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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“.  
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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“. 
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Општина Прњавор тренутно проводи испитивање у циљу процјене задовољства 
грађана радом општинске управе и Скупштине општине Прњавор. 

Анкета се спроводи методом случајног узорка грађана. Ваше учешће је добровољно, 
анонимно и од велике вриједности за унапређење рада Општинске управе и 

Скупштине општине Прњавор 

 

Почетак анкетирања сати:_____ минута:_____    Шифра упитника:_________ 

 
УПИТНИК / АНКЕТА 

О ЗАДОВОЉСТВУ ГРАЂАНА РАДОМ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

Општи подаци: 

Општина:     ПРЊАВОР 

Пол:  □ Мушки □ Женски 

Доб:  □ 18 – 35  □ 36 – 55        □ преко 55  

Становник/ца:  □ урбаног подручја □ руралног подручја  

РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И КВАЛИТЕТ ЈАВНИХ УСЛУГА: 

П.1: Колико сте задовољни са снабдијевањем водом? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни      □ Врло незадовољни      □ Не зна 

П.2: Колико сте задовољни са цијеном снабдијевања водом? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни      □ Врло незадовољни      □ Не зна 

П.3: Колико сте задовољни са прикупљањем отпада и одвозом смећа? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни    □ Врло незадовољни        □ Не зна 

П.4: Колико сте задовољни са цијеном прикупљања отпада и одвоза смећа? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни   □ Врло незадовољни         □ Не зна 

П.5: Колико сте задовољни са канализацијом? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни   □ Врло незадовољни         □ Не зна 

П.6: Колико сте задовољни са цијеном канализације? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни   □ Врло незадовољни         □ Не зна 

П.7: Колико сте задовољни са квалитетом услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско)? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни  □ Врло незадовољни          □ Не зна 
П.8: Колико сте задовољни са редовношћу услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско)? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни  □ Врло незадовољни          □ Не зна 
П.9: Колико сте задовољни са покривеношћу општине јавном расвјетом? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни   □ Врло незадовољни         □ Не зна 
П.10: Колико сте задовољни са квалитетом јавне расвјете? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни   □ Врло незадовољни         □ Не зна 
П.11: Колико сте задовољни са распрострањеношћу јавних зелених површина, игралишта за дјецу и 

паркова? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни    □ Врло незадовољни        □ Не зна 
П.12: Колико сте задовољни са квалитетом јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова? 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни    □ Врло незадовољни        □ Не зна 

П.13: Да ли сте задовољни са радом домова здравља / амбулантама? 

□ Да     □ Не     □ Не зна 
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П.14: Да ли сте задовољни са радом вртића? 

□ Да     □ Не     □ Не зна 

П.15: Да ли сте задовољни са радом цивилне заштите на спрјечавању посљедица природних катастрофа? 

□ Да     □ Не     □ Не зна 
П.16: Да ли сте задовољни са радом центра за социјални рад? 

□ Да     □ Не     □ Не зна 
П.17: Да ли сте задовољни са радом мјесних заједница? 

□ Да     □ Не     □ Не зна 

П.18: Да ли сте задовољни са културним дешавањима на територији општине? 

□ Да     □ Не     □ Не зна  

П.19: Да ли сте задовољни са спортским дешавањима на територији општине? 

□ Да     □ Не     □ Не зна  
П.20: Како бисте процијенили ваш приступ информацијама о јавним питањима, као нпр. буџету, јавној 
потрошњи, приоритетима развоја, новим инвестицијама, и сл.? 

□ Веома добро 

информисан   
□ Уопштено информисан     □ Није информисан     □ Није заинтересован     □ Не зна 

П.21:  У протекле двије године, колико пута сте се укључили у јавне расправе или дебате?  

           □ Више од 2 пута             □ 1 - 2 пута        □ Није се укључивао      □ Није упознат 

П.22: Како бисте оцијенили постојеће механизме учешћа грађана у доношењу одлука за јавно добро? 

                 □ Одлично и транспарентно     □ Добро     □ Постоје, али само про-форме ради      □ Није упознат 

П.23: Колико сте задовољни са слиједећим аспектима административних услуга (издавањем увјерења, 
рјешења, дозвола, матичних извода, и сл.)? 

Квалитетом 

услуге 
□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        

□ Не зна 

Брзином услуге □ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        

□ Не зна 
Љубазност 
особља 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        

□ Не зна 

Знање особља □ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        

□ Не зна 

Цијена услуге □ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        

□ Не зна 

П.24: Како бисте оцијенили слиједеће начине комуникације између грађана и локалне власти: 

Директни пренос сједница СО 

путем локалних ТВ и радио 
станица 

□ Веома добро     □ Добро    □ Неутрално     □ Непостојеће     □ Није упознат      

Редовни састанци одборника са 
грађанима □ Веома добро     □ Добро    □ Неутрално     □ Непостојеће     □ Није упознат   

Редовни термини за комуникацију 
начелника са грађанима  □ Веома добро     □ Добро    □ Неутрално     □ Непостојеће     □ Није упознат     

Интернет комуникација између 
грађана и општинских служби 

□ Веома добро     □ Добро    □ Неутрално     □ Непостојеће     □ Није упознат     

Постојећим механизмима учешћа 
грађана у дефинисању 
општинских приоритета 

□ Веома добро     □ Добро    □ Неутрално     □ Непостојеће     □ Није упознат 

П.25: Да ли сте икада уложили жалбу (притужбу, приговор) према локалној власти, у било којем смислу? 

□ Да                            □ Не 
П.26: Да ли је локална власт на било који начин ријешила вашу жалбу? 

□ Да                            □ Не                            □ Нисам се жалио/жалила 
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П.27: Да ли сте припадник неке од социјално угрожених група:  □ Не   

     □ Да Уколико је одговор „Да“, која? 

□ Незапослен/а                 ( □ мање од 2 године  □ више од 2 године ) □ Особа са инвалидитетом 

□ Повратник/Расељена особа  □ Припадник ромске популације □ Друго 
 

РАД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

П.28: Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине Прњавор? 

 

□ Да                            □ Не 
П.29: Да ли вам је познато ко су чланови Савјета Ваше мјесне заједнице? 

 

□ Да                            □ Не 
П.30: Да ли сте кад ступали у контакт са одборником? 

 

□ Да                            □ Не 
П.31: Како оцјењујете рад одборника у Скупштини општине Прњавор? 

 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        □ Не зна 
П.32: Да ли сматрате да Скупштина општине Прњавор доноси одлуке у интересу грађана? 

 

□ Да                            □ Не 
П.33: Који сегмент рада Скупштине општине Прњавор треба унаприједити:  

 

□транспарентност у раду   □ квалитет донесених одлука   □комуникацију са грађанима 
П.34: Да ли сматрате да би се оцјена требала редовно проводити? 

 

□ Да                            □ Не 
П.35: На који начин треба вршити оцјену? 

  

□анкетом                        □неки други начин (навести)_________________________________ 

 
  

 

Крај анкетирања сати:_____ минута:_____ АНКЕТАР:____________________________________ 
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На основу чланова 37. и 87. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17) и чланова 158. и 159. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 21/17), Ску- 
пштина општине Прњавор, на 12. сједници одржаној 
дана 01.12.2017. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2018. годину 
 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2018. годину је основа за благовремено планирање 
сједница Скупштине општине и њених радних 
тијела, за припрему и организовање активности у 
Скупштини општине и у радним тијелима – на 
остваривању њихових права, дужности и одговорно- 

сти, утврђених Законом, Статутом општине Прња- 
вор, Пословником о раду Скупштине општине 
Прњавор и другим прописима. 

Организационе јединице Општинске управе 
општине Прњавор, јавна предузећа и установе 
одређени овим програмом дужни су, у складу са 
Програмом, припремити и доставити Скупштини 

општине на разматрање одговарајуће материјале из 
своје надлежности и одговорни су за благовремену, 
квалитетну и стручну припрему материјала као и за 
законитост достављених приједлога аката. 

Радна тијела Скупштине општине ће свако у 
оквиру своје надлежности утврђене Пословником о 

раду Скупштине општине Прњавор, прије разма- 
трања на сједници Скупштине општине, размотрити 

свако питање садржано у Програму рада и своје 
приједлоге и мишљења доставити Скупштини 

општине у форми извјештаја и закључака. 
Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина општине у складу са својим надлежно- 

стима и према указаној потреби на приједлог 
овлаштених предлагача разматраће и друга питања 
која предложе. 
 

II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 
 

Скупштина oпштине Прњавор ће на својим 

сједницама у 2018. години разматрати сљедеће: 


