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Прњавор, мај 2016. године 



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 1. 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 је на сједници одржаној дана ___________ 2016. године донијела 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању имена Омладинског насеља и улица Видовданске, Бањалучке,  

Улице Драгана Ђајића и Улице Светог Јована 

 

Члан 1. 

Насељу у насељеном мјесту Околица, код „Вујић-пилане“, односно насељу 

између пута за Радуњевац, те пута Гаљиповци - Цер и пута за Горњу Мравицу, у 

површини од око 50 ha, утврђује се назив Омладинско насеље. 

 

Члан 2. 

Улици у Омладинском насељу, која веже за Бањалучку улицу, у дужини од око 

310 m, на парцелама означеним као к.ч. 343/4, 307/7, 309, 308/4, 308/7 и 308/10, утврђује 

се назив Видовданска улица. 

 

Члан 3. 

Улици у Омладинском насељу, у дужини од око 346 m, на парцелама означеним 

као к.ч. 345/5, 332/20, 332/19 и 332/25, утврђује се назив Улица Драгана Ђајића. 

 

Члан 4.  

Улици у насељеном мјесту Околица, која чини наставак Бањалучке улице, и то од 

моста на потоку Лишња до раскрснице за Радуњевац, гдје се спаја са путем Гаљиповци 

– Цер, у дужини од око 1.000 m, на парцелама означеним као к.ч. 930/1, 930/2 и дио к.ч. 

930/3, утврђује се назив Бањалучка улица. 

 

Члан 5. 

Улици у насељеном мјесту Коњуховци, која почиње од Магистралног пута М16.1 

Клашнице-Прњавор-Дервента, друга улица са десне стране према Бањој Луци од 

раскрснице у Јошику, на парцелама означеним као к.ч. дио 662/2, к.ч. дио 662/3 и к.ч. 

662/14, у дужини од око 245 m,  утврђује се назив Улица Светог Јована. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о утврђивању имена 

улице („Службени гласник општине Прњавор“, број 4/00) и Одлука о утврђивању 

имена Омладинског насеља и улица Видовданске, Бањалучке и Улице Драгана Ђајића 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/03). 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Прњавор. 

 

Број:        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:              ОПШТИНЕ 

                    Борко Лукановић 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), 

одредби члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члану 5. став 1. Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, 

улица, тргова и паркова и означавању зграда бројевима („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 28/14). 

 

Приликом утврђивања назива Омладинског насеља и улица у њему у ранијим 

одлукама су изостављени називи насељених мјеста у којима се они налазе, док је за 

Улицу Светог Јована погрешно погрешно наведено у ком се насељеном мјесту она 

налази, због чега је долазило до проблема у евиденцијама надлежних органа приликом 

регулисања мјеста пребивалишта становника тих улица. 

 

У ранијим одлукама којима су утврђени називи улицама нису наведене парцеле 

на којима се улице налазе, те је због тачнијег и бољег разумијевања простирања улица 

било потребно додати и бројеве парцела. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 

 

 

 


