
до 19. новембра 2012. године, Регулаторној комисији нису
достављени коментари на Нацрт рјешења за измјену дозво-
ле, нити захтјеви за стицање статуса умјешача у овом
поступку. На основу изложеног, а с обзиром на то да су
разлози за измјену ове дозволе оправдани, одлучено је као
у тачки 1. диспозитива Рјешења.

Тачка 2. диспозитива Рјешења заснива се на одредби
члана 20. став 3. и члана 25. став 1. Закона о енергетици
(“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09) и чла-
ну 21. став 5. Правилника.

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана
25. Закона о енергетици и одредбама чл. 5. и 15. Закона о
управним споровима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 109/05).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Про-
тив овог рјешења може се покренути управни спор подно-
шењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.

Број: 01-210-12/12
30. новембра 2012. године Предсједник,
Требиње Миленко Чокорило, с.р.

Привредна комора Републике Српске

На осно ву чла на 22. Зако на о При вред ној комо ри Репу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Републике Српске”,
број 65/08) и чла на 37. тач ка 2) Ста ту та При вред не комо ре
Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Републике
Српске”, број 121/08), Скуп шти на При вред не комо ре Репу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци одр жа ној 27. новембра 2012.
годи не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У
О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА СТА ТУ ТА ПРИ ВРЕД НЕ

КОМО РЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

Усва ја се Одлу ка о измје на ма и допу на ма Ста ту та При -
вред не комо ре Репу бли ке Срп ске.

Члан 2.

У Ста ту ту При вред не комо ре Репу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Републике Српске”, број 121/08) члан 87.
Ста ту та мије ња се и гла си:

“У окви ру једин стве ног комор ског систе ма, на осно ву
тери то ри јал ног прин ци па, Комо ра орга ни зу је свој рад пре -
ко пет под руч них при вред них комо ра:

Под руч на при вред на комо ра са сје ди штем у Бањој Луци,
за под руч је гра да Бања Лука, гра да При је до ра и општи на:
Гра ди шка, Источ ни Дрвар, Језе ро, Кне же во, Козар ска Дуби -
ца, Котор Варош, Кру па на Уни, Костај ни ца, Купрес, Лак та -
ши, Мрко њић Град, Нови Град, Оштра Лука, Петро вац
(Дри нић), Прња вор, Риб ник, Србац, Чели нац и Шипо во.

Под руч на при вред на комо ра са сје ди штем у Бије љи ни,
за под руч је гра да Бије љи на и општи на: Бра ту нац, Вла се -
ни ца, Звор ник, Лопа ре, Мили ћи, Осма ци, Пела ги ће во,
Доњи Жабар, Сре бре ни ца, Угље вик и Шеко ви ћи.

Под руч на при вред на комо ра са сје ди штем у Добо ју, за
под руч је гра да Добој и општи на: Вуко са вље, Дер вен та,
Модри ча, Петро во, Брод, Теслић и Шамац.

Под руч на комо ра Источ но Сара је во, са сје ди штем у
Пала ма, за под руч је гра да Источ но Сара је во и општи на:

Источ на Или џа, Источ но Ново Сара је во, Пале, Соко лац,
Источ ни Ста ри Град, Трно во, Више град, Ново Гора жде,
Рога ти ца, Рудо, Хан Пије сак и Чај ни че.

Под руч на при вред на комо ра са сје ди штем у Тре би њу,
за под руч је Гра да Тре би ње и општи на: Биле ћа, Бер ко ви ћи,
Гац ко, Источ ни Мостар, Кали но вик, Љуби ње, Неве си ње и
Фоча.”.

Члан 3.

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”, а биће
обја вље на и на огла сној табли При вред не комо ре Репу бли -
ке Срп ске.

Број: 01-1235-5/12 Пред сјед ник 
27. новем бра 2012. годи не Скуп шти не ПКРС,
Бања Лука Ан ђел ко Шобот, с.р.

Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине

Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) т. 9. и 12. и члaнa 5.32
Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни
глaсник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08 и 32/10), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и
Хeрцeгoвинe, нa 92. сjeдници, oдржaнoj 28. новембра 2012.
гoдинe,  д о н и ј е л а  ј е

Д O П У Н С К У  O Д Л У К У  I
O ПOTВРЂИВAЊУ И OБJAВЉИВAЊУ РEЗУЛTATA
ЛOКAЛНИХ ИЗБOРA У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ 

2012. ГOДИНE

Члaн 1.

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe
пoтврђу je рeзултaтe Лoкaлних избoрa у Бoсни и Хeрцe гo -
вини 2012. гoдинe, кojи су oдржaни 7. oктoбрa 2012. гoди -
нe зa:

a) Општинско вијеће Бoсaнскo Грaхoвo и нaчeлникa
општинe Бoсaнскo Грaхoвo,

б) Скупштину oпштинe Вукoсaвљe и нaчeлникa Oпш-
тинe Вукoсaвљe и

ц) Скупштину грaдa Приjeдoр.

Члaн 2.

Сaстaвни диo oвe oдлукe je Извjeштaj o рeзултaтимa
глaсaњa зa избoрни нивo из члaнa 1. oвe oдлукe, сa
рaспoдjeљeним мaндaтимa и имeнимa кaндидaтa унутaр
пoлитичких субjeкaтa.

Члaн 3.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe
сe у “Службeнoм глaснику БиХ”, “Службeнoм глaснику
Републике Српске”, “Службeним нoвинaмa Ф БиХ”,
“Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ”, weб
стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.izbo ri.ba
и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa.

Брoj: 05-1-07-1-2240-5/12 
28. новембра 2012. гoдинe Прeдсjeдник,
Сaрajeвo Брaнкo Пeтрић, с.р. 
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Izborna utrka / Изборна утрка 018
NAČELNIK OPĆINE / NAČELNIK OPŠTINE / GRADONAČELNIK GRADA

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ / ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
VUKOSAVLJE / ВУКОСАВЉЕ

Birači kojima je odobreno da glasaju / Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају 4.344

Važeći glasački listići / Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи 2.591

Nevažeći glasački listići - Nepopunjeni / Nevaljani glasački listići - Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи - Непопуњени 71

Nevažeći glasački listići - Nepropisno popunjeni / Nevaljani glasački listići - Nepropisno popunjeni / Неважећи гласачки листићи - Непрописно попуњени 10

Broj birača koji su glasali / Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали 2.672 

Broj mjesta za dodjelu / Број мјеста за додјелу 1


