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                                                         ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                                            ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за локални економски развој 

                                                            и друштвене дјелатности 

 

 

Прњавор, децембар  2017. године 

 



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. и 201. став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17 и 

32/17) Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана _________године 

доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Локалног аkционог плана за равноправност полова општине 

Прњавор за период 2018-2020. година 

 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Локалног акционог плана за равноправност полова општине 

Прњавор за период 2018-2020.година (у даљем тексту: ЛАП). 

 

Члан 2. 

 

  Начелник општине ће именовати радну групу за израду ЛАП-а, која ће се 

састојати од четири члана, од којих су три члана службеници Општинске управе 

општине Прњавор а један члан из Одбора једнаких могућности Скупштине општине 

Прњавор. 

План се доноси у складу са члана 24. Законa о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини - пречишћени текст („Службени гласник БиХ“ број 32/10). 

  

 

Члан 3. 

 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

   

Број: 01-022-___/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:______2017. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              

Прњавор                                                                     ______________________________ 

Жељко Симић, мастер политикологије     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКВИР ЗА СТРАТЕШКО ВОЂЕЊЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА 

Јавно-приватни дијалог (ЈПД) представља један од кључних предуслова за 

стварање повољног пословног окружења и целокупан одрживи развој општине 

Прњавор. Успостављање и вођење ЈПД-а представља саставни дио функционисања 

локалне самоуправе. У циљу успостављања што квалитетнијег дијалога, општина ће 

основати Привредни савјет, који чине представници приватног сектора, цивилног 

друштва и локалне самоуправе. 

ВИЗИЈА 

Општина Прњавор има развијен и конкурентан приватни сектор, са којим се 

редовно консултује и заједнички налази рјешења за све актуелне проблеме заједнице и 

унапређење пословног окружења. Представници приватног сектора ће дати активан 

допринос у раду Привредног савјета општине Прњавор и заједно са представницима 

јавног сектора учествовати у доношењу свих важних одлука за социо-економски развој 

цјелокупне заједнице. 

МИСИЈА 

Мисија општине Прњавор јесте да обезбиједи приватном сектору правовремене 

информације, квалитетне савјете, услуге и подршку из области управљања локалним 

економским развојем, путем јавно-приватног дијалога, а све у циљу стварања 

повољнијих услова за развој пословања и конкурентности приватног сектора и 

привлачење нових домаћих и страних инвестиција. 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА 

Општина има за циљ да развија, проширује и унапређује јавно-приватни дијалог, 

кроз: 

• Активно укључивање представника малих и средњих предузећа и инвеститора у 

консултације и процесе доношења одлука о кључним питањима развоја 

заједнице;   

• Јавно, транспарентно и партиципативно разматрање свих одлука које се односе 

на потребе приватног сектора;  

• Подстицање и унапређивање организационе културе која вреднује мишљење 

приватног сектора, партиципативност, иновирање, проактивност и 

континуирано учење и развој; 

• Препознавање и истицање приватног сектора као важног ресурса заједнице; 

• Мотивисање представника приватног сектора и цивилног друштва да се активно 

укључе у планирање, имплементацију и праћење развоја заједнице;  

• Спровођење иницијатива приватног сектора за унапређење пословног окружења 

и конкурентности; 

• Дефинисање политика и процедура које подржавају и подстичу индивидуалну и 

организациону ефикасност и ефективност, како општинске управе, тако и 

приватног сектора; 

• Унапређење квалитета услуга за приватни сектор; 

• Подстицање приватног сектора на друштвено-корпоративну одговорност. 

УЛОГА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ДИЈАЛОГА 

Општинска управа иницира јавно-приватни дијалог, координира све активности 

које се тичу његове организације и вођења и пружа подршку у спровођењу иницијатива 

приватног сектора. Такође, општинска управа врши мониторинг и надзор над свим 

активностима успостављања, вођења и јачања јавно-приватно дијалога. 



КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ДИЈАЛОГА 

 

1) Консултовање приватног сектора 

 

• Укључивање приватног сектора у процес стратешког планирања интегрисаног 

развоја заједнице, 

• Укључивање приватног сектора у праћење имплементације стратешког плана, 

• Анкетирање привредног сектора ради разумијевања општег стања и за 

специфичне потребе, 

• Периодично посјећивање привредника и разматрање важних питања за њихов 

развој. 

 

2) Информисање приватног сектора 

 

• Обавјештавање путем извештаја, званичних дописа и циркуларних писама, 

• Информисање путем писаних и електронских медија, 

• Пласирање свих информација од значаја путем општинске интернет 

презентације, односно, веб странице намијењене привреди. 

 

3) Поступање по иницијативама приватног сектора 

 

• Подршка у спровођењу иницијатива и рјешавању проблема приватног сектора 

који се односе на побољшање услова за пословање на локалном нивоу, 

• Подршка у спровођењу иницијатива које се односе на унапређење пословања 

локалних малих и средњих предузећа, нарочито у привредним секторима са 

потенцијалима за развој, 

• Упућивање приједлога  ка вишим нивоима власти и сарадња са другим 

јединицама локалне самоуправе у спровођењу иницијатива које се односе на 

побољшање свеукупног пословног окружења у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини. 

 

4) Савјетовање приватног сектора и пружање конкретне подршке и услуга у 

складу са исказаним потребама 

 

• Пружање подршке у приступању различитим фондовима, 

• Пружање неопходне логистичке подршке постојећим и будућим инвеститорима, 

• Обављање и других активности у складу са потребама приватног сектора и 

могућностима Општине. 

 

5) Укључивање приватног сектора у процес доношења одлука о развоју 

заједнице, унапређењу пословног окружења и конкурентности привреде 

унапређењу пословног окружења 

 

• Укључивање приватног сектора у одлучивање о развојним приоритетима, 

• Укључивање приватног сектора у доношење одлука о свим важним питањима од 

значаја, укључујући и изградњу општинске инфраструктуре за потребе привреде 

и развоја производних локација. 



O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члану 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), и члана 161. и  

201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17 и 32/17), којима се одређује надлежност скупштине 

општине за доношење наведеног акта. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 Скупштина општина Прњавор усвојила је Локални акциони план за 

равноправност полова општине Прњавор за период 2015-2017. година. Према 

инструкцијама Гендер Центра – Центар за једнакост и равноправност полова Републике 

Српске, потребно је приступити изради Локалног акционог плана за равноправност 

полова општине Прњавор за период 2018-2020. година.  

 За израду Локалног акционог плана за равноправност полова општине Прњавор 

потребно је именовати радну групу која ће се састојати од четири члана, од којих ће три 

члана бити службеници Општинске управе општине Прњавор,а један члан из Одбора 

једнаких могућности Скупштине општине Прњавор. 

 Обавеза радне групе је да изради нацрт Локалног акционог плана, који ће би 

упућен на увид Гендер Центру – Центру за једнакост и равноправност полова 

Републике Српске, након чега би  исти требао да буде упућен на усвајање Скупштини 

општини Прњавор.  

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 За провођење ово одлуке нису потреба материјална средства. 

 

  

                                                                         


