
 
Број: 01-013-10/17 

Датум: 15.09.2017. године 
 

 

    На основу члана 43. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и члана 97. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17) 
 

 

С А З И В А М 

10. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

 

10. сједница ће се одржати  26.09.2017. године (уторак) са почетком у 0900 часова, у 

сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева бр. 2.  
 

За 10. сједницу Скупштине предлажем следећи 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

1. Актуелни час, 

2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,  

3. Приједлог Одлуке о давању сагласности за брисање забиљежбе потраживања уписане у 

корист Општине Прњавор, 

4. а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 209/21 к.о. 

Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор, 

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, 

5. Приједлог Одлуке o вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2018. годину, 

6. Приједлог Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији, 

7. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, 

8. Приједлог Одлуке о додјели објекта старе школе у Доњој Илови на привремено коришћење, 

9. Приједлог Одлуке о усвајању Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге 

несреће општине Прњавор, 

10. Нацрт Одлуке о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари у 

друмском саобраћају на подручју општине Прњавор, 

11. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2017. године, 

12. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 

01.01-30.6.2017. године, 

13. Информација о изграђеним споменицима погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске и програму обиљежавања годишњица изградње споменика у 

општини Прњавор у 2016. години, 

14. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за  

    социјални рад Прњавор, 

      б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар  

          за социјални рад Прњавор, 

в) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног  

    одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивање Јавног   

    конкурса,  

 

 



  

 

 

     г) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу  

         за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад  

         Прњавор, 

15. а) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног  

    одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивање Јавног   

    конкурса,  

     б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу  

         за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом  

         здравља Прњавор, 

16. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ Прњавор, 

17. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Школа за основно 

музичко образовање Прњавор, 

18. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа 

„Петар Кочић“ Шибовска, 

19. а) Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору чланова Одбора за борачко-  

    инвалидску заштиту, 

      б) Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору чланова Комисије за мјесне заједнце. 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            _____________________________ 

                              Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


