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Прњавор, јун 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 назива улица 

 

Члан 1. 

Улици која пролази кроз к.о. Прњавор, на парцелама означеним као к.ч. број 

1110/4 и 1112/15 и, и кроз к.о. Бабановци, на парцелама означеним као к.ч. број 1417/2, 

1410/12, 1410/5, 1412/1, 1409/3, дио 1408, дио 1404/3, к.ч. 1441, дио к.ч. 1635 и дио к.ч. 

1634/1, која почиње од Улице Боже Татаревића и спаја се са Улицом Проте Матије 

Ненадовића, у дужини од око 1100 m, утврђује се назив Улица Мирослава Бунића – 

Микија.  

 

Члан 2. 

Путу у насељеном мјесту Бабановци, к.о. Бабановци, на дијелу парцеле означене 

као дио к.ч. 1634/1, дионица Криж (Крст) – Петровићи, у дужини од око 400 m, утврђује 

се назив Пут Славка Коваљевског. 

 

Члан 3. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. Околица, на парцелама означеним као 

к.ч. дио 356/7, 351,2 дио 342/15, дио 338/1, к.ч. 333/4 и 332/13, у дужини од око 420 m, 

утврђује се назив Улица 9. јануара. 

 

Члан 4. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. Околица, на парцелама означеним као 

к.ч. дио 342/15, к.ч. 334/2, 334/16 и 326/15, у дужини од око 240 m, утврђује се назив 

Омладинска улица. 

 

Члан 5. 

Улици у насељеном мјесту Околица, к.о. Околица, на парцелама означеним као 

к.ч. дио 342/15, 351/2 и к.ч. 352/7, која почиње од Улице Николе Пашића, у дужини од 

око 210 m, утврђује се назив Улица Драгана Манцеа. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке су графички прилози. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

Број: 

Датум:  

              ПРЕДСЈЕДНИК 

       СКУПШТИНЕ 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 одредби члана 5. Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, 

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

Прњавор“, број 28/14), у даљњем тексту: Одлука. 

 

Мјесна заједница Бабановци и група грађана Мјесне заједнице Бабановци су, у 

складу са чланом 6. Одлуке, покренули иницијативе за додјелу назива за двије улице 

које пролазе кроз к.о. Прњавор и к.о. Бабановци. Предложено је да улице добију називе 

по Мирославу Бунићу – Микију и Славку Коваљевском, погинулим борцима Војске 

Републике Српске.  

У складу са Одлуком, групе грађана насељеног мјеста Околица су покренуле 

иницијативу за додјелу назива за три улице у насељеном мјесту Околица. Предложено 

је да улице добију сљедеће називе: Улица 9. јануара, који се слави као Дан и Крсна 

слава Републике Српске, Омладинска улица и Улица Драгана Манцеа, по веома 

популарном спортисти који је страдао у саобраћајној несрећи. 

Комисија за припрему приједлога имена насеља, улице и трга провела је 

поступак у складу са одредбама Одлуке, те утврдила да су испуњени услови за додјелу 

назива наведеним улицама. 

  

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За спровођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 

 

 

 


