
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

05. јун 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  16          Година 53. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 97/16) и члана 41. Статута општине Прњавор 

(“Службени гласник општине Прњавор”, број 14/14), 

Начелник општине Прњавор доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о допуни Правилника о платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 9/16, 27/16, 28/16, 

31/16 и 8/17) у члану 3. тачки 1) у Одјељењу за 

општу управу послије подтачке 4. додаје се подтачка 

5. која гласи: 

 „5. Виши стручни сарадник за послове мје- 

сних заједница – 30 %“. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику општи- 

не Прњавор”. 

 

Број: 01/1-022-102/17                             Начелник       

Датум: 01.06.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и чланова 41. и 49. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 14/14), начелник општине доноси 

сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за утврђивање вриједности 

улагања у пословни простор 

 

1. У Комисију за утврђивање вриједности  

улагања у пословни простор (у даљњем тексту: Ко- 

мисија) именују се: 

1) Данко Јелић, предсједник, 

2) Менсура Слатинац, члан, 

3) Славко Смиљанић, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да утврди висину 

вриједности извршеног улагања, од стране Мале- 

шевић Милорада из Печенег Илове, општина Прња- 

вор, у објекат (пословни простор) који је власништво 

општине Прњавор, површине 60 м
2
, који се налази у 

згради Мјесне заједнице у Печенег Илови, општина 

Прњавор. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-184/17                           Начелник       

Датум: 01.06.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  
 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Дамјановић 

Жарку, из Прњавора, на име трошкова личног лије- 

чења и лијечења тешко обољелих синова Милоша и 

Марка.  
 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-161/17                            Начелник       

Датум: 03.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на потрошачку јединицу 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор у 

износу од 375,00 КМ.  
 

II 

 

Износ од 375,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

375,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 375,00 КМ 

(потрошачка јединица број 08150027 – ЈУ Це- 

нтар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транспо- 

ртних услуга, за измирење обавеза према добављачу 

„Домуз-транс“ д.о.о. Прњавор за извршене услуге 

превоза ученика на „Дане отворених врата“ у Бањој 

Луци. 

 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-431-9/17                               Начелник       

Датум: 04.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Аксендић 

Винку, из Околице, на име трошкова лијечења.  
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III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-166/17                           Начелник       

Датум: 04.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине  
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 3.000,00 КМ.  
 

II 
 

Износ од 3.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

3.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Покровитељство општине за 

реализацију научних, културних и спортских 

манифестација од значаја за општину Прњавор 

у износу од 3.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Покровитељство општине за реа- 

лизацију научних, културних и спортских манифе- 

стација од значаја за општину Прњавор, а која ће се 

дозначити Рукометном клубу „СЛОГА“ Прњавор, за 

измирење обавеза насталих поводом организације 

међународног рукометног турнира „МИКА 2017“. 

 
III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 
IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-  

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-66/17                              Начелник       

Датум: 05.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14)и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 
тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, a ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама (За- 

штита културно-историјског наслијеђа), која ће се 

дозначити  Српској Православној Црквеној општини 

Прњавор, на име трошкова организовања и дочека 

Српске Православне Нове године. 

 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-97/17                               Начелник       

Датум: 05.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине  
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Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  
 

II 
 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима  у износу од 

300,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални еконо- мски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, a ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, која ће се дозначити  

КУД „СВИЛЕН КОНАЦ“ из Насеобине Лишња, на 

име трошкова манифестације обиљежавања дана Св. 

Василија Острошког у селу Млинци. 
 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-431-12/17                              Начелник       

Датум: 11.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 200,00 КМ.  

 

II 

 

Износ од 200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 200,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Јанковић 

Госпани, из Прњавора, на име тешке материјалне 

ситуације.  

 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се  
Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-139/17                             Начелник       

Датум: 15.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
  

274 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  
 

II 
 

Износ од 250,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 
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• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Радоњић Ради, 

из Хрваћана, на име трошкова лијечења сина 

Ведрана. 

 

III 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-173/17                             Начелник       

Датум: 17.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 

                                           

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 
 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Аничић Ната- 

ши из Прњавора, на име трошкова лијечења. 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-159/17                              Начелник       

Датум: 17.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
  

276 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени гла- 

сник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 
 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Шајиновић 

Веселку, из Црквене, на име тешке материјалне 

ситуације. 
 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-183/17                            Начелник       

Датум: 26.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 
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277 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2017. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 31/16), Начелник 

општине доноси сљедећи 
                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Срдић Јелени, 

из Прњавора, на име трошкова лијечења. 

 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-184/17                             Начелник       

Датум: 29.05.2017. године             Дарко Томаш, с.р. 

  
 

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

278 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-8/16 од 04.04.2016. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-86 

упис оснивања Заједница за управљање зградом, 

Прњавор - улица Трг Српских бораца број 12, 

Ламела „Б“ са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом („Градипова зграда“)-Ламела „Б“, уз Маги- 

стрални пут Прњавор. 

Оснивач: 20 (двадесет) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за ра- 

чун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

згра- де. 

Промјена лица овлашћеног за заступање. 

Заступа: Драгана Моравац, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-8/16     Службено лице органа 

Датум: 24.04.2017. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
 

279 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за 

јединствену примјену закона о одржавању зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције објављује: 

 

О Г Л А С 

 
 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

општине Прњавор, Светосавска бб на основу 

рјешења број: 06-372-8/17 од 31.05.2017. године, 

извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-96 

упис оснивања Заједница за управљање зградом у 

улици Раде Врањешевић број 6, Прњавор, са 

сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом у улици Раде Врањешевић број 6, Прњавор. 

Оснивач: 4 (четири) етажна власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Милосава Самчевић, предсједник 

Скупштине Заједнице, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-8/17     Службено лице органа 

Датум: 31.05.2017. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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