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7. Административна такса 
Подносилац захтјева на ово рјешење, у складу са одредбом 

члана 2. став (1) тарифни број 107. тачка а) Одлуке о висини ад-
министративних такси у вези са процесним радњама пред Конку-
ренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11), 
дужан је платити административну таксу у износу од 2.000,00 КМ 
у корист буџета институција Босне и Херцеговине.

8. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није допуштена жалба.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објављивања овог рјешења.

1(..)** Податак представља пословну тајну.

Број: УП-06-26-4-023-13/17
8. маја 2018. године Предсједник,
Сарајево Иво Јеркић, с.р.

Након сравњивања изворног текста Правилника о 
здравственој исправности воде намијењене за људску 
потрошњу са објављеним текстом прописа Правилника 
о здравственој исправности воде намијењене за људску 
потрошњу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
88/17), стручна служба Министарства здравља и социјалне 
заштите утврдила је да се текст прописа не слаже са извор-
ником, у дијелу члана 45. прописа, и на основу овлашћења 
из члана 77. став 3. Правила за израду закона и других про-
писа (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/14),  
д а ј е  с е

ИСПРАВКА
Правилника о здравственој исправности воде 

намијењене за људску потрошњу 

1. У члану 45. умјесто броја: “17/15” треба да стоји: 
“75/15”.

Број: 11/08-020-22/17
8. октобра 2018. године Секретар,
Бањалука Бланка Гаћановић, с.р.

Након увида у Правилник о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних мјеста у КПЗ Добој, број: 01-240-4765/18, од 
26.9.2018. године, уочена је техничка грешка те, на основу одред-
бе члана 18. став 2. Закона о извршењу кривичних и прекршајних 
санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 63/18), директор Казнено-поправног завода Добој  д а ј е

ИСПРАВКУ

1. У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-
ји радних мјеста у КПЗ Добој, број: 01-240-4765/18, од 26.9.2018. 
године, објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, у 
дијелу Систематизација радних мјеста, у Одјељку бр. 5 Привред-
но-инструкторска служба:

- на радном мјесту под редним бројем 12. ВИШИ СТРУЧНИ 
САРАДНИК ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ у дијелу Услови за 
вршење послова ријечи: “друштвеног смјера” бришу се.

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

Број: 01-240-4765/18-2
12. октобра 2018. године Директор,
Добој Мр Бранко Милетић, с.р.
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