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КОНКУРСИКОНКУРСИ
ОБЈАВЕ

На основу члана 5. став ђ) Закона о јавним предузећима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), те члана 30. став 1) тачка 9. и члана 
32. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-
012-2-1862/10, од 17.9.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11, од 24.2.2011. 
године, број: 04/1-012-2-837/13, од 18.4.2013. године, и број: 04/1-012-2-
1146/13, од 7.6.2013. године, Одлуке Скупштине акционара Гарантног фон-
да Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-866/20, од 12.3.2020. 
године, о давању сагласности за расписивање Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске и 
Одлуке Скупштине акционара о утврђивању услова, стандарда и критерију-
ма за избор и именовање чланова Надзорног одбора, број: 04/1-012-2-865/20, 
од 12.3.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/20), 
р а с п и с у ј е  с е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање чланова Надзорног одбора

Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
I - Основ
У Надзорни одбор Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука 

врши се избор именовања пет (5) чланова у складу са Законом о јавним 
предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањи-
ма Републике Српске, Законом о Гарантном фонду Републике Српске и 
Статутом привредног друштва. 

II - Надлежност
Надлежност, послови, обавезе и одговорности чланова Надзорног 

одбора утврђене су Законом о јавним предузећима и Статутом привредног 
друштва.

III - Мандат 
Мандат чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске 

а.д. Бања Лука траје четири (4) године, уз могућност поновног избора.
IV - Критеријуми
А) Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да су опште здравствено способни,
- да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мје-

ре на било којем нивоу власти у Републици Српској или БиХ у периоду од 
три (3) године прије дана објављивања Јавног конкурса, 

- да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног 
трибунала за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог трибунала, 
а нису се повиновали наредби да се појаве пред Трибуналом (члан IX став 
1. Устава БиХ),

- да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак 
за кривична дјела која су неспојива са обављањем дужности у Надзорном 
одбору наведеног привредног друштва, 

- да немају приватни (финансијски) интерес у привредном друштву,
- да не обављају дужности или активности које доводе до сукоба инте-

реса, како је прописано чланом 5. Закона о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 73/08 и 52/14), чланом 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чланом 5. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03). 

Б) Посебни услови:
- висока стручна спрема (најмање VII степен стручне спреме, 240 ECTS 

бодова),
- најмање пет (5) година радног искуства у струци, 
- познавање садржаја и начина рада органа у привредним друштвима, 
- посједовање стручних и професионалних знања и способности за оба-

вљање послова из надлежности Надзорног одбора, 
- доказани резултати остварени током досадашњег рада.
V - Потребна документација 
Уз пријаву на Јавни конкурс, са адресом пребивалишта и бројем теле-

фона, кандидати су дужни доставити оригинал или овјерену копију доказа о 
испуњавању општих и посебних услова, и то:

- биографију о кретању у служби,
- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мје-

сеци),

- овјерену копију дипломе о стеченом звању - VII степен стручне спре-
ме,

- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од шест мје-
сеци),

- доказ о радном искуству, 
- потписану и овјерену изјаву да нису отпуштани из државне службе 

уколико су били запослени у државној служби или изјаву да нису били за-
послени у државној служби, 

- потписану и овјерену изјаву да није изречена пресуда и да нису под 
оптужницом Међународног трибунала,

- потписану и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса и при-
ватног (финансијског) интереса у Гарантном фонду Републике Српске а.д. 
Бања Лука.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса и уђу у ужи 
избор Комисија за избор чланова Надзорног одбора Гарантног фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука, именована од стране Скупштине 
акционара, обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавијештени. 

VI - Објављивање Конкурса
Овај конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” 

и у дневном листу “Глас Српске”.
VII - Рок за подношење пријаве 
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из тачке I ове одлуке је 

петнаест (15) дана од дана посљедњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
VIII - Достављање 
Пријаве на Јавни конкурс могу се доставити лично на адресу: Гарантни 

фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска улица број 2, 5. спрат, 
78 000 Бања Лука, или препорученом поштом на исту адресу, са назнаком: 
Комисији за избор чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике 
Српске а.д. Бања Лука, са назнаком: Не отварај.

Број: 02-72/20
7.4.2020. године Директор,
Бањалука Радивоја Крчмар, с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/03) и Одлуке Скупштине акционара АД “Компред” Угљевик, број: СА-
411-9/20, од 28.2.2020. године,  р а с п и с у ј е  с е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање чланова Надзорног одбора

АД “Компред” Угљевик
I - Именовање Надзорног одбора
У Надзорни одбор АД “Компред” Угљевик именоваће се два (2) члана 

представника акцијског капитала Општине Угљевик у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

II - Надлежност Надзорног одбора
Надлежност послова, обавезе и одговорности чланова Надзорног одбо-

ра регулисане су законом и одредбама Статута АД “Компред” Угљевик.
III - Мандат
Мандат чланова Надзорног одбора АД “Компред” Угљевик је четири 

године, уз могућност поновног избора. 
IV - Статус
Актом о именовању Надзорног одбора утврђују се статус Надзорног 

одбора, накнада за рад Надзорног одбора и друга права.
V - Општи услови:
1. да су држављани Републике Српске и БиХ,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у 

БиХ или ентитетима због изречене дисциплинске санкције у периоду од три 
године прије објављивања Конкурса,

5. да се против њих не води кривични поступак,
6. да нису осуђивани за кривична дјела која их чине неподобним за оба-

вљање послова надзора, 
7. да се на њих не односи члан IX-1 Устава БиХ.
VI - Посебни услови:
1. висока или виша стручна спрема,
2. познавање проблематике дјелатности Друштва,
3. познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора,
4. успјешност обављања ранијих послова. 
VII - Сукоб интереса
Кандидати за чланове Надзорног одбора АД “Компред” Угљевик не 

могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса на начин како је то дефинисано Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03), Законом о јавним предузећима (“Службени 
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гласник Републике Српске”, број 75/04), Законом о сукобу интереса у ин-
ституцијама власти Босне и Херцеговине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 34/02 и 36/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у ор-
ганима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 73/08).

VIII - Потребна документација
Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуња-

вању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији од стране 
надлежних органа, и то:

1. Curriculum vitae (биографију са кретањем у служби),
2. извод из матичне књиге рођених, 
3. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
4. увјерење о општој здравственој способности (не старије од три мје-

сеци),
5. овјерену копију личне карте,
6. овјерену копију дипломе о завршеној школи,
7. увјерење о радном стажу - искуству у струци,
8. увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца),
9. потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 

4, 6. и 7.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор надлежна комисија за избор 

обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено писмено обавије-
штени.

Кандидатима се не враћају приложени документи у сврху доказивања 
општих и посебних услова Конкурса.

IX - Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике 

Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.
X - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана посљедњег објављивања 

Конкурса у једном од јавних гласила из тачке IX Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се могу доставити лично на протокол АД “Компред” Угљевик 

или препорученом пошиљком на адресу: АД “Компред” Угљевик, Ул. 
војводе Керовића бр. 27, 76 330 Угљевик, Република Српска, Босна и 
Херцеговина, са назнаком: пријава на Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора АД “Компред” Угљевик.

Број: 624/20 Предсједник
7.4.2020. године Скупштине акционара,
Угљевик Василије Перић, с.р.

ОБАВЈЕШТЕЊАОБАВЈЕШТЕЊА
Министарство унутрашњих послова Управа за правне и кадровске 

послове оглашава неважећим регистарске таблице број О48-А-262.
(01-1343/20-со)

Министарство унутрашњих послова Управа за правне и кадров-
ске послове оглашава неважећом Потврду о власништву возила, број: БА 
0067371.

(01-1344/20-со)

Министарство унутрашњих послова Управа за правне и кадров-
ске послове оглашава неважећом Потврду о власништву возила, број: ВА 
0067491.

(01-1341/20-со)

Министарство унутрашњих послова Управа за правне и кадров-
ске послове оглашава неважећом Потврду о власништву возила, број: ВА 
0067357.

(01-1342/20-со)

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и трго-
вину “Интерлигнум” Теслић оглашава изгубљеном регистарску таблицу, 
број рег. ознака: М30-А-795.

(01-1713/20-со)

ДОО “Еуро лимун” Добој, Пољице бб, оглашава изгубљеним лич-
ни документ - картица возача бр. БИХВ000038362000, издату од стра-
не Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, Рјешењем број: 
13.03/345-1-4-3436/19, од 17.10.2019. године, на име: Стојан Лазић, Придјел 
Доњи бб, Придјел Доњи, Град Добој.

(01-1700/20-со)

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВААКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
На основу члан 7. тачка д) Закона о јавним предузећима (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и члана 55. тачка 6. и члана 
64. Статута “Комуналац” а.д. Дервента, након спроведеног Јавног конкурса 
за избор и именовање директора “Комуналац” а.д. Дервента, Надзорни од-
бор “Комуналац” а.д. Дервента, на 38. сједници, одржаној 9.4.2020. године,  
д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
о именовању директора “Комуналац” а.д. Дервента

Члан 1.
Денис Пијетловић, дипломирани економиста из Дервенте, именује се 

за директора “Комуналац” а.д. Дервента на период од пет година, почевши 
од 10.4.2020. године.

Члан 2.
Именовани ће обављати дужност директора у складу са законом и 

Статутом Друштва. Права и обавезе директора уредиће се уговором о раду 
између Надзорног одбора и именованог директора.

Члан 3.
Извјештај Комисије о спроведеном поступку по јавном конкурсу 

са приједлогом за именовања директора “Комуналац” а.д. Дервента, од 
6.4.2020. године, саставни је дио ове одлуке.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 10.4.2020. 

године.

Број: 241 /20 Предсједник
9.4.2020. године Надзорног одбора,
Дервента Синиша Кузмановић, с.р.

ЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈИЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈИ
СУДСКЕ ОБЈАВЕ

Окружни привредни суд у Источном Сарајеву, стечајни судија Драган 
Боровчанин, у стечајном поступку над стечајним дужником у стечајном по-
ступку: “Моја кућа” д.о.о. Власеница, Ул. Илије Бирчанина 22 А Власеница, 
ван рочишта, 27.3.2020. године, донио је с љ е д е ћ е

РЈЕШЕЊЕ
Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником у сте-

чајном поступку: “Моја кућа” д.о.о. Власеница, Ул. Илије Бирчанина 
22 А Власеница, због недостатка стечајне масе, сходно члану 191. 
Закона о стечају Републике Српске. Разрјешава се дужности стечај-
ног управника Радослав Братић из Пала. Ово рјешење биће објавље-
но у “Службеном гласнику Републике Српске” и на огласној табли 
овог суда. По правоснажности овог рјешења, исто ће се доставити 
Одјељењу за регистар овог суда, коме се налаже брисање стечајног 
дужника из судског регистра. Обавјештавају се стечајни дужник и 
стечајни управник да правне посљедице закључења стечајног поступ-
ка наступају 15 дана након објављивања овог рјешења у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

(61 0 Ст 012649 19 Ст-су)

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР
Рјешењем Основног суда у Бијељини, број: 080-0-Ф2-19-000 001, од 

10.3.2020. године, у Регистар удружења код Основног суда у Бијељини 
извршен је упис фондације под називом: Фондација “Дарко Даре - Бошко 
Вуковић”.

Скраћени назив Фондације је: ДД БВ.
Сједиште Фондације је у Бијељини, у Улици краља Петра Првог 

Карађорђевића бој 1, локал 224-225.
Упис је извршен 10. марта 2020. године, под регистарским бројем: 080-

0-Ф2-19-0 001, књига II-Регистра.
Лице овлашћено за заступање и представљање Фондације је Дарко 

Јакшић, предсједник Фондације.
Циљеви Фондације су: прикупљање и пружање помоћи онима који 

су погођени поплавама и другим природним катастрофама, као и бо-
лесним, особама са инвалидитетом, повријеђеним, сиромашним, помоћ 
за лијечење у земљи и иностранству; организовање акција, концерата, 
турнира, изложби, скупљање донација путем хуманитарних бројева те-
лефона, као и организовање свих других пригодних активности с циљем 
прикупљања помоћи и помагања угроженим; организовање самостално 
или заједнички са другим сродним организацијама предавања, форума, 
савјетовања, семинара и скупова на територији БиХ, региону, као и у 
Европи; организовање самостално или заједнички са другим сродним ор-
ганизацијама донаторских скупова, едукативних и културних приредби 
ради прикупљања средстава за реализацију својих хуманитарних проје-
ката; посредовање са организацијама, институцијама и здравствено-ре-
хабилитационим установама у име штићеника за којег се помоћ скупља 
у земљи и иностранству; сарадња са државним органима и институција-
ма, са надлежним органима локалне самоуправе, вјерским заједницама и 
удружењима из БиХ и дијаспоре; сарадња са другим хуманитарним орга-
низацијама, приватним фирмама и компанијама; сарадња са универзите-
тима, школама, стручним удружењима и другим сродним организацијама 
у земљи и иностранству које имају интерес да се баве образовањем, ег-
зистенцијом и заштитом угрожених и генерално помоћи становништву; 
подизање свијести јавности и у друштву о потреби да се помогне свима 
чије су здравље и егзистенција угрожени; промоција и заговарање прин-
ципа хуманости, као и потребе да се увијек и безрезервно помаже свима 
којима је помоћ потребна.

(080-0-Ф2-19-000 001-су)



10.4.2020. ОГЛАСНИ ДИО - Број 35 III
Окружни привредни суд у Бијељини, Рјешењем број: 059-0-Рег-19-001 

050, уписао је сљедеће податке: уписује се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Јавне установе Основна школа “Јован Цвијић” Дрињача, Зворник, 
па ће као вршилац дужности директора, тј. лице овлашћено за заступање 
бити уписан Љубомир Ђурђић из Зворника, без ограничења овлашћења.

(059-0-Рег-19-001 050-су)

Рјешењем Основног суда у Бијељини, број: 080-0-Ф1-20-000 012, од 24. 
фебруара 2020. године, у Регистар удружења код Основног суда у Бијељини 
извршен је упис оснивања удружења под називом: Карате клуб “Жеља ипон 
плус” Братунац. Сједиште Kлуба је у Братунцу, у Улици Гаврила Принципа 
бб. Упис је извршен 24. фебруара 2020. године, под регистарским бројем: 
080-0-Ф1-20-000 012, књига I-Регистра. Лице овлашћено за заступање и 
представљање Kлуба је Кристина Милошевић, предсједник Kлуба. Циљеви 
удружења су: афирмација и популаризација карате борилачке технике као 
спортске вјештине, како у рекреацијском тако и у такмичарском смислу; 
промоција образовне и васпитне функције борилачког спорта, фер-плеја, 
разумијевања и толеранције; развијање свијести о заједништву и потреби 
међусобне координације, солидарности и помоћи међу члановима удруже-
ња, такмичарског духа, те заштита спортских интереса чланова Клуба.

(080-0-Ф1-20-000 012-су)

Рјешењем Основног суда у Бијељини, број: 080-0-Ф1-20-000 015, од 24. 
фебруара 2020. године, у Регистар удружења код Основног суда у Бијељини 
извршен је упис промјене код регистра овог суда која се односи на Статут 
Удружења грађана “Суперу” Братунац, са сједиштем у Братунцу, у Улици 
Гаврила Принципа 26б, како слиједи:

а) у Статуту Удружења грађана “Суперу” Братунац, број: 06/2017, од 
18.7.2017. године, у члану 4. мијења се став 2. Статута, који се односе на 
сједиште - адресу Удружења, тако што се умјесто садашњег сједишта, које се 
налазило у Братунцу, у Улици Гаврила Принципа 26б, уписује ново сједиште 
– адреса: Видовданска улица 11, Братунац, Одлуком о измјенама Статута, 
број: 28/19, од 23.12.2019. године.

(080-0-Ф1-20-000 015-су)

Рјешењем Основног суда у Бијељини, број: 080-0-Ф1-20-000 010, од 
3. марта 2020. године, у Регистар удружења код Основног суда у Бијељини 
извршен је упис промјена код регистра овог суда које се односе на: назив 
и сједиште - адресу Удружења, Статут, предсједника Скупштине, Управни 
одбор, предсједника Удружења и лице овлашћено за заступање и предста-
вљање “Зворничког урбаног удружења младих” Зворник, са сједиштем у 
Зворнику, у Улици браће Југовића, зграда “Дрине” бр. 5/22, како слиједи:

a) мијења се назив: “Зворничко урбано удружење младих” Зворник у на-
зив: Удружење за мобилност, едукацију и хуманитарни рад “Футур” из Зворника 
Одлуком Скупштине о промјени назива Удружења, број: 04/20, од 2.2.2020. године;

b) мијења се досадашње сједиште “Зворничко урбано удружење мла-
дих” Зворник тако што се умјесто садашњег сједишта - адресе, које се нала-
зило у Зворнику, у Улици браће Југовића, зграда “Дрине” бр. 5/22, уписује 
ново сједиште: Зворник, Каракај број 486 А, просторије Техничко школског 
центра у Каракају, Одлуком Скупштине о промјени сједишта Удружења, 
број: 05/20, од 2.2.2020. године;

c) урађен је Пречишћени текст Статута Удружења за мобилност, едука-
цију и хуманитарни рад “Футур” из Зворника, број: 02/20, од 2.2.2020. годи-
не, у којем су урађене наведене промјене,

d) разрешава се Огњен Павловић дужности предсједника Скупштине 
Одлуком Скупштине, број: 06/20, од 2.2.2020. године, а изабран је Никола 
Радосављевић за предсједника Скупштине Одлуком Скупштине, број: 13/20, 
од 2.2.2020. године;

e) разрјешавају се чланови Управног одбора клуба Одлуком Скупштине, 
број: 07/20, од 2.2.2020. године, а изабрани су предсједник и чланови Управног 
одбора Одлуком Скупштине Удружења, број: 14/20, од 2.2.2020. године;

f) разрјешавају се предсједник и чланови Надзорног одбора Одлуком 
Скупштине, број: 09/20, од 2.2.2020. године;

g) разрјешавају се чланови Статутарне комисије Одлуком Скупштине, 
број: 10/20, од 2.2.2020. године;

h) разрјешава се Мирослав Грујић дужности секретара Удружења 
Одлуком Скупштине број 11/20, од 2.2.2020. године;

i) разрјешава се Огњен Павловић дужности предсједника Удружења 
Одлуком Скупштине, број: 08/20, од 2.2.2020. године, а изабрана је Драгана 
Спасић за предсједника Удружења Одлуком Скупштине, број: 15/20, од 
2.2.2020. године;

ј) разрјешава се Огњен Павловић дужности лица овлашћеног за за-
ступање и представљање Удружења Одлуком Скупштине Удружења, број: 
12/20, од 2.2.2020. године, а изабрана је Драгана Спасић за лице овлашћено 
за заступање и представљање Удружења Одлуком Скупштине Удружења, 
број: 16/20, од 2.2.2020. године;

к) изабран је Огњен Павловић за лице овлашћено за упис промјена Удружења 
у регистар Суда Одлуком Скупштине, број: 17/20, од 2.2.2020. године. 

(080-0-Ф1-20-000 010-су)

Рјешењем Основног суда у Бијељини, број: 080-0-Ф1-20-000 018, од 
10 марта 2020. године, у Регистар удружења код Основног суда у Бијељини 
извршен је упис промјена код регистра овог суда које се односе на: осни-
ваче и одлуку о оснивању Удружења грађана “Коријени” из Угљевика, са 
сједиштем у Угљевику, у Улици Драже Михаиловића бб, пословна зграда 
Угљевик, како слиједи:

a) код оснивача Удружења престало је чланство оснивачима Невену 
Рикићу и Марку Томићу, из личних разлога, одлукама Скупштине, од 
28.2.2020. године,

b) донијет је Оснивачки акт Удружења грађана “Коријени” из Угљевика, 
број: 02/20, од 28.2.2020. године.

(080-0-Ф1-20-000 018-су)

Рјешењем Основног суда у Бијељини, број: 080-0-Ф1-20-000 014, од 
11. марта 2020. године, у Регистар удружења код Основног суда у Бијељини 
извршен је упис оснивања удружења под називом: Удружење грађана 
“Центар за истраживање и пословну едукацију” Зворник.

Скраћени наслов: ЦИПЕЗ.
Сједиште Удружења је у Зворнику, у Улици Вука Караџића број 66, IV/2.
Упис је извршен 11. марта 2020. године, под регистарским бројем: 080-

0-Ф1-20-000 014, књига I-Регистра.
Лице овлашћено за заступање и представљање Удружења је Бранка 

Еркић, предсједник Управног одбора Удружења.
Циљеви Удружења су: промовисање концепта цјеложивотног учења, 

свих видова формалног, неформалног и информалног учења, те модерних и 
актуелних знања и вјештина; развој, организација и реализација програма за 
ванинституционално стручно усавршавање грађана, припадника стручних 
служби, професионалаца у привредним друштвима и надлежним државним 
службама; јачање свих вриједности у друштву знања и политика и развија-
ње и промоција идеја слободе, једнакости и солидарности у друштву, као 
и једнаких могућности у приступу образовању; унапређење образованости 
грађана Републике Српске и Босне и Херцеговине кроз широку доступ-
ност бесплатног формалног и неформалног образовања на свим нивоима; 
развијање знања и унапређивање професионалних, научних и стручних 
истраживања; развој толеранције и уважавање различитости у друштву; 
јачање активистичких и волонтерских капацитета грађана који доприно-
се демокрацији друштвених процеса; остваривање сарадње са установама 
културе, високошколским установама и другим научним институцијама; 
апсолутно поштовање људских права, као и њихово унапређење и проши-
ривање; постизање што већег нивоа социјалне једнакости која се огледа у 
једнаким шансама и исходима за све грађане Републике Српске и Босне и 
Херцеговине, без обзира на индивидуалне или групне разлике; укључи-
вање маргинализованих, формалних и неформалних група становништва 
у све друштвене процесе; промовисање људских права и слобода грађана 
у складу са свим позитивним законским прописима у земљи и међународ-
ним конвенцијама; залагање за унапређење животног стандарда грађана и 
развој привреде; унапређење еколошке свијести грађана и заштите живот-
не средине; афирмација остваривања права дјеце у складу са позитивним 
законским прописима и међународним конвенцијама; афирмација оства-
ривања права и интереса грађана треће животне доби у складу са праксом 
у развијеним земљама; афирмација и остваривање права и интереса особа 
са посебним потребама у складу са Законом о удружењима и фондација-
ма Републике Српске; афирмација здравог начина живота кроз спортско-
рекреативне активности дјеце, омладине и одраслих; мир и промоција 
мира и стварање услова и атмосфере демократског политичког и култур-
ног дијалога који му доприносе; сарадња са организацијама са истим или 
сличним циљевима у земљи и иностранству; чување и унапређење при-
родног, културног и етнолошког насљеђа, као и промовисање туристич-
ких вриједности у сврху промоције очување истинских вриједности нашег 
друштва; рад на унапређењу услова на тржишту рада у складу са Законом 
о удружењима и фондацијама Републике Српске; помоћ при економском 
оснаживању социјално осетљивих категорија; успостављање нових веза и 
партнерства у реализацији конкретних пројеката кроз државне и недржав-
не институције; креирање, ажурирање и уређивање интернетских садржаја 
и портала с циљем правовременог, тачног и објективног информисања јав-
ности о свим битним дешавањима из друштвеног, политичког, економског, 
социјалног, културног, спортског, геополитичког, као и других области жи-
вота, уз ангажовање стручних лица.

(080-0-Ф1-20-000 014-су)

Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју, број: 60-0-Рег-19-
000924, од 27.12.2019. године, у Регистар пословних субјекта овог суда 
код пословног субјекта: Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Добој 
извршен је упис промјене функције и броја личне карте лица овлашћеног за 
заступање, тако да ће Школу убудуће заступати Радмила Дакић, у својству 
в.д. директора, без ограничења.

(60-0-Рег-19-000924-су)

У судски регистар Окружног привредног суда у Источном Сарајеву 
код субјекта уписа ЈУ Основна школа “Свети Сава” уписани су подаци о 
промјени лица овлашћеног за заступање. Престају овлашћења за заступање 
Снежани Пјевчевић. ЈУ Основна школа “Свети Сава” убудуће ће заступати 
Миломир Драганић, директор, без ограничења овлашћења.

(061-0-Рег-20-000108-су)

У регистар пословних субјеката Окружног привредног суда у Приједору 
код пословног субјекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет 
и услуге “А1 - смарт” Козарска Дубица уписује се: 1. промјена оснивача – 
иступање досадашњег оснивача Игора Татића и пренос његовог оснивачког 
удјела у износу од 50,00 КМ, што чини 100% основног капитала, на стица-
оца, односно новог оснивача: Вагаја Себастјана, без накнаде, и 2. промјена 
лица овлашћеног за заступање, тако да се уписује: Вагаја Себастјан, дирек-
тор, без ограничења овлашћења, а из судског регистра брише се Игор Татић, 
досадашњи директор.

(067-0-Рег-20-000025-су)

У регистар пословних субјеката Окружног привредног суда у 
Приједору уписује се оснивање друштва са ограниченом одговорношћу 
под пословним именом: “Tehnošped logistic BH” друштво са ограниченом 
одговорношћу Нови Град, са сједиштем на адреси: Доње Водичево број 153, 
Нови Град, које заступа Драго Стошљевић, директор, без ограничења овла-
шћења. Основни капитал износи: 32.000,00 КМ. Удио оснивача у капита-
лу: Драго Стошљевић, уговорени капитал: 1.000,00 КМ, проценат: 3,13%, и 
“Техношпед” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге, 
уговорени капитал: 31.000,00 КМ, проценат: 96,88%.

(067-0-Рег-20-000058-су)



 

IV ОГЛАСНИ ДИО - Број 35 10.4.2020.
У регистар пословних субјеката Окружног привредног суда у 

Приједору код пословног субјекта: Јавно предузеће “Завод за изградњу гра-
да” Приједор уписује се промјена функције лица овлашћеног за заступање, 
тако да се умјесто функције вршилац дужности директора уписује директор.

(067-0-Рег-20-000041-су)

У судски регистар Окружног привредног суда у Приједору код пословног 
субјекта: Јавна установа Дјечији вртић “Радост” Приједор уписује се промјена 
лица овлашћеног за заступање. Јавну установу Дјечији вртић “Радост” Приједор 
заступа Бојана Кос, вршилац дужности директора, без ограничења овлашћења, 
а из судског регистра брише се Гордана Јекић, досадашњи директор.

(067-0-Рег-19-000257-су)

У Регистар пословних субјеката Окружног привредног суда у Требињу 
Рјешењем број: 062-0-РЕГ-19-000293, од 25.9.2019. године, код субјекта 
уписа: “Народна библиотека Гацко” Гацко уписана је промјена лица овла-
шћеног за заступање. Брише се лице овлашћено за заступање Маја Бештић, 
а уписује се Радомир Вучковић, вршилац дужности директора.

(062-0-РЕГ-19-000293-су)

У Регистар пословних субјеката Окружног привредног суда у Требињу 
Рјешењем број: 062-0-РЕГ-19-000313, од 24.10.2019. године, код субјек-
та уписа: Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Чајниче уписана 
је промјена лица овлашћеног за заступање и техничка исправка МБС-а 
друштва. Брише се Војо Папић, а уписује се Жељана Машић, вршилац ду-
жности директора. Брише се МБС 62-01-00094-12, а уписује МБС 62-05-
008-19.

(062-0-РЕГ-19-000313-су)

У Регистар пословних субјеката Окружног привредног суда у Требињу 
Рјешењем број: 062-0-РЕГ-19-000335, од 11.11.2019. године, код субјек-
та уписа: “Народна библиотека Гацко”, Гацко уписана је промјена назива 
(фирме), промјена функције лица овлашћеног за заступање и усклађивање 
са Законом о библиотечко-информационој дјелатности. Нови назив устано-
ве је Јавна установа “Народна библиотека Гацко”. За директора се уписује 
Радомир Вучковић.

(062-0-РЕГ-19-000335-су)

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛАВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

БАЊА ЛУКА
- Гојковић Драгић, 4М93190А7
- Лолић Мирослав, 4М8К00Т53

БИЈЕЉИНА
- Милутиновић Милана, 7Т930КЕ9К
- Тубић Радмила, 7Т920ЈТ32

ВЛАСЕНИЦА
- Дракулић Александар, 838К0014Л

ЗВОРНИК
- Лазаревић Станислав, 888М00К35

КРУПА НА УНИ
- Ћулибрк Ђуро, 5Ј91001ЕТ

ПРИЈЕДОР
- Стакић Милош, 628М0147А

СРЕБРЕНИЦА
- Ранкић Владан, 819300Е4А

ХАН ПИЈЕСАК
- Новаковић Митар, 6Ј92004М3

ПОТВРДА О ВЛАСНИШТВУ ПОТВРДА О ВЛАСНИШТВУ 
ВОЗИЛАВОЗИЛА

БАЊА ЛУКА
- Дамјановић Љиљана, БА 1533136
- Галић Срдић Јелена, БА 0837408

БИЈЕЉИНА
- Рикић Велибор, БА 1032857
- Благојевић Вања, БА 1026473

БРОД
- Субашић Милијана, БА 1411394

ВЛАСЕНИЦА
- Нешковић Душан, БА 1770050

ГРАДИШКА
- Мирјанић Сања, БА 1399655

ДОБОЈ
- Пашалић Момчило, БА 0309745

ЗВОРНИК
- Максимовић Борка, БА 1428477

ЛОПАРЕ
- Дејић Бранкица, БА 0295778
- Антић Ненад, БА 1650142

МОДРИЧА
- Лукић Дамијан, БА 1016841

НОВИ ГРАД
- Салкић Суад, БА 0417235

- Контић Гојко, БА 0606987

ПАЛЕ
- Каваз Ране, БА 1735415

ПРИЈЕДОР
- Латиновић Славко, БА 0647794

СРЕБРЕНИЦА
- Благојевић Слободан, БА 0733773

ПОТВРДА О ПОТВРДА О 
РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛАРЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА

БАЊА ЛУКА
- Милић Благоја, АА 0734582

БРАТУНАЦ
- Давидовић Ненад, АА 1772190

БРОД
- Субашић Милијана, АА 3411435

ВЛАСЕНИЦА
- Нешковић Душан, АА 3274859

КОТОР ВАРОШ
- Васиљевић Недељка, АА 3228613

МИЛИЋИ
- Дукић Александар, АА 1411059

ПРИЈЕДОР
- Грујић Јан, АА 3356810

СТАНАРИ
- Илић Предраг, АА 236315

ТРЕБИЊЕ
- Миљевић Ведрана, АА 2257682

РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕРЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ

БАЊА ЛУКА
- Јањетовић Душан, Е77-Ј-454
- Поповић Дени, Т98-А-733

БИЈЕЉИНА
- Симић Будимир, А29-Ј-207

БРАТУНАЦ
- Долијановић Драгана, М92-К-066
- Лукић Драган, 092-Ј-554

ГАЦКО
- Пљеваљчић Момо, А12-О-357

ГРАДИШКА
- Борковић Раде, Е72-О-236

ДОБОЈ
- Хасукић Едита, А54-Е-212

ЛОПАРЕ
- Пантић Миленко, К36-Т-695

НЕВЕСИЊЕ
- Милановић Бранислав, К58-Ј-096

ПАЛЕ
- Церовина Небојша, К12-Ј-473

ПРИЈЕДОР
- Зељић Милан, Е42-О-742

ПРЊАВОР
- Пезер Наташа, Ј36-А-601

УГЉЕВИК
- Трифковић Васо, А64-Е-923

СВЈЕДОЧАНСТВА И СВЈЕДОЧАНСТВА И 
ДИПЛОМЕДИПЛОМЕ

ИСТОЧНА ИЛИЏА
- Елез Вук, свједочанство II разреда 
бр. 01-1068-3/17, ЈУ СШЦ И. Илиџа

КОТОР ВАРОШ
- Милић Слађана, диплома бр. 530-
15/2017, ЈУ СШЦ “Никола Тесла”

НЕВЕСИЊЕ
- Тешановић Александар, диплома 
бр. 387-20/1993, металостругар, 
СШЦ “Алекса Шантић”

ПРИЈЕДОР
- Мујкановић Минела, свједо-
чанство I разреда бр. 26014, ЈУ 
Пољопривредно-прехрамбена школа 
Приједор

СРБАЦ
- Мачинковић Маја, диплома бр. 
24518, од 2005. године, МСШ 
“Петар Кочић”

ФОЧА
- Хаџић Аднела, диплома бр. 176-
22/92, од 22.5.1992. године, СШЦ 
Фоча

ЧАЈНИЧЕ
- Голубић Горан, диплома бр. 75/04, 
од 11.6.2004. године, СШЦ “Петар 
Петровић Његош”

ОСТАЛА ДОКУМЕНТАОСТАЛА ДОКУМЕНТА

БАЊА ЛУКА
- Станојевић Дејан, картица во-
зача бр. БИХВ000037630000, 
Министарство саобраћаја и веза 
Републике Српске

БИЈЕЉИНА
- Андрић Цвијетин, оружни лист 
бр. 04711
- Јовић Павле, радна књижица бр. 
449/2018
- Лазаревић Вукашин, оружни лист 
бр. 07543

ГРАДИШКА
- Вранић Дијана, радна књижица

ДОБОЈ
- Пијетловић Видосава, штедна 
књижица бр. 09001578029, Raiffeisen 
bank

КНЕЖЕВО
- Недић Славиша, радна књижица

КОТОР ВАРОШ
- Илић Даријо, радна књижица бр. 
14/2002

ЛАКТАШИ
- Шућур Никола, радна књижица 
бр. 745/07

ПАЛЕ
- Петровић Ранко, радна књижица

ТЕСЛИЋ
- Кујунџић Ковиљка, штедна књижи-
ца бр. 08723, Raiffeisen bank 

УГЉЕВИК
- Симић Драгица, радна књижица 
бр. 80/2000

ПАСОШПАСОШ

ЗВОРНИК
- Маркановић Војо, Б 0044115
- Авдић Сафет, Б 1732189
- Дураковић Елвис, Б 1407010

РОГАТИЦА
- Пајић Миломир, А 2169285

ШАМАЦ
- Пупић Петар, Б 0852242
- Пупић Гордана, Б 0861471

***
Трбић Ристо из Бањалуке оглашава 
да је пронашао возачку дозволу број 
4М911356Е, која је у “Службеном 
гласнику Републике Српске”, број 
27, од 24.3.2020. године, објављена 
изгубљеном.

Л И Ч Н Е  И С П Р А В Е  И  Д О К У М Е Н Т А
ДА БИ СЕ СПРИЈЕЧИЛА СВАКА ЗЛОУПОТРЕБА, ОГЛАШАВАЈУ СЕ ИЗГУБЉЕНИМ 

ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА МЈЕСТУ ИЗДАВАЊА


