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На осно ву чла на 36. став 4. и чла на 63. став 1. тач ка е)

За ко на о хра ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 49/09) 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), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
O ПО СТУП КУ УТВР ЂИ ВА ЊА ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА

ЗА РАД ИС ПИТ НИХ ЛА БО РА ТО РИ ЈА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви у по гле ду про -

сто ри ја, уре ђа ја и опре ме, као и струч не оспо со бље но сти
за по сле ног струч ног ка дра, ко је мо ра ју ис пу ња ва ти овла -
шће не ис пит не ла бо ра то ри је или прав ни су бјек ти у чи јем
са ста ву су ла бо ра то ри је ко је спрово де ана ли зе хра не и
пред ме та ко ји до ла зе у не по сре дан кон такт с хра ном (у да -
љем тек сту: овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја), те по сту пак
овла шћи ва ња ис пит них ла бо ра то ри ја за ана ли зу хра не.

Члан 2.
Пој мо ви упо три је бље ни у овом пра вил ни ку има ју сље -

де ће зна че ње:
а) овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја је ла бо ра то ри ја

овла шће на од Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство), уз при ба -
вље но ми шље ње Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не за -
шти те, да спрово ди ла бо ра то риј ске ана ли зе узо ра ка хра не
узе тих ра ди слу жбе не кон тро ле,

б) ис пит на ла бо ра то ри ја је ла бо ра то ри ја у са ста ву
прав ног су бјек та ко ји спрово ди ана ли зе хра не и пред ме та
ко ји до ла зе у не по сре дан кон такт с хра ном,

в) до бра ла бо ра то риј ска прак са (у да љем тек сту: ДЛП)
пред ста вља си стем кон тро ле ква ли те та ко ји се од но си на
ор га ни за ци о не про це се и усло ве за пла ни ра ње, спрово ђе -
ње, кон тро лу, на чин из вје шта ва ња и до ку мен та ци ју о ана -
ли за ма хра не,

г) акре ди та ци ја је до ку мент на осно ву ко јег се до ка зу је
ком пе тент ност за оба вља ње од ре ђе них за да та ка у обла сти
оцје њи ва ња ускла ђе но сти,

д) ме ђу ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње (ме ђу ла бо ра то риј -
ска ком па ра ци ја) под ра зу ми је ва ор га ни за ци ју, оба вља ње и
оцје ну ана ли за на истом узор ку од стра не дви је или ви ше
ла бо ра то ри ја у скла ду са уна при јед од ре ђе ним усло ви ма
ка ко би би ле утвр ђе не осо би не ис пи ти ва ња,

ђ) ко ла бо ра тив но ис пи ти ва ње под ра зу ми је ва ана ли зу
истог узор ка истом ме то дом да би се од ре ди ле ка рак те ри -
сти ке из во ђе ња ме то де,

е) ис пи ти ва ња тач но сти (pro fi ci ency ис пи ти ва ња) под -
ра зу ми је ва ју ана ли зу истог узор ка уз да ва ње мо гућ но сти
из бо ра ме то де ана ли зе ис пит ној ла бо ра то ри ји, уко ли ко се
та ме то да ко ри сти у ру тин ским усло ви ма и ова ис пи ти ва -
ња мо ра ју се ор га ни зо ва ти пре ма по себ ним ме ђу на род но
стан дар ди зо ва ним во ди чи ма,

ж) ори јен та ци о не (scre e ning) ме то де ана ли за пред ста -
вља ју оне ме то де ко је се ко ри сте за от кри ва ње при су ства
од ре ђе не суп стан це или кла се суп стан ци на ни воу од ин те -
ре са и ове ме то де да ју мо гућ ност за ана ли зу ве ћег бро ја
узо ра ка и ко ри сте се да фил три ра ју ве ли ки број узо ра ка ко -
ји по тен ци јал но има ју нео д го ва ра ју ће ре зул та те и спе ци -
фич но су ди зај ни ра не с ци љем из бје га ва ња по гре шних ре -
зул та та и

з) по тврд не ме то де су ме то де ко је оси гу ра ва ју пот пу ну
или до дат ну ин фор ма ци ју о суп стан ци и омо гу ћа ва ју да
суп стан ца без сум ње бу де иден ти фи ко ва на и, ако је нео п -
ход но, бу де кван ти фи ко ва на као суп стан ца ко ја је на ни воу
од ин те ре са.

Члан 3.
Ла бо ра то риј ске ана ли зе об у хва та ју: хе миј ске, фи зич ке,

сен зор не, ми кро би о ло шке, ра ди о ло шке и дру ге ана ли зе
узо ра ка од ре ђе не по себ ним про пи си ма о хра ни, ко је се
спрово де с ци љем слу жбе не кон тро ле хра не.

Члан 4.
Ис пит на ла бо ра то ри ја овла шћу је се за оба вља ње:
а) основ них ана ли за,
б) спе ци ја ли зо ва них ана ли за и
в) спе ци ја ли зо ва них ана ли за с мо гућ но шћу из да ва ња

ме ђу на род них цер ти фи ка та.

Члан 5.
Основ не ана ли зе из чла на 4. тач ка а) овог пра вил ни ка

об у хва та ју:
а) сен зор не ана ли зе хра не,
б) фи зич ко-хе миј ске ана ли зе хра не: од ре ђи ва ње pH, са -

др жај во де, укуп ни пе пео, пи је сак, ко ли чи на су ве ма те ри -
је, тач ка то пље ња, гу сто ћа, ин декс ре фрак ци је, са др жај
CO2, на три јев хло рид, це лу ло зне ма те ри је, етил ни ал ко хол,
сте пен ки се ло сти, укуп не ки се ли не, ис пар љи ве ки се ли не,
сло бод не ма сне ки се ли не, укуп ни екс тракт, са др жај бје -
лан че ви на, укуп ни ше ће ри, са ха ро за, укуп на маст, ни три -
ти, укуп ни до да ти фос фа ти и по ли фос фа ти, изо ла ци ја и
иден ти фи ка ци ја ор ган ских бо ја, хи дрок си ме тил фур фу рал
(HMF), пе рок сид ни број, са по ни фи ка циј ски број, јод ни
број, нео са пу њи ве ма те ри је, глу тен и дру ге ма те ри је и

в) ми кро би о ло шке ана ли зе с ци љем утвр ђи ва ња ми -
кро би о ло шких кри те ри ју ма за хра ну.

Члан 6.
Спе ци ја ли зо ва не ана ли зе из чла на 4. т. б) и в) овог пра -

вил ни ка об у хва та ју:
а) спе ци фич не ми кро би о ло шке ана ли зе хра не са иден -

ти фи ка ци јом вр ста,
б) спе ци фич не фи зич ко-хе миј ске ана ли зе хра не: од ре -

ђи ва ње пе сти ци да, би о ге них ами на, по ли хло ри ра них би -
фе нил них спо је ва (ПЦБ), те шких ме та ла, не ме та ла, ми ко -
ток си на, хор мо на ан ти би о ти ка, сул фо на ми да, ви та ми на,
ми не ра ла, ади ти ва, хе мо те ра пе у ти ка, ве те ри нар ских ли је -
ко ва и дру гих спе ци фич них ана ли за за ви сно од вр ста хра -
не, за хтје ва, про пи са или стан дар да, као и ак ци дент них си -
ту а ци ја и

в) спе ци фич не фи зич ко-хе миј ске и ми кро би о ло шке
ана ли зе во де за пи ће.

II - ТЕХ НИЧ КИ УСЛО ВИ

Члан 7.
За оба вља ње основ них ана ли за из чла на 4. тач ка а) овог

пра вил ни ка овла шће не ис пит не ла бо ра то ри је мо ра ју има ти
сље де ће функ ци о нал но одво је не про сто ри је:

а) про сто ри ју за при јем, еви ден ти ра ње и при пре му узо -
ра ка,

б) про сто ри ју за оба вља ње сен зор них ана ли за,
в) про сто ри ју за оба вља ње ми кро би о ло шких ана ли за, с

про сто ром за ми кро ско пи ра ње,
г) про сто ри ју за при пре му ми кро би о ло шких под ло га,
д) про сто ри ју за пра ње и сте ри ли за ци ју ла бо ра то риј -

ског по су ђа и при бо ра,
ђ) про сто ри ју за оба вља ње фи зич ко-хе миј ских ана ли за

с ди ге сто ром,
е) про сто ри ју за смје штај ва ге и осје тљи вих ин стру ме -

на та,
ж) про сто ри ју за од мор за по сле них,
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з) са ни тар не про сто ри је и
и) за јед нич ке про сто ри је (при руч но скла ди ште хе ми ка -

ли ја и при бо ра, скла ди ште ла ко за па љи вог ма те ри ја ла или
ме тал не ор ма ри ће за чу ва ње).

Члан 8.
За оба вља ње спе ци ја ли зо ва них ана ли за из чла на 4. т. б)

и в) овог пра вил ни ка, осим про сто ри ја на ве де них у чла ну
7. овог пра вил ни ка, овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја мо ра
има ти и:

а) про сто ри ју за оп тич ке ин стру мен те и дру ге ин стру -
мен тал не ана ли зе с од го ва ра ју ћим ми кро кли мат ским усло -
ви ма,

б) про сто ри ју за оба вља ње хро ма то граф ских ме то да
ана ли за и

в) плин ску ста ни цу или про пи сно обез би је ђе не плин -
ске бо це.

Члан 9.
(1) За оба вља ње основ них ана ли за из чла на 4. тач ка а)

овог пра вил ни ка, а у за ви сно сти од тра же ног овла шће ња,
ис пит на ла бо ра то ри ја мо ра има ти сље де ће уре ђа је и опре -
му:

а) апа рат за до би ја ње де сти ло ва не во де;
б) ана ли тич ку ва гу на пет де ци ма ла;
в) ана ли тич ку ва гу на дви је де ци ма ле;
г) по треб ни при бор за фи зич ке, хе миј ске и сен зор не

ана ли зе:
1) уре ђај за ма кро спа љи ва ње узо ра ка, по тре бан у по -

ступ ку од ре ђи ва ња азо та,
2) апа ра ту ра за од ре ђи ва ње ма сти по Sox hletu,
3) елек трич на пећ с ре гу ла ци јом тем пе ра ту ре до

1.100 °C,
4) су ши о ни ци с ре гу ла ци јом тем пе ра ту ре до 300 °C,

5) два тер мо ста та с ре гу ла ци јом тем пе ра ту ре од +20 °C
до +60 °C,

6) тер мо стат с ре гу ла ци јом тем пе ра ту ре од +1 °C до
+60 °C,

7) по ла ри ме тар,

8) уни вер зал ни ре фрак то ме тар по Ab beu с мо гућ но шћу
очи та ва ња ин дек са ре фрак ци је од 1.3 до 1.7,

9) елек трич но во де но ку па ти ло с ре гу ла ци јом тем пе ра -
ту ре,

10) хлад њак за ду бо ко за мр за ва ње (-25 °C), ка па ци те та
300 ли та ра (од но сно пре ма оби му по сла),

11) хлад њак (од +3 °C до +5 °C), ка па ци те та 100–200
ли та ра,

12) елек трич на цен три фу га,
13) би ре те ауто мат ске (три ко ма да),

14) pH ме тар са спе ци јал ним елек тро да ма за раз не ме -
ди је и тем пе ра ту ре,

15) уре ђај за хо мо ге ни за ци ју узо ра ка,

16) ра чу нар с про гра мом за об ра ду ана ли тич ких из вје -
шта ја и да то те ком,

17) УВ/ВИС спек тро фо то ме тар,

18) Гер бе ро ва цен три фу га,

19) кон дук то ме тар,
20) тур би ди ме тар и
21) ва ку ум си саљ ка;
д) по треб ни при бор за ми кро би о ло шке ана ли зе:
1) ауто клав и уре ђај за су ву сте ри ли за ци ју,
2) елек трич на маг нет ска мје ша ли ца с гри ја чем,
3) би но ку лар ни ми кро скоп с ин вер зи јом и лу па,
4) ул тра љу би ча ста свје тиљ ка,

5) бро јач ко ло ни ја и
6) уре ђај за мем бран ску фил тра ци ју.

Члан 10.
Ис пит на ла бо ра то ри ја за оба вља ње спе ци ја ли зо ва них

ана ли за из чла на 4. т. б) и в) овог пра вил ни ка, по ред уре ђа -
ја и опре ме на ве де них у чла ну 9. овог пра вил ни ка, за ви сно
од тра же ног овла шће ња, мо ра има ти:

а) апа ра ту ру за до би ја ње би де сти ло ва не и ул тра чи сте
во де,

б) апа ра ту ру за фрак ци о ну де сти ла ци ју рас тва ра ча,
в) уре ђај за от па ра ва ње узо ра ка у инерт ној ат мос фе ри,
г) при бор за тан ко слој ну и па пир ну хро ма то гра фи ју,
д) атом ски ап сорп ци о ни спек тро фо то ме тар,
ђ) јон се лек тив не елек тро де,
е) ИР спек тро фо то ме тар,
ж) спек тро флу о ро ме тар,
з) теч ни хро ма то граф,
и) га сни хро ма то граф,
ј) опре му по треб ну за оба вља ње тех ни ке по ли ме ра за

ве за не ре ак ци је (PCR),
к) опре му по треб ну за спрово ђе ње иму но ап сорп ци о -

них ана ли за (ELISA) и
л) дру гу по треб ну опре му за оба вља ње ори јен та циј -

ских и по тврд них ме то да ана ли за хра не.

Члан 11.
(1) За оба вља ње ми кро би о ло шких ана ли за из чла на 5.

тач ка в) и чла на 6. т. а) и в) овог пра вил ни ка овла шће не
испит не ла бо ра то ри је у по гле ду струч них ка дро ва мо ра ју
има ти осо бље са:

а) за вр ше ним тех но ло шким, фар ма це ут ским, при род -
но-ма те ма тич ким (смјер хе ми ја) или ве те ри нар ским фа -
кул те том, од ко јих нај ма ње је дан мо ра би ти спе ци ја ли ста
за ми кро би о ло ги ју, од но сно са ма ги сте ри јем или док то ра -
том из под руч ја ми кро би о ло ги је или хе ми је и ана ли ти ке
на мир ни ца или из под руч ја тех но ло ги је на мир ни ца, са нај -
ма ње јед ном го ди ном рад ног ис ку ства у ис пит ној ла бо ра -
то ри ји и

б) за вр ше ном ви шом или сред њом хе миј ском, фар ма -
це ут ском или ме ди цин ском шко лом, са ни тар ног или ла бо -
ра то риј ског смје ра.

(2) За оба вља ње ана ли за из чла на 5. т. а) и б) и чла на 6.
т. б) и в) овог пра вил ни ка овла шће не ис пит не ла бо ра то ри -
је у по гле ду струч них ка дро ва мо ра ју има ти осо бље са:

а) за вр ше ним тех но ло шким, фар ма це ут ским, при род -
но-ма те ма тич ким (смјер хе ми ја) или ве те ри нар ским фа -
кул те том, са нај ма ње јед ном го ди ном рад ног ис ку ства у
испит ној ла бо ра то ри ји и

б) за вр ше ном ви шом или сред њом хе миј ском, фар ма -
це ут ском или ме ди цин ском шко лом, са ни тар ног или ла бо -
ра то риј ског смје ра.

(3) Струч но осо бље из ст. 1. и 2. овог чла на мо ра би ти
об у че но, има ти до вољ но ис ку ства и до вољ но по зна ва ти
ана ли зе ко је оба вља, од го ва ра ју ће зна ње о тех но ло ги ји
про из вод ње и пре ра де хра не ко ја се ана ли зи ра, као и по -
зна ва ње оп штих за хтје ва про пи са и стан дар да из тих обла -
сти.

III - КЊИ ГЕ ПРО ТО КО ЛА АНА ЛИ ЗА, АНА ЛИ ТИЧ КИ
ИЗ ВЈЕ ШТА ЈИ И МЕ ЂУ ЛА БО РА ТО РИЈ СКО 

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ

Члан 12.
(1) Овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја мо ра во ди ти књи -

гу про то ко ла ана ли за.
(2) Књи га про то ко ла о оба вље ним ла бо ра то риј ским

ана ли за ма мо ра би ти при ла го ђе на при ро ди про из вод ње и
вр сти хра не и мо ра оба ве зно са др жа ва ти на зив и адре су ко -
ри сни ка, да тум и ври је ме при је ма узор ка, број кон трол не
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се ри је го то вог про из во да или си ро ви не, вр сту тра же не ана -
ли зе, да тум по чет ка и за вр шет ка ана ли зе и дру ге ре ле вант -
не по дат ке о до ста вље ном узор ку.

(3) Књи га про то ко ла ана ли за во ди се у фор ми пи са ног
ла бо ра то риј ског днев ни ка или кар то те ке, а по моћ на се мо -
же во ди ти у елек трон ској фор ми.

Члан 13.
На кон оба вље них ана ли за узо ра ка хра не, овла шће на

ис пит на ла бо ра то ри ја са ста вља ана ли тич ки из вје штај у
скла ду са сво јим овла шће њи ма и из да је га под но си о цу зах -
тје ва ко ји је тра жио спрово ђе ње ана ли за.

Члан 14.
(1) Овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја до ста вља Ми ни -

стар ству, нај ма ње јед ном мје сеч но, збир ни из вје штај о
спрове де ним ана ли за ма и ре зул та ти ма ана ли за.

(2) У слу ча ју ка да ре зул тат оба вље не ана ли зе хра не не
за до во ља ва за хтје ве про пи са о хра ни, овла шће на ис пит на
ла бо ра то ри ја тре ба да о то ме од мах оба ви је сти Ми ни стар -
ство.

Члан 15.
(1) Овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја тре ба да уче ству -

је у програмимa ме ђу ла бо ра то риј ског по ре ђе ња или про -
гра ми ма ис пи ти ва ња оспо со бље но сти ка да Ми ни стар ство
ор га ни зу је или зах ти је ва та кве про вје ре.

(2) За ви сно од на мје не ме ђу ла бо ра то риј ског ис пи ти ва -
ња, оно мо же би ти кла си фи ко ва но као:

а) ко ла бо ра тив но ис пи ти ва ње и
б) те сти ра ње тач но сти.

IV - ПО СТУ ПАК ОВЛА ШЋИ ВА ЊА ИС ПИТ НИХ 
ЛА БО РА ТО РИ ЈА

Члан 16.
(1) С ци љем при ба вља ња овла шће ња за спрово ђе ње

ана ли зе хра не, ис пит на ла бо ра то ри ја под но си за хтјев Ми -
ни стар ству, ко ји је про пи сан на Обра сцу 1., ко ји се на ла зи
у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на, ис пит на ла бо ра то -
ри ја за спрово ђе ње основ не ана ли зе хра не мо ра при ло жи -
ти:

а) из вод из суд ског ре ги стра из дат од над ле жног су да у
Ре пу бли ци Срп ској и

б) спи сак од го ва ра ју ћих уре ђа ја и опре ме уз опис ме то -
де ана ли зе за ко ју се зах ти је ва овла шће ње.

(3) За спрово ђе ње спе ци ја ли зо ва них ана ли за из чла на
4. т. б) и в) ис пит на ла бо ра то ри ја, осим до ку ме на та на ве де -
них у ста ву 2. овог чла на, мо ра уз за хтјев при ло жи ти и до -
каз о акре ди та ци ји ла бо ра то ри ја у скла ду са за хтје ви ма
стан дар да EN ISO/IEC 17025 ко ју је из да ла не за ви сна ин -
сти ту ци ја, за ана ли зу за ко ју се зах ти је ва овла шће ње.

Члан 17.
(1) Ис пу ња ва ње усло ва про пи са них овим пра вил ни ком

утвр ђу је се рје ше њем Ми ни стар ства, на осно ву ми шље ња
тро чла не ко ми си је.

(2) Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре -
де (у да љем тек сту: ми ни стар) рје ше њем фор ми ра ко ми си -
ју из ста ва 1. овог чла на, ко ја ће на ли цу мје ста из вр ши ти
пре глед ис пит не ла бо ра то ри је ко ја је под ни је ла за хтјев за
овла шћи ва ње.

(3) Ко ми си ју из ста ва 1. овог чла на чи не два пред став -
ни ка Ми ни стар ства и је дан пред став ник Ми ни стар ства
здра вља и со ци јал не за шти те.

(4) Уко ли ко ис пит на ла бо ра то ри ја зах ти је ва овла шћи -
ва ње за спрово ђе ње основ не ана ли зе, ко ми си ја утвр ђу је и
ускла ђе ност са основ ним прин ци пи ма ДЛП-а, ко ји се на -
ла зе у При ло гу 2. овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни
дио.

(5) На кон оба вље ног пре гле да ис пит не ла бо ра то ри је
ко ми си ја из ра ђу је за пи сник о из вр ше ном пре гле ду ис пит -
не ла бо ра то ри је.

(6) Ко ми си ја је оба ве зна на за хтјев над ле жних ор га на
оба ви ти пре глед овла шће них ис пит них ла бо ра то ри ја и
утвр ди ти да ли оне ис пу ња ва ју усло ве за да то овла шће ње.

Члан 18.
(1) За ис пит не ла бо ра то ри је из чла на 4. тач ка а) овог

пра вил ни ка овла шће ње се из да је на пе ри од од три го ди не,
a oвлашћење ис пит не ла бо ра то ри је мо же се од но си ти на
спрово ђе ње по је ди не ана ли зе или гру пе ана ли за, те за по -
је ди не вр сте хра не.

(2) За ис пит не ла бо ра то ри је из чла на 4. т. б) и в) овог
пра вил ни ка овла шће ње се из да је на пе ри од ва же ња акре -
ди та ци је.

(3) Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на мо же се об но ви -
ти на за хтјев ис пит не ла бо ра то ри је и за хтјев се под но си
нај ма ње три мје се ца при је ис те ка ро ка ва же ћег овла шће -
ња.

(4) Тро шко ве по ступ ка за утвр ђи ва ње усло ва про пи са -
них овим пра вил ни ком сно си под но си лац за хтје ва у скла -
ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју област хра не.

Члан 19.
(1) Овла шће на ис пит на ла бо ра то ри ја ду жна је оба ви је -

сти ти Ми ни стар ство о свим на ста лим про мје на ма ко је мо -
гу ути ца ти на до би је но овла шће ње, и то у ро ку од 30 да на
од да на на стан ка про мје не.

(2) У слу ча ју нео ба вља ња или не до вољ но струч ног
оба вља ња ана ли за, као и у слу ча ју пре ко ра че ња до би је ног
овла шће ња ис пит не ла бо ра то ри је, Ми ни стар ство је оба ве -
зно оба ви је сти ти Вла ду Ре пу бли ке Срп ске, с при је дло гом
за од у зи ма ње, од но сно из мје ну до би је ног овла шће ња.

(3) Овла шће ње из чла на 18. став 1. овог пра вил ни ка
мо же се ис пит ној ла бо ра то ри ји од у зе ти и при је ис те ка ро -
ка на ко ји је из да то, ако се утвр ди да је по сту па ла про тив -
но од ред ба ма про пи са ко ји уре ђу ју област хра не, као и
одред ба ма овог пра вил ни ка.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 20.
Ис пит не ла бо ра то ри је овла шће не за спрово ђе ње ана -

ли за хра не оба ве зне су, у ро ку од три го ди не од да на сту па -
ња на сна гу овог пра вил ни ка, ускла ди ти свој рад ра ди при -
ба вља ња овла шће ња из чла на 18. овог пра вил ни ка.

Члан 21.
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: 01-33-19376/10
7. октобра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

При лог 1.
Обра зац 1.

ЗА ХТЈЕВ ЗА ОВЛА ШЋИ ВА ЊЕ ИС ПИТ НЕ 
ЛА БО РА ТО РИ ЈЕ

На зив прав ног ли ца: _______________________________
Адре са, те ле фон, факс: _____________________________
__________________________________________________
Овла шћи ва ње ис пит не ла бо ра то ри је за спрово ђе ње:

а) основ них ана ли за,
б) спе ци ја ли зо ва них ана ли за и
в) спе ци ја ли зо ва них ана ли за с мо гућ но шћу из да ва ња

ме ђу на род них цер ти фи ка та.
При ло же ни до ку мен ти:

а) из вод из суд ског ре ги стра из дат од над ле жног су да у
Ре пу бли ци Срп ској,
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б) спи сак од го ва ра ју ћих уре ђа ја и опре ме уз опис ме то -
де ана ли зе за ко ју се зах ти је ва овла шће ње и

в) до каз о акре ди та ци ји ис пит не ла бо ра то ри је, у скла -
ду са за хтје ви ма стан дар да EN ISO/IEC 17025 ко ју из да је
не за ви сна ин сти ту ци ја, за ана ли зу за ко ју се зах ти је ва
овла шће ње.
Да тум: _______________      М.П.       Пот пис под но си о ца 

за хтје ва
________________

При лог 2.

ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ДО БРЕ ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ
ПРАК СЕ (ДЛП)

1. Ор га ни за ци ја
1.1. Ла бо ра то ри ја об у хва та осо бље, про стор и опре му 

по треб ну за спрово ђе ње ана ли за.
1.2. Код ана ли за ко је се из во де на ви ше ло ка ци ја, 

ла бо ра то ри ја об у хва та ло ка ци ју на ко јој се на ла зи 
во ди тељ ана ли зе и све ло ка ци је ко је се мо гу 
по је ди нач но или ко лек тив но сма тра ти 
ла бо ра то ри ја ма за ана ли зе.

1.3. Од го вор но ли це ла бо ра то ри је за ана ли зе мо ра 
оси гу ра ти да се у ње го вој ла бо ра то ри ји за 
оба вља ње ана ли за по шту ју прин ци пи до бре 
ла бо ра то риј ске прак се.

1.4. Од го вор но ли це ла бо ра то ри је за спрово ђе ње 
ана ли за мо ра нај ма ње:
а) оси гу ра ти по пис ко ји утвр ђу је од го вор на ли ца у 
ла бо ра то ри ји за оба вља ње ана ли за,
б) оси гу ра ти до во љан број оспо со бље ног осо бља, 
при мје рен про стор, опре му и ма те ри јал за 
пра во вре ме но и при мје ре но оба вља ње ана ли за,
в) оси гу ра ти во ђе ње еви ден ци је о оспо со бље но сти, 
уса вр ша ва њу, ис ку стви ма и опи си ма рад них мје ста 
за сва ког по је ди ног струч ња ка и тех ни ча ра,
г) оси гу ра ти да осо бље ја сно ра зу ми је за дат ке ко је 
је оба ве зно из вр ши ти, те, ако је по треб но, 
оси гу ра ти уса вр ша ва ње за оба вља ње ових за да та ка,
д) оси гу ра ти из ра ду од го ва ра ју ћих, тех нич ки 
ва ља них стан дард них опе ра тив них по сту па ка и 
оба вља ње рад њи пре ма њи ма, те одо бри ти све 
из вор не и ре ви ди ра не стан дард не опе ра тив не 
по ступ ке. Стан дард ни опе ра тив ни по ступ ци (СОП) 
су пи са ни по ступ ци ко ји опи су ју на чин из во ђе ња 
ана ли за. За сва ку ана ли зу тре ба да се из ра ди план. 
План ана ли зе је до ку мент ко јим се де фи ни шу 
по ступ ци за спрово ђе ње ана ли зе, а са др жа ва све 
из мје не и до пу не пла на ана ли зе. Из мје не и до пу не 
пла на ана ли зе су на мјер не из мје не пла на при је и 
за ври је ме тра ја ња ана ли зе,
ђ) оси гу ра ти по сто ја ње про гра ма оси гу ра ња 
ква ли те та с име но ва ним осо бљем, те спрово ђе ње 
мје ра за оси гу ра ње ква ли те та у скла ду с 
прин ци пи ма до бре ла бо ра то риј ске прак се. Про грам 
оси гу ра ња ква ли те та је си стем, укљу чу ју ћи осо бље, 
ко ји је не за ви сан од спрово ђе ња ана ли за, а 
на ми је њен је од го вор ном ли цу ла бо ра то ри је за 
ана ли зе ко ји тре ба да оси гу ра ускла ђе ност с 
прин ци пи ма до бре ла бо ра то риј ске прак се. 
Ла бо ра то ри ја за спрово ђе ње ана ли за мо ра има ти 
пи са ни про грам оси гу ра ња ква ли те та,
е) за спрово ђе ње и над зор ис пи ти ва ња име ну је се 
во ди тељ ана ли зе с од го ва ра ју ћим обра зо ва њем и 
ис ку ством. Ако у то ку ана ли зе до ђе до за мје не 
во ди те ља ана ли зе, то мо ра би ти спрове де но у 
скла ду с утвр ђе ним по ступ ци ма и до ку мен то ва но,
ж) оси гу ра ти да во ди тељ ана ли зе одо бри план 
ана ли зе, те да га ста ви на рас по ла га ње осо бљу за 
про вје ру ква ли те та,

з) оси гу ра ти да за ли хе ла бо ра то ри је од го ва ра ју 
усло ви ма за ко ри шће ње у ана ли за ма и
и) осигурати да у испитивањима која се обављају 
на више мјеста постоји јасна комуникација између 
особља одговорног за анализу.

1.5 Ла бо ра то ри ја за оба вља ње ана ли за мо ра 
по сје до ва ти пи са не стан дард не опе ра тив не 
по ступ ке ко је је одо бри ло од го вор но ли це 
ла бо ра то ри је за ана ли зе, ка ко би се оси гу ра ли 
ква ли тет и ис прав ност по да та ка до би је них у тој 
ла бо ра то ри ји. Ре ви зи је стан дард них опе ра тив них 
по сту па ка мо ра одо бри ти од го вор но ли це 
ла бо ра то ри је за оба вља ње ана ли за.

1.6 Сва ка по себ на је ди ни ца или под руч је ла бо ра то ри је 
тре ба уви јек да има на рас по ла га њу до ступ не 
ва ља не стан дард не опе ра тив не по ступ ке за 
ак тив но сти ко је се у њој из во де. Као до да так 
стан дард ним опе ра тив ним по ступ ци ма мо же се 
ко ри сти ти об ја вље на струч на ли те ра ту ра, 
ана ли тич ке ме то де, члан ци и при руч ни ци.

1.7 Од сту па ња од стан дард них опе ра тив них по сту па ка 
ве за них уз ана ли зе тре ба да се до ку мен ту ју и 
тре ба да их по твр ди во ди тељ ана ли зе.

1.8 Стан дард ни опе ра тив ни по ступ ци тре ба да бу ду 
на пи са ни за сље де ће:
а) Ис пит ни узор ци: при јем, иден ти фи ка ци ја, 
озна ча ва ње, ру ко ва ње и по хра њи ва ње;
б) Ис пит на опре ма, ком пју тер ски си сте ми, 
ма те ри ја ли, ре а ген си и рас тво ри:
1) ис пит на опре ма: ко ри шће ње, одр жа ва ње, 
чи шће ње и умје ра ва ње,
2) ком пју тер ски си сте ми: ва ља ност, упо тре ба, 
одр жа ва ње, си гур ност, кон тро ла ми је ња ња и 
си гур но сне ко пи је,
3) ма те ри ја ли, ре а ген си и рас тво ри: при пре ма и 
озна ча ва ње;
в) Упра вља ње до ку мен ти ма: оси гу ра ти сље ди вост 
до ку ме на та у си сте му ДЛП (из ра да, озна ча ва ње, 
одо бра ва ње, из да ва ње, ди стри бу ци ја, од ла га ње, 
чу ва ње и по вла че ње из упо тре бе) и
г) Поступци осигуравања квалитета: активности 
особља за осигуравање квалитета у планирању, 
извођењу, документовању и извјештавању о 
анализама.

1.9 Вр ста и обим ана ли зе спрово де се пре ма утвр ђе ном 
на ло гу на ру чи о ца, узи ма ју ћи у об зир спо соб ност и 
сред ства ла бо ра то ри је да за до во љи те за хтје ве. За 
спрово ђе ње ана ли зе мо гу ће је ко ри сти ти оп шти 
план ана ли за.
План ана ли за мо ра са др жа ва ти нај ма ње сље де ће 
по дат ке:
а) Иден ти фи ка ци ју ис пи ти ва ња:
1) на зив узор ка,
2) опис узор ка и
3) по пис па ра ме та ра ко ји се ис пи ту ју;
б) Да ту ме:
1) да тум одо бре ња пла на ис пи ти ва ња с пот пи сом 
во ди те ља ана ли зе и да тум по чет ка ана ли зе с 
пот пи сом од го вор ног ли ца ла бо ра то ри је и 
на ру чи о ца и
2) да тум за вр шет ка ис пи ти ва ња;
в) Ме то де ис пи ти ва ња: По треб но је ко ри сти ти 
про пи са не ме то де за ис пи ти ва ну ма те ри ју или 
при зна те ме то де уз ко је у пи са ној фор ми мо ра би ти 
до ка за но да се тим по ступ ком до би ја та чан и 
по но вљив ре зул тат уз ми ни мал на од сту па ња;
г) За пи си: Ли ста за пи са ко ју је по треб но чу ва ти.
Осим наведених података, план испитивања може 
садржавати и друге податке.
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2. Осо бље
2.1 Во ди тељ ана ли зе од го во ран је за цје ло куп но 

спрово ђе ње ис пи ти ва ња и за за вр шни из вје штај.
Во ди тељ ана ли зе мо ра нај ма ње:
а) одо бри ти план ис пи ти ва ња да ти ра ним пот пи сом,
б) оси гу ра ти рас по ло жи вост пла но ва ис пи ти ва ња и 
њи хо ву до пу ну, те стан дард них опе ра тив них 
по сту па ка осо бљу ко је уче ству је у ана ли за ма,
в) оси гу ра ти дје ло ва ње пре ма по ступ ци ма 
на ве де ним у пла ну ана ли зе, оци је ни ти и 
до ку мен то ва ти ути цај би ло ка квог од сту па ња од 
пла на ана ли зе на ква ли тет и ис прав ност ана ли зе, 
и, уко ли ко је по треб но, оба ви ти од го ва ра ју ће 
ко рек тив не мје ре по сту па ка, те по твр ди ти 
од сту па ња од стан дард них опе ра тив них по сту па ка 
то ком ис пи ти ва ња,
г) оси гу ра ти да сви до би је ни по да ци бу ду у 
пот пу но сти до ку мен то ва ни и за пи са ни,
д) пот пи са ти и да ти ра ти за вр шни из вје штај, те 
ти ме по твр ди ти при хва та ње од го вор но сти за 
ва ља ност по да та ка и
ђ) оси гу ра ти да по за вр шет ку ана ли зе, план 
ана ли зе, за вр шни из вје штај, из вор ни по да ци и 
по прат ни ма те ри ја ли бу ду по хра ње ни.
Изворни подаци су сви изворни лабораторијски 
записи и документација или њихове овјерене 
копије, који су резултат изворних опажања и радњи 
спроведених током испитивања.

2.2 Осо бље укљу че но у спрово ђе ње ана ли зе мо ра би ти 
упо зна то с прин ци пи ма до бре ла бо ра то риј ске 
прак се.

2.3 Осо бље мо ра има ти при ступ пла ну ана ли зе и 
од го ва ра ју ћим стан дард ним опе ра тив ним 
по ступ ци ма ко ји се од но се на ње го во уче шће у 
ис пи ти ва њу. Њи хо ва од го вор ност је да дје лу ју у 
скла ду с упут стви ма да тим у тим до ку мен ти ма. 
Сва ко од сту па ње од упут ста ва мо ра би ти 
до ку мен то ва но и ја вље но не по сред ном во ди те љу 
ис пи ти ва ња.

2.4 Осо бље је од го вор но за тре ну тач но би ље же ње 
из вор них по да та ка у скла ду с прин ци пи ма до бре 
ла бо ра то риј ске прак се и за тач ност тих по да та ка.

2.5 По треб но је пред у зе ти све мје ре с ци љем 
оси гу ра ња ис прав но сти ана ли зе и за шти те здра вља 
осо бља ко је уче ству је у ана ли зи.

2.6 Осо бље мо ра оба ви је сти ти од го вор но ли це ако 
по сто ји лич ни здрав стве ни про блем ко ји би мо гао 
ути ца ти на ана ли зу. Ли ца ће до са ни ра ња 
здрав стве ног про бле ма би ти ис кљу че на из ана ли зе.

3. Усло ви смје шта ја и ло ка ци ја
3.1 Ла бо ра то ри ја за оба вља ње ана ли за мо ра би ти 

од го ва ра ју ће ве ли чи не, кон струк ци је и на 
при мје ре ној ло ка ци ји, ра ди ис пу ња ва ња усло ва 
ана ли за и ра ди сма њи ва ња мо гу ћих оме та ња ко ја 
мо гу ути ца ти на ва ља ност ана ли за.

3.2 Рас по ло жи ви про сто ри ла бо ра то ри је тре ба да 
оси гу ра ју од го ва ра ју ћу раз дво је ност раз ли чи тих 
ак тив но сти, ка ко би се оси гу ра ло пра вил но 
спрово ђе ње сва ке ана ли зе.

3.3 Ла бо ра то ри је за оба вља ње ана ли за мо ра ју има ти 
од го ва ра ју ћи про стор с рас по ло жи вим по вр ши на ма 
за чу ва ње за ли ха и опре ме. Су сјед ни про сто ри у 
ко ји ма се од ви ја ју раз ли чи те ак тив но сти мо ра ју се 
на од го ва ра ју ћи на чин одво ји ти. Мо ра ју се 
пред у зе ти мје ре да се спри је чи уза јам но штет но 
дје ло ва ње.

3.4 По себ ни про сто ри или по вр ши не по треб ни су за 
при ма ње и чу ва ње ана ли зи ра них ма те ри ја.

3.5 Скла ди шни про сто ри или по вр ши не за ана ли зу 
ма те ри ја мо ра ју би ти одво је ни од про сто ра за 

опе ра тив не си сте ме. Мо ра ју би ти при мје ре ни за 
по хра њи ва ње опа сних ма те ри ја.

3.6 Про стор за по хра њи ва ње по да та ка мо ра би ти 
рас по ло жив за си гур но чу ва ње и при ступ 
пла но ви ма ана ли за, из вор ним по да ци ма и 
за вр шним из вје шта ји ма. Из вед ба про сто ра и 
усло ви у про сто ру за по хра њи ва ње по да та ка 
мо ра ју за шти ти ти ње гов са др жај од при је вре ме не 
до тра ја ло сти.

3.7 По сту па ње с от па дом и ње го во укла ња ње мо ра 
би ти оба вље но та ко да не угро жа ва цје ло ви тост 
ана ли за. То укљу чу је оси гу ра ва ње од го ва ра ју ћих 
про сто ри ја за ње го во са ку пља ње, чу ва ње и 
укла ња ње.

4. Опре ма
4.1 Опре ма, укљу чу ју ћи и ва ља не ком пју тер ске си сте ме 

ко ји се ко ри сте за из ра ду, по хра њи ва ње и 
про на ла же ње по да та ка, те за кон тро лу фак то ра 
око ли не ва жних за ана ли зе тре ба да бу ду при мје ре но 
по ста вље ни, при мје ре ног об ли ка и од го ва ра ју ћег 
ка па ци те та.

4.2 Опре ма ко ја се ко ри сти у ис пи ти ва њу мо ра би ти 
ре дов но пре гле да ва на, одр жа ва на и ба жда ре на у 
скла ду са стан дард ним опе ра тив ним по ступ ци ма. 
О овим по ступ ци ма мо ра ју се во ди ти днев ни ци. 
Ба жда ре ње мо ра би ти сље ди во до на ци о нал них 
или ме ђу на род них стан дар да мје ре ња, гдје је то 
по треб но.

4.3 Хе ми ка ли је, ре а ген си и рас тво ри мо ра ју би ти 
озна че ни по да ци ма о осо би на ма (кон цен тра ци ји 
гдје је при мје ре но), ро ку упо тре бе и с на ве де ним 
по себ ним усло ви ма чу ва ња. По да ци ко ји се од но се 
на по ри је кло, да тум при пре ме и ста бил ност мо ра ју 
би ти рас по ло жи ви. Рок упо тре бе мо же се про ду жи ти 
на осно ву до ку мен ти ра не про цје не или ана ли зе.

5. Ру ко ва ње узор ци ма
5.1 О опи су свој ста ва ана ли зи ра не ма те ри је, да ту му 

за при ма ња, ро ку упо тре бе, за при мље ној ко ли чи ни 
и ко ли чи ни ко ри шће ној у ис пи ти ва њу мо ра ју се 
во ди ти за пи си.

5.2 По треб но је про пи са ти по сту пак за цје ло куп но 
по сту па ње с ана ли зи ра ном ма те ри јом (пре у зи ма ње, 
ру ко ва ње, за шти та, скла ди ште ње и чу ва ње) ра ди 
оси гу ра ва ња ва ља но сти ре зул та та ис пи ти ва ња и 
за шти те ин те ре са на ру чи о ца ис пи ти ва ња.

5.3 За сва ку ма те ри ју мо ра би ти по зна та ста бил ност у 
усло ви ма по хра њи ва ња и ана ли зе.

5.4 Сва ка ис пи ти ва на ма те ри ја тре ба да бу де при мје ре но 
озна че на.

5.5 За сва ку ана ли зу тре ба да бу де по знат иден ти тет 
ма те ри је, ако је по треб но и број се ри је, чи сто ћа, 
са став, кон цен тра ци ја или дру га свој ства.
Серија означава одређену количину или више 
материја за анализирање, произведених током 
одређеног циклуса производње, који су јединствених 
својстава, те као такви треба да буду означени.

5.6 Сва кој ана ли зи мо ра би ти до ди је ље на по себ на 
озна ка ко јом ће би ти озна чен сва ки до ку мент, 
по да так и узор ци из тог ис пи ти ва ња. Узор ци се 
озна ча ва ју та ко да се по твр ди њи хо во по ри је кло. 
Озна ча ва ње мо ра омо гу ћи ти сље ди вост при мје ре ну 
узор ку и ана ли зи. Узо рак је сва ки ма те ри јал на ко јем 
се оба вља ана ли за. Ана ли за тре ба да се из ве де у 
скла ду с пла ном ис пи ти ва ња.

6. Оси гу ра ње ква ли те та
6.1 Про грам оси гу ра ња ква ли те та мо ра спрово ди ти 

ли це или ли ца ко ја су упо зна та с по ступ ци ма 
ана ли зе, а ко ја је име но ва ло од го вор но ли це, ко јем 
не по сред но од го ва ра ју.

6.2 Осо бље за оси гу ра ње ква ли те та од го ва ра нај ма ње 
за:
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а) по сје до ва ње и чу ва ње при руч ни ка за ква ли тет и 
стан дард них опе ра тив них по сту па ка ко ји се ко ри сте 
у ла бо ра то ри ји,
б) оба вља ње кон тро ле с ци љем утвр ђи ва ња да ли се 
све ана ли зе спрово де у скла ду с прин ци пи ма до бре 
ла бо ра то риј ске прак се. Кон тро лом та ко ђе тре ба да 
бу де утвр ђе но да су пла но ви ана ли за и стан дард ни 
опе ра тив ни по ступ ци ста вље ни на рас по ла га ње 
осо бљу ко је уче ству је у ана ли за ма и да се по сту па 
у скла ду са њи ма. Кон тро ле, ка ко је од ре ђе но 
про гра мом оси гу ра ња ква ли те та и стан дард ним 
опе ра тив ним по ступ ци ма, мо гу би ти:
- кон тро ле ана ли за,
- кон тро ле ла бо ра то ри је и
- кон тро ле про це са/по ступ ка.
За пи сни ци о из вр ше ним кон тро ла ма мо ра ју се 
чу ва ти с оста лом до ку мен та ци јом.
в) по вре ме ну провје ру за вр шног из вје шта ја ра ди 
утвр ђи ва ња да су ме то де, по ступ ци и опа жа ња 
тач но и пот пу но опи са ни, те да при ка за ни ре зул та ти 
тач но и пот пу но од ра жа ва ју из вор не по дат ке 
ана ли за,
г) пра во вре ме но под но ше ње пи са ног из вје шта ја о 
ре зул та ти ма кон тро ле во ди те љу ана ли зе и
д) израду и потписивање изјаве о врстама и 
датумима контроле, укључујући контролисане фазе 
испитивања и датуме подношења резултата 
контроле водитељу анализе.

6.3 Све по дат ке до би је не то ком ана ли зе ли це ко је 
уно си по дат ке мо ра за пи са ти не по сред но, тач но и 
чи тљи во. То уно ше ње по да та ка мо ра би ти 
пот пи са но и да ти ра но.
Свака промјена изворних података мора бити 
изведена тако да узрок измјене мора бити наведен. 
Лице које је измијенило податке мора то потврдити 
својим потписом с датумом.

7. При ка зи ва ње ре зул та та
7.1 Ре зул та ти сва ке ана ли зе или ни за ана ли за ко је 

спрово ди ла бо ра то ри ја мо ра ју се при ка зи ва ти тач но, 
ја сно, не дво сми сле но и објек тив но, те у скла ду са 
свим по себ ним упут стви ма и ме то да ма ана ли за. Ти 
ре зул та ти обич но се мо ра ју да ва ти у ана ли тич ком 
из вје шта ју, а мо ра ју об у хва та ти све по дат ке ко је 
зах ти је ва ко ри сник и ко ји су по треб ни за ту ма че ње 
ре зул та та ана ли за и све по дат ке ко је зах ти је ва та 
ана ли тич ка ме то да.

7.2 Ана ли тич ки из вје шта ји
Сва ки ана ли тич ки из вје штај мо ра об у хва ти ти ба рем 
ове по дат ке, осим ако ла бо ра то ри ја не ма ва ља не 
раз ло ге да то не ра ди:
а) на слов,
б) на зив и адре су ла бо ра то ри је и мје сто на ко јем су 
оба вље не ана ли зе, ако ни су спрове де не у сје ди шту 
ла бо ра то ри је,
в) је дин стве ну озна ку ана ли тич ког из вје шта ја и на 
сва кој стра ни ци озна ку ка ко би се оси гу ра ло да се 
стра ни ца пре по зна је као дио ана ли тич ког из вје шта ја, 
те ја сну озна ку кра ја ана ли тич ког из вје шта ја,
г) на зив и адре су ко ри сни ка,
д) озна ку упо три је бље не ме то де,
ђ) опис и ста ње узор ка ко ји се ана ли зи ра и ње го ву 
јед но знач ну озна ку,
е) да тум при је ма узор ка ко ји се ана ли зи ра и да тум 
за вр шет ка ана ли зе,
ж) ре зул та те ана ли за с мјер ним је ди ни ца ма и
з) име, функцију и потпис/-е или истовриједну 
идентификацију лица које је одобрило испитни 
извјештај.

7.3 За вр шни из вје штај тре ба да пот пи ше и да ти ра 
во ди тељ ана ли зе, ка ко би по твр дио при хва та ње 
од го вор но сти за ва ља ност по да та ка.

7.4 Ис прав ци и до да ци за вр шног из вје шта ја мо ра ју 
би ти при пре мље ни у фор ми до пу на. До пу не мо ра 
пот пи са ти и да ти ра ти во ди тељ ана ли зе, а у њи ма 
мо ра би ти ја сно на ве ден раз лог ис пра ва ка или 
до да та ка.
Преобликовање завршног извјештаја којим се 
удовољава захтјевима за подношење надлежним 
тијелима не значе исправак, додатак или допуну 
завршном извјештају.

8. Упра вља ње за пи си ма
8.1 Мо ра се во ди ти бри га о си гур но сти и по вјер љи во сти 

свих за пи са.
9. Упра вља ње ар хи вом 
9.1 У ар хи ви се по хра њу ју за пи си и ана ли тич ки 

из вје шта ји у вре мен ском тра ја њу од нај ма ње 
пет го ди на.
Изведба простора и услови у простору за 
похрањивање података морају заштитити његов 
садржај од пријевремене дотрајалости.

9.2 Ако се из би ло ко јег раз ло га до ку мен та ци ја 
од стра ни при је ис те ка про пи са ног ро ка чу ва ња, 
то мо ра би ти оправ да но и до ку мен то ва но.

9.3 Ма те ри јал по хра њен у ар хи ва ма тре ба да бу де 
по пи сан у са др жа ју, ка ко би се олак ша ло уред но 
по хра њи ва ње и про на ла же ње.

9.4 Ако ла бо ра то ри ја за ана ли зе или уго вор ни ар хив 
пре ста не ра ди ти и не ма прав ног ли ца, ар хи ва тре ба 
да се пре не се у ар хи ву на ру чи о ца ана ли за или 
тре ћег ли ца, или да се уни шти уз за пи сник 
при сут не ко ми си је.

1653
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 10. став 4. Уред бе о упи су у
Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа ла ца уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за
из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ОБРА СЦА ЗА ХТЈЕ ВА ЗА 

УПИС У РЕ ГИ СТАР СЕ О СКИХ ДО МА ЋИН СТА ВА И 
ПРУ ЖА ЛА ЦА УГО СТИ ТЕЉ СКИХ УСЛУ ГА У 

АПАРТ МА НИ МА, КУ ЋА МА ЗА ОД МОР И СО БА МА 
ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ И ПРИ ЈА ВЕ ПРО МЈЕ НЕ 

ПО ДА ТА КА У ТОМ РЕ ГИ СТРУ

1. Овим упут ством про пи су је се об лик и са др жај обра -
сца за хтје ва за упис у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и
пру жа ла ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од -
мор и со би за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар) и
при ја ве про мје не по да та ка у Ре ги стру.

2. Обра зац за хтје ва и при ја ва про мје не по да та ка у Ре ги -
стру из тач ке 1. овог упут ства под но си се Аген ци ји за по -
сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге (у да љем
тек сту: АПИФ).

3. Са др жај обра сца за хтје ва за упис се о ског до ма ћин -
ства у Ре ги стар и при ја ва про мје не по да та ка у Ре ги стру
про пи сан је на обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 1.
овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Са др жај обра сца за хтје ва за упис пру жа о ца уго сти -
тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње у Ре ги стар и при ја ва про мје не по да та ка у
Ре ги стру про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 2. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.
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