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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 5. став 1. алинеје че твр та и
ше ста Уред бе о усло ви ма и на чи ну овла шћи ва ња ти је ла за
оба вља ње по сло ва оцје њи ва ња уса гла ше но сти про из во да
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/02 и 59/02),
ми ни стар ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОЗНА ЧА ВА ЊУ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ОСНОВ НИХ ДИ ЈЕ ЛО ВА
ОБУ ЋЕ КО ЈА ЈЕ НА МИ ЈЕ ЊЕ НА СТА ВЉА ЊУ У ПРО МЕТ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин озна ча ва ња ма -
те ри ја ла ко ји се ко ри сти у про из вод њи основ них са став -
них ди је ло ва обу ће на ми је ње них ста вља њу у про мет. 

Члан 2. 

Обу ћа у сми слу овог пра вил ни ка је про из вод са при -
чвр шће ним ђо но ви ма на ми је ње ним за за шти ту или по кри -
ва ње сто па ла, укљу чу ју ћи са став не ди је ло ве ко ји се по је -
ди нач но ста вља ју у про мет, а да ти су у При ло гу 1 у Та бе -
ли 1, ко ја се на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње -
гов са став ни дио.

Члан 3.

(1) Овај пра вил ник при мје њу је се на озна ча ва ње обу ће
ко ја об у хва та про из во де: од сан да ла чи ји се гор њи дио са -
сто ји од по де си вих врп ци или тра ка, до чи за ма ко је се жу
до бе да ра, чи ји гор њи дио по кри ва но гу и бе дра. 

(2) У про из во де из ста ва 1. овог чла на убра ја ју се:

а) рав не ци пе ле или ци пе ле са ви со ком пе том за за тво -
ре ни про стор или за но ше ње на отво ре ном про сто ру,

б) чи зме до члан ка, по лу чи зме, чи зме до ко ље на и ду -
бо ке чи зме,

в) сан да ле раз ли чи тог ти па, “еспа дри ле” (ци пе ле са
гор њим ди је лом од плат на и ђо ном од пле те ног ма те ри ја ла
биљ ног по ри је кла), обу ћа за те нис, обу ћа за тр ча ње и дру -
га спорт ска обу ћа, сан да ле за ку па ње и дру га обу ћа за сва -
ко днев но ко ри шће ње, 

г) по себ на спорт ска обу ћа ко ја је на ми је ње на за спорт -
ске ак тив но сти и има, или је пред ви ђе на за при чвр шћи ва -
ње ши ља ка, дуг ма ди, спој ни ца, ква чи ца, преч ки или слич -
них до да та ка, ци пе ле за кли за ње, ски ја ње и ски ја шка те -
рен ска обу ћа, обу ћа за рва ње, бокс, би ци кли зам, те обу ћа
са при чвр шће ним кли заљ ка ма или ро ле ри ма,

д) ба лет не па пу че,

ђ) обу ћа из ра ђе на из јед ног ко ма да, на ро чи то она на -
ста ла об ли ко ва њем гу ме или пла сти ке, из у зев ши про из во -
де од тан ког ма те ри ја ла (па пи ра, пла стич не тан ке фо ли је
без при чвр шће ног ђо на) за јед но крат ну упо тре бу,

е) ци пе ле ко је се но се пре ко дру ге обу ће и ко је мо гу би -
ти без пе та,

ж) обу ћа са ђо ном, на ми је ње на за јед но крат ну упо тре -
бу и

з) ор то пед ска обу ћа.

Члан 4.

Овај пра вил ник не при мје њу је се на озна ча ва ње:

а) но ше не обу ће,

б) обу ће об у хва ће не На ред бом о личнoj заш титнoj
опре ми (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 75/10),

в) обу ће на ко ју се при мје њу ју по себ ни про пи си о огра -
ни че њу ста вља ња у про мет и упо тре бу од ре ђе них опа сних
ма те ри ја и са сто ја ка и

г) обу ће ко ја се упо тре бља ва као играч ка.

Члан 5.

(1) Озна ча ва ње основ них са став них ди је ло ва обу ће и
ма те ри ја ла од ко јих су они про из ве де ни, вр ши се пик то гра -
ми ма и пи са ним озна ка ма да тим у При ло гу 1 у Та бе ли 2
овог пра вил ни ка, и то за: 

а) гор њи дио обу ће (гор њи ште),

б) по ста ву и уло жну та ба ни цу и

в) ђон.

(2) Ма те ри јал од ко јег је про из ве ден гор њи дио обу ће
(гор њи ште) озна ча ва се у скла ду са вр стом ма те ри ја ла од
ко јих је он про из ве ден, на шта не ма ути цај вр ста ма те ри ја -
ла од ко јих су про из ве де ни до да ци или по ја ча ња, као што
су: оја ча ња на члан ку, по ру би, укра си, коп че, тра ке, је зич -
ци или слич ни до да ци.

(3) Ма те ри јал од ко јег је про из ве ден ђон озна ча ва се у
скла ду са ко ли чи ном ма те ри ја ла са др жа ног у ђо ну.

Члан 6. 

(1) Пик то гра ми или пи са не озна ке за ма те ри ја ле основ -
них са став них ди је ло ва обу ће из чла на 5. став 1. ово га пра -
вил ни ка на во де се ка да се ти ма те ри ја ли на ла зе на нај ма ње
80% по вр ши не гор њег ди је ла обу ће (гор њи шта), нај ма ње
80% по вр ши не по ста ве и уло шка, од но сно нај ма ње 80%
ко ли чи не ђо на.

(2) Ако упо три је бље ни ма те ри ја ли за из ра ду обу ће не -
ма ју про пи са них 80% по вр ши не или ко ли чи не, на во де се
по да ци за два ма те ри ја ла са про цен ту ал но нај ве ћим уче -
шћем.

Члан 7.

(1) Пик то гра ми или пи са не озна ке оба ве зно се на ла зе
на обу ћи:

а) на пи са не на јед ном од је зи ка у слу жбе ној упо тре би у
Ре пу бли ци Срп ској,

б) штам па не, ути сну те, у об ли ку на љеп ни це или при -
чвр шће не ети ке те нај ма ње на јед ном ко ма ду обу ће у сва -
ком па ру и

в) ви дљи ве, си гур но при чвр шће не и ла ко до ступ не, са
тек стом на пи са ним сло ви ма од го ва ра ју ћих ди мен зи ја, та ко
да су по да ци на њи ма ја сни и чи тљи ви про сјеч ном по тро -
ша чу.

(2) Ра ди бо ље ин фор ми са но сти по тро ша ча, на по себ но
при ло же ној ети ке ти мо гу се на ве сти и дру ге ин фор ма ци је,
ко је су на пи са не на јед ном од је зи ка ко ји су у слу жбе ној
упо тре би у Ре пу бли ци Срп ској и сво јим са др жа јем не до -
во де у за блу ду про сјеч ног по тро ша ча.

(3) За по тре бе де кла ри са ња обу ће, у скла ду са овим
пра вил ни ком, до дат ни по да ци и ин фор ма ци је мо гу би ти
при чвр шће ни на озна ку.

Члан 8. 

(1) Про из во ди из чл. 2. и 3. овог пра вил ни ка озна ча ва -
ју се при је ста вља ња у про мет.

(2) Ако је обу ћа озна че на у скла ду са од ред ба ма овог
пра вил ни ка, ње но ста вља ње у про мет се не мо же огра ни -
чи ти или за бра ни ти. 

Члан 9.

У по слов ним про сто ри ја ма у ко ји ма се оба вља дје лат -
ност тр го ви не на ма ло обу ћом, на вид ном мје сту оба ве зно
се ис ти че оба вје ште ње о зна че њу пик то гра ма за ма те ри ја -
ле и основ не са став не ди је ло ве обу ће да тим у При ло гу 2
ко ји се на ла зи у при ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са -
став ни дио.

Члан 10.

Про из во ђач, за ступ ник про из во ђа ча, дис тру бу тер, уво -
зник и тр го вац оба ве зан је да озна чи и на ве де тач не по дат -
ке про пи са не овим пра вил ни ком на про из во де из чл. 2. и 3.
овог пра вил ни ка при је ста вља ња у про мет. 

Члан 11.

Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем овог пра вил ни -
ка вр ши се у скла ду са од ред ба ма Уред бе о усло ви ма и на -
чи ну овла шћи ва ња ти је ла за оба вља ње по сло ва оцје њи ва -
ња уса гла ше но сти про из во да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 49/02 и 59/02). 
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Члан 12.

Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се на озна ча -
ва ње обу ће ко ја је ста вље на у про мет при је сту па ња на сна -
гу овог пра вил ни ка, као и на обу ћу ко ја се ста ви у про мет
у ро ку од три мје се ца на кон сту па њу на сна гу овог пра вил -
ни ка. 

Члан 13.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 05.01/31-783/11
4. ју ла 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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На осно ву чла на 39. став 2. За ко на о за шти ти при ро де
– Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 113/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министaр за про стор но уре ђе -
ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О РЕ ГИ СТРУ ЗА ШТИ ЋЕ НИХ ПРИ РОД НИХ ДО БА РА  

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жај и на чин во ђе -
ња Ре ги стра за шти ће них при род них до ба ра у Ре пу бли ци
Срп ској (у да љем тек сту: Ре ги стар). 

Члан 2.

За шти ће на при род на до бра у Ре пу бли ци Срп ској су
при род не ври јед но сти ко је су у скла ду са За ко ном о за шти -
ти при ро де (у да љем тек сту: За кон) про гла ше не за шти ће -
ним при род ним до бри ма, као и шу ме ви со ке за штит не
вријед но сти, за штит не шу ме и шу ме по себ них на мје на
про гла ше не за шти ће ним при род ним до бри ма, у скла ду са
ме ђу на род ним FSC стан дар ди ма.

Члан 3.

(1) Ре ги стар је, у сми слу овог пра вил ни ка, глав на књи -
га у ко ју се упи су ју по да ци ко ји се од но се на за шти ће но
при род но до бро (у да љем тек сту: Глав на књи га) и збир ка
ис пра ва на осно ву ко јих се по да ци упи су ју у Глав ну књи гу
(у да љем тек сту: Збир ка ис пра ва). 

(2) Ре ги стар во ди Ре пу блич ки за вод за за шти ту кул тур -
но-исто риј ског и при род ног на сље ђа Ре пу бли ке Срп ске (у
да љем тек сту: За вод). 

(3) Ре ги стар има свој ство јав не књи ге.

(4) Упо ре до са во ђе њем ре ги стра на осно ву по да та ка из
ре ги стра фор ми ра се ба за по да та ка пу тем ауто мат ске об ра -
де по да та ка.

Члан 4.

(1) Сва ко, на осно ву за хтје ва стран ке и одо бре ња Ми -
ни стар ства за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју (у да љем тек сту: Ми ни стар ство), има пра во уви да у
Ре ги стар, те да из по да та ка до би је ко пи је је ди ни ца или
дије ло ва је ди ни ца. 

(2) Увид у Ре ги стар Ми ни стар ство мо же огра ни чи ти у
скла ду са За ко ном о сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма  Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 20/01).

(3) За вод да је по себ но одо бре ње за ре про дук ци ју ди је -
ло ва или ци је лог Ре ги стра или ко ри шће ње име на Ре ги стра.

(4) Уз сва ко ко ри шће ње по да та ка из Ре ги стра на во дe се
из вор, број упи са у Ре ги стар и ред ни број.

Члан 5.

(1) Глав на књи га во ди се на Oбра сцу А-1, ве ли чи не 420
мм · 297 мм, ко ји се на ла зи у При ло гу 1. и чи ни са став ни
дио овог пра вил ни ка. 

(2)   Глав на књи га са др жи сље де ће по дат ке: 

а) ред ни број, број и да тум упи са у Ре ги стар и број до -
си јеа, 

б) на зив, вр сту и ло ка ци ју за шти ће ног при род ног до -
бра, 

в) прав ни основ за упис у Ре ги стар, 

г) ка те го ри ју за шти ће ног при род ног до бра,

д) ме ђу на род ну ка те го ри ју за шти ће ног при род ног до -
бра, 

ђ) опис гра ни ца за шти ће ног при род ног до бра и укуп -
ном по вр ши ном, 

е) по дат ке о вла сни штву и упра вља чу, број и да тум упи -
са у зе мљи шне књи ге,

ж) са жет опис при род ног до бра са основ ним од ли ка ма
и ста њем,

з) на по ме не, 

и) да тум, мје сто пе ча та и пот пис и

ј) по дат ке утвр ђе не Пра вил ни ком о на чи ну про гла ша -
ва ња, оби ље жа ва ња, фи нан си ра ња, на чи ну га здо ва ња за -
штит ним шу ма ма и шу ма ма по себ не на мје не (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 57/09) за шу ме ви со ке за -
штит не ври јед но сти, за штит не шу ме и шу ме по себ не на -
мје не. 

(3) У Глав ну књи гу се, на за хтјев за ин те ре со ва ног ли -
ца, уно си за би ље жба о спо ру ко ји се од но си на за шти ће но
при род но до бро.

Члан 6.

(1) Збир ка ис пра ва чу ва се у ну ме ри са ним омо ти ма
(до си је и ма) за сва ко ре ги стро ва но за шти ће но при род но
до бро по себ но. 

(2) Збир ка ис пра ва са др жи: 

а) ела бо ра те, из вје шта је и слич не пи са не ис пра ве са чи -
ње не у по ступ ку ис тра жи ва ња ра ди утвр ђи ва ња зна ча ја
при род ног до бра,

б) при је длог и струч но обра зло же ње над ле жном ор га -
ну за до но ше ње ак та о ста вља њу под за шти ту при род ног
до бра,

в) акт о ста вља њу под за шти ту при род ног до бра,

г) ка та стар ске по дат ке о пар це ла ма или по дат ке о шум -
ским га здин ским је ди ни ца ма за шу ме ви со ке за штит не
ври јед но сти, за штит не шу ме и шу ме по себ них на мје на ко -
је ула зе у за шти ће но при род но до бро,

д) из вје шта је о из вр ше ним ре ви зи ја ма за шти ће ног при -
род ног до бра, 

ђ) из вје шта је о из вр ше ним ра до ви ма на кон зер ва ци ји,
ре кул ти ва ци ји, са на ци ји, ре на ту ра ли за ци ји, ре ви та ли за ци -
ји и дру гим ра до ви ма на за шти ће ном при род ном до бру, 

е) кар то граф ске по дат ке пред је ла на ко ме се на ла зи за -
шти ће но при род но до бро, 

ж) ар хив ске по дат ке о за шти ће ном при род ном до бру, 

з) би бли о граф ске по дат ке,

и) фо то граф ске при ка зе и по дат ке и дру ге фо то и ви део
до ку мен та ци о не ма те ри ја ле за шти ће ног при род ног до бра, 

ј) струч но обра зло же ње са чи ње но у по ступ ку утвр ђи -
ва ња да је за шти ће но при род но до бро из гу би ло свој ства
због ко јих је ста вље но под за шти ту и 
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