На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник Ремублике
Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Котор Варош ("Службени
гласник општине Котор Варош", број: 3/14 и 4/16), и Меморандума о разумијевању између
општине Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација (1Ј^ПР-а), од
30.04.2015.године, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016.
године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Ревидоване стратегије развоја општине Котор Варош
2016.-2020.

I

Усваја се Ревидована стратегија развоја општине Котор Варош 2016.-2020.година
која је урађена у складу са стандардизованом методологијом за пданирање локалног
развоја у БиХ (МиПРО), уз техничку подршку 1!_ОР пројекта, у складу са Меморандумом
о разумијевању између општине Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација
(ШОР-а).
II
Ревизија Стратегије развоја општинс Котор Варош 2010-2020. је проведена на
основу налаза независне евалуације за првих 5 година њене имплемснтације.
III

Ревидовану стратегију развоја за наредних пет година је припремио Општински
развојни Тим (ОРТ) који је оперативно водио процес. уз укључивање радних тијела,
Секторских радних група, Интерсекторске групе за интеграцију аспеката смањсња ризика
од катастрофа и Партнерске групе (ПГ).
IV

Саставни дио ове одлуке је Ревидована стратегија развоја омштинс Котор Варош
2016.-2020.године.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош''.
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Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке је регулисан чланом 30. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и чланом 30. Статута општине Котор Варош ("Службени гласник општине Котор Варош",
број:3/14и4/16).
Разлог за доношење Одлуке проистиче из документа „Стратегија развоја општине
Котор Варош 2010-2020.година" („Службени гласник општине Котор Варош" број: /10)
која је израђена током 2010.године, у оквиру Пројекта иитегрисаног локалног развоја
(ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Швицарске владе и Развојног програма
Уједињених нација (УНДП).
Собзиром на то, да се петогодишњи циклус имплементације Стратегије завршава
2015. годинс, те да истиче плански период секторских планова, општина је приступила
процесу ревизије Стратсгије потписивањем Меморандума о разумијевању између општине
Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација (!Ј^ОР-а) 30.04.2015.године.
Резултати и препоруке независне средњорочне евалуације Стратегије, која је
проведена током 2015.годипс уз тсхничку подршку (ЈКОР-а, су кориштени као улазне
информације неопходне за провођење квалитетне ревизије Стратегије развоја.
Процес ревизије јс оперативно водио Општински развојни тим (ОРТ), уз активан
рад Секторских радних група и ућешће грађана у раду Партнерске групе (ПГ) као
консултативног тијела којег су ч и н и л и прсдставници јавног, приватног и невладиног
сектора, који се редовно састајао у кључним фазама израде Стратегије.
Током процеса су створени и механизми за интеграцију аспеката смањења ризика
од катастрофа кроч имтснзиван рад Интерсекторске групе за интеграцију аспеката
смањења ризика од катастрофа.
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