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став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а на-
кон разматрања Извјештаја о стању у банкарском систему 
Републике Српске за период 1.1.2013 - 31.12.2013. године 
и Извјештаја о пословању и резултатима рада са финан-
сијским извјештајем Агенције за банкарство Републике 
Српске за 2013. годину, Народна скупштина Републике 
Српске, на Другој сједници, одржаној 11. фебруара 2015. 
године, донијела је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извје-

штај о стању у банкарском систему Републике Српске за 
период 1.1.2013 - 31.12.2013. године и Извјештај о посло-
вању и резултатима рада са финансијским извјештајем 
Агенције за банкарство Републике Српске за 2013. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-171/15 Предсједник
11. фебруара 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-

ке Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања 
Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Срп-
ске за период 1.1.2013 -  31.12.2013. године и Извјештаја 
о пословању и резултатима рада са финансијским извје-
штајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2013. 
годину, Народна скупштина Републике Српске, на Другој 
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела 
је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске задужује 

Агенцију за банкарство Републике Српске да у наредном 
извјештају Народној скупштини детаљно образложи узро-
ке и стање у пословању Балкан инвестмент банке и Бобар 
банке.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-172/15 Предсједник
11. фебруара 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се методе и критеријуми 

за процјену, праћење и анализу утицаја загађеног ваздуха и 
других штетних фактора на шумске еко-системе.

Члан 2.
Мјерење оштећености шумских еко-система у Репу-

блици Српској спроводи се у оквиру Међународног про-
грама за процјену и праћење утицаја загађења ваздуха на 
шуме (у даљем тексту: Програм) на мрежи тачака Нивоа 1. 
у складу са Конвенцијом о далекосежном прекограничном 
загађењу ваздуха (енгл. UNITED NATIONS ECONOMIC 

COMMISSION FOR EUROPE CONVENTION ON LONG-
RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION).

Члан 3.
(1) Функцију Координационог центра за праћење 

здравственог стања шума (у даљем тексту: Координацио-
ни центар) обављаће ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. 
Соколац.

(2) Координациони центар је дужан да именује коорди-
натора за послове праћења здравственог стања шума.

Члан 4.
(1) За потребе осматрања оштећености шума, као и за 

потребе извјештавања домаћих и међународних органа и 
институција, Координациони центар ће формирати и во-
дити јединствени регистар оштећености шума у електрон-
ском облику.

(2) Регистар оштећености шума води се за Ниво 1.
(3) Регистар оштећености шума Нивоа 1. састоји се од: 

Регистра оштећености крошања, Регистра стања шумског 
земљишта и Регистра стања исхране шумског дрвећа.

(4) Регистар оштећености шума формираће се на начин 
да је из њега могуће добити податке о оштећености шума 
према различитим показатељима.

(5) Регистар из става 1. овог члана је јаван.

Члан 5.
(1) Мрежу тачака Нивоа 1. чине тачке на пресјеку ква-

дратне мреже странице квадрата 16 км (биоиндикацијске 
тачке) које су систематски распоређене на цјелокупној по-
вршини шума Републике Српске.

(2) Гушћа мрежа тачака Нивоа 1. може се успоставити 
за потребе интензивнијег осматрања и добијања репрезен-
тативнијих података на националном и регионалном нивоу.

Члан 6.
Подаци из Регистра оштећености шума служе за:
1) утврђивање стања шума у Републици Српској,
2) потребе газдовања шумама,
3) научне сврхе и
4) потребе институција Републике Српске, Босне и Хер-

цеговине и међународних институција.

Члан 7.
(1) Избор и успостављање тачака Нивоа 1. врши се по 

методама које су дате у Упутству о начину и критерију-
мима за усклађено узорковање, процјену, праћење и ана-
лизу ефеката загађења ваздуха на шумске еко-системе: 
Дио II - Визуелна процјена стања крошања из 2006. годи-
не и дио IV - Визуелна процјена стања крошања и штет-
них агенаса из 2010. године (енгл. Manual on methods and 
criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and 
analysis of the effects of air pollution on forests: Part II - Visual 
Assessment of Crown Condition, 2006. година and Part IV - 
Visual Assessment of Crown Condition and Damaging Agents, 
2010) и касније допуне.

(2) За избор и успостављање тачака Нивоа 1. на подру-
чјима која су заштићена на основу посебног прописа по-
требно је прибавити дозволу надлежног органа.

Члан 8.
На мрежи тачака Нивоа 1. утврђује се:
1) оштећеност крошања - сваке године,
2) стање земљишта - сваких десет година и
3) стање исхране шумских врста дрвећа - сваких десет 

година.

Члан 9.
(1) Послове избора и успостављања тачака Нивоа 

1. врши Извјештајно-прогнозна служба у саставу ЈПШ 
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац.
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(2) На мрежи тачака Нивоа 1. податке прикупља Из-
вјештајно-прогнозна служба путем организационих дије-
лова ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац.

(3) Прикупљени подаци достављају се Координацио-
ном центру до краја октобра текуће године.

Члан 10.
(1) Координациони центар дужан је да сваке године 

обави контролну процјену оштећености крошања на нај-
мање 10% тачака Нивоа 1.

(2) Подаци добијени процјеном из става 1. овог члана 
прилог су годишњем извјештају о праћењу здравственог 
стања шума у Републици Српској.

(3) Годишњи извјештај о праћењу здравственог стања 
шума доставља се Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде у електронском и писаном облику до 
краја текуће године.

(4) Извјештајне табеле за потребе извјештавања међу-
народних институција треба доставити до 1. децембра те-
куће године.

Члан 11.
(1) На свакој биоиндикацијској тачки прикупљају се 

сљедећи подаци:
1) општи подаци о свакој биоиндикацијској тачки су: 

број огледне површине (биоиндикацијске тачке), географ-
ска ширина и дужина, надморска висина, експозиција, 
ШПП, ШГ, ПЈ, одјељење/одсјек (за шуме у својини Репу-

блике Српске), КО (за приватне шуме), доступност воде, 
врста хумуса, тип земљишта, просјечна старост доминант-
ног спрата, осматрачи (пуно име и презиме оба осматрача) 
и датум осматрања и

2) подаци који се прикупљају за свако стабло су: страна 
свијета на којој се посматрано стабло налази, број стабла, 
врста дрвећа, дефолијација, плодоношење, опис нападну-
тог дијела биљке, симптом, опис симптома, нападнути дио 
крошње, старост оштећења, узрочник, научни назив узроч-
ника, интензитет напада и друга опажања.

(2) За Ниво 1. није обавезно прикупљање података о 
плодоношењу, опис симптома, нападнути дио круне и ста-
рост оштећења из става 1. тачка 2) овог члана.

(3) Прикупљени подаци уносе се у Образац број 1, који 
се налази у Прилогу овог правилника и чини његов састав-
ни дио.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о мониторингу здравственог стања шума (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 12/04).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-105/15
10. фебруара 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац број 1.

ПРАЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА
БИОИНДИКАЦИЈСКА ТАЧКА: ________________________________________________                                 Код државе: _______
Координате:               Y                             X                                    λEGr:                            φH:
                         _____________       ____________                ______________       _____________
Основни подаци:

ШПП: ____________________________________
ШГ:   _____________________________________
ПЈ: _______________________________________
Одјељење/одсјек: __________________________
Тип шуме: ________________________________
Старост доминантне врсте: __________________
Власништво:  ______________________________

Надморска висина: _________________________
Склоп: ____________________________________
Експозиција:  ______________________________
Земљиште:  ________________________________
Тип хумуса:  _______________________________
Осматрач 1:  _______________________________
Осматрач 2:  _______________________________

Подаци о стаблима на потцентрима:                                                                 Датум: ________________

Врста дрвећа
Дефолија-

ција
(%)

Оштећење
Друга опа-

жањаНападнути 
дио Симптом Узрочник Интензитет 

напада

I (
С
ЈЕ
В
ЕР

)

1
2
3
4
5
6

II
 (И

С
ТО

К
)

1
2
3
4
5
6

II
I (
ЈУ
Г)

1
2
3
4
5
6
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IV

 (З
А
П
А
Д

)

1
2
3
4
5
6

Напомена:
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На основу члана 11. став 2. Закона о минералним ђубри-

вима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О 

ПРОИЗВЕДЕНИМ, УВЕЗЕНИМ И У ПРОМЕТ 
СТАВЉЕНИМ МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин достављања 

података о произведеним, увезеним и у промет стављеним 
минералним ђубривима, као и образац извјештаја за доста-
вљање тих података.

Члан 2.
(1) Произвођач, односно увозник и дистрибутер мине-

ралних ђубрива доставља Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Mинистар-
ство) податке о произведеним, односно увезеним и у про-
мет стављеним минералним ђубривима у виду извјештаја.

(2) Извјештај произвођача, односно увозника минерал-
них ђубрива из става 1. овог члана садржи: назив, сједиште 
и адресу произвођача, односно увозника, име и презиме, 
контакт - телефон и електронску адресу одговорног лица, 
годину за коју се извјештај доставља, називе и количине 
минералног ђубрива које је произвео, односно увезао, као и 
количине тих ђубрива које је наведени продао, изражене у 
килограмима, као и датум достављања извјештаја и потпис 
одговорног лица.

(3) Извјештај дистрибутера минералних ђубрива из ста-
ва 1. овог члана нарочито садржи: назив, сједиште и адресу 
дистрибутера, име и презиме, контакт - телефон и елек-
тронску адресу одговорног лица, годину за коју се извје-
штај доставља, називе и количине минералних ђубрива које 
је ставио у промет (продао) изражене у килограмима, датум 
достављања извјештаја и потпис одговорног лица.

(4) Извјештај из ст. 2. и 3. овог члана доставља се у 
електронској форми на Обрасцу број 1, који се налази у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-1226/15
17. фебруара 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац број 1

Извјештај о произведеним, односно увезеним и у промет стављеним количинама минералних ђубрива

Година за коју се извјештај до-
ставља
Назив произвођача/увозника/
дистрибутера
Сједиште
Продајно мјесто
Телефон, телефакс
Е-mаil
Име и презиме лица одговорног 
за производњу/увоз/ промет мине-
ралног ђубрива

Ре
д.

 б
р. Назив ми-

нералног 
ђубрива

Назив про-
извођача 

минералног 
ђубрива

Количина 
произведеног 
минералног 
ђубрива (t)

Количина увезе-
ног минералног 

ђубрива(t)

Количина 
набављеног 
минералног 
ђубрива (t)*

Количина про-
датог ђубрива 
(t) (стављеног 
у промет на 

велико другим 
субјектима)

Количина 
продатог 
ђубрива (t) 
(стављеног 
у промет на 

мало)

Преостале 
залихе (t)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

* Колону 6 попуњавају дистрибутери минералног ђубрива (на велико и мало).




