На основу чл. 9. ст. 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 30/18), чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланa 16. став 1. тачка 1)
Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој”, број 1/19), Општинско
Веће општине Прибој, на седници одржаној дана 22.04.2021. године, телефонским
путем, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА
ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком општина Прибој приступа изради Плана развоја општине Прибој
за период од 2022. до 2028. године (у даљем тексту: План развоја).
План развоја је дугорочни документ развојног планирања којим се утврђују
правци развоја базирани на постојећим потенцијалима општине Прибој и
могућностима за њихово искоришћење ради унапређењу квалитета живота грађана,
поштујући различитости и пружајући основна права и једнаке могућности за све.
Члан 2.
Приликом израде Плана развоја узимају се у обзир циљеви одрживог развоја,
укључујући заштиту животне средине, борбу против климатских промена, ублажавање
ефеката климатских промена, прилагођавање климатским променама и спречавање
прекомерног коришћења природних ресурса, водећи рачуна да се омогући остваривање
појединачних правних и других интереса свих заинтересованих страна и циљних група,
уз истовремену заштиту јавног интереса;
Члан 3.
План развоја садржи следеће обавезне елементе:
1) увод у оквиру којег се обавезно наводе подаци о:
- периоду израде Плана развоја,
-

учесницима у изрaди Плана развоја и спроведеним консултацијама
са заинтересованим странама;

2) преглед и анализу постојећег стања, која обухвата:
- приказ друштвеног и економског развоја и стања у области животне
средине и инфраструктуре уз коришћење изабраних (релевантних)
квантитативних показатеља,
- преглед развојних потенцијала и препрека за развој јединице локалне
самоуправе,

- преглед релевантних планских докумената на републичком нивоу и
преглед међународних иницијатива од значаја за развој јединице
локалне самоуправе;
3) визију (изјава о стању које се намерава остварити постизањем приоритетних
циљева утврђених Планом развоја);
4) приоритетне циљеве развоја, у оквиру којих се наводи:
- оцена усклађености са циљевима релевантних планских докумената на
републичком нивоу,
- показатељи учинка за праћење остваривања приоритетног циља,
- смернице за даљу разраду приоритетног циља, уколико се он даље
разрађује посебним документом јавне политике;
5) преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, уколико
се приоритенти циљеви даље не разрађује посебним документом јавне политике, у
оквиру којих се наводи следеће:
- назив мере,
- начин на који мера доприноси остваривању одређеног приоритетног
циља утврђеног у Плану развоја,
- идентификовање активности за спровођење мере,
- анализа ефеката мере на правна, физичка лица и буџет,
- назив носиоца јавних овлашћења (службе, установе, организације и др.)
одговорног за координацију спровођења мере,
- процена финансијских средстава потребних за спровођење мере и
идентификациа извора из којих ће се та средства обезбедити,
- показатељи учинка за праћење спровођења мере;
6) начин спровођења и начин праћења спровођења Плана развоја, у оквиру
чега се обавезно наводи следеће:
- подаци о институционалном оквиру за спровођење Плана развоја,
- процена потребних финансијских средстава и осталих материјалних
ресурса неопходних за спровођење Плана развоја,
- информације о начину обезбеђивања потребних финансијских
средстава,
-

начин извештавања о постигнутим резултатима и начин верификације
тих резултата, у складу са законом.

7) прилози у оквиру којих се обавезно наводи:
- Извештај о спроведеним консултативном процесу,
- Извештај о спроведеној јавној расправи.

Прилози из става 1. тачка 7) могу садржати и друга документа и анализе, што у
току израде Плана развоја предложе учесници у његовој изради, а прихвати
Координационо тело.
Члан 4.
Општинско Веће општине Прибој ће донети посебну одлуку о образовању и
задацима координационог тела за израду и праћење спровођења Плана развоја (у
даљем тексту: Координационо тело) и тематских радних група.
Координационо тело ће утврдити план активности за израду Плана развоја и
координирати његово спровођење.
Координационо тело доставља Општинском Већу нацрт Плана развоја ради
сагласности пре његовог упућивања на јавну расправу.
Тематске радне групе за израду Плана развоја се формирају према областима
одрживог развоја и обухватају одрживи економски развој, друштвени развој и
социјалну заштиту и инфраструктуру, просторни развој и заштиту животне средине.
Координационо тело, по потреби може успоставити и подгрупе у оквиру
тематских раних група, које могу да чине и други чланови који нису чланови
тематских радних група.
Стручне, административне и оперативне послове за потребе рада
Координационог тела и тематских радних група обавља Канцеларија за локални
економски развој општине Прибој.
Општинска управа може ангажовати екстерну стручну помоћ за подршку
изради Плана развоја.
Члан 5.
Поступак израде План развоја обухвата следеће фазе:
- успостављање Координационог тела и тематских радних група;
- израда прегледа и анализе постојећег стања кроз приказ друштвеног и
економског развоја и стања у области животне средине и
инфраструктуре;
- спровођење консултација са заинтересованим странама;
- израда нацрта Плана развоја;
- спровођење јавне расправе;
- израда финалног нацрта Плана развоја;
- упућивање финалног нацрта Пана развоја на усвајање;
- утврђивање предлога Плана развоја;
- усвајање и објављивање Плана развоја.

Члан 6.
Консултативни процес се спроводи ради прикупљања предлога, мишљења о
сугестије за дефинисање приоритетних циљева Плана развоја, као и за прикупљање
сугестија и коментара за унапређење текста нацрта Плана развоја.
У консултативни процес треба да буду укључене све заинтересоване стране,
укључујући привредне субјекте, удружења грађана и друге организације цивилног
друштва, јавне установе, јавна предузећа, медије, представнике локалне власти и
грађане.
Координационо телу, у складу са епидемиолошком ситуацијом, планира обим,
формат и динамику консултативног процеса, на начин да обезбеди учешће свих
заинтересованих страна и грађана.
Извештај о спроведеним консултацијама се објављује на интернет страници
општине Прибој, најкасније 15 дана од дана завршетка консултативног процеса.
Задужује се Општинска управа да, у сврху обавештавања јавности, најкасније
један дан након ступања на снагу ове одлуке, успостави посебан банер на интернет
страници општине Прибој за објављивање документације у вези са израдом Плана
развоја.
Члан 7.
Јавна расправа се спроводи у трајању од 30 дана и организује у складу са
епидемиолошком ситуацијом и на начин да се обезбеди могућност учешћа свих
заинтересованих страна и грађана.
Извештај о спроведеној јавној расправи се објављује на интернет страници
општине Прибој, најкасније 15 дана од дана завршетка јавне расправе.
Члан 8.
Рок за утврђивање предлога Плана развоја општине Прибој је 31. октобар 2021.
године, а рок за усвајање је 30. децембар 2021. године.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Прибој”, а објављује се и на интернет страници Општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 350-11 од 22.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник

