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Опис производа:  ...........................................................................
Произвођач (овлашћени увозник, дистрибутер):  ......................
Адреса:  ..........................................................................................
Назив државе у којој je производ произведен:  ..........................

усаглашен са техничким прописом
................................................................................................................

(назив техничког прописа и број “Службеног гласника 
Републике Српске” у којем је исти објављен) на који се 

односи ова декларација и исти је усаглашен са 
стандардима/техничким спецификацијама

Ознака станд. Наслов Година

Оцјењивање усаглашености спровело је именовано тијело за 
оцјењивање усаглашености идентификационог броја: ....................

Овлашћено лице:             ..............................
Број:
Датум:                    Директор:

...................................
(име и презиме)

М. П.
(Мјесто за печат)

4 Прилог 4. Директива 2014/68/EУ Европског парламента и 
Савјета од 15. маја 2014. о усклађивању законодавства држа-
ва чланица о стављању на располагање на тржишту опреме под 
притиском.
(En. Annex IV Directive 2014/68/EU of the European Parliament and 
of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of 
the Member States relating to the making available on the market of 
pressure equipment Text with EEA relevance.)
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На основу члана 69. ст. 1. и 3. Закона о републичкој 

управи (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБE О СПРОВОЂЕЊУ 

МЈЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ОД ЗАРАЗНИХ И 
ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 

2017. ГОДИНИ

1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи На-
редба о спровођењу мјера заштите животиња од заразних и 
паразитских болести у Републици Српској у 2017. години 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 52/17). 

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске“ 
Број: 12.05-335-413/18 
4. априла 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 230. став 1. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске, број 1/16), члана 82. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08) и члана 190. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
13/02, 87/08 и 50/10) и приједлога Одбора за утврђивање 
репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, 
министар рада и борачко-инвалидске заштите  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 

ПОСЛОДАВАЦА

(1) Утврђује се да је Удружење послодаваца текстилне 
и кожарско-прерађивачке индустрије Републике Српске 
репрезентативно удружење послодаваца у областима 13, 14 
и 15 (производња текстила, производња одјеће, производња 
коже и производа од коже).

(2) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и обја-
вљује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/2-12-131/18
20. априла 2018. године Министар,
Бања Лука Миленко Савановић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), члана 25. 

Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/10) и Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину, усвојеног Одлуком Народне скуп-
штине Републике Српске, број: 02/1-021-172/18 (“Службени гласник Републике Српске”, број 21/18), Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске, на 77. редовној сједници, одржаној 19. априла 2018. године у Требињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђује се регулаторна накнада 
за 2018. годину, према Буџету Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину, у укупном износу од 
2.520.306 КМ.

2. Фиксни и варијабилни дио, као и укупни износи регулаторне накнаде, за 2018. годину за поједине кориснике дозвола 
за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђују се у износу приказаном у табели:

Корисник дозволе Дозвола
Регулаторна накнада [KM]

фиксни варијабилни
укупно

дио дио
сектор електричне енергије

Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике 
Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње трговина и снабдијевање 8.000,00 38.424,66 46.424,66

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “РиТЕ 
Гацко” а.д. Гацко производња 10.000,00 324.846,03 334.846,03

Мјешовити холдинг ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП “РиТЕ 
Угљевик” а.д. Угљевик производња 10.000,00 339.425,01 349.425,01

“ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. 
Станари

производња 10.000,00 506.111,89 516.111,89
трговина и снабдијевање 8.000,00 52.066,76 60.066,76

Укупно 18.000,00 558.178,65 576.178,65




