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     П Р И Ј
                                                                                                            /члан 193

      

О Д Л У К А   
допунама Пословника о раду Скупштине општине

                                                                     ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба

                                                                                                Скупштине  општине

                                                                     ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник  

                                                                                               Скупштине  општине

                    Прњавор, децембар 2017. године 

 

 

Р И Ј Е Д Л О Г 
члан 193. Пословника/ 

 

општине Прњавор 

служба  

Скупштине  општине Прњавор. 

Скупштине  општине Прњавор 



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 ____ 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 Скупштине 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 „предсједника 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: „надлежног ограна“. 

 

Члан 4. 

            У члану 15. ставу 4. ријечи: „Кодекс о етичком понашању изабраних 

представника у општини Прњавор“ замјењују се ријечима: „Етички кодекс Скупштине 

општине Прњавор“. 

 

Члан 5. 

 У члану 37. ставу 3. тачки 14. ријеч: „Службеник“ 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 кодексом и Пословником о раду 

Скупштине општине”. 

 

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“ мијења се и гласи: „дане“. 

 

Члан 11. 

 У члану 161. ставу 2. ријечи: „Кодекс о етичком 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 остваривању 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 предвиђеним 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 обашњење о разлозима недобијања одговра 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:.........2017. године                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                ______________________________  

                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 



 
 О б р а з л о ж е њ е  

 
Правни основ  за доношење  Одлуке о измјенама и допунама Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор, садржан је у члану 39. став 2. тачка 26. а у вези са 

чланом 52. став 1,чланом 82. став 1. и 2.Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), којим је прописано да скупштина јединице 

локалне самоуправе, усваја односно доноси  пословник о раду.  

Разлози за доношење Одлуке о измјенама и допунамаПословника о раду 

Скупштине општине Прњавор, произилазе из Закључка Скупштине општине 

Прњавор, број: 01-022-109-1/17 од 07.07.2017. године, којим је Скупштина општине 

Прњавор задужила Стручну службу Скупштине општине Прњавор и Статутарно-

правну комисију да прате примјену Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор и у року од три мјесеца Скупштини општине, предложи евентуалне 

измјене и допуне. 

Имајући у виду напријед наведено Стручна служба Скупштине општине 

Прњавор и Статутарно-правна комисија, су након анализе појединих одредаба 

Пословника,утврдили да је неопходно да се одређене одредбе Послоника о раду 

Скупштине општине Прњавор, прецизирају, односно да се ускладе са законским 

рјешењима, па је с тим у вези сачинила текст Одлуке о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине ошштине Прњавор, који је на сједници Скупштине 

општине Прњавор, одржаној дана 17.11.2017. годсине, усвојена у форми нацрта. 

 Обзиром да од дана утврђивања нацрта Одлуке о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине ошштине Прњавор, није било приједлога који би се 

уградили у текст приједлога, Стручна служба Скупштине општине Прњавор, 

истовјетан текст одлуке упућује Скупштини општине Прњавор на разматрање и 

усвајање у форми приједлога. 

Материјална средства за доношење Одлуке о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, нису потребна, па с тим у вези нису 

ни планирана. 

 

Имајући у виду наведено, п р е д л а ж е м о  да Скупштина општине 

Прњавор,   донесе Одлуку о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине 

општине Прњавор, у преложеном тексту. 

 

ОБРЂИВАЧ:                                                                           ПРЕДЛАГАЧ: 

Стручна служба                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 


