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26. “Паспаљ - комерц” д.о.о. Приједор 1 0 0

27.
“Производња Душанић” д.о.о. 
Прњавор 1 1 0

28. “Reunion” д.о.о. Бања Лука 9 5 1
29. “Сас” д.о.о. Лопаре 3 3 0
30. “Шуки комерц” д.о.о. Бања Лука 1 0 0
31. “Супер-петрол” д.о.о. Бања Лука 34 30 3
32. “Тригма” д.о.о. Бања Лука 3 2 0
33. “Vicanović company” д.о.о. Лакташи 1 0 0
34. “West šped” д. о. о. Градишка 1 1 0
УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА: 150 150 30
лож-уље ЛУЕЛ ‒1 узорак на сваких 100 тона горива
лож-уље “С” и “Т” ‒ 1 узорак на сваких 500 тона горива
Напомена: утврђивање усклађености квалитета течних нафтних 
горива вршиће се и на бензинским пумпама (малопродаја), и 
то по један узорак у сезони према врсти горива, као и код ново-
основаних бензинских пумпи које се региструју током трајања 
овог програма.

ПРИЛОГ 2.
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА У 

ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ КВА-
ЛИТЕТА ТЕЧНИХ НАФТНИХ ГОРИВА ЗА МЈЕСЕЦ 

_________________ 2016.  ГОДИНЕ
Инспекцијско тијело:  ______________________________
Сједиште:  _______________________________________
Улица и број:  _____________________________________
Телефон: ___________________  Факс:  _______________
Е–mail: __________________________________________
Име и презиме одговорног лица:  ____________________

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ТЕЧНИХ НАФТНИХ ГОРИВА ПРИ 
УВОЗУ И УНУТРАШЊЕМ ПРОМЕТУ 

(ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА, БЕНЗИНСКЕ ПУМПНЕ 
СТАНИЦЕ, ТЕРМИНАЛИ)

Ред. 
бр.

Доба-
вљач

Мјесто 
узор-
ковања 
-лока-
ција

Врста 
узорка

Датум 
узорко-
вања

Број 
увје-
рења

Датум 
изда-
вања 
увје-
рења

Разлог 
не-

ускла-
ђености

У ____________
Датум ________             М.П.         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
                                                       ___________________
                                                                   (потпис)
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На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој 

дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12 и 33/14) и члана 82. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), 
министар науке и технологије, 22. априла 2016. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

МЈЕРИЛИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ 

САРАДЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о мјерилима за остваривање и суфинан-

сирање Програма међународне научноистраживачке са-

радње (“Службени гласник Републике Српске”, број 35/15) 
у члану 8. у ставу 2. послије тачке 2) додају се нове т. 3) и 
4), које гласе:

“3) списак организационог и научног одбора,
 4) упутство ауторима,”.
Досадашње т. 3), 4), 5), 6) и 7) постају т. 5), 6), 7), 8) и 9).

Члан 2.
У члану 9. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Министарство не суфинансира учешћа истражива-

ча који су претходне двије године добили подршку за уче-
шће на истом научном скупу.”.

Члан 3.
У члану 12. у ставу 2. ријеч: “учешће” замјењује се 

ријечју: “пројекте”.

Члан 4.
Послије члана 23. додаје се нова Глава VIа, која гласи:

“ГЛАВА VIа.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24а.
Рјешење о додјели средстава за суфинансирање Про-

грама међународне научноистраживачке сарадње доноси 
министар и то рјешење је коначно, те се против њега не 
може изјавити жалба, али се може покренути управни спор.

Члан 25б.
(1) Међусобна права и обавезе корисника средстава за 

суфинансирање и Министарства уређују се уговором.
(2) Министарство прати реализацију уговора и врши 

контролу његове реализације.
(3) Корисник средстава дужан је да Министарству у 

сваком моменту омогући контролу реализације предметне 
активности и омогући увид у сву потребну документацију.

(4) Корисник средстава доставља Министарству кона-
чне наративне и финансијске извјештаје о намјенском утро-
шку средстава и спроведеним активностима, са докумен-
тацијом којом доказује намјенско трошење средстава и са 
тачно оствареним учинцима.

(5) За податке наведене у извјештају одговорно је лице 
које припрема тај извјештај.

Члан 26в.
Министарство обавјештава све учеснике јавног кон-

курса о резултатима избора и процедури за суфинансирање 
Програма међународне научноистраживачке сарадње.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 19/6-040/014-11/16
22. априла 2016. године Министар,
Бања Лука Др Јасмин Комић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 31а. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник 
директора за оснивање и одржавање катастра непокрет-
ности Републичке управе за геодетске и имовинско-прав-
не послове Републике Српске Александар Деурић, дипл. 
правник, а по Овлашћењу број: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и


