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 Табела 2 - функционална класификација     

Фун.  

код 

ФУНКЦИЈА Буџет за 

 2017. г. 

Износ за  

ребаланс 

  Ребаланс бу-    

 џет за  2017.г. 

Индекс %  

учешћа 

1 2 3 4(5-3) 5 6(5/3*100) 7 

ЗУ Заједничке услуге 10.714.500,00 135.312,93 10.849.812,93 101,26 86,44 

ИУ Индивидуалне услуге 1.629.100,00 72.231,84 1.701.331,84 104,43 13,56 

 УКУПНО 12.343.600,00 207.544,77 12.551.144,77 101,68 100,00 
 

523 
  

На основу члана 33. став 2. Закона о буџе- 

тском систему Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), чланa 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 3. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17), и члана 161. Пословника о раду Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), Скупштина општине Прња- 

вор на сједници одржаној дана 01.12.2017. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о извршењу буџета општине Прња- 

вор за 2017. годину („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 31/16), члан 2.  мијења се и гласи: 

„Укупни издаци буџетских корисника, укљу- 

чујући издатке за отплату дугова и остале издатке, 

распоређују се по буџетским корисницима у складу 

са Одлуком о усвајању Ребаланса буџета општине 

Прњавор за 2017. годину“.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
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На основу члана 39. став 2. тачка 26, члана 

52. став 1. и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16) и члана 37. став 2. тачка 28. и члана 56. 

Статута oпштине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17), Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној 01.12.2017. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 У члану 7. ставу 3. Пословника о раду Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), ријеч: „Скупштне“ 

мијења се и гласи: “Скупштине“. 

 

Члан 2. 

 (1) У члану 8. став 1. така 5. ријечи „предсје- 

дника и“ бришу се. 

 (2) Чланови 11. и 12. постају чланови 13. и 

14, а постојећи чланови  13. и 14. постају чланови 11. 

и 12. 

Члан 3. 

 У члану 13. ставу 1. ријечи: „Комисије за 

избор и именовања“ замјењују се ријечима: „надле- 

жног ограна“. 

 

Члан 4. 

            У члану 15. ставу 4. ријечи: „Кодекс о ети- 

чком понашању изабраних представника у општини 

Прњавор“ замјењују се ријечима: „Етички кодекс 

Скупштине општине Прњавор“. 

 

Члан 5. 

 У члану 37. ставу 3. тачки 14. ријеч: „Слу- 

жбеник“ мијења се и гласи: „Службени“. 

 

Члан 6. 

 У члану 61. ставу 1. тачка 12) мијења се и 

гласи:„Етички одбор“. 

 

Члан 7. 

 Изa члана 83. мијења се текст поднаслова 

6.1.12. и гласи: „Етички одбор“. 

 

Члан 8. 

 Члан 84. мијења се и гласи: 

„Етички одбор: 

1) прати и анализира примјену и указује на 

појаву кршења Етичког кодекса,  

2) разматра пријаве одборника, грађана и 

других органа овлаштених за подношење пријава о 

кршењу Етичког кодекса и проводи поступак по 

основу тих пријава, 

3) предлаже Скупштини општине, изрицање 

прописаних мјера  одборницима за које се утврди да 

су повриједили правила и принципе понашања 

утврђених Етичким кодексом, 

4) најмање једном годишње подноси 

извјештај Скупштини о питањима која су разматрана 

на Одбору, 

 5) доноси Пословник о свом раду, 

 6) предлаже доношење Етичког кодекса, те 

његове измјене и допуне,  

7) врши и друге послове утврђене Етичким  

korisnik
Istaknuto
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кодексом и Пословником о раду Скупштине општи- 

не”. 

 

Члан 9. 

Члан 85. мијења се и гласи: 

 „Етички одбор има пет чланова, од којих су 

три из реда одборника у Скупштини и два из реда 

угледних грађана“. 

 

Члан 10. 

 У члану 98. став 4. ријеч: „сазвиања“ мијења 

се и гласи: „сазивања“, а у ставу 7. ријеч „дана“ мије- 

ња се и гласи: „дане“. 

 

Члан 11. 

 У члану 161. ставу 2. ријечи: „Кодекс о ети- 

чком понашању изабраних представника општине 

Прњавор“ мијењају се ријечима: „Етички кодекс 

Скупштине општине Прњавор“. 

 

Члан 12. 

               Члан 165. мијења се и гласи: 

 „Етичким кодексом Скупштине општине 

Прњавор, уређују се општи принципи понашања, 

међусобни односи одборника,  односи са јавношћу, 

праћење примјене, мјере и друга питања у оства- 

ривању права и дужности у Скупштини општине 

Прњавор.“ 

 

Члан 13. 

               У члану 248. иза става (1), додаје се став (2), 

који гласи: 

 „Одборници не могу коментарисати, како 

питање тако ни одговор на постављено питање 

другог одборника“. 

 

Члан 14. 

              Иза члана 248. додаје се нови члан 248а.  

који гласи:  

 „Уколико одборник у роковима предви- 

ђеним овим Пословником не добије одговор на своје 

одборничко питање постављено на начин и у 

поступку предвиђеном овим Пословником, има 

право да на наредној седници Скупштине општине 

Прњавор, затражи објашњење о разлозима недоби- 

јања одговoра на постављено питање као и да поново 

затражи одговор на исто питање.“ 

 

Члан 15. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01-022-109-2/17                           Предсједник 

Датум: 01.12.2017. године           Скупштине општине 

                                          Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 97/16), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17) и чланова 

161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 21/17), Скупштина општине Прња- 

вор, на 12. сједници одржаној дана 01.12.2017. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о испитивању задовољства грађана радом 

Општинске управе и Скупштине општине Прњавор 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се обавеза испити- 

вања задовољства грађана радом Општинске управе 

општине Прњавор (у даљем тексту: Општинска 

управа) и Скупштине општине Прњавор (у даљем 

тексту: Скупштина општине), с циљем унапређења 

комуникације са грађанима, прикупљања информа- 

ција о задовољству грађана вршењем послова из 

надлежности Општинске управе и Скупштине 

општине и унапређењa квалитета услуга. 

 
Члан 2. 

 Испитивање задовољства грађана врши се 

најмање једном годишње, у другој половини кале- 

ндарске године, путем анкете. 

 Саставни дио ове одлуке је образац анкете. 

 
Члан 3. 

 За спровођење ове одлуке, утврђивање 

методологије, садржаја анкетног упитника, пропи- 

сивање услова и основних елемената јавног позива за 

ангажовање лица која ће вршити услугу анкетирања, 

спровођење анкете и припрему извјештаја о резулта- 

тима задужује се Одјељење за општу управу и 

Стручна служба Скупштине. 

 

Члан 4. 

 Извјештај са резултатима анкете, компара- 

тивном анализом са претходним анкетним циклу- 

сима и закључцима и препорукама за поступање 

разматра Скупштина општине Прњавор и објављује 

се на званичној интернет страници Општине 

Прњавор. 

 

Члан 5. 

 Скупштина општине Прњавор задужује на- 

длежну организациону јединицу Општинске управе 

за поступање по закључцима и препорукама утврђе- 

ним у извјештају о резултатима анкете. 

 

Члан 6. 

 За спровођење ове одлуке биће обезбјеђена 

финансијска средства у буџету општине. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 

на објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-186/17                             Предсједник 

Датум: 01.12.2017. године           Скупштине општине 

                                          Жељко Симић, с.р. 
 

 


