
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светог Саве бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

4. октобар 2019. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 16            Година 55. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                      

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
 

402 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 24/18) 

и Правилника о критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава удружењима из области култу- 

ре и осталим удружењима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/18), Начелник општине 

Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о расподјели средстава 

удружењима из области културе и осталим 

удружењима 
 

Члан 1.  

 У Одлуци о расподјели средстава удруже- 

њима из области културе и осталим удружењима 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 9/19), 

у члану 2. износ од „37.000,00 КМ“ замјењује се 

износом од „39.000,00 КМ“.  

У истом члану, у табели расподјеле сре- 

дстава удружењима под редним бројем 6, код СПКД 

„Просвјета“ Прњавор за Дочек дјечије нове године, 

износ од „200,00“ замјењује се износом од 

„2.200,00“. 
 

Члан 2.  

У осталом дијелу Одлука остаје неизми- 

јењена. 

 

Члан 3.  

 Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“.  
 

Број: 01/1-022-127/19                            Начелник     

Датум: 24. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 

403 
 

На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 58. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 37/12 и 90/16), чланова 15. и 16. 

Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце 

и омладине са сметњама у развоју („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 117/12 и 16/18) и 

чланова 37. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 15/17 и 

12/18), начелник општине доноси  

 

РЈЕШЕЊЕ  

о измјени Рјешења о именовању комисије 

 

1. У Рјешењу о именовању Првостепене 

стручне комисије за процјену потреба и усмјеравања 

дјеце и омладине са сметњама у развоју број 01/1-

014-141/18 од 22.05.2018. године („Службени гла- 

сник општине Прњавор“ број 10/18), у тачки I подта- 

чка 5. мијења се и гласи: „5. Бојана Кусић, магистар 

социјалног рада, координатор“.  

2. Именована ће обављати послове члана и 

координатора Комисије до повратка претходно име- 

новане Јелене Шушак са боловања, односно породи- 

љског одсуства.  

3. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 

јењено. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-224/19                           Начелник     

Датум: 20. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

404 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 7. Прави- 

лника о додјели студнтске награде најбољим студе- 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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нтима са подручја општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 17/18), начелник 

општине Прњавор доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за обраду захтјева  

за додјелу студентских награда 

 

1. Именује се Комисија за обраду захтјева за 

додјелу студентских награда (у даљем тексту: Коми- 

сија) у саставу: 

            1) Сузана Шврака, предсједник Комисије, 

            2) Милоранка Лазаревић, члан и 

            3) Дијана Милијаш-Трипуновић, члан. 

2. Задатак Комисије утврђен је чланом 7. 

Правилника о додјели студентске награде најбољим 

студентима са подручја општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број: 17/18). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења ставља 

се ван снаге Рјешење о именовању Комисије за обра- 

ду захтјева за додјелу студентских награда број 

01//1-014-260/18 од 26.09.2018. године. 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

Број: 01/1-014-229/19                          Начелник     

Датум: 1. октобар 2019. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

405 
 

На основу члана  59. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) начелник општине 

Прњавор доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 

о  измјенaма Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 
 

Члан 1. 

 У  Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 

21/18, 22/18, 24/18 и 13/19) у члану 59. у Терито- 

ријалној ватрогасној јединици, у тачки 1. ријечи 

„Категорија службеника: Не разврстава се. Звање: Не 

разврстава се“ бришу се. 

 У истој тачки, у тексту „Статус:“ ријечи 

„Посебан статус. Именује га начелник на период од 

четири године.“ замјењују се ријечју “Намјештеник“.  

 У истој тачки, у тексту „Посебни услови за 

обављање“ ријечи „положен стручни испит за рад у 

општинској управи“ бришу се. 
 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

 Број: 01/1-022-109/19                           Начелник     

Датум: 11. септембар 2019. год.    Дарко Томаш, с.р. 

406 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство у уку- 

пном износу од 1.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 416100 – Регресирање камата на пољо- 

привредне кредите у износу од 1.000,00 КМ, 

(организациона јединица број 00750250 – Одје- 

љење за пољопривреду, водопривреду и шума- 

рство), 

• на конто 412700 – Едукцаија пољопривредних 

произвођача у износу од 1.000,00 КМ. (орга- 

низациона јединица број 00750250 – Одјељење 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      

 
Број: 01/1-401-217/19                            Начелник     

Датум: 04. септембар 2019. год.    Дарко Томаш, с.р. 
 

407 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор у укупном износу од 

1.600,00 КМ. 

 

II 

Износ од 1.600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
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• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и једно- 

кратне помоћи у износу од 1.600,00 КМ (буџе- 

тски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за соци- 

јални рад Прњавор),  

• на конто 411300 - Расходи за накнаде плата запо- 

слених за вријеме боловања, родитељског одсу- 

ства и осталих накнада плата у износу од 1.600,00 

КМ (буџетски корисник број 00750300 – ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     

  
Број: 01/1-401-222/19                            Начелник     

Датум: 09. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

408 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 

општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за борачко-онвалидску и цивилну заштиту у укупном 

износу од 50,00 КМ. 

 
II 

Износ од 50,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 415200 -  Средства за трошкове превоза 

породица погинулих бораца и РВИ (Програм 

бањске рехабилитације и обиљежавање знача- 

јних датума) у износу од 50,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750180 – Одјељење за 

борачко-онвалидску и цивилну заштиту),  

• на конто 415200 – Средства за набавку уџбеника 

и за остале организоване активности за дјецу 

бораца ВРС и  РВИ у износу од 50,00 КМ (орга- 

низациона јединица број 00750180 – Одјељење 

за за борачко-инвалидску и цивилну заштиту). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 

дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 

овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се  
 

Одјељење за финансије.  
     

Број: 01/1-401-218/19                            Начелник     

Датум: 11. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

409 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 

пном износу од 7.150,00 КМ 

 

II 

Износ од 7.150,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 - Помоћ пројектима за одржив 

повратак у износу од 7.150,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750170 – Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције),  

• на конто 511200 - Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката и јавне расвјете у 

износу од 7.150,00 КМ (организациона јединица 

број 00750170 – Одјељење за стамбено-кому- 

налне послове и инвестиције). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.   

  

Број: 01/1-401-228/19                           Начелник     

Датум: 17. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

410 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одсјек за 
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јавне набавке, правна питања и прописе у укупном 

износу од  20.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 20.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 513100 – Издаци за прибављање 

земљишта (потпуна експропријација) у износу 

од 20.000,00 КМ  (организациона јединица број 

00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна 

питања и прописе),  

• на конто 419100 – Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у 

износу од 20.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750241 – Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-231/19                            Начелник     

Датум: 18. септембар 2019. год.    Дарко Томаш, с.р. 
 

411 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјела- 

тности и између организационих јединица Остала 

буџетска потрошња и Одјељења за локални еко- 

номски развој и друштвене дјелатности у укупном 

износу од  8.000,00 КМ. 
 

II 

Износ од 8.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 621300 - Отплата дуга по кредиту од 5. 

мил. KM износу од 3.000,00 КМ (организа- 

циона јединица број 00750190 – Остала буџе- 

тска потрошња), 

• са конта 621300 - Отплата дуга по кредиту од 7. 

мил. KM у износу од 5.000,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750190 – Остала буџетска 

потрошња),  

• на конто 415200 - Средства за имплементацију и 

суфинансирање пројеката предвиђених Страте- 

гијом развоја општине Прњавор 2012-2020. 

године у износу од 8.000,00 КМ (организаци- 

она јединица број 00750150 – Одјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  

       
Број: 01/1-401-233/19                           Начелник     

Датум: 24. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

412 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), На- 

челник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Народна библи- 

отека Прњавор у укупном износу од 775,00 КМ. 

 
II 

Износ од 775,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Расходи за стручне услуге у 

износу од 40,00 КМ  (буџетски корисник број 

08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор),  

• са конта 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 400,00 КМ  (буџетски корисник број 

08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор),  

• са конта 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 115,00 КМ  (буџе- 

тски корисник број 08180068 – ЈУ Народна 

библиотека Прњавор),  

• са конта 412300 – Расходи за режијски мате- 

ријал у износу од 120,00 КМ (буџетски кори- 

сник број 08180068 – ЈУ Народна библиотека 

Прњавор),  

• са конта 511300 – Набавка опреме  у износу од 

100,00 КМ  (буџетски корисник број 08180068 – 

ЈУ Народна библиотека Прњавор),  

• на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање 

у износу од 775,00 КМ (буџетски корисник број 

08180068 – ЈУ Народна библиотека Прњавор). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 
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III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    
        

Број: 01/1-401-237/19                          Начелник     

Датум: 26. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

413 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за 

заједничке послове Прњавор  у укупном износу од 

4.200,00 КМ. 

 

II 

Износ од 4.200,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Расходи за стручне услуге 

Општинске управе у износу од 4.200,00 КМ  

(организациона јединица број 00750240 – 

Одсјек за заједничке послове),  

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи у 

износу од 4.200,00 КМ (организациона јединица 

број 00750240 – Одсјек за заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеној позицији на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.      
 

Број: 01/1-401-238/19                           Начелник     

Датум: 26. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

414 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службе- 

ни гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 

општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице Одјељење 

за финансије у укупном износу од 12.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 12.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 411400 – Расходи за отпремнине и 

једниократне помоћи (бруто), у износу од 

12.000,00 КМ, (организациона јединица број 

00750140 – Одјељење за финансије), 

• на конто 411300 – Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата, у износу од 

7.000,00 КМ. (организациона јединица број 

00750140 – Одјељење за финансије), 

• на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријеме боловања 

који се рефундирају од фондова обавезног 

социјалног осигурања, у износу од 5.000,00 КМ. 

(организациона јединица број 00750140 – 

Одјељење за финансије), 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.    

   

Број: 01/1-401-241/19                           Начелник     

Датум: 30. септембар 2019. год.   Дарко Томаш, с.р. 
 

415 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и  члана 19. став 

3. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 

44/16), разматрајући захтјев Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, за давање сагла- 

сности на Одлуку о начину утврђивања накнаде за 

боравак дјетета у вртићу, начелник општине доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о начину 

утврђивања накнаде за боравак дјетета у вртићу, број 

366/19 од 11.09.2019. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-110/19                            Начелник     

Датум: 25. септембар 2019. год.    Дарко Томаш, с.р. 
 

О Г Л А С Н И   Д И О 
 

416 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису  
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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 посло- 

ве и инвестиције Општинске управе Прњавор, улица 

Карађорђева  број 2, Прњавор,  на основу рјешења 

број: 06-372-23/09 од 29.10.2009. године, извршио је 

у регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 01-48 упис 

оснивања Заједница за управљање зградом Прњавор 

- улица Светог Саве број 29. у Прњавору, са сље- 

дећим подацима: 

Промјену лица овлаштеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом Прњавор-улица Светог Саве број 29, 

у Прњавору је Ђенић Јованка, предсједник Ску-

пштине Заједнице, самостални и без ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за 

заступање Заједнице, Садете Шљивић, предсједника 

Скупштине Заједнице. 

  
Број: 06-372-23/09                  Службено лице органа 

Датум: 30. септембар 2019. г.  Далибор Прерадовић, с.р. 
 

 

417 
 

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 посло- 

ве и инвестиције Општинске управе Прњавор, улица 

Карађорђева  број 2, Прњавор,  на основу рјешења 

број: 06-372-17/09 од 29.10.2009. године, извршио је 

у регистру заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 01-37 упис 

оснивања Заједница за управљање зградом Прњавор 

- улица Раде Врањешевић број 8. у Прњавору, са 

сљедећим подацима: 

Промјену лица овлаштеног за заступање: 

овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 

вљање зградом Прњавор-улица Раде Врањешевић 

број 8, у Прњавору је Трогрлић Љубица, предсједник 

Скупштине Заједнице, самостални и без ограничења. 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за 

заступање Заједнице, Лукић Љубинка, предсједника 

Скупштине Заједнице. 
  

Број: 06-372-17/09                   Службено лице органа 

Датум: 2. октобар 2019. год.    Далибор Прерадовић, с.р. 
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