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На основу члана 33. Закона о обновљивим изворима 

енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 39/13 и 108/13) и члана 43. став 2. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, нa 
58. сједници, одржаној 28.1.2016. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВРСТАМА, САДРЖАЈУ, КВАЛИТЕТУ И УЧЕШЋУ 

БИО-ГОРИВА У ТРАНСПОРТУ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се врсте био-горива, садржај 

био-горива у мјешавини са фосилним горивима за потребе 
транспорта, услови и начин утврђивања квалитета био-го-
рива, начин утврђивања усаглашености квалитета, обавезе 
дистрибутера и надзор над спровођењем ове уредбе.

Члан 2.
Циљ ове уредбе је стављање у промет на домаће тр-

жиште био-горива и других обновљивих горива прописа-
ног квалитета, као замјене за дизелско гориво или бензин 
у транспорту, ради испуњавања обавеза које су у вези са 
заштитом животне средине, сигурношћу снабдијевања го-
ривом на еколошки прихватљив начин и промовисања упо-
требе обновљивих извора енергије у транспорту.

Члан 3.
Појмови употријебљени у овој уредби имају сљедеће 

значење:
1) био-гориво је течно или гасовито гориво за погон мо-

торних возила, које се производи из био-масе,
2) био-маса је биоразградиви дио производа, отпада и 

остатака биолошког поријекла из пољопривреде и шумар-
ства, укључујући биљне и животињске материје и повезане 
индустрије које укључују рибарство са рибогојством, као 
и биоразградиви дио комуналног и индустријског отпада,

3) друга обновљива горива су обновљива горива која 
се разликују од био-горива, потичу од обновљивих изво-
ра енергије и у складу са прописима се користе за потребе 
транспорта,

4) стављање у промет на тржиште је пуштање у промет 
или потрошња горива, био-горива или њихове мјешавине 
за погон моторних возила,

5) енергетска вриједност је доња топлотна вриједност 
горива,

6) гориво је течно гориво које се користи за погон мо-
торних возила у складу са прописима којима се уређују фи-
зичко-хемијске карактеристике течних горива,

7) физичко-хемијске карактеристике горива су параме-
три квалитета горива у складу са одговарајућим стандар-
дима,

8) праћење физичко-хемијских карактеристика течног 
горива (у даљем тексту: праћење квалитета течних горива) 
је испитивање физичко-хемијских карактеристика течног 
горива у складу са одговарајућим стандардима,

9) праћење садржаја био-горива у гориву подразумије-
ва процедуре за одређивање садржаја био-горива у гориви-
ма, које обухватају директну провјеру техничког процеса 
који се користи за додавање био-горива у горива, провјеру 
цертификата којима произвођачи горива гарантују садржај 
био-горива у гориву и мјерење садржаја био-горива у го-
риву у појединачним испорукама, узимајући у обзир про-
вјеру документације која прати пошиљку горива (изјава о 
усклађености, извјештај о испитивању горива) по поступку 
који је одређен у поступку контроле садржаја био-горива 
у гориву,

10) стандардни удио био-горива је удио био-горива у 
мјешавини био-горива и дизел-горива или моторног бензи-
на у складу са одговарајућим стандардима за дизел-гориво 
и моторни бензин за који није прописано посебно означава-
ње на мјестима продаје и

11) пошиљка био-горива је одређена количина био-го-
рива, у облику чистог био-горива или умијешаног у дизел-
ско гориво или моторни бензин, коју добављач доставља до 
продајног мјеста.

Члан 4.
Ова уредба примјењује се на сљедећа био-горива:
1) биоетанол - етанол, произведен из био-масе или био-

разградивог дијела отпада, ако се користи као био-гориво,
2) био-дизел – метил-естри масних киселина (MEMK) 

произведени из биљних уља или животињских масти, ако 
посједују квалитет дизела и користе се као био-гориво,

3) био-гас - гасовито гориво које се производи од био-
масе или од биоразградивог дијела отпада, које се може 
пречистити до квалитете природног гаса, да би се користи-
ло као био-гориво за умјешавање са природним гасом или 
генераторски гас,

4) биометанол - метанол, који се производи из био-ма-
се, да би се користио као био-гориво,

5) биодиметил-етар – диметил-етар, који се производи 
из био-масе, да би се користио као био-гориво,
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6) биоетил-терцијарни-бутил-етар (у даљем тексту: 
био-ЕТБЕ) - произведен на бази биоетанола, а запремински 
проценат био-ЕТБЕ који се рачуна као био-гориво је 47%,

7) биометил-терцијарни-бутил-етар (у даљем тексту: 
био-МТБЕ) - произведен на бази биометанола, а запремин-
ски проценат био-МТБЕ који се рачуна као био-гориво је 
36%,

8) биотерцијарни-амил-етил-етер (у даљем тексту: био-
ТАЕЕ) је терцијарни амил-етил-етер, који се производи на 
бази биоетанола,

9) биобутанол – бутанол, који се производи из био-масе 
или биоразградивог дијела отпада, да би се користио као 
био-гориво,

10) синтетска био-горива - синтетски угљоводоници 
или смјесе синтетских угљоводоника, произведени из био-
масе,

11) биоводоник – водоник, који се производи из био-
масе или биоразградивог дијела отпада, да би се користио 
као био-гориво и

12) чисто биљно уље - уље које се производи од биљака 
уљарица пресовањем, екстракцијом или сличним поступ-
цима, сирово или рафинисано, али хемијски непромијење-
но, ако испуњава услове за тип мотора у којем се користи и 
услове о емисијама.

Члан 5.
Био-горива која се стављају у промет на тржиште Репу-

блике Српске су:
1) био-дизел који је у облику чистог био-горива или је 

умијешан у високом проценту у течно нафтно гориво и у 
складу је са стандардом BAS EN 14214,

2) биоетанол који је умијешан у течно нафтно гориво и 
у складу је са стандардом BAS EN 15376,

3) чисто биљно уље ако је његов квалитет у складу са 
условима прописаним у Прилогу 2. ове уредбе, који чини 
њен саставни дио,

4) био-гас ако је његов квалитет у складу са условима 
прописаним у Прилогу 3. ове уредбе, који чини њен састав-
ни дио, и

5) течности добијене из био-горива као што је ЕТБЕ, у 
којима је проценат био-горива у складу са чланом 4. т. 6. и 
7. ове уредбе.

Члан 6.
На продајним мјестима на којима се течна нафтна го-

рива у која су умијешана био-горива из члана 4. ове уред-
бе стављају у промет у количини која прелази граничну 
вриједност од 7% (v/v) метил-естара масних киселина 
(FAME) или 5% (v/v) биоетанола обавезно се означавају у 
складу са одговарајућем стандардом и прописом којим се 
уређује начин означавања продајног мјеста на бензинској 
пумпној станици.

Члан 7.
(1) Граничне вриједности физичко-хемијских каракте-

ристика дизел-горива који садржи највише 7% (v/v) био-
дизела, као и методе његовог испитивања обавезно су у 
складу са стандардом BAS EN 590.

(2) За утврђивање количине метил-естера масних кисе-
лина (MEMK) у гориву примјењује се метода испитивања 
прописана стандардом BAS EN 14078.

(3) Граничне вриједности физичко-хемијских каракте-
ристика бензина који садржи највише 5% (v/v) био-горива, 
као и методе његовог испитивања обавезно су у складу са 
стандардом BAS EN 228.

Члан 8.
(1) Влада Републике Српске, на приједлог Министар-

ства индустрије, енергетике и рударства (у даљем тексту: 
Министарство) и уз прибављено мишљење министарства 
надлежног за област заштите животне средине, доноси 
план којим се на годишњем нивоу утврђује садржај био-

горива у укупном удјелу горива које се обавезно ставља у 
промет на тржиште Републике Српске.

(2) Садржај био-горива из стaва 1. овог члана изражава 
се као процент енергетске вриједности горива које се ста-
вља у промет као гориво за моторна возила, узимајући у 
обзир енергетске вриједности био-горива и фосилних гори-
ва датих у Прилогу 1. ове уредбе, који чини њен саставни 
дио.

Члан 9.
(1) Дистрибутер горива (у даљем тексту: дистрибутер) 

је привредно друштво или предузетник који течна горива 
производи, увози или ставља у промет на тржиште Репу-
блике Српске.

(2) Дистрибутер је дужан да најкасније до 31. октобра 
текуће године достави Министарству годишњи план за 
промет био-горива на тржишту у наредној календарској 
години.

(3) Дистрибутер је дужан да до 31. јануара текуће го-
дине достави Министарству извјештај о испуњењу обавезе 
утврђене планом из члана 8. став 1. ове уредбе за протеклу 
календарску годину.

(4) Ако се на основу достављеног извјештаја из става 
2. овог члана утврди да дистрибутер није испунио обавезу 
утврђену планом, министар индустрије, енергетике и ру-
дарства (у даљем тексту: министар) доноси рјешење којим 
се дистрибутер обавезује да стави у промет на тржиште Ре-
публике Српске у текућој години утврђену количину био-
горива увећану за разлику количине био-горива која није 
стављена у промет на тржишту у претходној календарској 
години.

Члан 10.
(1) Био-горива могу се стављати у промет на тржиште 

Републике Српске као чиста био-горива или као био-горива 
умијешана у дизел-гориво или моторни бензин само ако за-
довољавају прописане техничке услове за квалитет горива 
утврђене у поступку оцјене усклађености и ако су означена 
у складу са прописом о квалитету горива.

(2) Био-горива из члана 4. ове уредбе која се стављају 
у промет на тржиште Републике Српске обавезно прати 
Изјава о усклађености са прописаним граничним вријед-
ностима параметара квалитета био-горива (у даљем тексту: 
Изјава о усклађености).

(3) Дистрибутер је дужан да уз пошиљку био-горива 
приложи Изјаву о усклађености, којом се гарантује да био-
гориво одговара граничним вриједностима параметара ква-
литета био-горива прописаним овом уредбом.

(4) Оригинал Изјаве о усклађености слиједи пошиљку, 
а дистрибутер задржава копију.

(5) Оригинал и копија Изјаве о усклађености обавезно 
се чувају годину дана од дана издавања.

(6) Образац Изјаве о усклађености са одговарајућом 
формом и садржајем налази се у Прилогу 4. ове уредбе, 
који чини њен саставни дио.

(7) Контрола квалитета горива из става 1. овог члана 
врши се по програму који доноси министар у складу са 
прописом којим се уређује начин доказивања да је квалитет 
горива усклађен са условима утврђеним овом уредбом, ме-
тодама у складу са којима се врши испитивање тих каракте-
ристика и обимом контрола по дистрибутеру.

(8) Министар доноси упутство којим се уређују начин 
и услови намјешавања био-горива са фосилним горивима.

Члан 11.
(1) Дистрибутер даје Изјаву о усклађености из члана 10. 

став 3. ове уредбе, на основу:
1) извјештаја о испитивању издатог од испитне лабора-

торије која је акредитована у складу са стандардом BAS EN 
ISO/IEC 17025 и

2) записника о спроведеном поступку признавања 
извјештаја о испитивању који је признат од именованог 
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контролног тијела, а које је именовано у складу са BAS EN/
ISO IEC 17020.

(2) Изјава о усклађености обавезно садржи податке о 
пословном имену акредитоване лабораторије у којој је 
обављено испитивање и назив акредитације, датум њеног 
издавања и податке о издаваоцу акредитација, рок важења 
и број и датум извјештаја из става 1. тачка 1) овог члана.

(3) Признавање у Републици Српској извјештаја о испи-
тивању издатог у иностранству обавља именовано контрол-
но тијело, а записник о спроведеном поступку признавања 
извјештаја о испитивању обавезно садржи податке о под-
носиоцу захтјева, предмету контроле, лабораторији која је 
издала извјештај и резултату спроведеног поступка призна-
вања извјештаја о испитивању.

(4) Процедура именовања тијела из ст. 2. и 3. овог члана 
врши се у складу са прописом о спровођењу оцјењивања 
усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивање 
усаглашености производа.

(5) До именовања тијела из става 3. овог члана, при-
знавање извјештаја о испитивању издатог у иностранству 
врши контролно тијело које је именовано за обављање кон-
троле квалитета течних нафтних горива.

Члан 12.
(1) Дистрибутер обавезно води евиденцију о количини 

и врсти био-горива, чистог или у мјешавини са фосилним 
горивима које ставља у промет на тржиште.

(2) Дистрибутер је дужан да Министарству доставља 
тромјесечне извјештаје о пласману био-горива на тржиште 
Републике Српске.

(3) Извјештај из става 2. овог члана садржи податке о 
поријеклу, врсти, квалитету, количини и садржају био-гори-
ва које је стављено у промет на тржиште Републике Српске 
у мјешавини са фосилним горивом за потребе транспорта, 
као и податке о крајњем кориснику.

(4) Извјештај о пласману био-горива за чисто био-гори-
во или у мјешавини са течним нафтним горивом доставља 
се Министарству у писаној и електронској форми, на обра-
сцу датом у Прилогу 5. ове уредбе, који чини њен саставни 
дио.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, дистрибутер нема 
обавезу извјештавања о пласману био-горива на тржиште 
Републике Српске за течна нафтна горива у која су умије-
шана био-горива из члана 4. ове уредбе, у количини која 
не прелази граничну вриједност од 7% (v/v) метил-естара 
масних киселина (МЕМК) или 5% (v/v) биоетанола.

Члан 13.
(1) Управни надзор над спровођењем ове уредбе врши 

Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем ове уредбе 

врши Републичка управа за инспекцијске послове Републи-
ке Српске.

Члан 14.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако:
1) квалитет био-горива није у складу са важећим стан-

дардима (чл. 5. и 7),
2) прометује на тржиште гориво са садржајем био-гори-

ва већим него што је прописано овом уредбом (чл. 6. и 7) и
3) уз пошиљку био-горива у горивима за моторна вози-

ла не приложи Изјаву о усклађености (члан 10).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-

говорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 КМ 
до 1.500 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ.

Члан 15.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако:
1) не означи на свим продајним мјестима течна нафтна 

горива која садржавају био-горива у количини која прелази 
граничну вриједност од 7% (v/v), (члан 6.) и

2) не достави извјештај о пласману (члан 12).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-

говорно лице у правном лицу новчаном казном од 300 КМ 
до 900 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 16.
Именовање контролних тијела из члана 11. став 4. извр-

шиће се у року од годину дана од дана ступања на снагу 
ове уредбе.

Члан 17.
Министар ће у року од годину дана од дана ступања на 

снагу ове уредбе донијети:
1) Упутство о начину и условима намјешавања био-го-

рива са фосилним горивима (члан 10. став 8) и
2) Програм контроле квалитета горива (члан 10. став 7).

Члан 18.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о врстама, садржају и квалитету био-горива у горивима за 
моторна возила (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 82/07).

Члан 19.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-165/16 Предсједница
28. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Просјечне енергетске вриједности и просјечне густине горива и био-горива

Врста горива
Енергетска вриједност Густина

Вриједност Јединица Вриједност Јединица
Дизел 42,60 MJ/kg 0,845 kg/l
Био-дизел 36,90 MJ/kg 0,883 kg/l
Чисто биљно уље 35,17 MJ/kg 0,920 kg/l
Бензин 43,85 MJ/kg 0,785 kg/l
ЕТБЕ 36,29 MJ/kg 0,744 kg/l
МТБЕ 34,92 MJ/kg 0,744 kg/l
Етанол 26,67 MJ/kg 0,794 kg/l
Метанол 18,86 MJ/kg 0,797 kg/l
Природни гас* 34,08 MJ/Nm3 0,680 kg/Nm3

Био-гас* 32,64 MJ/Nm3 0,680 kg/Nm3

* На температури 288,15 K и притиску ваздуха 101,325 KPa.



 

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 9.2.2016.

ПРИЛОГ 2.
Физичко-хемијска својства чистих биљних уља

Физичко-хемијске особине Метода испитивања Јединица Мин. вриједност Макс. вриједност

Густина на 15 oC
BAS EN ISO 3675
BAS EN ISO 12185

kg/m3 900 930

Тачка паљења BAS EN ISO 2719 oK 493 -

Калоријска вриједност
BAS ASTMD 240
BAS ASTMD 4868

MJ/kg 35 -

Кинематски вискозитет на 40 oC BAS EN ISO 3104 mm2/s - 38
Количина коксног остатка BAS EN ISO 10370 % m/m - 0,40
Јодни број BAS EN 14111 g/100 g 100 120

Садржај сумпора
BAS EN ISO 20884
BAS EN ISO 20846

mg/kg - 10

Примјесе BAS EN 12662 mg/kg - 25
Киселински број BAS EN 14104 mg KOH/g - 2,0
Оксидативна стабилност на 110 oC BAS EN 14112 h 5,0
Садржај фосфора BAS EN 14107 mg/kg - 15,0
Садржај пепела BAS EN ISO 6245 % m/m - 0,01
Садржај воде BAS EN ISO 12937 % m/m - 0,075

ПРИЛОГ 3.
Физичко-хемијска својства био-гаса

Физичко-хемијска својства Метода испитивања Јединица Мин. вриједност Макс. вриједност
Релативна густина BAS ISO 6976 - 0,55 0,7
Калоријска вриједност BAS ISO 6976 MJ/m3 30,2 47,2
Wobbe index BAS ISO 6976 MJ/m3 46,1 56,6
Прашина Технички чисто

* На температури 288,15 K и притиску ваздуха 101,325 KPa.

ПРИЛОГ 4.

Изјава о усклађености

1. Број: _______________________________________________________________________________________________________
2. Матични број дистрибутера: ___________________________________________________________________________________
3. Назив добављача: ____________________________________________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________________________________________________________
Улица и број: __________________________________________________________________________________________________
Сједиште: ____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________ Факс: _______________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________________________________________
Име и презиме одговорног лица дистрибутера: _____________________________________________________________________
4. Назив производа: ____________________________________________________________________________________________
Количина пошиљке: ____________________________________________________________________________________________
Број отпремнице и датум и/или број царинске декларације и датум: ____________________________________________________
5. Држава производње био-горива: ________________________________________________________________________________
6. Био-гориво је испитано у лабораторији: _________________________________________________________________________
Број и датум извјештаја о испитивању: ____________________________________________________________________________
7. Подаци о акредитованој лабораторији:
Број акредитације и од кога је издата: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Рок важења: ___________________________________________________________________________________________________
8. С потпуном одговорношћу изјављујем да производ на који се односи ова изјава одговара наведеним карактеристикама квалитета 
одређеним у горенаведеном извјештају акредитоване лабораторије.
9. Ознака и број стандарда за производ: ___________________________________________________________________________
10. У__________________________________________ Датум _______________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
                                                                                                          М. П.                                                                          ___________________
                                                                                                                                                                                                         (потпис)
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ПРИЛОГ 5.

Извјештај о количини и врсти био-горива, чистог или у мјешавини, стављених у промет на домаће тржиште
I - Основни подаци
1. Матични број дистрибутера: _____________________________
Назив дистрибутера: ____________________________________
Сједиште: ___________________________________________
Улица и број: ________________________________________
Телефон:__________________ Факс:_____________________
E-mail:_____________________________________________

Име и презиме одговорног лица добављача:
_____________________________________________________

II - Подаци о био-гориву стављеном у промет на домаће тржиште

Мјесец за који 
се достављају 

подаци
Назив био-горива

Поријекло
Квалитет

Садржај био-горива 
(чистог или у мје-

шавини) %
Крајњи корисник

Земља Назив 
дистрибутера

У________________                                                                                                                                                          ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Датум ________________                                                                      М. П.                                                                  ___________________
                                                                                                                                                                                                       (потпис)
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 5. став 3. Закона о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2015. годину (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 119/14) и члана 11. став 2. 
Уредбе о поступку за додјелу и престанак статуса удруже-
ња од јавног интереса (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 71/05, 65/07, 98/13 и 24/15), Влада Републике Срп-
ске, на 59. сједници, одржаној 4.2.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА - ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ УДРУЖЕЊИМА ОД 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, за период 1. децембар - 

31. децембар 2015. године

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне са-

моуправе (организациони код 1141) на План утрошка сред-
става, са позиције 415200 - текући грантови удружењима од 
јавног интереса, за период 1. децембар - 31. децембар 2015. 
године, у износу од 224.846,99 КМ.

II
Новчана средства из тачке I Одлуке додјељују се удру-

жењима од јавног интереса за редован рад и распоређују се 
на сљедећи начин:
- Борачкој организацији Републике Српске, 
 Бања Лука .....................................................53.900,00 КМ,
- Савезу логораша Републике Српске, 
 Бања Лука .....................................................22.500,00 КМ,
- Републичкој организацији породица 
 заробљених и погинулих бораца и 
 несталих цивила Републике Српске, 
 Бања Лука .....................................................26.900,00 КМ,
- Савезу организација и удружења ратних 
 војних инвалида Републике Српске ...........22.500,00 КМ,
- Удружењу пензионера Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................6.900,00 КМ,
- Удружењу “Јасеновац - Доња Градина” 
 Бања Лука .......................................................3.500,00 КМ,
- Савезу општина и градова Републике 
 Српске, Бијељина ..........................................1.700,00 КМ,

- Удружењу ампутираца “Удас” 
 Бања Лука .......................................................9.000,00 КМ,
- Савезу дистрофичара Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................4.000,00 КМ,
- Савезу инвалида рада Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................5.400,00 КМ,
- Савезу глувих и наглувих Републике 
 Српске, Бања Лука .........................................6.700,00 КМ,
- Савезу слијепих Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................7.700,00 КМ,
- Савезу параплегичара, обољелих од 
 дјечије парализе и осталих тјелесних 
 инвалида Републике Српске, Бања Лука .....7.700,00 КМ,
- Савезу удружења за помоћ ментално 
 недовољно развијеним лицима 
 Републике Српске, Бања Лука ......................7.700,00 КМ,
- Савезу друштава добровољних давалаца 
 крви Републике Српске, Требиње ................5.700,00 КМ,
- Српском просвјетном и културном 
 друштву “Просвјета” Пале ...........................7.900,00 КМ,
- Савезу националних мањина Републике 
 Српске, Бања Лука .........................................7.900,00 КМ,
- Савезу удружења цивилних жртава рата 
 Републике Српске, Бања Лука ......................6.800,00 КМ,
- Омладинском савјету Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................2.553,14 КМ,
- Покрету потрошача Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................3.408,06 КМ,
- Савезу радио-аматера Републике Српске, 
 Бања Лука .......................................................4.485,79 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финан-
сија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-141/16 Предсједница
4. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.




