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На основу члана 31. став 3. Закона о ловству (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОПШТИМ УСЛОВИМА, 

ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ДАВАЊА ЛОВИШТА НА 
КОРИШЋЕЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о општим условима, поступку и начину 

давања ловишта на коришћење (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 116/13) у члану 15. ст. 2. и 3. бришу се.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-1001/16
21. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким про-

писима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар 
индустрије, енергетике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О АПАРАТИМА КОЈИ 

САГОРИЈЕВАЈУ ГАСОВИТА ГОРИВА

Члан 1.
У Правилнику о апаратима који сагоријевају гасовита 

горива (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/15) 
у члану 24. ријечи: “30. јуна 2016. године” замјењују се 
ријечима: “30. јуна 2017. године”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/020-2069-1/16
10. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), а у вези са 
чланом 23. став 3. Одлуке о квалитету течних нафтних го-
рива (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 27/02, 
28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 и 73/10), ми-
нистар индустрије, енергетике и рударства  д о н о с и

ПРОГ РАМ
УТВРЂИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ КВАЛИТЕТА 

ТЕЧНИХ НАФТНИХ ГОРИВА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 
2016/2017. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овим програмом уређују се обим и поступак утврђи-

вања усклађености квалитета течних нафтних горива према 
захтјевима Одлуке о квалитету течних нафтних горива (у 
даљем тексту: Одлука).

Члан 2.
(1) Контрола усклађености квалитета течних нафтних 

горива по захтјевима овог програма одвија се при увозу 
течних нафтних горива, транспорту течних нафтних гори-
ва, стављању течних нафтних горива у промет и у случаје-
вима када се течна нафтна горива користе за сагоријевање 
ради непосредне производње топлотне енергије.

(2) Број узорака распоређује се на добављаче сразмјер-
но њиховом учешћу у продаји течних нафтних горива по 
структури за претходну годину, према броју контрола 
утврђеном у Табели 1 - Број узорака контроле квалитета 
течних нафтних горива за зимску сезону 2016/2017. године, 
која се налази у Прилогу 1. овог програма и чини његов 
саставни дио.

(3) Добављач течних горива је правно лице које течна 
горива производи, увози и/или даје у промет и користи за 
сагоријевање ради производње топлотне енергије.

(4) Узимање узорака течних нафтних горива при увозу 
врши се у присуству надлежног републичког техничког или 
тржишног инспектора приликом царињења за сваког доба-
вљача који се бави увозом или транспортом течних нафт-
них горива до терминала или бензинске пумпне станице и 
у складу са захтјевима овог програма.

(5) За све остале добављаче и произвођача течних нафт-
них горива узимање узорака течних нафтних горива врши 
се у присуству надлежног републичког техничког или 
тржишног инспектора, и то на бензинским пумпним стани-
цама, терминалима и у транзиту.

Члан 3.
Ако се добављач не налази на попису добављача датом у 

Табели 1. из Прилога 1. овог програма, дужан је да по налогу 
надлежног републичког техничког или тржишног инспек-
тора обезбиједи инспекцијском тијелу извођење поступка 
утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива.

Члан 4.
(1) Оцјењивање усклађености квалитета течних нафт-

них горива обављају инспекцијска тијела именована од 
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, 
користећи услуге испитних лабораторија које имају сје-
диште на територији Републике Српске.

(2) Инспекцијска тијела из става 1. овог члана дужна су 
да министарству надлежном за област енергетике доставе 
доказе о испуњености услова за оцјењивање усклађености 
квалитета течних нафтних горива.

(3) Докази из става 2. овог члана садрже: рјешење Ми-
нистарства спољне трговине и економских односа БиХ о 
именовању инспекцијског тијела за оцјењивање усклађе-
ности квалитета течних нафтних горива, цертификат о 
акредитацији за инспекцијско тијело тип А, са подручјем 
акредитације, издат од Института за акредитацију БиХ и 
цертификат о акредитацији за испитну лабораторију која 
има сједиште на територији Републике Српске, издат од 
Института за акредитацију БиХ, са обимом акредитације.

(4) Уколико дође или је дошло до промјене података у 
раније достављеним доказима из става 3. овог члана, а који 
су релевантни за овај поступак, инспекцијска тијела дужна 
су да у року од осам дана информишу министарство надле-
жно за област енергетике.

Члан 5.
(1) Трошкове извођења поступка утврђивања усклађе-

ности квалитета горива по овом програму сноси добављач.
(2) У случајевима када добављач одбије извођење по-

ступка утврђивања или се утврди одступање од прописаног 
квалитета, надлежни републички технички или тржишни 
инспектор дужан је да покрене поступак примјене казне-
них одредаба из Одлуке, у складу са прописом који дефи-
нише област надзора.

Члан 6.
(1) Инспекцијска тијела дужна су да издају добављачу 

увјерење о усклађености квалитета течног нафтног горива 


