
29.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 67 31
На основу одредбе члана 6. став 1. в) Правилника, 

оцијењено је да је потребно дозволу за изградњу Мале 
хидроелектране “Јабушница С-Ј-2” на ријеци Јабушници 
издати на период важења до 25.12.2016. године, што је усаг-
лашено са роком дефинисаним у Уговору о концесији за 
изградњу Мале хидроелектране “Јабушница С-Ј-2” на рије-
ци Јабушници, односно Анексом на овај уговор. 

На основу изложеног, одлучено је као у т. 1, 2. и 3. ди-
спозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 21. став 5. 
Правилника.

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог 
рјешења може се покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења.

Број: 01-171-12/14/Р-86-186
26. јуна 2014. године Предсједник,
Требиње Миленко Чокорило, с.р.

Након сравњења са изворним текстом Правилника о 
волонтерској књижици (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 55/14) утврђено је да је потребно исправити 
грешку у члану 4. став 1. до које је дошло тако што је упи-
сан погрешан број, па се у складу са чланом 77. Правила за 
израду закона и других прописа Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 24/14)  д а ј е

ИСПРАВКА
Правилника о волонтерској књижици

1. У члану 4. став 1. Правилника о волонтерској књи-
жици (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/14) 
умјесто: “A5” треба да стоји: “А6”.

2. Ова исправка  објавиће се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 20.06/012-1242-4/14
21. јула 2014. године Секретар,
Бања Лука Дејан Ерешић, с.р.
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