
 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 94 23.9.2022.

одређено да се коментари на Захтјев и Нацрт дозволе могу 
доставити до 31.8.2022. године. Регулаторна комисија је 
Нацрт дозволе и Закључак о јавном разматрању доставила 
подносиоцу захтјева, те објавила обавјештење за јавност 
на својој интернет страници и у дневним новинама “Глас 
Српске”, које садржи основне информације о Захтјеву, 
Нацрту дозволе, поступку јавног разматрања, одржавању 
јавне расправе, начину на који заинтересована лица могу 
добити додатне информације и остварити увид у Захтјев, 
начину и року достављања коментара заинтересованих 
лица, те информације које се односе на могућност учешћа 
заинтересованих лица у поступку издавања дозволе уко-
лико имају посебно право или правни интерес да учеству-
ју у поступку.

Општој јавној расправи, поред представника Регула-
торне комисије, присуствовао је и представник подносиоца 
захтјева. На општој расправи представник подносиоца зах-
тјева је изјавио да да је у обрасцу Захтјева грешком уписа-
на погрешна адреса електронске поште подносиоца, те је 
предложио да се у Приједлог дозволе унесе исправна елек-
тронска адреса. Такође, додао је да нема других примједби 
ни коментара на Нацрт дозволе.

У остављеном року достављен је коментар подносиоца 
захтјева у којем је наведена исправна адреса електронске 
поште подносиоца захтјева. Током овог поступка није било 
поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у по-
ступку.

Након завршетка поступка јавног разматрања, водитељ 
поступка је сачинио извјештај са јавног разматрања, те 
припремио Приједлог рјешења о издавању дозволе за оба-
вљање дјелатности снабдијевања и трговине електричном 
енергијом, чији саставни дио чине Дозвола за обављање 
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енер-
гијом и Услови дозволе за обављање дјелатности снабдије-
вања и трговине електричном енергијом.

Регулаторна комисија, на 48. редовној сједници, одржа-
ној 8.9.2022. године, у Требињу, размотрила је Приједлог 
рјешења о издавању дозволе, укључујући Приједлог услова 
дозволе, извјештај са јавног разматрања, Захтјев за изда-
вање дозволе, као и сву приложену документацију према 
обрасцу захтјева за издавање дозволе и осталу достављену 
документацију у поступку, на основу чега је утврдила да 
су испуњени критеријуми за издавање Дозволе. На основу 
наведеног, одлучено је као у т. 1, 2. и 3. диспозитива овог 
 рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на 
одредби члана 24. став 1. Закона о енергетици (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 49/09), којом је про-
писано да се финансирање Регулаторне комисије, између 
осталог, обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских 
субјеката, те члану 53. Правилника, којим је дефинисано 
да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рје-
шењем о регулаторној накнади коју доноси Регулаторна 
комисија и да се иста плаћа током периода важења дозво-
ле. Ова одлука се доноси на годишњем нивоу, а на бази 
буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске, усвојеног од стране Народне скупштине Републи-
ке Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 62. Пра-
вилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона 
о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Правна поука 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.

Број: 01-343-9/22/Р-48-301
8. септембра 2022. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

Нотарска комора Републике Српске
На основу члана 10. став 1. тачка 10. Статута Нотарске ко-

море Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 83/21), Скупштина Нотарске коморе Републике Срп-
ске, на сједници одржаној 16.9.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ КОДЕКСА НОТАРСКЕ ЕТИКЕ

Члан 1.
Мијења се члан 27. став 2. Кодекса нотарске етике, број: 

1656/2021, од 13.9.2021. године (у даљем тексту: Кодекс), и 
измијењен гласи:

“(2) Обавјештење упућено јавности о промјени сједишта 
и радног времена нотаријата, из става 1. овог члана, објављује 
се на веб-страници Нотарске коморе Републике Српске”.

Члан 2.
Остали дио текста Кодекса остаје неизмијењен.

Члан 3.
Ова одлука о измјени Кодекса ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

 Скупштина
Број: 2755/2022 Нотарске коморе РС,
19. септембра 2022. године предсједник,
Бањалука Мр Слада Ивелић, с.р.

Јавна установа Аудио-визуелни центар 
Републике Српске

На основу члана 40. тачка 1) Закона о аудио-визуелним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 56/22) и члана 17. тачка 1) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), на Тринаестој редовној сједници, одржа-
ној 7.8.2022. године, Управни одбор, уз Сагласност Владе 
Републике Српске, број: 04/1-012-2-3041/22, од 25.8.2022. 
године,  д о н о с и

СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЦЕНТАР 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим статутом уређују се организација и начин рада, 

услови за избор директора и чланова Управног одбора, 
права и обавезе, као и дјелокруг и начин рада органа руко-
вођења и управљања, те друга питања од значаја за дјелат-
ност и пословање Јавне установе Аудио-визуелни центар 
Републике Српске (у даљем тексту: Центар). 

Члан 2.
Циљ пословања Центра је подстицање домаћег аудио-

визуелног стваралаштва и производње домаћег аудио-визу-
елног дјела од значаја за развој културе и умјетности, очу-
вање континуитета, слободе и разноврсности аудио-визуел-
ног стваралаштва с циљем очувања и промоције културног 
идентитета Републике Српске (у даљем тексту: Република), 
подстицање међународне промоције домаћег филмског 
стваралаштва и интеграција домаћег аудио-визуелног ства-
ралаштва у европске и свјетске програме развоја, подсти-
цање културне разноликости у области аудио-визуелних 
дјелатности, подршка представљању и промоцији домаћег 
аудио-визуелног дјела на значајним међународним манифе-
стацијама, заштита, очување, проучавање, презентација и 
афирмација вриједности домаће и иностране аудио-визуел-
не дјелатности и њена дигитализацијa, повећање доступ-
ности аудио-визуелног дјела лицима са инвалидитетом, 


