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Датум
1.
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Набављене количине уља за ложење
(литара)
2.

8

Продате количине уља за ложење
(литара)
3.

17
Залиха уља за ложење
(литара)
4.

ПРИЛОГ 2.
_______________________________________
(назив привредног друштва)
________________________________________
(сједиште привредног друштва / ПЈ друштва)
________________________________________
(ЈИБ привредног друштва)
ЕВИДЕНЦИЈА О КУПЦИМА ЗА МЈЕСЕЦ ................. /............. ГОД.

Р.
број

Име и презиме
купца / пословно име купца

Адреса /
ЈМБ/ЈИБ сједиште
купца
купца

Датум
продаје /
испоруке

Марка и број регистар. таблица
ауто-цистерне којом
се доставља уље за
ложење

Адреса на коју
се уље за ложење доставља

Продата количина
(у литрима)

Вриједност продате количине

199
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На основу члана 5. став 11. Закона о трговини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/07, 52/11, 67/13
и 106/15) 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 трговине и туризма,
28. јануара 2016. године, д о н о с и

На основу члана 7. став 7. Закона о енергетској ефикасности (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/13)
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 индустрије, енергетике и
рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К

УПУТСТВО

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И ПОТРЕБНЕ
СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНСКЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

О ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
У Правилнику о минимално-техничким условима у
погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 84/07, 90/07,
7/12, 12/13, 70/13 и 11/14) члан 7а. брише се.
Члан 2.
У члану 28. став 1. ријечи: “и ложивим уљем - уље за
ложење екстра лако и лако специјално (Ел и Лс)” бришу се.
Став 2. брише се.
Члан 3.
Члан 32. брише се.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-06-235/16
28. јануара 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Предраг Глухаковић, с.р.

1. Овим упутством прописује се садржај годишњег
извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе.
2. Годишњи извјештај о реализацији акционог плана
енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе (у
даљем тексту: годишњи извјештај) садржи:
2.1. податке о лицима која су израдила годишњи извјештај,
2.2. основне податке о Акционом плану и претходним
годишњим извјештајима,
2.3. организациону структуру за спровођење Акционог
плана,
2.4. информације о спроведеним мјерама за побољшање енергетске ефикасности из Акционог плана и о мјерама које нису биле предвиђене Акционим планом,
2.5. податке о уштедама које су остварене као резултат
реализације Акционог плана у извјештајној години,
2.6. податке о оствареним уштедама од реализованих
мјера из претходних година,
2.7. податке о остварењу индикативног циља,
2.8. приједлоге и сугестије јединице локалне самоуправе на основу искустава стечених приликом спровођења акционог плана.
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3. Годишњи извјештај из тачке 2. овог упутства доставља се на обрасцу који се налази у Прилогу 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи
Упутство о изради годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/14).

8

9.2.2016.

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.05/020-2970-4/15
22. јануара 2016. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
ПРИЛОГ 1.

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
___________________________________________________
(унијети назив јединице локалне самоуправе)
У овом извјештају су представљене мјере енергетске ефикасности које су спроведене у току _______ године, а које се односе на реализацију Акционог плана који је усвојен ________ године и обухвата период од _________ до _________ године.
1. Подаци о лицима која су израдила годишњи извјештај
Име и презиме

Стручна спрема

Радно мјесто

Број телефона

Број факса

E-mail

(Уколико има више лица, проширити табелу.)
2. Основни подаци о Акционом плану и претходним годишњим извјештајима
Датум усвајања Акционог плана
Број “Службеног гласника”
Временски период који покрива Акциони план
Укупна потрошња енергије у објектима у надлежности ЈЛС (MWh)
Укупна потрошња енергије за комуналне услуге (MWh)
Укупна потрошња енергије у саобраћају (MWh)
Остала потрошња енергије (MWh)
Укупна потрошња енергије у ЈЛС (MWh)
Индикативни циљ усвојен Акционим планом
До сада поднесени извјештаји о реализацији акционог плана (укупан
број и датум подношења)
(У табелу уписати податке из Акционог плана.)
3. Организациона структура за спровођење Акционог плана
Назив радног тијела, радне групе или
тима задуженог за спровођење Акционог
плана

Име и презиме

Позиција у радном
тијелу

Стручна спрема

Позиција у ЈЛС

Промјене у Радном тијелу за спровођење
Акционог плана
(Уколико има више лица, проширити табелу.)
4. Информације о спроведеним мјерама за побољшање енергетске ефикасности из Акционог плана и о мјерама које нису биле предвиђене Акционим планом
(За сваку мјеру користити посебну табелу.)
Назив мјере
Ознака мјере
Сектор спровођења
Циљ мјере
Кратак опис
Временски оквир акције (пројекта)
Опис
Циљна група корисника пројекта
Подручје спровођења
Очекивани резултати
Циљна потрошња
Опис активности које су спроведене
Уложена финансијска средства и извори фиИнформације о спро- нансирања
вођењу
Коришћена материјална средства
Ангажовани људски ресурси
Тијело које је спроводило мјеру

9.2.2016.
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Тијело за праћење (надзор) спровођења
Успостављени мјерљиви индикатори спровођења
Средства верификације спроведених мјера
Метода праћења / мјерења уштеда енергије
Остваренa уштедa енергије у извјештајној
години (MWh/год)
Очекивана уштедa енергијa на крају планског
Уштеде
периода (MWh/год)
Остварено смањење емисијe CO2eq у извјештајној години (t/год)
Очекиванo смањење емисијe CO2eq на крају
планског периода (t/год)
* CO2eq – еквивалентни угљен-диоксид
5. Процјена ефеката реализације Акционог плана
(Збирна табела укупних уштеда и спроведених мјера у извјештајној години.)
Финансијска
средства
(KM)
Јавни објекти у надлежности јединице локалне самоуправе
Сектор

Ознака
мјере

Назив мјере

Уштеда енергије
(MWh/год)

Смањење емисијe
CO2eq (t/год)

Коментар

Саобраћај

Комуналне услуге (укључујући локално даљинско гријање, CHPs*)

Планирање коришћења земљишта

Јавне набавке производа и услуга

Рад са грађанима и корисницима (укључујући енергетске прегледе приватних зграда)

Остало

Укупно
* Kомбинована производња топлотне и електричне енергије.
(Приказати збирну процјену енергетских уштеда које су остварене као резултат реализације Акционог плана у извјештајној години.
Коментарисати податке о потрошњи енергије, трендове потрошње енергије, податке о пуштању у рад нове опреме, као и друге чињенице
које потврђују податке за извјештајну годину. Уколико има више мјера, проширити табелу по потреби.)
6. Остварене уштеде од реализованих мјера из претходних година
Назив мјере

Ознака
мјере

Година када је
мјера реализована

Остваренa
уштедa енергије (MWh/
год)

Очекиванa уштедa
Остварено
енергије на крају план- смањење
емисиског периода (MWh/
јe CO2eq (t/год)
год)

Укупно
(Само за мјере чија је реализација завршена. По потреби проширити табелу.)

Очекивано смањење
емисијe СО2eq на крају
планског периода (t/год)
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7. Остварење индикативног циља
циља закључно са извјештајном
Усвојени индикативни циљ Остварење
годином (укупне уштеде из т. 5. и 6)

Реализација циља (%) (остварење/усвојено) х 100

Уштеда енергије
Смањење емисије СО2eq
8. Приједлози и сугестије
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(Дати приједлоге и сугестије на основу искустава стечених при спровођењу Акционог плана.)

______________________________________________________________________________________________________________
Име и презиме / Потпис одговорног лица / печат

200
На основу члана 5. Закона о ветеринарству у Републици
Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08
и 6/12) и 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 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ОД
ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У 2016. ГОДИНИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овом наредбом одређује се спровођење мјера за
спречавање, откривање и сузбијање заразних и паразитских болести животиња:
1) бедреница,
2) бруцелоза,
3) говеђа спонгиформна енцефалопатија (ГСЕ),
4) туберкулоза,
5) ензоотска леукоза говеда,
6) листериоза,
7) болест плавог језика,
8) слинавка и шап,
9) Q-грозница,
10) скрепи,
11) класична куга свиња,
12) афричка куга свиња,
13) трихинелоза,
14) Аујецкијева болест свиња,
15) везикуларна болест свиња,
16) инфективна анемија копитара,
17) грозница западног Нила,
18) вирусни артерит копитара,
19) њукастл болест,
20) куга живине - инфлуенца живине (авијарна инфлуенца),
21) кокошји тифус, пулуроза и инфекција са Salmonellom
enteritidis и S. tuphimurium и остале салмонелозне инфекције,
22) хламидиоза,
23) кампилобактериоза,
24) америчка куга пчелињег легла,

25) заразне и паразитске болести риба,
26) бјеснило,
27) лајшманиоза,
28) ехинококоза,
29) инфективни ринотрахеитис говеда - инфективни
пустуларни вулво вагинитис (IBR/IPV),
30) маститиси и
31) заразне и паразитске болести дивљих животиња.
ГЛАВА II
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ГОВЕДА
Бедреница
2. Сва говеда у бедреничним дистриктима морају се
вакцинисати против бедренице до 30. марта, а најкасније
15 дана прије пуштања на испашу.
Бруцелоза
3. Једном годишње потребно је претражити крв свих
говеда старијих од годину дана која се у датом тренутку
налазе на имању по списку Агенције за обиљежавање животиња БиХ (у даљем тексту: Агенција), с тим да период од
претходног испитивања не смије бити краћи од три мјесеца
ни дужи од годину дана.
Говеђа спонгиформна енцефалопатија (ГСЕ)
4. Годишњи програм праћења ГСЕ-а заснива се на активном и пасивном надзору који укључује поступак скрининга и при томе се користе брзи тестови за откривање
ГСЕ-а код сљедећих субпопулација:
1) сва говеда старија од 30 мјесеци намијењена за клање
за људску исхрану,
2) сва говеда старија од 24 мјесеца упућена на принудно клање или животиње које су показивале симптоме поремећаја централног нервног система и поремећаје у понашању и
3) сва говеда старија од 24 мјесеца која нису заклана за
људску исхрану, која су угинула или усмрћена на газдинству, током превоза или у кланици.
Туберкулоза
5. Једном годишње, на подручју цијеле Републике Српске, обавезна је општа туберкулинизација свих говеда старијих од шест седмица која се у тренутку спровођења мјере
налазе на имању по списку Агенције, с тим да тестирање
треба да буде спроведено у размаку не краћем од три мјесеца и не дужем од годину дана од претходног тестирања.
6. Надлежни ветеринарски инспектори и службени ветеринари у кланицама морају водити посебну евиденцију о
сваком утврђеном случају туберкулозе говеда, а о налазу да
обавијесте надлежног ветеринарског инспектора у мјесту
поријекла туберкулозне животиње.

