
 

 

  

 

 

   

 
Број 20       Год. 45.  

 

17. децембар 2009. год. 

Прњавор 

Годишња претплата 80,00 КМ 

Један примјерак 10,00 КМ 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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              На основу члана 43 став 1. алинеја 17. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 41. став 1. алинеја 17. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08), и Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2009. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/09), начелник 

општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додјели средстава постдипломцима и 

докторантима у 2009. години  

 

Члан 1. 

 

              Овом одлуком утврђује се начин додјеле 

средстава намијењених за стипендије  постдипло- 

маца и доктораната која су планирана Буџетом 

општине Прњавор за 2009. годину  („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/09) у оквиру 

Одјељења за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности у укупном износу од 16.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

              Средства из претходног члана се додјељују 

на основу захтјева поднешеног од стране постди- 

пломца или докторанта уз који се прилаже следећа 

документација: 

 

- увјерење о уписаном постдипломском или 

докторском студију, односно пријављеној докто- 

рској дисертацији; 

- овјерена фотокопија студентске књижице 

или индекса; 

- увјерење о положеним испитима на 

постдипломским студијама са просјеком оцјена; 

- овјерен наставни план постдипломских 

студија; 

- изјава којом се постдипломац или докто- 

рант обавезује да ће вратити стипендију уколико у 

следеће двије године промијени мјесто пребивали- 

шта или не заврши постдипломске студије; 

- доказ о пребивалишту на подручју општи- 

не најмање годину дана прије подношења захтјева; 

- потврда о запослењу или увјерење о 

незапослености; 

- фотокопија жиро рачуна. 

 

Члан 3. 

 

   Средства из члана 1. Одлуке биће 

додијељена за пет постдипломаца и два докторанта. 

              Средства се дозначују једнократно у износу 

од по 2.000,00 КМ за постдипломце, односно по 

3.000,00 КМ за докторанте. 

 

Члан 4.  

 

  Захтјев се подноси начелнику општине, а 

рок за подношење захтјева је 25.12.2009. године.  

 

Члан 5. 

 

              Право на додјелу средстава имају постди- 

пломци или докторанти који су положили најмање 

50 % испита предвиђених наставним планом 

постдипломских или докторских студија, односно 

који су пријавили докторску тезу и који имају 

пребивалиште на подручју општине Прњавор 

најмање годину дана прије подношења захтјева. 

  У случају да више кандидата испуњава 

једнаке услове, предност имају кандидати који 

имају више положених испита, односно докторант 

који је прије пријавио дисертацију.  

  У случају да и тада више кандидата има 

једнаке услове, предност имају кандидати који 

имају већи просјек оцјена на студијама, односно 

кандидати који нису запослени. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 6. 

 

              Постдипломци и докторанти који подносе 

захтјев за додјелу средстава дужни су да се обавежу 

да ће средства вратити у цјелокупном износу 

уколико у следеће двије године промијене мјесто 

пребивалишта или не заврше постдипломске 

студије. 

               

Члан 7. 

 

              Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-252/09                             Н А Ч Е Л Н И К   

Датум: 15.12.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматрај- 

ући захтјев Симић Бране, сина Живојина из 

Млинаца за додјелу једнократне новчане помоћи, 

начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Симић Брани, сину Живојина из Млинаца, 

одобравају се из буџета општине новчана средства 

у укупном износу од 300,00 КМ, са позиције 614200 

– буџетска резерва, потрошачка јединица 00750120 

– кабинет начелника, а на име једнократне новчане 

помоћи за плаћање трошкова лијечења. 

Средства уплатити на име Симић Бране, на 

текући рачун број 567-461-50089290-15 отворен код 

Волкс банке, ЈМБГ 1807961103538  

 

II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-172/09                           Н А Ч Е Л Н И К   

Датум: 16.12.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 3. став 1. Одлуке о 

коришћењу средстава буџетске резерве („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/09), а разматра- 

јући захтјев Моравски Виолете, кћи Ненада из 

Горњих Штрбаца за додјелу једнократне новчане 

помоћи, начелник општине, доноси сљедећи 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Моравски Виолети, кћи Ненада из Горњих 

Штрбаца одобравају се из буџета општине новчана 

средства у укупном износу од 300,00 КМ, са 

позиције 614200 – буџетска резерва, потрошачка 

јединица 00750120 – кабинет начелника, а на име 

једнократне новчане помоћи за плаћање трошкова 

екскурзије за члана породице са посебним 

потребама. 

Средства уплатити на име Моравски 

Виолета, на текући рачун број 562-002-80290590-94 

отворен код НЛБ Развојне банке, ЈМБГ 

2801978108520.  

II 

 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-532-261/09                         Н А Ч Е Л Н И К   

Датум: 16.12.2009. године               мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-14/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-53 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом ул. Tрг Српских бораца број 40, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор,  улица Tрг Српских бораца број 

40. 
 

Оснивач: 18 (осамнаест) етажних власника. 
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 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника, иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго- 

вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде. 

 
 Заступа: Младен Кљунић предсједник 

Управног одбора самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-14/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-15/09 од 28.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-35 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом ул. Београдска број 50, са следећим 

подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор,  улица Београдска број 50. 

 
Оснивач: 4 (четири) етажна власника 

стамбене зграде у улици Београдској број 50. 

 
 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 

 
 Заступа: Борко Ђурић предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-15/09                         Службено лице органа 

Датум: 28.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-29/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-55 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Прњавор - ул. Вељка Миланковића бб. 

Улаз 4, са следећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор – улица Вељка Миланковића бб, 

улаз 4. 

 
Оснивач: 9 (девет) етажних власника. 

 
 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 

 
 Заступа: Драган Живанић предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-29/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-25/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-49 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Кулаши број 15, општина Прњавор, са 

следећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Кулаши број 15, општина Прњавор. 

 
Оснивач: 4 (четири) етажна власника. 

 
 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
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 Заступа: Божо Сибинчић предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-32/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

408 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-33/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-42 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Поточани број 61, Поточани, са следећим 

подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Поточани број 61, Поточани. 

 

Оснивач: 7 (седам) етажних власника 

стамбене зграде у Поточанима број 61. – Поточани. 

 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 

 

 Заступа: Перо Радановић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-33/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-37/09 од 10.11.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-46 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Прњавор, улица Вида Њежића број 24, улаз 

„А“, са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Вида Њежића број 24, улаз 

„А“. 
 

Оснивач: 8 (осам) етажних власника. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Момир Вуковић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-37/09                         Службено лице органа 

Датум: 10.11.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

410 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-39/09 од 30.11.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-47 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Велика Илова, са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Велика Илова, општина Прњавор. 
 

Оснивач: 4 (четири) етажна власника. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Сретко Топић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-39/09                         Службено лице органа 

Датум: 30.11.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

411 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 
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зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-42/09 од 09.12.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-59 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом улица Карађорђева бб, улаз „Ц“, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Карађорђева бб, улаз „Ц“. 
 

Оснивач: 22 (двадесет два) етажна 

власника стамбене зграде 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Милена Стјепановић, предсједник 

Управног одбора, самостално, без ограничења. 
 

Број: 06-372-42/09                         Службено лице органа 

Датум: 09.12.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-25/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-49 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом Прњавор, улица Сетог Саве број 4, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Светог Саве број 4. 
 

Оснивач: 5 (пет) етажних власника 

стамбене зграде 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Боса Митрић, предсједник Ску- 

пштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-25/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-30/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-61 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом улица Милана Наградића број 2, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Милана Наградић аброј 2. 
 

Оснивач: 11 (једанаест) етажна власника 

стамбене зграде 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Душица Крајишник, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-30/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 
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основу рјешења број 06-372-22/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-50 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом улица Вељка Миланковића „С53“ број 29, 

са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Вељка Миланковића 

„С53“ број 29. 
 

Оснивач: 21 (двадесет један) етажни 

власник. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Чедо Јевтић, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-22/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-28/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-45 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, Прњавор улица Вељка Миланковића бб, 

улаз 1 са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор - улица Вељка Миланковића бб, 

улаз 1. 
 

Оснивач: 18 (осамнаест) етажних власника. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Драго Милијашевић, предсједник  

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-28/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-35/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-44 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Трг Српских бораца бб, улаз „А“ са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Трг Српских бораца бб, 

улаз „А“. 
 

Оснивач: 12 (дванаест) етажних власника 

стамбене зграде у улици Трг Српских бораца бб, 

улаз „А“. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Жељко Шврака, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-35/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

417 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-24/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-43 упис оснивања Заједницa за управљање 
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зградом, Прњавор - улица Раде Врањешевић број 4, 

са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Раде Врањешевић број 4. 
 

Оснивач: 9 (девет) етажних власника 

стамбене зграде у Прњавору у улици Раде 

Врањешевић број 4. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Наташа Сарић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-24/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-19/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-39 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Вељка Миланковића број 4, улаз II 

са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Вељка Миланковића број 

4, улаз II. 
 

Оснивач: 15 (петнаест) етажних власника 

стамбене зграде у улици Вељка Миланковића број 

4, улаз II. 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Петко Живанић, предсједник 

Управног одбора. 

 
Број: 06-372-19/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-18/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-38 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Вељка Миланковића „С32“, улаз Ц, 

са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Вељка Миланковића 

„С32“ улаз „Ц“. 
 

Оснивач: 8 (осам) етажних власника 

стамбене зграде у улици Вељка Миланковића С32 

улаз Ц. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Душко Милијаш, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-18/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

420 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб 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 Заједницa за управљање 

зградом, улица Раде Врањешевић број 8, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Раде Врањешевић број 8. 
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Оснивач: 8 (осам) етажних власника 

стамбене зграде у улици Раде Врањешевић број 8. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Анђелко Живковић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

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

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-16/09 од 28.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-36 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Вида Њежића број 24, улаз „Б“, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Вида Њежића број 24, улаз 

„Б“. 
 

Оснивач: 11 (једанаест) етажних власника 

стамбене зграде у улици Вида Њежића број 24, улаз 

„Б“. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Крстана Прерадовић, предсједник 

Скупштине и Далибор Илић предсједник Управног 

одбора. 
 

Број: 06-372-16/09                         Службено лице органа 

Датум: 28.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-27/09 од 29.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-34 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Трг Српских бораца број 16, Ламела 

„Д“, са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Трг Српских бораца број 

16, Ламела „Д“. 

 

Оснивач: 11 (једанаест) етажних власника 

стамбене зграде у улици Трг Српских бораца број 

16, Ламела „Д“. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Новак Винчић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-27/09                         Службено лице органа 

Датум: 29.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-13/09 од 28.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-33 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Вељка Миланковића број 6, улаз III, 

са следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица улица Вељка Миланковића 

број 6, улаз III. 
 

Оснивач: 12 (дванаест) етажних власника 

стамбене зграде у улици Вељка Миланковића број 

6, улаз III. 
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 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Гордана Петковић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-13/09                         Службено лице органа 

Датум: 28.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

424 
 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-12/09 од 28.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-32 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Карађорђева број 4, Прњавор, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Карађорђева број 4. 
 

Оснивач: 10 (десет) етажних власника 

стамбене зграде у улици Карађорђева број 4. 
 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Јеленко Самчевић, предсједник 

Скупштине и Младен Прерадовић, предсјендик 

Управног одброа, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-12/09                         Службено лице органа 

Датум: 28.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове  

и инвестиције општине Прњавор, 

Светосавска бб на основу рјешења број 06-372-

11/09 од 28.10.2009. године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 01-31 упис оснивања 

Заједницa за управљање зградом, улица Трг 

Српских бораца бб, улаз „Д“ Прњавор, са следећим 

подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Трг Српских бораца бб, 

улаз „Д“. 

 

Оснивач: 8 (осам) етажних власника 

стамбене зграде у улици Трг Српских бораца бб, 

улаз „Д“. 

 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 
 

 Заступа: Јован Винчић, предсједник 

Скупштине самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-11/09                         Службено лице органа 

Датум: 28.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница етажних власника стамбених 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број 74/03), Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције објављује: 
 

ОГЛАС 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број 06-372-10/09 од 21.10.2009. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-30 упис оснивања Заједницa за управљање 

зградом, улица Живојина Прерадовића бб, са 

следећим подацима: 
 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом Прњавор, улица Живојина Прерадовића бб, 

Прњавор. 

 

Оснивач: 41 (четрдесет један) етажни 

власник стамбене зграде у улици Живојина 

Прерадовића бб. 

 

 Дјелатност: 70320 управљање зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 
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одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћа- 

њу трошкова одржавања зграде. 

 

 Заступа:   Бојан   Милиновић,   предсједник  

 

Скупштине  и   Славен   Утјешановић,   предсједник  

Управног одбора, самостално и без ограничења. 
 

Број: 06-372-10/09                         Службено лице органа 

Датум: 21.10.2009. год.                  Љубомир Топић, с.р

___________________________________________________________________________________________ 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон 051/660-340. Излази у складу са  
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