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средстава - текући грант Друштву чланова Матице српске у 
РС, за период 1. јануар - 30. новембар 2014. године, и то са 
позиције 415200 - текући грант Друштву чланова Матице 
српске у РС, у износу од 2.500,03 КМ.

II
Финансијска средства из тачке I ове одлуке додјељују се 

Матици српској - Друштву чланова Матице српске у Репу-
блици Српској за суфинансирање реализације програмских 
активности, циљева и доприноса афирмацији и развијању 
културне, научне и образовне сарадње са институцијама из 
Републике Србије.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2678/14 Предсједница
4. децембра 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1801
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2014. годину (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 107/13 и 65/14), Влада Републике Српске, на 
88. сједници, одржаној 04.12.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ 

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПЛАН УТРОШКА 
СРЕДСТАВА - ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ КАРИТАСУ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, за период 1. јануар - 
30. новембар 2014. године

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне са-

моуправе (организациони код 1141) на План утрошка сред-
става - текући грантови Каритасу у Републици Српској, за 
период 1. јануар - 30. новембар 2014. године, и то са пози-
ције 415200 - текући грантови Каритасу у Републици Срп-
ској, у износу од 4.166,73 КМ.

II
Финансијска средства из тачке I ове одлуке додјељују 

се Каритасу у Републици Српској за суфинансирање сље-
дећих пројеката:

- Пучка кухиња,
- Кућна њега за старе и болесне на локацији Приједор/

Љубија.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2677/14 Предсједница
4. децембра 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1802
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 41. Закона о концесијама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 59/13), а у вези са чланом 16. став 3. Пра-
вилника о поступку уступања уговора о концесији и промје-
ни власничке структуре концесионара (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 65/14), Влада Републике Српске, на 
89. сједници, одржаној 11.12.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОМЈЕНЕ ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ 
У КОНЦЕСИОНОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ “Eol Prvi” 

ДОО НЕВЕСИЊЕ

1. Одобрава се промјена власничке структуре у концеси-
оном привредном друштву “Eol Prvi” д.о.о. Невесиње пре-
носом 87% удјела са досадашњег сувласника привредног 
друштва “Омега плус” д.о.о. Београд, Србија, на новог сувла-
сника привредно друштво “Кермас енергија” д.о.о. Загреб, 
Хрватска, тако да је сада власничка структура сљедећа: 87% 
“Кермас енергија” д.о.о., Загреб, Хрватска, 10% “Омега плус” 
д.о.о. Београд, Србија, и 3% Општина Невесиње.

2. Обавезује се концесионар “Eol Prvi” д.о.о. Невесиње 
да у року од 60 дана од пријема овог рјешења поднесе захтјев 
за упис промјене власника из тачке 1. овог рјешења у реги-
стар пословних субјеката код надлежног регистарског суда.

3. По окончању поступка из тачке 2. овог рјешења, кон-
цесионар је обавезан доставити доказ о промјени власника 
Комисији за концесије Републике Српске и Министарству 
индустрије, енергетике и рударства Републике Српске у 
року од 60 дана од дана уписа у судски регистар.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2671/14 Предсједница
11. децембра 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1803
На основу члана 27. став 3. Закона о дувану (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 72/12) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА И 

ЕВИДЕНЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРОИЗВОДЊОМ И ОБРАДОМ 
ДУВАНА И ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1. 
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења, промјене и брисање података у регистрима про-
извођача дувана, обрађивача дувана и произвођача дуван-
ских производа, као и садржај, форма и начин вођења еви-
денција произвођача дувана, обрађивача дувана и произво-
ђача дуванских производа.

Члан 2.
(1) Регистре из члана 1. овог правилника води Министар-

ство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем 
тексту: Министарство) у складу са чланом 26. Закона о ду-
вану и у складу са Регистром пољопривредних газдинстава.

(2) Регистре из члана 1. овог правилника води Министар-
ство у електронској форми као јединствену базу података.

(3) Регистар произвођача дувана дио је Регистра 
пољопривредних газдинстава. 

Члан 3.
(1) На захтјев произвођача дувана министар пољопривре-

де, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) 
доноси рјешење о упису у Регистар произвођача дувана. 

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана произвођач дувана 
доставља закључен уговор са обрађивачем дувана. 

Члан 4.
Захтјев за упис у Регистар произвођача дувана садржи 

сљедеће податке: 
1) назив Регистра,
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2) име и презиме произвођача дувана или назив про-

извођача дувана, 
3) ЈМБ, порески идентификациони број, матични број и 

шифру дјелатности,
4) адресу и број телефона, 
5) број катастарске парцеле/-а и површину земљишта 

на којој се гаји дуван, 
6) о типовима и сортама дувана и
7) датум подношења захтјева. 

Члан 5.
(1) На захтјев обрађивача дувана министар доноси рје-

шење о упису у Регистар обрађивача дувана. 
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана обрађивач дувана 

доставља рјешење којим се одобрава обављање дјелатно-
сти обраде дувана.

Члан 6.
Захтјев за упис у Регистар обрађивача дувана садржи 

сљедеће податке: 
1) назив Регистра, 
2) пословно име, односно назив субјекта уписа, 
3) матични број, порески идентификациони број и 

шифру дјелатности, 
4) сједиште и адресу, број телефона,
5) датум подношења захтјева,
6) број и датум рјешења о одобрењу за обављање дје-

латности обраде дувана и
7) име, презиме и ЈМБ, односно број пасоша лица овла-

шћеног за заступање субјекта. 

Члан 7.
(1) На захтјев произвођача дуванских производа ми-

нистар доноси рјешење о упису у Регистар произвођача 
дуванских производа. 

(2) Захтјев из става 1. овог члана садржи сљедеће податке: 
1) назив Регистра, 
2) пословно име, односно назив субјекта уписа, 
3) матични број, порески идентификациони број и 

шифру дјелатности, 
4) сједиште и адресу, број телефона, 
5) датум подношења захтјева и
6) име, презиме и ЈМБ, односно број пасоша лица овла-

шћеног за заступање субјекта.

Члан 8.
Произвођач дувана, обрађивач дувана и произвођач ду-

ванских производа треба да пријаве сваку промјену пода-
така из регистра Министарству у року од 15 дана од дана 
настале промјене.

Члан 9.
(1) Обрађивач дувана дужан је да уредно води евиден-

ције које се односе на производњу сировог дувана у листу, 
односно евиденцију о:

1) склопљеним уговорима о производњи дувана (Обра-
зац П1),

2) производњи – пријава производње (Образац П2),
3) контроли дувана на парцелама (Образац П3) и
4) процјени приноса сировог дувана (Образац П4).
(2) Обрасци евиденција из става 1. овог члана налазе се 

у Прилогу 1 овог правилника. 
(3) Обрађивач дувана, осим потврде коју издаје про-

извођачу дувана, о откупљеним количинама и класама ду-
вана (Образац О1), дужан је да води и евиденције које се 
односе на откуп и обраду дувана:

1) количини и класама откупљеног дувана (Образац О2),
2) неиспорученим количинама дувана (Образац О3),
3) властитој производњи дувана (Образац О4) и преузе-

тог дувана из уговорене производње (Образац О5) и
4) необрађеним количинама дувана (Образац О6) и 

обрађеним количинама дувана (Образац О7).
(4) Обрасци евиденција из става 3. овог члана налазе се 

у Прилогу 2 овог правилника. 

Члан 10.
(1) Произвођач дуванских производа дужан је да води 

евиденцију о:
1) утрошку дувана и на њему заснованих сурогата 

(дувански отпаци, технолошки обрађено ребро, дуванска 
фолија), појединачно за сваку групу цигарета (Образац 
ЕО1-1) и збирно за остале дуванске производе који се про-
изводе, извозе и стављају на тржиште у Републици Српској 
(Образац ЕО1-2),

2) врсти и количини набављених дувана (ЕО2),
3) произведеним и продатим количинама готове робе 

(Образац ЕО3) и
4) залихама дувана и на њему заснованих сурогата 

(ЕО4).
(2) Обрасци евиденција из става 1. овог члана налазе се 

у Прилогу 3 овог правилника. 

Члан 11.
(1) Евиденције из чл. 9. и 10. овог правилника воде се и 

достављају у електронском облику.
(2) Обрађивач дувана и произвођач дуванских произво-

да дужан је да евиденције из чл. 9. и 10. овог правилника 
чува пет година.

(3) Форма и елементи које садрже евиденције из става 
1. овог члана саставни су дио овог правилника.

Члан 12.
Произвођач дувана, обрађивач дувана и произвођач ду-

ванских производа дужни су ускладити своје пословање са 
одредбама овог правилника у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог правилника. 

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-8269/14
25. новембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1
Образац П1

Евиденција склопљених уговора
Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Година:

Р. 
бр.

Уговор
Назив произво-

ђача 
Име и презиме

Површи-
на

Тип 
дувана

Уговоре-
ни број 
струка

Про-
цијењена 
маса 
(kg)

Класа 
произво-

да

Произведе-
но маса

(kg)

Класа 
преузе-
тог

Преузето-
маса
(kg)број датум
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...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац П2
Образац за пријаву производње

Обрађивач дувана:
Број:
Датум:
Надлежни орган:
ПРЕДМЕТ: Пријава производње сировог дувана у листу рода ___________________ године
                                                                                                                                      (текућа година)

Р. бр. Датум Адреса ЈМБ Број уговора Број струка 
посађених

Број струка 
угинулих

Површина 
земљишта Тип/Сорта

...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац П3
Контрола дувана на парцелама

Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Година:

Р. 
бр. Име и презиме Назив произвођача 

Име и презиме Парцела Површина Тип дувана Затечено стање

...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац П4
Образац за процјену приноса сировог дувана

Обрађивач дувана:
Број:
Датум:
Произвођач __________________________ из _________________________________
Број уговора: _____________________________

Р. бр. Назив парцеле
Уговорени број за садњу дувана 

(укупан број струка)
Пронађено бројањем на парцели

Засађено Угинулих Преживјелих

...

Контрола и бројање је извршено: _____________________
                                                                     (датум)

Укупно живих струка Очекивани принос по струку Укупно процијењена количина сировог ду-
вана у листу

Процјена извршена дана: _________________________
 Потпис Потпис за
 кооперанта обрађивача дувана
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ПРИЛОГ 2

Образац О1
Потврда о откупљеним количинама и класама дувана

_____________________________________________
 (назив обрађивача дувана)
 На основу члана 7. Закона о дувану (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12) и закљученог Уговора о производњи 
и испоруци сировог дувана у листу бербе, број: ______________ од _________ године ________________________________ издаје: 
                 (назив обрађивача дувана)

ПОТВ РД У
о откупу дувана

Потврђује се од стране ______________________________ да је произвођач сировог 
                                                (назив обрађивача дувана)
дувана у листу ________________________________________________________________________ из ______________________________
   (име и презиме произвођача дувана и ЈМБГ)
извршен откуп дувана (преузимање и процјена квалитета рода ______. године, по сљедећем:

I - Тип “ВИРЏИНИЈА”

Класа
Количина 

(kg)
Цијена 

(KM/kg)
Вриједност 

(KM)
I
II
III
IV
V
VI

Укупно:

II - Тип “БЕРЛЕЈ”

Класа
Количина 

(kg)
Цијена 

(KM/kg)
Вриједност 

(KM)
I
II
III
IV
V
VI

Укупно:

III - Тип “ХЕРЦЕГОВАЧКИ РАВЊАК”

Класа
Количина 

(kg)
Цијена 

(KM/kg)
Вриједност 

(KM)
I
II
III
IV
V
VI

Укупно:

Ова потврда издаје се сагласно службеним евиденцијама  ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                     (назив правног лица)
о откупљеном дувану појединачно по типовима дувана и служи као доказ о испорученом дувану у сврху остваривања права произвођача 
- кооперанта по основу производње и испоруке сировог дувана у листу.
 
                                                                             М. П.  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Образац О2
Образац за подношења извјештаја о откупљеним количинама и класама дувана

_____________________________________________
                               (назив обрађивача дувана)
Број:
Датум:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Трг Републике Српске 1, Бања Лука



 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 112 16.12.2014.

ПРЕДМЕТ: Пријава уговореног и преузетог сировог дувана у листу род _________ године
На основу одредбе члана 22. став 2. Правилника о минимално-техничким условима за обављање дјелатности обраде дувана (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 42/13), овим ____________________________ врши пријаву уговореног и преузетог сировог дувана у 
                                                                                    (назив обрађивача дувана)
листу род _________ године.
Произвођач ________________________________________________________ из__________, број уговора__________
 (име и презиме произвођача дувана и ЈМБ)
I - Тип “ВИРЏИНИЈА”

Класа Количина (kg)
I
II
III
IV
V
VI

Укупно

II - Тип “БЕРЛЕЈ”

Класа Количина (kg)
I
II
III
IV
V
VI

Укупно

III - Тип “ХЕРЦЕГОВАЧКИ РАВЊАК”

Класа Количина (kg)
I
II
III
IV
V
VI

Укупно

                                                                                           М. П.  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Образац О3
Извјештај о неиспорученим количинама дувана

Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Година:

Р. 
бр.

Уговор
Назив произвођа-
ча Име и презиме

Површи-
на

Тип 
дувана

Уговорени 
број струка

Процијење-
на маса 

(kg)

Произведе-
на маса

(kg)

Преузета 
маса
(kg)

Непредата 
маса
(kg)број датум

...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац О4
Евиденција о властитој производњи дувана

Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Година:

Р. бр. Парцела Површина Класа Тип ду-
вана

Јединица 
мјере

Очекивана 
производња

Произведена 
количина Цијена
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...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац О5
Евиденција о преузетом дувану из уговорене производње

Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Година:

Р. 
бр.

Назив произвођача 
Име и презиме Парцела Површи-

на Класа Тип 
дувана

Јединица 
мјере

Очекивана 
производња

Произведе-
на количина

Откупље-
на коли-
чина

Цијена

...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац О6
Евиденција о необрађеним количинама дувана

Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Период евиденције:

Р. 
бр.

Дуван
Дувански про-

извод
Тип Класа Јед. 

мјере
По-
четна 
залиха

Запримљена количина Услужна 
обрада

Продата 
количи-

на
Кол. у 
обради

Залиха 
на крајувластити уговорени купљени

...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

Образац О7
Евиденција о обрађеним количинама дувана

Обрађивач дувана:
Сједиште:
Порески број:
Период евиденције:

Р. 
бр.

Дуван
Дувански про-

извод
Тип Класа Јед. 

мјере
По-
четна 
залиха

Запримљена коли-
чина Продата 

количина
Испору-
чена коли-

чина
Назив преу-
зимаоца

Залиха на 
крају

властити купљени

...

Датум:                                                                                              М. П.                                                               Потпис овлашћеног лица

ПРИЛОГ 3
Образац ЕО1-1

Евиденција о утрошку дувана и на њему заснованих сурогата појединачно 
за сваку групу цигарета

Произвођач дуванских производа:
Сједиште:
Порески број:
Период евиденције:

Врста дуванског производа
Назив робне марке

Р. бр. Тип дувана – сурогата Јединица мјере Утрошене количине
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...

Датум: М. П. Потпис овлашћеног лица

Образац ЕО1-2
Евиденција о утрошку дувана и на њему заснованих сурогата за остале дуванске производе који се производе 

Произвођач дуванских производа:
Сједиште:
Порески број:
Период евиденције:

Остали дувански производи

Р. бр. Тип дувана – сурогата Јединица мјере Утрошене количине

...

Датум: М. П. Потпис овлашћеног лица

Образац ЕО2
Евиденција о врсти и количини набављених дувана

Произвођач дуванских производа:
Сједиште:
Порески број:
Период евиденције:

Р. бр. Типови дувана и су-
рогата

Јединица 
мјере Почетна залиха

Набављени дуван
Залиха на крају

домаћи увозни

...

Датум: М. П. Потпис овлашћеног лица

Образац ЕО3
Евиденција о произведеним и продатим количинама готове робе

Произвођач дуванских производа:
Сједиште:
Порески број:
Период евиденције:

Р. 
бр. Врста производа Назив робне марке

Једи-
ница 
мјере

По-
четна 
залиха

Произве-
дена коли-

чина

Прода-
на ко-
личина

Назив купца Стање 
залиха

...

Датум: М. П. Потпис овлашћеног лица

Образац ЕО4
Евиденција о залихама дувана и на њему заснованих сурогата

Произвођач дуванских производа:
Сједиште:         
Порески број:
Година:

Врста дуванског производа:
Назив робне марке:

Р. 
бр.

Дуван
Сурогат Тип Класа Јед. 

мјере
Почетна 
залиха

Купљено ко-
личина

Продато 
Испоручено

Утрошена 
количина

Залиха на 
крају

...

Датум: М. П. Потпис овлашћеног лица
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Пореска управа Републике Српске

На основу члана 47. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 4/13), Пореска управа Републике Српске за период: 1.10.2014 - 30.11.2014. године  
о б ј а в љ у ј е

ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили јединствени идентификациони број

Р. бр. ЈИБ Обвезник Орг. јединица Датум одјаве Овл. лица Назив статуса 
обвезника

1 2 3 4 5 6 7
Организациона јединица: Бања Лука

1 4505345530001 СТР “Агора” Бања Лука 1.10.2014. Славнић Оливера одјављен

2 4505091840005 “Falcone” - Вучић Миле-
нија, с.п. Бања Лука 2.10.2014. Вучић Миленија одјављен

3 4505855900008 Самостална занатска радња 
“D&M” Бања Лука 3.10.2014. Штрбац Данијел одјављен

4 4506305010001 СУР “Kоryo” Бања Лука 3.10.2014. Девић Предраг одјављен
5 4401565340009 “Bauerfeind” д.о.о. Бања Лука 7.10.2014. Глувић Војин одјављен

6 4507364070006 ЗУР “Соба” Бања Лука 7.10.2014. Икаловић Ведра-
на, Каран Исидора одјављен

7 4400982240002 ДОО “Kemoplastika-trade” 
стечај Бања Лука 7.10.2014. Нинковић Радован одјављен

8 4508722620001 “Булдог” - Бајовић Милош 
с.п. Бања Лука 8.10.2014. Бајовић Милош одјављен

9 4508133390004 СТР “M&G тех” Бања Лука 13.10.2014. Јотановић Мићо одјављен

10 4508394780004 “Conte”, Бранковић Жељо 
с.п. Бања Лука 13.10.2014. Бранковић Жељко одјављен

11 4402654570006 “Grafi ka expres” DOO Бања Лука 13.10.2014. Илић Велимир одјављен

12 4507587290008 “Врт дизајн” Максимовић  
Ђосо Гордана с.п. Бања Лука 14.10.2014. МаксимовићЋосо 

Гордана одјављен

13 4400972870008 ДОО “Инготест” Бања Лука 15.10.2014. Вукајловић Ратко одјављен

14 4400792970004
ДОО “Будућност - ПЗ” 
Бања Лука - закључен сте-
чајни поступак

Бања Лука 15.10.2014. Башић Мехмед одјављен

15 4509034190008 “Rimmel” - Џакула Лидија 
с.п. Бања Лука 16.10.2014. Џакула Лидија одјављен

16 4508152260006 Улична продаја Бања Лука 17.10.2014. Радановић Сава одјављен

17 4506849030006 “Јовановић” - Јовановић 
Стојан, с.п. Бања Лука 20.10.2014. Јовановић Стојан одјављен

18 4502564300004 СЗР “Примус” Бања Лука 20.10.2014. Тимотија Бобан одјављен
19 4502563160004 СТР “Чарли” Бања Лука 21.10.2014. Крецељ Весна одјављен
20 4400832860002 ПТП “Ивона” Бања Лука 21.10.2014. Илић Драшко одјављен

21 4402094090003 ДОО “Го!” Бања Лука 21.10.2014. Поморцев 
Анатолиј одјављен

22 4402848000006 “BL - wood” д.o.o. Бања Лука 23.10.2014. Комљеновић 
Милан одјављен

23 4402123370002 ДОО “Еуро-спин” Бања Лука 23.10.2014. Хинић Игор одјављен

24 4402282250000 “E-smart” д.о.о. Бања Лука 23.10.2014. Берић Рисојевић 
Љубинка одјављен

25 4402669170004 “Aquatis” DOO Бања Лука 23.10.2014. Мишчевић Мирко одјављен
26 4401020510004 ДОО “Синђ” Бања Лука 23.10.2014. Дуцановић Ненад одјављен

27 4403343600005
Здравствена установа Спе-
цијалистичка 
 педијатријска амбуланта 
“Чувам те” Бања Лука

Бања Лука 23.10.2014. Skoric- Kovacic 
dr Zdenka одјављен

28 4400895780009 ДОО “Славонија треф” 
закључен стечај Бања Лука 24.10.2014. Загорац Радослав одјављен

29 4401016590001 АД “Производња обуће 
Б.М.” Бања Лука 24.10.2014. Вујић Урош одјављен

30 4402660540003 “Гастро стил” д.о.о. за трго-
вину и услуге Бања Лука 27.10.2014. Франко Валентина одјављен

31 4400821820009 ДОО ДБВ Бања Лука 28.10.2014. Гргић Данило одјављен

32 4403060480003
“Sonra tech” друштво са 
ограниченом одговорношћу 
за трговину на велико и 
мало Бања Лука

Бања Лука 28.10.2014. Тркуља Вукосав одјављен
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