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Прњавор, април 2015. годин

 

 

 

                                                                                                            ПРИЈЕДЛОГ

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕДЛОГА

НАСЕЉА, УЛИЦЕ, ТРГА ИЛИ ПАРКА 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника 

године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

ПРИЈЕДЛОГА ИМЕНА 

 



На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 5. став 2. Одлуке 

о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова и означавању 

зграда бројевима („Службени гласник општине Прњавор“, број 28/14),  Скупштина 

општине Прњавор на__. сједници, одржаној __.__2015. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕДЛОГА ИМЕНА 

НАСЕЉА, УЛИЦЕ, ТРГА ИЛИ ПАРКА 

 

1. Скупштина општине Прњавор именује Комисију за припрему приједлога имена 

насеља, улице, трга или парка (у даљњем тексту „Комисија“), у саставу: 

1) Марковић Драгана, службеник, предсједник, 

2) Вукајловић Ранко, одборник, члан, 

3) Шпанић Миланка, одборник, члан, 

4) Јелић Жељана, службеник, члан, 

5) Илишковић Горан, службеник, члан. 

2. Задатак Комисије је да утврди да ли назив насеља, улице, трга или парка из 

иницијативе већ постоји у конкретном насељеном мјесту и након тога сачињава 

ранг листу назива, те је доставља Одјељењу за стамбено – комуналне послове и 

инвестиције, на даљи поступак. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Одлуком о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова и 

означавању зграда бројевима („Службени гласник општине Прњавор“, број 28/14) 

утврђени су услови и начин одређивања имена насеља, улица, тргова и паркова, као и 

означавања зграда бројевима на подручју општине Прњавор. 

Чланом 5. наведене одлуке прописано је да име новог насеља, улице, трга или 

парка, као и промјену постојећег имена насеља, улице, трга или парка утврђује одлуком 

скупштина општине, те да ради припреме приједлога имена насеља, улице, трга или 

парка скупштина општине именује Комисију из реда одборника, научних и стручних 

радника. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог рјешења не може се 

уложити жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у 

Бањалуци, у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 

  Број:                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

   Датум:                                                                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Борко Лукановић 


