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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

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 усаглашено са роком дефинисаним у Уговору о концесији за
изградњу Мале хидроелектране “Јабушница С-Ј-2” на ријеци Јабушници, односно Анексом на овај уговор.
На основу изложеног, одлучено је као у т. 1, 2. и 3. диспозитива овог рјешења.
Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби 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
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.
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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 уписан погрешан број, па се у складу са чланом 77. Правила за
израду закона и других прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/14) д а ј е
ИСПРАВКА
Правилника о волонтерској књижици

1. У члану 4. став 1. Правилника о волонтерској књижици (“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
Бања Лука

Секретар,
Дејан Ерешић, с.р.

СА Д РЖ А Ј
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1048 Уредба о измјенама и допуни Уредбе о начину
ускладиштења, чувања и располагања робом
одузетом у поступку инспекцијског надзора .......... 1
1049 Уредба о престанку важења Уредбе о службеним
звањима припадника полиције у казненопоправним установама .............................................. 1
1050 Одлука о давању сагласности на Правилник
о катастраском класирању и бонитирању
земљишта.................................................................... 1
1051 Одлукa о давању сагласности на План
утрошка средстава за капитална улагања,
број: 04/1-012-2-1554/14 ............................................ 1
1052 Одлукa o давању сагласности на План
утрошка средстава Министарству науке и
технологије, број: 04/1-012-2-1549/14...................... 2
1053 Одлукa о давању сагласности на План утрошка
средстава, број: 04/1-012-2-1547/14 ......................... 2
1054 Одлука о давању сагласности на План
утрошка финансијских средстава са посебног
рачуна Ватрогасног савеза Републике Српске
за 2014. годину ........................................................... 2
1055 Одлука о продужењу закупа пословног
простора, број: 04/1-012-2-1553/14 .......................... 3
1056 Рјешење о измјени Рјешења о именовању
предсједника и чланова Савјета Инфраструктуре
геопросторних података Републике Српске ............ 3
1057 Рјешење број: 04/1-012-2-1584/14 ............................ 3
1058 Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о
одобрењу преноса власничких права у
концесионом предузећу “Лалако” д.о.о.
Приједор (“Службени гласник
Републике Српске”, број 104/13) .............................. 3
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра
за индустрију у Министарству индустрије,
енергетике и рударства,
број: 04/1-012-2-1582/14 ............................................ 3

Рјешење о разрјешењу директора Јавне
установе Средњошколски дом Бања Лука,
број: 04/1-012-2-1565/14 ............................................ 3
Рјешење о именовању директора Јавне
установе Средњошколски дом Бања Лука,
број: 04/1-012-2-1564/14 ............................................ 4
1059 Закључак о исправци техничке грешке у
Одлуци о расподјели неперспективних локација
и осталих непокретности које су служиле за
потребе система одбране на територији
Републике Српске у Касарни “Неретва”
Калиновик, број: 04/1-012-2-665/13,
од 10.04.2013. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 33/13) ................................ 4
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОБНОВУ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Статут Фонда солидарности за обнову
Републике Српске ...................................................... 4
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И
РУДАРСТВА
1060 Правилник о измјенама и допуни Правилника
о садржају и начину вођења регистра
предузетника .............................................................. 6
1061 Прaвилник о начину вођења катастра
одобрених истражних простора ............................... 7
1062 Правилник о висини концесионе накнаде и
банкарским гаранцијама у области
електроенергетике, енергената, рударства
и геологије .................................................................. 8
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1063 Програм усавршавања медицинских техничара
за рад у радиотерапији .............................................. 9
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
1064 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о садржају и начину истицања
туристичке сигнализације ....................................... 13

