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Члан 28.

Надлежни инспекцијски орган овлашћен је предузети 
мјере и радње у складу са прописима којима се уређују оба-
вљање инспекцијског надзора и технички захтјеви за про-
изводе и оцјењивање усаглашености када утврди да опрема 
која је стављена на тржиште или употребу у Републици 
Српској и на коју је стављен знак усаглашености не испу-
њава основне захтјеве из овог правилника.

ГЛАВА VIII 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
(1) Овлашћења за цертификовање и испитивање која 

су издата на основу прописа који су важили до ступања на 
снагу овог правилника остају на снази до истека рока ва-
жења или до укидања.

(2) Најкасније у року од двије године од дана ступања 
на снагу овог правилника произвођач или његов овлашћени 
заступник могу ставити на тржиште или ставити у употре-
бу опрему која је конструисана и произведена у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу овог пра-
вилника.

(3) Произвођач или његов овлашћени заступник у 
исправи о усаглашености опреме која се ставља на тржи-
ште у року из става 2. овог члана наводе податке о пропи-
сима (назив прописа и број службеног гласника у којем је 
пропис објављен) са којима је опрема усаглашена.

Члан 30.
Ступањем на снагу овог правилника престају да се при-

мјењују Правилник о обавезном атестирању кабловског 
дистрибуционог и заједничког антенског система (“Слу-
жбени лист СФРЈ”, број 37/87) и Правилник о обавезном 
атестирању производа који проузрокују радио-фреквен-
цијске сметње и о условима које морају испуњавати пре-
дузећа и друга правна лица овлашћена за атестирање тих 
производа (“Службени лист СФРЈ”, број 30/91).

Члан 31.
Овај правилник се објављује у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. октобра 2015. го-
дине.
Број: 05.05/020-2198-6/14 
20. октобра 2014. године Министар, 
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.

ПРИЛОГ
ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

“C” ЗНАК – ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ СЕ КОРИСТИ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Знак усаглашености који се користи у Републици Српској је у 
облику квадрата, са стилизованим латиничним словом “C” у сре-
дини

Ако се “C” знак смањује или увећава, морају се узети у обзир 
пропорције приказане на овом цртежу.

Различите компоненте “C” знака морају имати, суштински, 
исту висину, при чему страница “а” квадрата не смије бити мања 
од 5 mm. Од најмање висине може се одступити код малих апарата.

Знак “C” мора бити стављен у непосредној близини пословног 
имена, односно назива произвођача или његовог овлашћеног за-
ступника примјеном исте технике.

Ако је поступак оцјењивања усаглашености спровело имено-
вано тијело, испод квадрата са словом “C” обавезно се додају два 
правоугаоника према пропорцијама са цртежа.

У први правоугаоник уписује се идентификациони број име-
нованог тијела за оцјењивање усаглашености, а у други правоуга-
оник уписују се двије посљедње цифре године издавања цертифи-
ката о усаглашености апарата.

1693
На основу члана 19. тачка а) Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 71/12), а у вези са чланом 82. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12) и Уговором 
о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
инвестиционе банке (“Службени лист БиХ”, број 6/11), ми-
нистар финансија  д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ВОДОВОДНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку реализације проје-

ката водоводне и канализационе инфраструктуре у Репу-
блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 116/12) члан 29. мијења се и гласи:

“(1) На приједлог Комисије за избор најповољније по-
нуде потребно је добити сагласности ТУП-а и по потреби 
“No objection” ЕИБ-а и сагласност донатора.

(2) У случају да се не добије сагласности ТУП-а из ста-
ва 1. овог члана, ТУП информише Владу о насталој ситуа-
цији, која о овој информацији доноси закључак.

(3) Након добијених сагласности, корисник пројекта 
доноси одлуку о избору најповољније понуде, о чему оба-
вјештава све учеснике тендера.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.10/020-2768/14 
14. новембра 2014. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

1694
На основу члана 31. и члана 82. став 2. Закона о репу-

бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), а у вези са 
тачком X Одлуке о поступку усклађивања законодавства 
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Републике Српске са правном тековином Европске уније 
и правним актима Савјета Европе (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 46/11, 1/14 и 95/14), министар за 
еконoмске односе и регионалну сарадњу  д о н о с и

У П У Т С Т В О
О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА УПОРЕДНОГ ПРИКАЗА 

УСКЛАЂЕНОСТИ НАЦРТА И ПРИЈЕДЛОГА ПРОПИСА 
СА ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И 

ПРАВНИМ АКТИМА САВЈЕТА ЕВРОПЕ

1. Овим упутством прописује се начин попуњавања 
Упоредног приказа усклађености нацрта, односно прије-
длога прописа са правном тековином Европске уније и 
правним актима Савјета Европе (у даљем тексту: Упоред-
ни приказ), чији је образац садржан у Прилогу 3. Одлуке о 
поступку усклађивања законодавства Републике Српске са 
правном тековином Европске уније и правним актима Са-
вјета Европе (у даљем тексту: Одлука).

2. Упоредни приказ обрађивач, односно предлагач на-
црта или приједлога прописа (у даљем тексту: израђивач 
прописа) попуњава од самог почетка израде прописа којим 
се врши усклађивање законодавства Републике Српске са 
правном тековином Европске уније и правним актима Са-
вјета Европе. 

3. Израђивач прописа при попуњавању Упоредног 
приказа користи терминологију садржану у Методологији 
усклађивања законодавства Републике Српске са правном 
тековином Европске уније и правним актима Савјета Евро-
пе, која је садржана у Прилогу 1. Одлуке.

4. Образац Упоредног приказа попуњава се на сљедећи 
начин: 

4.1. У прву рубрику уписују се датум израде и подаци о 
лицу задуженом за израду Упоредног приказа.

4.2. У другу рубрику уписују се назив нацрта, односно 
приједлога прописа, предмет и циљ регулисања и степен 
усклађености нацрта, односно приједлога са EU acquis.

4.2.1. У исту рубрику, у оквиру поља “Назив нацрта/
приједлога прописа”, уписује се назив прописа путем којег 
се преузима извор права Европске уније. Назив прописа 
уписује се на једном од службених језика у Републици Срп-
ској и на енглеском језику. 

4.2.2. У оквиру поља “Предмет и циљ регулисања” упи-
сују се предмет и циљ регулисања прописа путем којег се 
врши преузимање извора права Европске уније, који су, 
углавном, садржани у првим одредбама његовог нормати-
вног дијела.

4.2.3. У оквиру поља “Степен усклађености нацрта/
приједлога са EU acquis/ правним актима Савјета Европе” 
уписује се ознака степена усклађености, при чему се кори-
сте одређене ознаке. 

4.2.3.1. Ознака “усклађено” подразумијева да је дома-
ћим прописом у потпуности извршено преузимање одреда-
ба релевантних прописа Европске уније, односно правних 
аката Савјета Европе.

4.2.3.2. Ознака “дјелимично усклађено” подразумијева 
да су прописом дјелимично преузете одредбе садржане у 
прописима Европске уније, односно у правним актима Са-
вјета Европе којима је регулисана предметна област. 

4.2.3.3. Ознака “није усклађивано” подразумијева да је 
пропис у супротности са прописима Европске уније, од-
носно да постоје извори права Европске уније или правни 
акти Савјета Европе који се односе на тематику домаћег 
прописа, али није вршено усклађивање. 

4.3. У трећу рубрику уписују се подаци о усклађености 
са примарним изворима права Европске уније.

4.3.1. У оквиру поља “Назив примарног извора права 
ЕУ” уписују се подаци о примарном извору права Европске 
уније, на начин да се наведе пун назив, дио, наслов, глава, 
односно поглавље и члан оснивачких уговора (Уговора о 
ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ) и Повеље о основним 
правима Европске уније, који се односе на нормативни 

садржај прописа којим се врши преузимање. Наведени по-
даци се у предметну рубрику уносе на једном од службених 
језика у Републици Српској и на енглеском језику.

4.4. У четврту рубрику уносе се подаци о усклађености 
са секундарним извором права Европске уније, односно 
правним актом Савјета Европе.

4.4.1. У оквиру поља “Назив секундарног извора права 
ЕУ / правног акта Савјета Европе” уписује се назив секун-
дарног извора права Европске уније, односно правног акта 
Савјета Европе, у преводу на једном од службених језика у 
Републици Српској и на енглеском језику. У случају да се 
пропис усклађује са више секундарних извора права Европ-
ске уније, односно правних аката Савјета Европе за сваки 
извор треба направити посебан Упоредни приказ. С тим у 
вези, у овом дијелу уписује се само један секундарни извор 
права Европске уније, односно правни акт Савјета Европе. 

4.4.2. У оквиру поља “CELEX ознака” уписује се ознака 
у CELEX бази података (нпр. 32008L0105). 

4.4.3. У оквиру поља “Предмет и циљ регулисања” 
уписују се предмет и циљ регулисања секундарног извора 
права Европске уније, односно правног акта Савјета Евро-
пе који су, углавном, садржани у првим одредбама његовог 
нормативног дијела. 

4.4.4. У истој рубрици, у колонама од а) до г) уписују 
се подаци о пропису Европске уније, односно правном 
акту Савјета Европе који се транспонује у домаће законо-
давство, подаци о домаћем пропису којим се транспонују 
одредбе законодавства Европске уније, односно правног 
акта Савјета Европе, степен усклађености и разлози за дје-
лимичну усклађеност или за неусклађеност.

4.4.4.1. У колони а) наводе се одредбе прописа Европ-
ске уније, односно правног акта Савјета Европе које се 
транспонују у домаће законодавство. Приликом уношења 
текста предметног извора права потребно је пратити ње-
гову структуру, те у сваки засебан ред, у цијелости унијети 
садржину члана са којим се домаћи прописи усклађују.

4.4.4.2. У колони б) наводе се одредбе прописа којим 
се врши транспоновање наведеног извора права у домаће 
законодавство. Одредбе се наводе на начин да се у потпу-
ности уписује њихова садржина, а не само називи или 
скраћене верзије. 

4.4.4.3. У колони в) наводи се степен усклађености 
одредбе домаћег прописа са одредбом прописа Европске 
уније, односно правног акта Савјета Европе и при томе се 
користе ознаке из подт. 4.2.3.1, 4.2.3.2. и 4.2.3.3. овoг упут-
ства.

4.4.4.4. У колони г) наводе се разлози за дјелимичну 
усклађености или неусклађеност (економски, социјални и 
други разлози). Поред наведеног, потребно је навести до-
датно образложење уколико није у потпуности разумљив 
предмет наведеног усклађивања (нпр.: У случају да се ради 
о измјенама и/или допунама прописа у којима предложена 
одредба која се мијења и/или допуњава у односу на основ-
ни текст прописа није довољно јасна). 

4.5. Упоредни приказ овјерава се потписима руково-
дилаца и печатима републичког органа управе или других 
овлашћених предлагача који израђују пропис и Министар-
ства за економске односе и регионалну сарадњу. 

5. Овјерен упоредни приказ израђивач прописа доста-
вља Министарству за економске односе и регионалну са-
радњу у три примјерка у материјалном и у електронском 
облику.

6. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство о начину попуњавања Упоредног приказа усклађе-
ности нацрта, односно приједлога прописа са правном те-
ковином Европске уније и правним актима Савјета Европе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11).

7. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 17-01-020-2745/14  
3. новембра 2014. године Министар, 
Бања Лука  Игор Видовић, с.р.




