
 

 

 
Број: 01-013-15/16 

Датум: 14.04.2016. године 

 

 

На основу члана 33. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 117. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14) 

 
С А З И В А М 

45. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

45. сједница ће се одржати  25.04.2016. године (понедјељак) са почетком у 1000 часова, у 

сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева бр. 2.  

 

За 45. сједницу Скупштине предлажем следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Актуелни час, 
2. Одлука, рјешења и закључци имовинско-правне службе, 
3. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о кредитном задужењу, 

4. а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 429/2 и 429/3 к.о. 

Караћ) у својини Општине Прњавор, 

б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, 

5. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о условима за давање пословних простора и објеката на 
привремено коришћење, 

6. Приједлог Одлуке о додјели објеката, подрумских просторија и земљишта на привремено 

коришћење, 

7. Приједлог Одлуке о додјели гробаља на управљање и одржавање, 
8. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење пословних просторија Борачкој организацији 

општине Прњавор, 

9. Приједлог Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, 
10. Приједлог Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2016. 

годину, 
11. Нацрт Стратегије водоснабдијевања на подручју Општине Прњавор за период 2016-2020. 

година, 

12. а) Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2015. године, 

б) Извјештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01-31.12.2015.  

     године, 

в) Извјештај о извршеним реалокацијама за период 01.01-31.12.2015. године, 

 

 

 



 

 

 

13. a) Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2014/2015.  

    годину, 

б) Извјештај, Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор,  у вези са  

    Закључком Скупштине општине Прњавор број: 01-022-17/16 од  28.01.2016. године, 

в) Разматрање Иницијативе Стручног вијећа Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“  

    Прњавор,  

14. а) Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2015. годину, 

б) Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2016. годину, 

15. а) Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2015. годину, 

б) План рада Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2016. годину, 

16. Извјештај о раду Јавне установе Гимназија Прњавор за 2015. годину, 

17. Извјештај о раду Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2015. 

годину, 

18. Информација о пројекту „Стварање услова за систематско рјешавање стамбеног збрињавања 

Рома на подручју општине Прњавор, 

19. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју 
општине Прњавор у 2015. години, 

20. Информација о раду Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2015. 

годину, 

21. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједишта замјеника Бањалука за 
период 01.01. до 31.12.2015. године са табеларним приказом. 

 

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                        Борко Лукановић 

 

 

 

НАПОМЕНА: Материјал за тачку под редним бројем седам и за тачку под редним бројем 11. биће  

                         накнадно достављен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


