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З А П И С Н И К 

 

са првог састанка Партнерске групе у поступку ревизије Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. година 

 

Састанак је одржан у уторак, 28.02.2017. године, са почетком у 13 часова, у сали 

Скупштине општине Прњавор. 

Састанку су присуствовали Предсједник Скупштине општине Прњавор, вршиоци 

дужности начелника одјељења Општинске управе Прњавор, Шеф кабинета начелника 

општине, позвани чланови Партнерске групе, као и представници пројекта Интегрисаног 

локалног развоја.   

 На почетку састанка наглашен је значај као и улога Партнерске групе у процесу 

ревизије Стратегије развоја општине Прњавор. 

 Након обраћања Предсједника скупштине општине присутнима, услиједила је 

презентација ревидиране стратешке платформе Стратегије интегрисаног локалног 

развоја општине Прњавор коју је представио Горан Јанковић. Присутни су упознати са 

главним закључцима из Извјештаја о евалуацији, са посебним освртом на кључне 

прикупљене податке у последњих пет година, као и са ревидираним стратешким 

фокусима и  циљевима. 

 Након презентације, услиједила је дискусија присутних, а коментари, питања и 

приједлози који су изнесени током дискусије су били: 

• Сугерисано  да се посебна пажња у Стратегији посвети миграцијама и исељавању 

становништва, односно да се изнађе начин на који задржати људе на подручју 

општине. 

• Посебан акценат током ревизије Стратегије треба ставити на развој индустрије и 

пољопривреде, изнаћи начин да се села ревитализују. 

• Поставити ревидирану (ажурирану) стратешку платформу на интернет страницу 

општине. 

• Констатовано да општина има слаб приход од туризма у досадашњем периоду, 

потребно сагледати стање те оспособљавати туристичке капацитете. 



• Приједлог у вези енергетске ефикасности - Неопходно осмислити дугорочан план 

мјера и подстицаја за становништво како би се укључили у пројекте енергетске 

ефикасности и на тај начин осигурала уштеда енергије.  

• Истакнута потреба да се остали стратешки документи интегришу са Стратегијом 

развоја општине Прњавор (Стратегија водоснабдијевања).  

• Појачати везу између привреде и образовних институција. 

• Постоји потреба за формирањем јаке агенције за развој на подручју општине која 

би привлачила средства из претприступних фондова. 

• Указано на потребу организовања сајма привреде поготово кад је присутна 

дијаспора (увезати домаће привреднике са нашим људима у дијаспори) 

• У будућности ставити већи фокус на кластере и пословне инкубаторе, те 

сагледати могућности које нуде претприступни фондови. 

 

 На крају састанка присутни су још једном позвани да све евентуалне приједлоге и 

сугестије доставе писменим путем на e mail адресу odsjekzarazvoj@opstinaprnjavor.net. 

Састанак је завршио у 14 часова. 

 

У Прњавору, 28.02.2017. године 

 

 ЗАПИСНИЧАР 

Дијана Милијаш-Трипуновић 

 

ЗАПИСНИК ОВЈЕРАВА 

Љубиша Шикарац, начелник Одјељења 
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