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Бања Лука, 15.03.2017. године

а) Закључци Владе Републике Српске

б) Утврђивање почетне листе 

в) Активности надлежних институција

г) Обједињена листа важећих прописа Републике Српске

д) Усвајање Листе важећих прописа Републике Српске и 
Листе прописа Републике Српске које треба ставити 
ван примјене/снаге

ђ) Израда Регистра важећих прописа Републике Српске

ж) Стављање прописа ван примјене/снаге
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Активности у процесу формирања Регистра 
важећих прописа Републике Српске:
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Влада Републике Српске је својим закључцима:

04/1-012-2196/07  од  21.12.2007. год.
04/1-012-673/08  од  20.03.2008. год.
04/1-012-1095/09  од  04.06.2009. год.
04/1-012-2-1043/12  од  23.04.2012. год.

задужила републичке органе да што хитније приступе 
ревизији важећих техничких прописа из њихове 
надлежности и доношењу прописа Републике Српске.

Закључком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-731/14
од 03.04.2014. године задужују се сви републички органи да 
се активно укључе у израду:

1) Листе ВПРС који прописују техничке и друге захтјеве и 
пратећих ЈУС стандарда са обавезном примјеном,

2) Листе СФРЈ/СРБиХ прописа који се стављају ван 
примјене/снаге,

3) Листе прописа који се морају замијенити новим 
прописима Републике Српске. 3

Закључци Владе Републике Српске

Закључком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-
868/15 од 30.04.2015. године задужују се републички 
органи управе да:

- у РЗСМ „ благовремено достављају податке о 
усвојеним техничким прописима и именованим 
тијелима за оцјењивање усаглашености, као и друге 
потребне податке о важећој техничкој регулативи из 
њихове надлежности“. 

Треба напоменути да су прописи СФРЈ и СРБиХ 
преузети у правни систем Републике Српске Уставним 
законом за провођење Устава Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 21/92).
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На основу расположивих информација и почетних база 
прописа Републике Србије и Црне Горе, које је прибавио 
МЕОРС, направљена је почетна:

„Листа важећих прописа Републике Српске који 
прописују техничке и друге захтјеве“ (нови прописи + 
преузети СФРЈ/СРБиХ прописи) са припадајућим 
прописима у ПДФ формату.

Почетна листа важећих прописа Републике Српске 
садржи идентификоване прописе (закони, уредбе, 
правилници, упутства и одлуке) којима се дефинише било 
који од захтјева који се односи на пословање, израду или 
производњу, стављање на тржиште и  употребу 
производа, као и услови за обављање свих облика 
пратећих услуга, а све са становишта спречавања 
стварања баријера у трговини и слободном кретању роба 
и пружању услуга.
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Утврђивање почетне листе важећих прописа РС

Наведена почетна Листа важећих прописа Републике 
Српске је распоређена на сљедеће институције:
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И Н С Т И Т У Ц И Ј Е

I Министарство индустрије, енергетике и рударства

II Министарство саобраћаја и веза 

III Министартсво здравља и социјалне заштите

IV Министартсво рада и борачко-инвалидске заштите

V Министарство за просторно уређење, грађевинарстав и екологије

VI Министарство трговине и туризма

VII Министарство унутрашњих послова

VIII Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

IX Републичка управа за игре на срећу

X Републички завод за стандардизацију и метрологију
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Почетна Листа важећих прописа Републике Српске 
дата је у виду табеле од 10 колона као на слици:
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А – Стављање прописа ван снаге/примјене
Б – Измјена прописа/доношење новог прописа до наведеног рока
Ц – Није потребно никакво поступање/пропис остаје на снази/примјени

Надлежне институције су имале задатак да анализирају 
почетну листу из своје надлежности и да:

1) Утврде да ли недостају неки од важећих прописа,

2) Допуне листу са недостајућим прописима и 
недостајућим подацима за сваки од прописа у листи,

3) Утврде и потврде надлежност за сваки пропис,

4) Сваком пропису дефинисати статус (А, Б или Ц) и 
дефинисати рок реализације те мјере (у периоду до 
2020. године),

5) За прописе који ће се мијењати новим прописом (или
прописима) навести назив прописа и правну основу 
доношења.
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Активности надлежних институција
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Институције су доставиле табеларни преглед прописа 
из своје надлежности у МЕОРС, гдје је извршено 
обједињавање свих података у коначни табеларни 
преглед тренутно важећих прописа Републике Српске 
који прописују техничке и друге захтјеве.

Извршена је анализа Обједињене листе важећих 
прописа Републике Српске са становишта евентуалног 
рјешавања питања надлежности за прописе за које се 
утврди подијељена надлежност више републичких органа 
управе.

Након тога је МЕОРС упутио обједињену коначну Листу 
важећих прописа Републике Српске који прописују 
техничке и друге захтјеве Влади Републике Српске на 
разматрање и усвајање. 
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Обједињена Листа важећих прописа РС

Влада Републике Српске је, на 107. сједници одржаној 
12.01.2017. године, донијела Закључак број 04/1-012-2-49/17, 
којим је усвојила:

- „Листу важећих прописа Републике Српске који прописују 
техничке и друге захтјеве“ као основу за формирање 
Регистра важећих прописа Републике Српске, и

- Листу прописа Републике Српске који прописују техничке
и друге захтјеве које треба ставити ван снаге, односно 
ван примјене.

Реализујући тачку 3. наведеног закључка, Републички завод 
за стандардизацију и метрологију је, Листу важећих прописа 
Републике Српске који прописују техничке и друге захтјеве, 
учинио јавно доступном на својој интернет страници:
www.rzsm.org
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Усвајање листа од стране Владе Републике Српске
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Регистар важећих прописа Републике Српске

Регистар важећих прописа Републике Српске који прописују 
техничке и друге захтјеве је информативног карактера и 
сврха му је да буде од помоћи приликом планирања
производње и стављања производа на тржиште, одн. 
приликом процјене које захтјеве и које прописе конкретни 
производи морају да задовоље у Републици Српској.   

Регистар важећих прописа Републике Српске не садржи 
прописе који дефинишу техничке и друге захтјеве за 
производеи услуге, чији су доносиоци институције БиХ, 
(нпр. лијекови и медицинска средства, хомологација и 
сертификација возила и дијелова возила, авио саобраћај, 
нуклеарна безбједност и сл.).

Републички завод за стандардизацију и метрологију је, на 
основу усвојене листе, приступио изради Регистра важећих 
прописа Републике Српске, на својој интернет страници: 
www.rzsm.org

Важећи прописи су распоређени по већ наведеним 
институцијама и сортирани тако да на врху списка буду 
прво закони па онда подзаконски акти, поредани од новијег 
датума према старијем датуму.

Сваки пропис је одређен називом прописа и називом 
гласника, бројем и годином објаве. Иза назива прописа 
налазе се бројеви гласника у коме је пропис објављен и 
свих његових измјена и/или допуна. 

Кликом на број и годину објаве отвара се бирани пропис 
(измјена или допуна) у ПДФ формату.
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На основу тачке 6. споменутог Закључка Владе 
Републике Српске, Републички завод за стандардизацију и 
метрологију је иницирао да Републички секретаријат за 
законодавство, одреди правну основу и правну форму за 
стављање прописа ван снаге или ван примјене и донесе:

„Упутство за реализацију Закључка Владе Републике 
Српске о престанку важења односно престанку примјене 
прописа које треба замијенити новим прописима“.

На основу наведеног упутства, Републички завод за 
стандардизацију и метрологију је припремио за стављање 
ван снаге 108 и ван примјене 311 својих прописа, тако да је 
припремио за објаву 7 нових прописа:
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Прописи које треба ставити ван снаге/примјене
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1. Правилник о престанку примјене правилника из области 
законске метрологије, (204)

2. Правилник о престанку важења правилника из области 
законске метрологије, (68)

3. Метролошко упутство о престанку примјене метролошких 
упутстава из области законске метрологије, (81)

4. Метролошко упутство о престанку важења метролошких 
упутстава из области законске метрологије, (39)

5. Рјешење о престанку важења рјешења из области 
законске метрологије, (1)

6. Упутство о престанку примјене упутстава и 
класификација из области законске метрологије, (6+18)

7. Наредба о престанку примјене наредби из области 
законске метрологије. (2)
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Члан 12. Уставног закона за провођење 
Устава Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске, број 21/92)
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Хвала на пажњи !

Драго Бијелић, дипл.инж.

Републички завод за стандардизацију и метрологију
емаил:  d.bijelic@rzsm.org

www.rzsm.org
тел. 00 387 51 219 545


