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Досадашње подт. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16)
постају подт. 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17).
Члан 3.
У члану 17. у ставу 2. у тачки б) послије подтачке 9)
додаје се подтачка 10), која гласи:
“10) грађевинских радова на индивидуалним стамбеним и индивидуалним стамбено-пословним објектима
бруто грађевинске површине до 400 m2, осим сложених
објеката,”.
Досадашње подт. 10), 11), 12), 13) и 14) постају подт.
11), 12), 13), 14) и 15).
Члан 4.
У члану 19. у тачки б) послије ријечи: “самоуправе”
брише се ријеч: “и” и додаје запета.
У тачки в) послије ријечи: “Министарство” додаје се
ријеч: “и” и нова тачка г), која гласи:
“г) шест квалификованих радника грађевинске струке
за грађење објеката, односно извођење грађевинских радова на индивидуалним стамбеним и индивидуалним стамбено-пословним објектима бруто грађевинске површине до
400 m2, осим сложених објеката, за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе”.
Члан 5.
У члану 36. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3,
који гласе:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, доктори наука и
магистри, који су били ослобођени полагања стручног
испита према ранијим прописима и стекли личне лиценце
до ступања на снагу Закона, уз захтјев за ревизију личне
лиценце, нису дужни да доставе увјерење о положеном
стручном испиту.
(3) У поступку ревизије личних лиценци издатих физичким лицима до ступања на снагу Закона, стручни испит,
који је физичко лице положило изван Републике Српске,
признаје се под условима из члана 3. став 1. овог правилника.”.
Досадашњи став 2. постаје став 4.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-020-449/15
16. марта 2015. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИЛОШЕВО БРДО,
ОПШТИНА ГРАДИШКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Милошево Брдо, општина Градишка,
и то за катастарске парцеле бр.: 513 и 514/1, укупне површине 17792 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Милошево Брдо, општина Градишка, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог
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рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар
земљишта у к.о. Милошево Брдо, општина Градишка, за
катастарске парцеле бр. 513 и 514/1, уписане у посједовни
лист број 111.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-225/15
25. марта 2015. године
Бања Лука

Директор,
Милош Комљеновић, с.р.

Агенција за државну управу
На основу члана 37. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11
и 37/12) и члана 89. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), директор Агенције за државну
управу, уз сагласност Владе Републике Српске, 02.03.2015.
године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРАВИЛИМА И ПРОЦЕДУРИ ЈАВНЕ
КОНКУРЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Члан 1.
(1) У Правилнику о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење
државних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/09 и 31/12) у члану 10. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу фото-копије сљедећих докумената, и то:
а) дипломе о завршеној стручној спреми,
б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од
обавезе полагања стручног испита за рад у републичким
органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за
рад у управи Републике Српске,
в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом
степену образовања и
г) личне карте или пасоше.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Испуњеност других услова наведених у јавном
конкурсу или интерном огласу кандидат доказује изјавом,
која је саставни дио пријаве на јавни конкурс, односно интерни оглас.”.
Досадашњи став 5. брише се.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
Члан 2.
У члану 10а. у ставу 1. ријечи: “ст. 4. и 5.” замјењују се
ријечима: “став 5.”.
Члан 3.
Послије члана 22. додаје се нови члан 22а, који гласи:
“Члан 22а.
(1) Изабрани кандидати након спроведеног јавног конкурса или интерног огласа, прије заснивања радног односа
треба да доставе оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената: дипломе о завршеној стручној спреми,
увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе
полагања стручног испита за рад у републичким органима
управе, увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, увјерења о држављанству Босне
и Херцеговине или Републике Српске, увјерења о општој
здравственој способности и доказе о испуњености других
услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.
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(2) Изабрани кандидати дужни су да у року од седам
дана након објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној
табли Агенције за државну управу доставе доказе из става
1. овог члана.
(3) Уколико изабрани кандидат доказе из става 1. овог
члана не достави у прописаном року или ако, на основу
достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата
по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата
да поступи у складу са ставом 1. овог члана.”.
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Члан 4.
Саставни дио овог правилника је измијењени Образац
број 1 - Пријава на јавни конкурс.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 23.01/120-28/15
2. марта 2015. године
Бања Лука

Директор,
Александар Радета, с.р.
Образац број 1

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС
I - ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Назив радног мјеста:
Назив републичког
органа управе у који се
конкурише:

Датум објављивања јавног конкурса:

Начин објављивања јавног конкурса:

II - ЛИЧНИ ПОДАЦИ
ЈМБ:
Брачни статус:
 Неожењен/неудата
 Ожењен/удата
 Разведен/разведена
 Удовац/удовица

Презиме:
Пол:
 Мушки
 Женски

Име:

Очево име:

Дјевојачко презиме (за жене):

Мјесто рођења:

Националност:

Држављанство:

Адреса:

Број телефона:

III - ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
А)
Тачан назив завршене средње школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене више школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене високе школе - факултета:

Мјесто:

Година завршетка:

Б)
Школска спрема:

Датум:

ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ
Мјесто:

Број увјерења:

ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РАД У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Школска спрема:
Датум:
Мјесто:

Број увјерења:

ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ
Датум:
Мјесто:

Увјерење број:

МАГИСТЕРИЈ
Тема:

Датум:

Мјесто:

Установа:

ДОКТОРАТ
Тема:

Датум:

Мјесто:

Установа:
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В) Други облици стручног оспособљавања/усавршавања у професији
Назив сједиште и држава

Похађао/-ла
од
до

Врста

Стечена диплома или потврда
о завршетку

IV - РАДНО ИСКУСТВО
Почев од садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили/били професионално ангажовани. За
свако од њих користите засебну рубрику. Уколико немате више мјеста, користите додатни лист папира.

А

Од (мјесец, година):

До (мјесец, година):

Назив послодавца:
Од (мјесец, година):

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

До (мјесец, година):

Тачан назив радног мјеста:

Б
Назив послодавца:

В

Од (мјесец, година):

Адреса послодавца:
До (мјесец, година):

Назив послодавца:

Г

Од (мјесец, година):

Адреса послодавца:
До (мјесец, година):

Назив послодавца:

Д

Од (мјесец, година):

Назив послодавца:

Тачан назив радног мјеста:

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

До (мјесец, година):

Тачан назив радног мјеста:
Адреса послодавца:

V - ДОДАТНЕ СПОСОБНОСТИ
1. Знање страних језика (појашњење симбола за познавање језика А, Б, Ц, Д, Е)
А - одлично познавање, подједнако као и матерњи језик;
Б - врло добро познавање: течност у разговору и исправност у писању. Од запосленог се очекује да се у извршавању радних задатака служи страним језиком ЈЕЗИК
и припрема различите писане материјале који се односе на посао;
Ц - добро познавање: познавање језика гдје се од запосленог очекује да учествује
у разговорима или састанцима; читање и разумијевање текстова који су у вези са
послом, те писање једноставних текстова;
Д - минимално познавање: довољно или минимално служење језиком. Од запосленог се тражи да разумије једноставне разговоре, обраћање на страном језику или читање једноставних текстова;
Е - не познаје страни језик.

2. Служење рачунаром
Молимо да наведете којим се рачунарским програмима служите:

А

Б

Ц

Д

Е
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ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ
Пoд пунoм кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу изjaвљуjeм:
1. да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нисам
одбио наредбу да се повинујем пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,
2. дa нисaм oсуђeн зa кривичнo дjeлo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мjeсeци или зa кривичнo дjeлo кoje мe чини
нeпoдoбним зa oбaвљaњe пoслoвa у рeпубличкoм oргaну упрaвe и дa сe прoтив мeнe нe вoди кривични пoступaк прeд дoмaћим или
стрaним судoм,
3. дa нисaм oтпуштeн из oргaнa упрaвe кao рeзултaт дисциплинскe мjeрe нa билo кojeм нивoу влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини три
гoдинe приje oбjaвљивaњa кoнкурсa,
4. дa сe нa мeнe нe oднoсe oдрeдбe Зaкoнa o држaвним службeницимa кoje рeгулишу нeспojивoст и сукoб интeрeсa и
5. да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом, односно интерним огласом.
Датум:
Потпис:

НАПОМЕНА: Уз пријаву сте дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова у складу са Законом о
државним службеницима:
 дипломе о завршеној стручној спреми,
 увјерења о положеном стручном испиту,
 увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања и
 личне карте.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), члана 26.
Методологије за обрачун регулаторне накнаде (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/12), члана 25. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10)
и буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2015. годину, усвојеним Одлуком Народне скупштине
Републике Српске, број: 02/1-021-129/15 (“Службени гласник Републике Српске”, број 11/15), Регулаторна комисија за
енергетику Републике Српске, на 103. редовној сједници, одржаној 12. марта 2015. године у Требињу, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђује се регулаторна накнада
за 2015. годину у укупном износу од 2.591.884,00 КМ.
2. Фиксни и варијабилни дио регулаторне накнаде, као и укупни износ регулаторне накнаде за 2015. годину за поједине
кориснике дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђују се у износу приказаном у табели
како слиједи:
Корисник дозволе

Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске” - Матично предузеће а.д.
Требиње
Мјешовити холдинг ЕРС, МП а.д. Требиње
- ЗП “РиТЕ Гацко” а.д. Гацко
Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње
- ЗП “РиТЕ Угљевик” а.д. Угљевик
Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. ЗП
“Хидроелектране на Требишњици” а.д.
Требиње
Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње
- ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д.
Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - “Хидроелектране на Врбасу” а.д.
Мркоњић Град
Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње
- ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања Лука

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње
- ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње
- ЗП “Електро Добој” а.д. Добој

Регулаторна накнада [KM]
Фиксни дио
Варијабилни дио
Сектор електричне енергије

Врста дозволе

Укупно

трговина и снабдијевање

8.000,00

58.828,00

66.828,00

производња

10.000,00

437.056,00

447.056,00

производња

10.000,00

445.812,00

455.812,00

производња

10.000,00

232.532,00

242.532,00

производња

10.000,00

133.264,00

143.264,00

производња

10.000,00

64.652,00

74.652,00

дистрибуција
снабдијевање
Укупно
дистрибуција
снабдијевање
производња
Укупно
дистрибуција
снабдијевање
Укупно

10.000,00
4.000,00
14.000,00
10.000,00
4.000,00
500,00
14.500,00
10.000,00
4.000,00
14.000,00

232.624,00
26.720,00
259.344,00
102.204,00
12.508,00
1.660,00
116.372,00
76.540,00
9.632,00
86.172,00

242.624,00
30.720,00
273.344,00
112.204,00
16.508,00
2.160,00
130.872,00
86.540,00
13.632,00
100.172,00

