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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким про-

писима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), ми-
нистар индустрије, енергетике и рударства  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ОЗНАЧАВАЊУ ОБУЋЕ 

Члан 1.
Овим правилником прописују се захтјеви за обавезне 

информације и податке приликом означавања основних 
дијелова обуће и материјала од којих су ови дијелови про-
изведени, када се стављају на тржиште.

Члан 2.
(1) Овај правилник примјењује се на означавање обуће 

која обухвата производе од сандала чији се горњи дио 
састоји од подесивих врпци или трака до чизама које сежу 
до бедара и чији горњи дио покрива ногу и бедра. 

(2) Производи из става 1. овог члана обухватају:
1) равне ципеле или ципеле са високом петом за затво-

рени простор или за ношење на отвореном простору,
2) чизме до зглобова, получизме, чизме до кољена и ду-

боке чизме,
3) сандале различитог типа, еспадриле (ципеле са 

горњим дијелом од платна и ђоном од плетеног материјала 
биљног поријекла), обућу за тенис, обућу за трчање и другу 
спортску обућу, сандале за купање и другу обућу за свакод-
невно коришћење,

4) посебну спортску обућу која је намијењена за спорт-
ске активности и има или је предвиђена за причвршћивање 
шиљака, дугмади, спојница, квачица, пречки или сличних 
додатака, као и ципеле за клизање, скијање и скијашку те-
ренску обућу, обућу за рвање, бокс, бициклизам, те обућу 
са причвршћеним клизаљкама или ролерима,

5) балетне папуче,

6) обућу израђену из једног комада, нарочито ону на-
сталу обликовањем гуме или пластике, изузевши производе 
од танког материјала (папира, пластичне танке фолије без 
причвршћеног ђона) за једнократну употребу,

7) ципеле које се носе преко друге обуће и које могу 
бити без пета,

8) обућу са ђоном која је обично намијењена за једно-
кратну употребу и

9) ортопедску обућу.

Члан 3.
Овај правилник не примјењује се на сљедеће произво-

де:
1) ношену обућу,
2) заштитну обућу која је обухваћена прописом о личној 

заштитној опреми,
3) обућу на коју се примјењују посебни прописи о огра-

ничењу стављања на тржиште и употребу одређених опа-
сних материја и састојака и

4) обућу која се употребљава као играчка.

Члан 4.
(1) Обућа је производ са причвршћеним ђоновима, који 

је намијењен за заштиту или покривање стопала.
(2) Појмови произвођач, овлашћени заступник, уво-

зник, стављање и испорука на тржиште имају значење де-
финисано у закону којим се уређује доношење техничких 
прописа.

Члан 5.
(1) Основни дијелови обуће су:
1) горњи дио (горњиште), 
2) постава и уложна табаница и 
3) ђон.
(2) Горњи дио је спољашна површина обуће која је 

причвршћена на ђон.
(3) Постава и уложна табаница представљају унутра-

шњи дио обуће (у случају да у обућу није уграђена постава, 
под поставом се подразумијева наличје горњег дијела или 
лица).

(4) Ђон је доњи дио обуће изложен хабању и причвр-
шћен на горњи дио обуће.

(5) Дијелови из става 1. овог члана могу се самостално 
стављати или испоручивати на тржиште.

Члан 6.
(1) Материјали за израду основних дијелова обуће су:
1) кожа,
2) кожа коригованог лица,
3) текстил и 
4) други материјали.
(2) Кожа је свака врста крзна или коже са својом очува-

ном природном влакнастом структуром, која се штави ради 
спречавања распадања.

(3) Кожа се добија штављењем сирове животињске 
коже и по потреби уклањањем длаке или вуне, а у складу 
са овим правилником означава се као штављена кожа или 
кожа пуне зрнасте структуре.

(4) Штављена кожа може се израђивати и од крзна или 
коже, који су технолошким поступком раздвојени или ра-
здијељени на слојеве прије или послије штављења. 

(5) Штављена кожа не сматра се кожом ако се кожа или 
крзно механички или хемијски растави на влакнасте дијелове, 
комадиће или прах, а затим се са спајањем или без спајања 
везивним средством прерађује у листове или друге облике.

(6) Ако штављена кожа има на себи површински пре-
маз нанесен на било који начин или залијепљену политу-
ру, дебљина ових површинских слојева може бити само до 
0,15 mm.
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(7) Кожа пуне зрнасте структуре (кожа природног лица) 
је кожа код које ниједан дио површине није уклоњен бру-
шењем, стругањем или раздвајањем (дијељењем, ције-
пањем) и која има изворну природну зрнасту површину, 
без обзира на то да ли је изложена уклањању површинског 
слоја.

(8) Кожа коригованог лица је кожа гдје је премаз којим 
је кориговано лице дебље од 0,15 mm, али не прелази једну 
трећину укупне дебљине производа.

(9) Текстил је материјал од природних или синтетичких 
текстилних влакана, односно сваки текстилни производ 
обухваћен посебним прописом којим се прописују захтјеви 
за означавање и обиљежавање текстилних производа.

(10) Други материјали који се користе за израду обуће 
су: еко-кожа, гума, пластика, полиуретан, поливинил-хло-
рид и други.

Члан 7.
(1) Материјал од којег је произведен горњи дио обуће 

означава се у складу са врстом материјала од којих је овај 
дио произведен.

(2) Приликом означавања горњег дијела обуће не узи-
мају се у обзир додаци или појачања као што су: ојачања 
на зглобовима, поруби, украси, копче, траке, језичци или 
слични додаци.

(3) Материјал од којег је произведен ђон означава се у 
складу са запремином материјала садржаног у ђону.

(4) За навођење материјала од којег је израђен основни 
дио обуће потребно је да одређени материјал представља 
најмање:

1) 80% површине горњег дијела обуће,
2) 80% површине поставе и уложне табанице и
3) 80% запремине ђона.
(5) Ако ниједан од материјала од којег је израђена обућа 

не чини најмање 80% површине или запремине неког од 
основних дијелова обуће, приликом означавања обуће на-
воде се подаци за два материјала са највећим процентуал-
ним учешћем у одређеном дијелу обуће.

Члан 8.
(1) Обућа се означава ради обезбјеђења података о 

основним дијеловима обуће и материјала од којих су ови 
дијелови произведени.

(2) Означавање основних дијелова обуће и материјала 
од којих су ови дијелови произведени врши се пиктогра-
мима.

(3) Пиктограм је сликовна ознака основних дијелова 
обуће, као и састава материјала од којих су израђени ови 
дијелови обуће.

(4) Пиктограми за означавање основних дијелова обуће 
са текстуалним информацијама налазе се у Прилогу 1. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(5) Пиктограми за означавање материјала основних 
дијелова обуће са текстуалним информацијама налазе се у 
Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 9.
(1) Сваки основни дио обуће обавезно се означава одго-

варајућим пиктограмом или навођењем текстуалне инфор-
мације у складу са Прилогом 1. овог правилника.

(2) Састав сваког материјала од којег су израђени основ-
ни дијелови обуће обавезно се означава одговарајућим пик-
тограмом или навођењем текстуалне информације у складу 
са Прилогом 2. овог правилника.

(3) Пиктограми којима се означава састав материјала 
основних дијелова обуће обавезно се наводе поред пикто-
грама основних дијелова обуће.

Члан 10.
(1) Пиктограми или текстуалне информације о основ-

ним дијеловима обуће и материјала од којих су ови дијело-

ви произведени обавезно се налазе на обући, и то најмање 
на једном комаду обуће у сваком пару.

(2) Пиктограми или текстуалне информације стављају 
се на обућу штампањем, утискивањем, постављањем 
наљепнице или причвршћивањем етикете.

(3) Пиктограм или текстуалне информације постављају 
се на начин да буду видљиве, читљиве, сигурно причвр-
шћене, лако доступне и да имају одговарајуће димензије, 
да би подаци на њима били уочљиви и разумљиви просјеч-
ном потрошачу.

(4) Подаци на пиктограмима или у текстуалним инфор-
мацијама наводе се на једном од језика и писама који су у 
службеној употреби у Републици Српској.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, у случају извоза 
обуће на инострано тржиште, произвођач може податке на 
пиктограмима или у текстуалним информацијама навести 
на једном или више страних језика на начин како је одређе-
но у прилозима 1. и 2. овог правилника.

(6) Пиктограм или текстуалне информације не смију 
доводити потрошача у забуну.

Члан 11.
(1) У циљу боље информисаности потрошача, обућу 

која се ставља или испоручује на тржиште обавезно прате 
и писмени подаци о:

1) величини обуће,
2) пословном имену и сједишту произвођача обуће, као 

и увознику за обућу из увоза,
3) намјенској употреби обуће (кућна обућа, обућа за 

суво вријеме, обућа за кишу или спортска обућа и друго),
4) одржавању обуће и
5) начину израде обуће (прошивена обућа, лијепљена 

обућа, вулканизована обућа и друго).
(2) Произвођач или његов овлашћени заступник или 

увозник сачињавају податке из става 1. овог члана.
(3) Подаци из става 1. овог члана стављају сe на пако-

вање обуће, односно на привезницу, етикету или алкицу уз 
то паковање или непосредно уз обућу, чиме се постиже де-
кларисање обуће.

(4) Ако увозник сачињава податке из става 1. овог чла-
на, ови подаци не могу се разликовати од информација које 
је дао произвођач или његов овлашћени заступник на при-
везници, етикети, алкици или паковању обуће.

(5) Подаци из става 1. овог члана наводе се на једном 
од језика у службеној употреби у Републици Српској и ста-
вљају се на начин којим се не омета видљивост и разумљи-
вост пиктограма и текстуалних информација о означавању 
основних дијелова обуће и састава материјала ових дије-
лова.

Члан 12. 
(1) Прије стављања или испоруке на тржиште, обућа се 

обавезно означава у складу са захтјевима прописаним овим 
правилником.

(2) Произвођач или његов овлашћени заступник означа-
ва пиктограмима или текстуалним информацијама основне 
дијелове обуће и састав материјала од којих су ови дијело-
ви произведени, уз које наводи и податке из члана 11. овог 
правилника.

(3) Произвођач или његов овлашћени заступник обе-
збјеђује тачност пиктограма, текстуалних информација и 
података који се дају на обући.

(4) Ако је обућа означена у складу са одредбама овог 
правилника, њено стављање или испорука на тржиште не 
може се ограничити или забранити. 

Члан 13.
(1) Правно лице или предузетник, који су регистровани 

за дјелатност трговине обућом на мало, дужни су да истак-
ну обавјештење о значењу пиктограма основних дијелова 
обуће и материјала од којих су ови дијелови произведени, 
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на видном мјесту у пословним просторима у којима оба-
вљају ову дјелатност.

(2) Садржај и изглед обавјештења из става 1. овог члана 
налази се у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

Члан 14.
Надлежна инспекција, у складу са прописима којима 

се уређује обављање инспекцијског надзора, доношење 
техничких прописа и заштита потрошача може предузети 
мјере које се односе на забране или ограничења или повла-
чења са тржишта обуће која није означена или не испуњава 
захтјеве прописане овим правилником.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о означавању материјала основних дијелова 
обуће која је намијењена стављању у промет (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 79/11).

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број 05.01/020-191/17
24. јануара 2017. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 1.1

ПИКТОГРАМИ И ТЕКСТУАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пиктограми основних дијелова обуће и текстуалне информације

Пиктограми Ознака земље Текстуална информација

RS, BiH Горњи дио или горњиште, gornji dio ili gornjište
SRB Горњи део или лице
HR Gornjište
F Tige
D Obermaterial
IT Tomaia
NL Bovendeel
EN Upper
DK Overdel
GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ES Empeine
P Parte superior
CZ Vrch
EST Pealne
LV Virsa
LT Viršus
HU Felsőrész
M Wiċċ
PL Wierzch
SI Zgornji del
SK Vrch
BG Лицева част
RO Față 
RS, BiH Постава и уложна табаница, postava i uložna tabanica
SRB Постава и уложна табаница
HR Postava i uložna tabanica
F Doublure et semelle de propreté 
D Futter und Decksohle
IT Fodera e Sottopiede
NL Voering en inlegzool
EN Lining and sock
DK Foring og bindsål
GR ΦΟΔΡΕΣ
ES Forro y plantilla
P Forro e Palmilha
CZ Podšívka a stélka
EST Vooder ja sisetald
LV Odere un ieliekamā saistzole
LT Pamušalas ir įklotė
HU Bélés és fedőtalpbélés
M Inforra u suletta
PL Podszewka z wyściółką
SI Podloga in vložek (steljka)
SK Podšívka a stielka
BG Подплата и стелка
RO Căptușeală și acoperiș de branț 
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RS, BiH Ђон, đon
SRB Ђон
HR Potplat (donjište)
F Semelle extérieure
D Laufsohle
IT Suola esterna
NL Buitenzool
EN Outer sole
DK Ydersål
GR ΣΟΛΑ
ES Suela
P Sola
CZ Podešev
EST Välistald
LV Ārējā zole
LT Padas
HU Járótalp
M Pett ta’ barra
PL Spód
SI Podplat
SK Podošva
BG Външно ходило
RO Talpă exterioară

1 Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом I Директиве 94/11/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 23. марта 1994. године 
о означавању материјала коришћених при изради основних дијелова обуће намијењене за продају потрошачу.

ПРИЛОГ  2.2

Пиктограми материјала основних дијелова обуће и текстуалне информације 

Пиктограми Ознака земље Текстуална инфомација
RS, BiH Кожа, koža
SRB Кожа
HR Koža 
F Cuir
D Leder
IT Cuoio
NL Leder
EN Leather
DK Læder
GR ΔΕΡΜΑ
ES Cuero
P Couros e peles curtidas
CZ Useň
EST Nahk
LV Āda
LT Oda
HU Bőr
M Ġilda
PL Skóra
SI Usnje
SK Useň
BG Кожа
RO Piei cu față naturală
RS, BiH Кожа коригованог лица, koža korigovanog lica
SRB Кожа коригованог лица
HR Koža korigovanog lica
F Cuir enduit
D Beschichtetes Leder
IT Cuoio rivestito
NL Gecoat leder
EN Coated leather
DK Overtrukket læder
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GR ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
ES Cuero untado
P Couro revestido
CZ Povrstvená useň
EST Kaetud nahk
LV Pārklāta āda
LT Padengta oda
HU Bevonatos bőr
M Ġilda miksija
PL Skóra pokryta
SI Krito usnje
SK Povrstvená useň
BG Кожа с покритие
RO Piei cu față corectată
RS, BiH Текстил, tekstil
SRB Текстил
HR Tekstil
F Textile
D Textil
IT Tessili
NL Textiel
EN Textile
DK Tekstil-materialer
GR ΥΦΑΣΜΑ
ES Textil
P Téxteis
CZ Textilie
EST Tekstiil
LV Tekstilmateriāls
LT Tekstilė
HU Textil
M Tessut
PL Materiał włókienniczy
SI Tekstil
SK Textil
BG текстил
RO Textile
RS, BiH Други материјали, drugi materijali
SRB Други материјали
HR Drugi materijali
F Autres matériaux
D Sonstiges Material
IT Altre materie
NL Overige materialen
EN Other materials
DK Andre materialer
GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ES Otros materiales
P Outros materiais
CZ Ostatní materiály
EST Teised materjalid
LV Citi materiāli
LT Kitos medžiagos
HU Egyéb anyag
M Materjal ieħor
PL Inny materiał
SI Drugi materiali
SK Iný materiál
BG Всички други материали
RO Alte materiale
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗНАЧЕЊУ ПИКТОГРАМА НА ОБУЋИ     ПРИЛОГ 3.

 Дефиниција Пиктограм

Горњи дио обуће (горњиште)

Постава и уложна табаница

  

Ђон

  

Штављена кожа
Општи  појам за крзно или кожу са својом природном влакнастом структуром, више или мање не-
оштећеном, која је штављена да се не би распадала. Длака или вуна се може али и не мора уклонити.

Кожа коригованог лица
Кожа гдје премаз, којим је кориговано лице, не прелази једну трећину укупне дебљине производа, али 
је дебља од 0,15 mm.

Ткани или неткани текстилни материјали од природних или умјетних влакана

Сви други материјали

2 Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом I Директиве 94/11/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 23. марта 1994. године 
о означавању материјала коришћених при изради основних дијелова обуће намијењене за продају потрошачу.
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На основу члана 31. став 12. Закона о студентском ор-

ганизовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
58/16) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар просвјете и културе, 
3. фебруара 2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се корисници, поступак 

утврђивања критеријума, рокови, утврђивање приоритета 
и поступак избора програма и пројеката студенских пред-
ставничких тијела, студентских организација високошкол-
ских установа и њихових организационих јединица, који се 
суфинансирају из буџета Републике Српске (у даљем тек-
сту: буџет), као и начин контроле намјенског коришћења 
одобрених средстава.

Члан 2.
Министарство просвјете и културе (у даљем тексту: 

Министарство) расписује јавни конкурс путем којег се су-
финансирају програми и пројекти студентских представ-
ничких тијела, студентских организација високошколских 
установа и њихових организационих јединица у Републици 
Српској (у даљем тексту: Република), регистрованих према 
важећим законским прописима.

Члан 3.
(1) Јавни конкурс објављује се у једним дневним но-

винама које се објављују у Републици и на веб-страници 
Министарства, а отворен је за подношење пријава најмање 
30 дана од дана објављивања.

(2) Јавни конкурс објављује се два пута годишње, за те-
кућу буџетску годину.

Члан 4.
Пријаве на јавни конкурс за избор програма и пројеката 

студентских организација могу поднијети:
1) студентска представничка тијела изабрана према За-

кону о студентском организовању,




