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За свој рад одговара секретару Министарства.
Број извршилаца: 1.
Посебни услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, 

најмање двије године радног искуства у траженом степену обра-
зовања, положен стручни испит за рад у републичким органима 
управе, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник, пета 
категорија.

Члан 73.
Виши стручни сарадник за обуку
Опис послова: Припрема одговарајуће наставне планове, програ-

ме и пројекте обуке и стручног усавршавања и имплементира исте, 
припрема и организује семинаре и конференције и прати потребе за 
обуком у наведеним областима, као и судску праксу, припрема редов-
не и повремене извјештаје за начелника Одјељења о активностима у 
области обуке и стручног усавршавања, прати годишње планове еду-
кације и припрема едукативне материјале, води евиденцију о прија-
вљеним кандидатима за почетну обуку, води евиденцију полазника 
почетне обуке и евиденцију о стручном усавршавању, израду и доста-
вљање увјерења о завршеној обуци, прати стање у области европских 
интеграција везаних за ресорну надлежност Министарства, врши и 
друге послове по налогу начелника Одјељења.

За свој рад одговара начелнику Одјељења.
Број извршилаца: 1.
Посебни услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, 

најмање три године радног искуства у траженом степену обра-
зовања, положен стручни испит за рад у републичким органима 
управе, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник, шеста 
категорија, првог звања.

Члан 74.
Виши стручни сарадник за вођење пројеката ЕУ, програ-

ма, фондова и донација
Опис послова: Припрема израду стратегија и оперативних до-

кумената за коришћење средстава из програма помоћи и фондова 
везаних за дјелокруг Министарства, предлаже пројекте и прати 
могућности коришћења расположивих фондова помоћи ЕУ, оба-
вља послове обраде података и припреме документације за акре-
дитацију ради коришћења средстава из фондова Европске уније, 
води базу података о расположивим програмима и фондовима по-
моћи ЕУ, прати реализацију програма на свим нивоима, учествује 
у промоцији и едукацији коришћења помоћи ЕУ и међународних 
донација, учествује у анализи и креирању мјера, активности и по-
требних докумената за коришћење фондова и програма и обавља 
друге послове по налогу начелника Одјељења.

За свој рад одговара начелнику Одјељења.
Број извршилаца: 2.
Услови: VII степен стручне спреме, правни или филозофски 

факултет - смјер енглески језик, најмање три године радног иску-
ства у траженом степену образовања, положен стручни испит за 
рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика 
(за дипломиране правнике), познавање рада на рачунару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник, шеста 
категорија, првог звања.

Члан 75.
Виши стручни сарадник за европске интеграције
Опис послова: Прати прописе Европске уније, ради на усагла-

шавању нацрта закона и других прописа из надлежности Ми-
нистарства са директивама Европске уније, учествује у радним 
групама испред Министарства на усаглашавању прописа са дирек-
тивама Европске уније, обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одјељења и секретара Министарства.

За свој рад одговара начелнику Одјељења.
Број извршилаца: 1.
Посебни услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, 

најмање три године радног искуства у траженом степену обра-
зовања, положен стручни испит за рад у републичким органима 
управе, познавање енглеског језика и рада на рачунару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник, шеста 
категорија, првог звања.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.
Распоређивање радника према одредбама овог правилника 

извршиће се у року од 30 (тридесет) дана од дана његовог ступања 
на снагу.

Члан 77.
Саставни дио овог правилника је организациони дијаграм Ми-

нистарства.

Члан 78.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у Министарству правде (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 36/12 и 117/12).

Члан 79.
Сагласност на Правилник даје Влада Републике Српске. Овај 

правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у “Слу-
жбеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.040/020-2126/14
1. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Горана Златковић, с.р.

1456
На основу члана 59а. став 1. тачка и) Закона о гасу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/07 и 121/12) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и 
рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 

ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
НА ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА, УРЕЂАЈИМА И 

ПОСУДАМА ПОД ПРИТИСКОМ

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању испуњавања услова за 

обављање дјелатности на енергетским постројењима, 
уређајима и посудама под притиском (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 81/13) у члану 11. ријечи: “годину 
дана” замјењују се ријечима: “двије године”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/018-356-1/14
16. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу члана 26. став 3. Закона о обновљивим изво-
рима енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 39/13), члана 28. став 1. За-
кона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 49/09), члана 36. став 2. Закона о електричној енергији 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08, 34/09, 
92/09 и 1/11), члана 18. став 1. Статута Регулаторне коми-
сије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10) и члана 
33. став 1. тачка в) Пословника о раду Регулаторне комиси-
је за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 59/10), уз сагласност Владе Републи-
ке Српске, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 88. редовној сједници, одржаној 30.07.2014. го-
дине,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ГАРАНТОВАНИХ ОТКУПНИХ ЦИЈЕНА И 

ПРЕМИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПРОИЗВЕДЕНУ 
ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ИЛИ У ЕФИКАСНOJ 

КОГЕНЕРАЦИЈИ

I
Oвом одлуком утврђују се гарантоване откупне цијене и 

премије за електричну енергију произведену у постројењи-


