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    ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Тим за израду Стратегије водоснабдијевања  
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Прњавор, јун 2016. године 



И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о проведеној стручној јавној расправи о Нацрту стратегије водоснабдијевања на 

подручју општине Прњавор за период 2016 - 2020. година 

 

 

У складу са Одлуком Скупштине општине Прњавор, број 01-022-103/16, 

донесеној на сједници Скупштине општине Прњавор, одржаној дана 31.05.2016. 

године, организована је и проведена стручна јавна расправа о Нацрту стратегије 

водоснабдијевања на подручју општине Прњавор за период 2016 - 2020. година. 

 

Организација стручне јавне расправе укључила је обавјештавање грађана о 

термину и мјесту одржавања путем обавјештења на огласној плочи и интернет 

страници општине Прњавор, као и објављивањем позива на медијима. 

 

Нацрт стратегије водоснабдијевања на подручју општине Прњавор за период 

2016 - 2020. година објављен је на званичној инернет страници www.opstinaprnjavor.net 

уз обавјештење о организовању стручне јавне расправе. 

 

Стручна јавна расправа о Нацрту стратегије водоснабдијевања на подручју 

општине Прњавор за период 2016 - 2020. година одржана је дана 10.06.2016. године. 

На почетку стручне јавне расправе предсједник Тима за израду Стратегије 

водоснабдијевања на подручју општине Прњавор за период 2016 - 2020. година је 

представио Нацрт стратегије водоснабдијевања, који је усвојен на сједници Скупштине 

општине. 

Стручној јавној расправи присуствовали су, поред осталих, чланови Тима за 

израду Стратегије водоснабдијевања на подручју општине Прњавор за период 2016 - 

2020. година, представници КП „Водовод“ АД Прњавор и представници општинске 

управе. Јавној расправи присуствовало је укупно 11 грађана. 

 

Вријеме и мјесто одржавања јавне расправе: 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 
ВРИЈЕМЕ ПОСЈЕЋЕНОСТ 

10.06.2016. године 

у 12:00 h 

Прњавор,  

сала СО Прњавор 
12:00 – 13:45 h 11 

 

Закључак 

 

Нацрт стратегије водоснабдијевања на подручју општине Прњавор за период 

2016 - 2020. година оцијењен је као веома добро урађена анализа тренутног стања и 

могућности рјешавања водоснабдијевања на читавом подручју општине Прњавор, те 

као добра полазна основа за даљње активности. 

 

Није било примједби на предложени текст, а разговарано је о приориетним 

активностима у наредном периоду, како по питању унапрјеђења постојећих 

водосистема, тако и на плану рјешавања водоснабдијевања на подручјима наше 

општине, која тренутно нису покривена системом организованог водоснабдијевања. 


