ПРАВИЛНИК
О ВРСТАМА МЈЕРИЛА ЗА КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА ВЕРИФИКАЦИЈА
("Сл. гласник РС", бр. 128/2020)
Члан 1
Овим правилником прописују се врсте мјерила за која је обавезна верификација и временски интервали њихове периодичне верификације
када се користе у функцији заштите здравља и опште безбједности, заштите животне средине, контроле и безбједности саобраћаја,
промета робe и услуга и провјере претпакованих производа.

Члан 2
Списак мјерила за која је обавезна верификација, као и временски интервали њихове периодичне верификације, налази се у Прилогу овог
правилника и чинe његов саставни дио.

Члан 3
Приликом верификације мјерила обавезно се употребљавају калибрисани еталони, односно цертификовани референтни материјали.

Члан 4
Мјерила која су верификована до дана ступања на снагу овог правилника сматрају се верификованим до дана истека важења републичког
жига или увјерења о верификацији мјерила.

Члан 5
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врстама мјерила за која је обавезна верификација и временски
интервали њихове периодичне верификације ("Службени гласник Републике Српске", број 61/14).

Члан 6
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

28.12.2020.
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На основу члана 7. став 3. Закона о метрологији у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 33/16 и 18/20) и члана 82. став 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), директор Републичког завода за стандардизацију
и метрологију, уз сагласност министра привреде и предузетништва, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ВРСТАМА МЈЕРИЛА ЗА КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА
ВЕРИФИКАЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се врсте мјерила за која
је обавезна верификација и временски интервали њихове
периодичне верификације када се користе у функцији заштите здравља и опште безбједности, заштите животне
средине, контроле и безбједности саобраћаја, промета робe
и услуга и провјере претпакованих производа.
Члан 2.
Списак мјерила за која је обавезна верификација, као и
временски интервали њихове периодичне верификације, налази се у Прилогу овог правилника и чинe његов саставни дио.
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Члан 3.
Приликом верификације мјерила обавезно се употребљавају калибрисани еталони, односно цертификовани
референтни материјали.
Члан 4.
Мјерила која су верификована до дана ступања на снагу
овог правилника сматрају се верификованим до дана истека важења републичког жига или увјерења о верификацији
мјерила.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о врстама мјерила за која је обавезна верификација и временски интервали њихове периодичне верификације (“Службени гласник Републике Српске”, број 61/14).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 18/1.00/39-454/20
21. децембра 2020. године
Бањалука

В.д. директора,
Симо Бабић, с.р.

Списак мјерила за која је обавезна верификација и временски интервали њихове периодичне верификације
Редни
број

Назив мјерила

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Водомјери*
Гасомјери*
Мјерни системи за непрекидно и динамичко мјерење количине течности различитих од воде*
Резервоари
Млијекомјери и лактофризи
Бројила електричне енергије*
– за индиректно прикључење
– за директно и полудиректно прикључење
Мјерни трансформатори који се користе за обрачун електричне енергије
Мјерила топлотне енергије*
Ваге са аутоматским функционисањем*
Ваге са неаутоматским функционисањем*
класе тачности (I), (II), (III) и (IIII) ≤ 9.000 kg
класе тачности (I), (II), (III) и (IIII) > 9.000 kg
Тегови класа тачности F2, M1, M2, који се користе за промет робe и услуга
Материјализоване мјере:
– дужине (мјерне траке преко 3 m, мјерне траке с виском, лењири, сложива мјерила дужине, мјерне
летве, мјерне летве за мјерење нивоа течности у резервоарима, метри за текстил, мјерила дебљине обле
грађе)*
– запремине (угоститељске посуде)
Мјерила димензија:
– мјерила за мјерење дужине жице и кабла*
– мјерила површине*
– мјерила више димензија*
Аутоматска мјерила нивоа течности у резервоарима*
Мјерила крвног притиска
Мјерила за мјерење притиска у пнеуматицима*
Анализатори издувних гасова*
Опациметри*
Уређаји за мјерење силе кочења код моторних возила*
Уређаји за провјеру великог и обореног свјетла на возилу
Таксиметри*
Мјерила за контролу брзине возила у саобраћају*
Мјерила густине течности
– електронска мјерила густине*
– ареометри, алкохолометри

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Временски интервал
верификације
(у годинама)
5
5
1
10
5
6
12
5
1
2
1
2

2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-
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Редни
број
23.
24.
25.

Назив мјерила
Рефрактометри*
Етилометри*
Влагомјери за житарице и уљарице*
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28.12.2020.
Временски интервал
верификације
(у годинама)
1
1**
1

НАПОМЕНА
Мјерила која су у колони Назив мјерила означена звјездицом (*) могу се верификовати само ако посједују одговарајући документ којим
се дозвољава коришћење мјерила у законској метрологији (рјешење о одобрењу типа мјерила које је издао Републички завод за стандардизацију и метрологију, документ о одобрењу типа мјерила који је издао Савезни завод за мере и драгоцене метале – СФРЈ, Цертификат
о одобрењу типа који је издао Институт за метрологију БиХ).
Мјерила која су у колони Временски интервал верификације означена цртицом (-) подлијежу само првој верификацији.
** Етилометри за које је произвођач препоручио краћи период провјере метролошких карактеристика периодично се верификују сваких
шест мјесеци.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу одредби члана 23. тачка 5. и члана 53. Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. ст. 1. и 2.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана
10. став 1. тачка 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 6/10 и 107/19), члана 33.
став 1. тачка г) и члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10) и члана 16.
став 1. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/19), одлучујући по Захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д.
Требиње - ЗП “Хидроелектране на Врбасу” а.д. Мркоњић
Град за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани “Бочац 2” на ријеци Врбас, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 163. редовној сједници, одржаној
16.12.2020. године, у Требињу, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МАЛОЈ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ “БОЧАЦ 2”

1. Усваја се Захтјев привредног друштва Мјешовити
холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на
Врбасу” а.д. Мркоњић Град за издавање Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој
хидроелектрани “Бочац 2” на ријеци Врбас.
2. Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије из тачке 1. овог рјешења издаје се на период
важења до 31.12.2022. године, почевши од 27.12.2020. године.
3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије и Услови
дозволе за обављање дјелатности производње електричне
енергије, регистарски број: 01-386-04-1/83-1/20.
4. Корисник Дозволе је обавезан, у периоду важења
Дозволе, плаћати регулаторну накнаду у износу, року и на
начин утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
5. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске.
Образложење
Привредно друштво Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д.
Требиње - ЗП “Хидроелектране на Врбасу” а.д. Мркоњић
Град (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је
5.10.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), на
прописаном обрасцу, Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Ма-

лој хидроелектрани “Бочац 2” на ријеци Врбас, под бројем:
01-2486/20, од 2.10.2020. године, а који је у Регулаторној комисији заведен 5.10.2020. године, под бројем: 01-386-1/20.
Подносилац захтјева је корисник Дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије, која је издата
Рјешењем број: 01-362-13/18/Р-100-303, од 27.12.2018. године, на период важења од двије године.
Након обраде поднесеног захтјева, утврђено је да Захтјев садржи одређене недостатке, па је, у складу са чланом
10. став 2. Правилника о издавању дозвола - у даљем тексту: Правилник, од подносиоца захтјева затражено да отклони утврђене недостатке и допуни Захтјев.
Након што је подносилац захтјева отклонио утврђене недостатке и допунио Захтјев, Регулаторна комисија је на 161.
редовној сједници, одржаној 3.12.2020. године, у Требињу,
размотрила Захтјев и на основу одредби члана 13. ст. 2. и 3.
Правилника утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, те донијела закључак да
се у поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе одржи
општа расправа у Мркоњић Граду 14.12.2020. године ради
прибављања коментара на Захтјев и Нацрт дозволе од стране
подносиоца захтјева и других заинтересованих лица. Закључком о одржавању опште расправе одређено је да се коментари
на Захтјев и Нацрт дозволе, у писаној форми, могу доставити
до 14.12.2020. године. Регулаторна комисија је Нацрт дозволе
и закључак о одржавању јавне расправе доставила подносиоцу захтјева, те је објавила обавјештење за јавност у дневним
новинама “Глас Српске” и на својој интернет страници, које
садржи основне информације о Захтјеву, Нацрту дозволе, одржавању јавне расправе, начину на који заинтересована лица
могу добити додатне информације и остварити увид у Захтјев,
начину и року достављања коментара заинтересованих лица,
те информације које се односе на могућност учешћа заинтересованих лица у поступку издавања дозволе уколико имају
посебно право или правни интерес да учествују у поступку.
Општа расправа је одржана у заказано вријеме и истој
су, поред представника Регулаторне комисије, присуствовали и представници подносиоца захтјева. На општој расправи од стране присутних на расправи није било коментара,
сугестија нити било каквих приједлога за измјену Нацрта
дозволе. У остављеном року није било достављених коментара у писаној форми на Нацрт дозволе. Након одржане
опште расправе, сачињен је Приједлог дозволе и извјештај
са опште расправе. Током овог поступка није било поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у поступку.
Регулаторна комисија је на 163. редовној сједници, одржаној 16.12.2020. године, размотрила Приједлог рјешења о
издавању дозволе, укључујући Приједлог услова дозволе и
извјештај са опште расправе, Захтјев за издавање дозволе поднијет на прописаном обрасцу ОБ.04.01., као и сву приложену
документацију према обрасцу захтјева за издавање дозволе
и осталу достављену документацију у поступку, на основу
чега је утврђено да су се испунили услови за усвајање Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње
електричне енергије у Малој хидроелектрани “Бочац 2”, па је
одлучено као у т. 1. и 3. диспозитива овог рјешења.

