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3) Радојка Поповић, виши стручни сарадник за зашти- 
ту вода у Министарству за просторно уређење, грађеви- 
нарство и екологију,

4) Велинка Топаловић, представник Агенцијс за воде 
обласног ријечног слива Саве,

5) Горан Милановић, извршни директор за инвестици- 
је  у ЗП ХЕ на Врбасу.

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења дужни су у свом 
раду поступатм у складу са Кодексом понашања именова- 
них представника из Републике Српске у радним тијелима 
за израду закона, других прописа и пројеката на нивоу Бо- 
сне и Херцеговине.

3. Ово рјешен.с ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиваља у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2672/10 По овлашћењу,
28. дсцембра 2010. године потпредсједник Владе,
Бања Лука А нтон  К аси п о ви ћ , с.р.
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Ha основу члана 43. став б. Закона о Влади Републике 
Српскс (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 6. став 3. Закона о метрологији у Републи- 
ци Српској (“Службсни гласник Републике Српскс”, број 
13/02), Влада Републике Српскс, на сјсдници, од 23. децем- 
бра 2010. године, д о н и ј е л а  j e

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВЛЊУ КОМ ИСИЈЕ JA МЕТРОЛОГИЈУ 

РЕПУ БЛИ КЕСРПСКЕ

1. За чланове Комисије за метрологију Републике Срп- 
ске (у даљем тексгу: Комисија) именују се:

1. мр Петар Милашиновић, дипл. инж. машинства, ди- 
ректор Републичког завода за стандардизацију и метроло- 
гију, Бања Лука;

2. др Живко Пејашиновић, доцент на Машинском фа- 
култету, Бања Лука;

3. Славко КовачевиН, дипл. физичар, руководилац рад- 
не јединиде лабораторијс у “Opao” а.д Бијсљииа;

4. Живко Јагодић, дипл. инж. магаинства, републички 
тржишни инспектор у Републичкој управи за инспекцијске 
послове, Одјељење Бања Лука;

5. др Драго Талијан, дипл. инж. машинства, директор 
Центра за моторна возила “eib intemationale”, Бања Лука;

6. Мирослав Дакић, професор одбране, запослен на по- 
словима инспектора полицијс у Одјељењу за безбједиост 
саобраћаја у Управи полицијс Бања Лука;

7. Момчило Урта, дипл. инж. електротехнике, инжењер 
хардвера у “Микроелектроника” а.д. Бања Лука.

2. Чланови Комисије именују се на период од чстири 
годинс, са могућношћу поновног именовања.

3. Послови комисијс су утврђени законом.
4. Комисија доноси Пословник о свом раду и бира 

предсједника из реда својих чланова.
5. Трошкове рада Комисије финансира Републички за- 

вод за стандардизацију и метрологију у складу са расноло- 
живим средствима.

6. Ово рјсшсње ступа на снагу наредног дана од дана 
објавл.ивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2653/10 По овлашћењу,
23. децсмбра 2010. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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Ha основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 
Српскс (“Службсни гласник Реиублике Српске”, број 
118/08) и члана 6. став 2. Закона о стандардизацији у Рспу- 
блици Српској (“Службеии гласник Рспублике Српске”, 
број 13/02), Влада Републике Српске, на сједници, од 23. 
децембра 2010. године, д о н и ј е л а  j e

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМ ИСИЈЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ 

РЕПУ1ЈЈ1ИКЕ СРПСКЕ

1. За чланове Комисије за стандардизацију Реиублике 
Српске (у даљем тексту: Комисија) именују сс:

1. мр Петар Милашиновић, дипл. инж. машинства, ди- 
ректор Републичког завода за стандардизацију и метроло- 
гију, Бања Лука;

2. Горан Тешановић, дипл. инж. машинства, дирсктор 
Института за стандардизацију Босне и Херцеговине у 
Источном Сарајеву;

3. Оливера РадиН, дипл. скономиста, руководилац Цсн- 
тра за макроекономију, унапређење пословања и бонитете 
у Приврсдној комори Републике Српске;

4. Рада Черек, дипл. инж. геологијс, руководилац слу- 
жбе истраживања нафте и raca и вођа пројекта имплемен- 
тацијс интегрисаних система мснаџмента у “Рафинсрији 
нафте” а.д. Брод;

5. Миломир Максимовић, дипл. инж. машинства, ин- 
жсњср за развој и модернизацију производн.с у Фабрици 
глинице “Бирач” Зворник;

6. Бранислав Ристић, дипл. инж. машинства, стручни 
сарадник у настави на Машинском факултету, Бања Лука;

7. Нсбојша Кнежевић, дипл. инж. технсшогије, помоИ- 
ник директора у Институту за грађсвинарство “ИГ”, Бања 
Лука.

2. Чланови Комисије именују се на период од четири 
године, са могућношћу поновног имсновања.

3. Послови комисије су утврђени законом.
4. Комисија доноси Пословник о свом раду и бира 

прсдсјсдника из реда својих чланова.
5. Трошковс рада Комисије финансира Републички за- 

вод за ставдардизацију и метрологију у складу са располо- 
живим средствима.

6. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана обја- 
вљивања у “Службеном гласиику Рспубликс Српске”.

Број: 04/1-012-2-2652/10 По овлашћси.у,
23. децембра 2010. године потпредсједник Владе, 
Бања Лука Антон Каснповиђ, с.р.

Ha основу члана 266. Закона о приврсдним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и 
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републикс Срп- 
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), a 
у вези са Одлуком о начину именовања представника Ак- 
цијског фонда Рспубликс Српскс и Фонда за реституцију 
Републике Српскс у скупштанама друштава капитала из 
портфсља фондова и мачина љиховог поступања (“Слу- 
жбени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 23. децем- 
б р а 2 0 10. године, д о н и ј е л а  j e

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВЛЉУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА 
У СКУПШ ТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА МД 

“МАЛИНД-ПPOMET” АД МОДРИЧА

1. Именује сс Бранкица Томаш, ЈМБГ 2909970128323, 
са пребивалиштсм у Бањој Луци, ул. др Живка Њежића бр. 
9, за представника Фонда за рсституцију Републике Срп- 
скс а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала МД 
“Малинд-Промет” а.д. Модрича.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 7.351 рсдов- 
них акција, класс A, Фонда за реституцију.

3. Именовани јс  дужан да заступа интересе Фонда у 
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, a у 
складу са Унугством о начину поступања представника 
Акцијског фонда Републике Српскс и Фонда за реституци- 
ју  Рспублике Срнске у скупштинама друштава капитала из 
портфел,а фондова.


