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На осно ву члana 54. За ко на о во да ма (“Слу жбе ни

глaсник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 50/06 и 92/09) 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
О НА ЧИ НУ И МЕ ТО ДА МА ОД РЕ ЂИ ВА ЊА СТЕ ПЕ НА 
ЗА ГА ЂЕ НО СТИ ОТ ПАД НИХ ВО ДА КАО ОСНО ВИ ЦЕ 

ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ ВОД НЕ НА КНА ДЕ
I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чи ни и ме то де

испи ти ва ња и утвр ђи ва ња сте пе на за га ђе но сти от пад них
во да, си стем ско пра ће ње и во ђе ње еви ден ци ја, ана ли за и
мје ре ња о ко ли чи на ма за хва ће не и ко ри шће не во де и ис пу -
ште не от пад не во де, као и на чин и ро ко ви из вје шта ва ња.

Члан 2.
Об ве зни ци во ђе ња еви ден ци ја, ана ли за и мје ре ња су сва

прав на и фи зич ка ли ца, као и оста ли су бјек ти ко ји ко ри сте и
за хва та ју во ду и ко ји ис пу шта ју от пад ну во ду, у скла ду са
овим пра вил ни ком и про пи си ма ко ји уре ђу ју ову област.

II - ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СТЕ ПЕ НА ЗА ГА ЂЕ НО СТИ 
ОТ ПАД НИХ ВО ДА

Члан 3.
(1) Утвр ђи ва ње сте пе на за га ђе ња и ко ли чи не от пад не

во де у сми слу овог пра вил ни ка вр ши се на осно ву је ди нич -
не мје ре, јед ног екви ва лент ног ста нов ни ка.

(2) Укуп ни број екви ва лент них ста нов ни ка (у да љем
тек сту: ЕБС) за за га ђи ва ча од ре ђу је се на осно ву ко ли чи не
и сте пе на за га ђе ња ко ји се про из ве ду у то ку два де сет  че -
тво ро ча сов ног ис пу шта ња от пад не во де при нор мал ним
усло ви ма про из вод ње.

(3) У слу ча ју ин ци дент ног за га ђе ња во да, ЕБС се из ра -
чу на ва за пе ри од ко ји од го ва ра тра ја њу ис пу шта ња от пад -
них во да под ути ца јем тог из не над ног слу ча ја.

(4) За за га ђи ва ча ко ји због вр сте дје лат но сти ко ју оба -
вља, пе ри о дич но или се зон ски ис пу шта от пад не во де,
испи ти ва ња и мје ре ња вр ше се ис кљу чи во у ври је ме ин -
тен зив ног ра да. 

(5) Ис пи ти ва ња и мје ре ња, за га ђи ва чи не вр ше за
врије ме та ко зва не мр тве се зо не, го ди шњих од мо ра или
тех но ло шких ре мон та.

Члан 4.
Пре ма на чи ну еви ден ци је и на чи ну од ре ђи ва ња осно -

ви це за вод ну на кна ду за ис пу ште не от пад не во де утвр ђу -
ју се дви је ка те го ри је за га ђи ва ча: 

а) ка те го ри ја 1 код ко је се осно ви ца за на кна ду од ре ђу -
је пре ма екс пе ри мен тал но из мје ре ној еми си ји,

б) ка те го ри ја 2 код ко је се осно ви ца за на кна ду об ра чу -
на ва на осно ву ис ку стве них ко е фи ци је на та за га ђе ња и је -
ди ни це мје ре за од ре ђе ну вр сту за га ђи ва ча, пре ма Ин тер -
ном ши фар ни ку ко ји се на ла зи у При ло гу 3 овог пра вил ни -
ка и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 5.
(1) У ка те го ри ју 1 свр ста ва ју се све ин ду стри је и дје -

лат но сти ко је има ју у функ ци ји по стро је ње за трет ман от -
пад не во де чи ји је ефе кат пре чи шћа ва ња до ку мен то ван по -
да ци ма из Ан кет ног ли ста ко ји се на ла зи у При ло гу 2 овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(2) У ка те го ри ју 2 свр ста ва ју се све ин ду стри је и дје -
лат но сти ко је не ма ју у функ ци ји по стро је ње за трет ман от -
пад не во де, а вр ше за хва та ње по вр шин ских и под зем них
во да ра ди ње ног ко ри шће ња и ис пу шта ју от пад не во де или
на би ло ко ји на чин за га ђу ју во де, због че га је по треб но вр -
ши ти за шти ту во да. 

Члан 6.
(1) По дје ла за га ђи ва ча у дви је ка те го ри је на ве де не у чл.

4. и 5. овог пра вил ни ка вр ши се на осно ву по да та ка при ку -
пље них то ком ин вен та ри за ци је из во ра за га ђе ња на про сто -
ру сва ког ди стрик та ри јеч ног сли ва или сли ва у којeм се
оба ве зно при мје њу је Ан кет ни лист из При ло га 2 овог пра -
вил ни ка, као и пре ма већ рас по ло жи вим по да ци ма о ин ду -
стри ји, ре зул та ти ма мје ре ња и до пун ски при ку пље ним по -
да ци ма, а по по тре би и екс пе ри мен тал ним од ре ђи ва њем
днев не еми си је. 

(2) При ку пље не по дат ке об ве зни ци еви ден ци је и мје ре -
ња уно се у обра сце ПВН-2 и 3, ко ји су са став ни дио Уред -
бе о на чи ну, по ступ ку и ро ко ви ма об ра чу на ва ња и пла ћа ња
по себ них вод них на кна да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 53/11), на сље де ћи на чин:

а) за ка те го ри ју 2 по пу ња ва се ци је ли обра зац ПВН-2 и
3 ка ко је дат по ру бри ка ма, на осно ву ши фре вр сте за га ђи -
ва ча (ко ло на (1), је ди ни ца мје ре (ко ло на 2), ко е фи ци јен та
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за га ђи ва ња (ко ло на 3) из Ши фар ни ка 19, и дру ге ко ло не у
скла ду са да том фор мом у Ин тер ном ши фар ни ку ко ји се
на ла зи у При ло гу 3 овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став -
ни дио; 

б) за ка те го ри ју 1 по пу ња ва ју се обра сци ПВН-2 и 3 на
осно ву при ку пље них и об ра ђе них по да та ка и на во ди се
ши фра 11 про пи са ног обра сца и Ин тер ног ши фар ни ка из
Анек са 3, као и на зив ка те го ри је об ве зни ка вод не на кна де,
мје сеч на ко ли чи на (ко ло на 4) на осно ву по да та ка из Из вје -
шта ја (на зив) или Ела бо ра та, број мје се ци (ко ло на 5), пе -
ри о дич ни ЕБС (ко ло на 6), на во де ћи у ко ло ни 7 број и да -
тум из вје шта ја, од но сно Ела бо ра та на ко ји се на ве де на
ври јед ност ЕБС од но си.

Члан 7.
При вред на дру штва и дру ги су бјек ти ре ги стро ва ни за

снаб ди је ва ње во дом об ра чу на ва ју ко е фи ци јент за га ђе ња
от пад них во да за фи зич ка и прав на ли ца, из у зев су бје ка та
ко ји су раз вр ста ни у ка те го ри ју за га ђи ва ча ко је снаб ди је ва -
ју во дом, а основ за об ра чу на ва ње за га ђе ња чи ни из мје ре -
на ко ли чи на ис по ру че не во де. 

Члан 8.
Сва ки об ве зник ду жан је да у про пи са ном ро ку до ста -

ви Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Са ве, од но сно
Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Тре би шњи це (у
да љем тек сту: над ле жна Аген ци ја), све нео п ход не по дат ке
ко је са др жи Ан кет ни лист из При ло га 2 овог пра вил ни ка.

Члан 9.
Мје ре ња и ис пи ти ва ња свих па ра ме та ра пре чи шће них

и не пре чи шће них от пад них во да, као и по је ди нач них па ра -
ме та ра, у за ви сно сти од сте пе на опре мље но сти, вр ше за то
овла шће не и акре ди то ва не ла бо ра то ри је.

Члан 10.
(1) Утвр ђи ва ње ври јед но сти ЕБС на осно ву ре зул та та

ис пи ти ва ња за ка те го ри ју 1 оба вља се пре ма по да ци ма ко -
ји се на ла зе у При ло гу 1 овог пра вил ни ка и чи не ње гов са -
став ни дио.

(2) Број го ди шњих мје ре ња за од ре ђи ва ње ЕБС, као
осно ви це за утвр ђи ва ње вод не на кна де, за за га ђи ва че ка те -
го ри је 1, вр ши се на сље де ћи на чин:

а) за об ве зни ке код ко јих се утвр ди при свим спро ве де -
ним ис пи ти ва њи ма и пре ма свим па ра ме три ма ква ли те та
да ис пу ште ни ефлу ен ти по стро је ња за до во ља ва ју усло ве о
до зво ље ним гра нич ним ври јед но сти ма, утвр ђе ним про пи -
си ма ко ји ре гу ли шу ову област, број го ди шњих мје ре ња за
од ре ђи ва ње ЕБС је сте два пу та го ди шње и

б) за об ве зни ке код ко јих се на осно ву ис пи ти ва ња
утвр ди да је број узо ра ка у ко ји ма је до зво ље но да бу де
пре ко ра че на гра нич на ври јед ност би ло ко јег про пи са ног
па ра ме тра ве ћи од мак си мал но до зво ље ног бро ја узо ра ка,
број мје ре ња у ци љу од ре ђи ва ња ЕБС је ми ни мал но че ти -
ри пу та го ди шње, у пра вил ним ин тер ва ли ма, од но сно за
ври је ме се зо не. 

(3) Утвр ђе не ври јед но сти ЕБС не мо гу би ти ма ње од
се дам де се тод стот ног мак си мал но утвр ђе ног днев ног за га -
ђе ња за ин ста ли ра ни ка па ци тет про из во да или тех но ло -
шког про це са. 

Члан 11.
(1) За га ђи вач ка те го ри је 1 из вје шта ва та ко да се на кон

спро ве де них мје ре ња у скла ду са овим пра вил ни ком у пот -
пу но сти по пу ни Обра зац за из вје шта ва ње о утвр ђе ном сте -
пе ну за га ђе ња ЕБС ме то дом мје ре ња, ко ји у свом при ло гу
има и из вје штај овла шће не ла бо ра то ри је о из вр ше ним ана -
ли за ма и мје ре њи ма, а ко ји се на ла зи у При ло гу 1 овог пра -
вил ни ка.

(2) Са др жај Обра сца за из вје шта ва ње о утвр ђе ном сте -
пе ну за га ђе ња ЕБС ме то дом мје ре ња има сље де ће гру пе
по да та ка:

а) по да ци о за га ђи ва чу - иден ти фи ка ци о ни по да ци за га -
ђи ва ча,

б) Те бе ла 1 - Из вје штај о из мје ре ним ври јед но сти ма
по треб ним за из ра чу на ва ње ЕБС,

в) Та бе ла 2 - Утвр ђе ни екви ва ле ти штет но сти ис пи ти -
ва них от пад них во да и

г) При лог ко ји са др жи Из вје штај овла шће не ла бо ра то -
ри је о из вр ше ним ана ли за ма/мје ре њи ма.

(3) На осно ву ре зул та та мје ре ња и ана ли за, а на кон
утвр ђе не ври јед но сти ЕБС, об ве зни ци ка те го ри је 1 до ста -
вља ју по пу њен Обра зац из ста ва 1. овог чла на над ле жној
Аген ци ји, до де се тог у мје се цу за прет ход ни пе ри од на ко -
ји се мје ре ња од но се, уз по пу ње не ПВН обра сце. 

Члан 12.
(1) За га ђи вач ка те го ри је 2, ко ји пе ри о дич ну ко ли чи ну

ре сур са за об ра чун ЕБС, из ра же ну у од го ва ра ју ћим је ди ни -
ца ма, утвр ђу је мје ре њем, из вје шта ва та ко да се на кон
спро ве де них мје ре ња над ле жној Аген ци ји до ста ви из вје -
штај о из вр ше ним мје ре њи ма у скла ду са овим пра вил ни -
ком. 

(2) Об ра чун сте пе на за га ђе ња за ка те го ри ју 2 утвр ђу је
се мје сеч но и узи ма се као основ за од ре ђи ва ње на пла те
вод не на кна де.

(3) На осно ву ре зул та та мје ре ња и на кон утвр ђе не ври -
јед но сти ЕБС об ве зни ци ка те го ри је 2 до ста вља ју по пу њен
обра зац ПВН-3 над ле жној Аген ци ји мје сеч но, до де се тог у
мје се цу за прет ход ни мје сец за ко ји је ПВН обра зац по пу -
њен. 

Члан 13.
(1) Утвр ђи ва ње сте пе на за га ђе ња и ври јед но сти ЕБС за

за га ђи ва че ка те го ри је 2 вр ши се на осно ву по да та ка о из -
мје ре ним и утвр ђе ним пе ри о дич ним ко ли чи на ма, из ра же -
ним у од го ва ра ју ћим је ди ни ца ма мје ре и ис ку стве них ко е -
фи ци је на та за га ђе ња за од ре ђе ну вр сту за га ђи ва ча, пре ма
Ин тер ним ши фар ни ци ма из При ло га 3 ово г пра вил ни ка,
ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Основ ни са др жај Ин тер ног ши фар ни ка во да пред -
ста вљен је у:

а) три ко ло не ко је су да те као: “Ши фра”, “На зив ши -
фре” и “Озна ка” и

б) 13 гру па ре до ва на ве де них так са тив но и де фи ни са -
них пре ма ши фра ма: “Ш-10 Ри јеч ни сли во ви”; “Ш-11 Ка -
те го ри ја об ве зни ка вод не на кна де”; “Ш-12 Вр ста ре сур са”;
“Ш-13 Вр ста и тип ка пи тал не из да ни”; “Ш-14 Вр ста и тип
во до за хват ног објек та”; “Ш-15 Ло ка ци ја у слив ном под -
руч ју”; “Ш-16 Ка те го ри ја ре ци пи јен та у ко ји се ис пу шта
от пад на во да”; “Ш-17 Ка те го ри ја (сте пен) за га ђе ња ис пу -
ште не от пад не во де”; “Ш-18 Ка те го ри ја за га ђи ва ча”; 2Ш-
19 Вр ста за га ђи ва ча”; “Ш-31 Је ди ни ца мје ре”; “Ш-41 Раз -
лог пре стан ка оба ве зе (об у ста ве по ступ ка)” и “Ш-42 Раз -
лог об но ве оба ве зе (по ступ ка)”. 

Члан 14.
(1) Ела бо рат је струч но-тех нич ка до ку мен та ци ја ко ју

овје ра ва овлашће на ин сти ту ци ја и ње но од го вор но ли це,
као и опе ра тер као на ру чи лац и за га ђи вач у свој ству об ве -
зни ка вод не на кна де и ње го во од го вор но ли це.

(2) Ела бо рат о ис пи ти ва њу от пад них во да са др жи сље -
де ће основ не еле мен те: 

а) оп ште и спе ци фич не по дат ке о за га ђи ва чу, и то:
1) на зив, ши фра, адре са, дје лат ност, ло ка ци ја,
2) кра так опис тех но ло шких про це са про из вод ње са ка -

па ци те ти ма и ди на ми ком про из вод ње, уз си ту а ци о ну ше му
ло ка ци је и уцр та ним по го ни ма, то ко ви ма от пад них во да,
мје сти ма ис пу шта ња от пад них во да у ре ци пи јен те и мјер -
ним мје сти ма, 

3) по тро шња во де из свих из во ра во до снад би је ва ња,
4) по пис и ло ка ци ја по стро је ња за пред трет ман или

трет ман от пад них во да,
5) уред но по пу њен и овје рен Ан кет ни лист из При ло га

2 овог пра вил ни ка;
б) ре зул та т мје ре ња:
1) об ра ђе не ре зул та те ме ре ња от пад них во да пре ма та -

бе ла ма 1 и 2 из При ло га 1 и по да ци ма из При ло га 2 овог
пра вил ни ка и
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2) по да ци о усло ви ма при ко ји ма су оба вље на ис пи ти -
ва ња (ка па ци тет про из вод ње, по тро шња во де, тра ја ње
днев ног рад ног ци клу са, по да ци о ра ду по стро је ња за ври -
је ме ис пи ти ва ња, ме те о ро ло шким усло ви ма и слич но). 

Члан 15.
Над ле жна Аген ци ја на кон што јој бу ду до ста вље ни по -

да ци мо же по кре ну ти по сту пак не по сред но по слу жбе ној
ду жно сти или по сред ством овла шће не и акре ди то ва не ла -
бо ра то ри је, ра ди вр ше ња кон тро ле об ра чу на сте пе на за га -
ђе ња от пад них во да и по да та ка на ве де них у Ела бо ра ту. 

III - ПРА ЋЕ ЊЕ И ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА
Члан 16.

Ор га ни зо ва ње си сте мат ског пра ће ња и во ђе ња еви ден -
ци је о свим об ве зни ци ма ко ји ко ри сте во ду или ис пу шта ју
от пад не во де вр ши над ле жна Аген ци ја.

Члан 17.
(1) Сви об ве зни ци ко ји ко ри сте во ду или ис пу шта ју от -

пад не во де мје ре сте пен за га ђе но сти от пад них во да и ду -
жни су да угра де уре ђа је за мје ре ње по тро шње во де из во -
до во да или вла сти тих из во ра во до снаб ди је ва ња у свим фа -
за ма ко ри шће ња во де, као што су слу ча је ви: се па ра ци је,
цр пље ња, за хва та ња свје же во де или у про це су ис пу шта -
ња, од ла га ња от пад них во да, оба ве зни су да уре ђа је др же у
ис прав ном ста њу и да обез би је де њи хо во ре дов но ба жда -
ре ње ка ко је то уре ђе но од го ва ра ју ћим про пи си ма.

(2) Ако не по сто је или ни су у функ ци ји угра ђе ни ин -
стру мен ти за мје ре ње, об ве зник је ду жан да ан га жу је овла -
шће ну ин сти ту ци ју ко ја ће из вр ши ти мје ре ња за хва ће не,
од но сно ис пу ште не от пад не во де од го ва ра ју ћом ва ли до ва -
ном ме то дом на ци о нал ног или ме ђу на род но при зна тог
стан дар да. 

(3) Об ве зни ци мо гу утвр ђи ва ти ко ли чи не и на осно ву
вла сти тих мје ре ња за слу ча је ве кад има ју у вла сти том по сје -
ду од го ва ра ју ће ме ђу на род но при зна те ме то де опре му ко ја
је цер ти фи ко ва на и ва ли до ва на од овлашће них ин сти ту ци ја. 

(4) Сва ки об ве зник ду жан је да уре ди и де фи ни ше у
про сто ру ло ка ци ју и по зи ци ју мје ста мје ре ња, од но сно
пре ли ва, за чи ју тач ност по да та ка је од го во ран. 

Члан 18.
(1) У слу ча ју да об ве зник не при ми је ни ме то де мје ре -

ња про пи са не чла ном 17. овог пра вил ни ка, та да ће об ве -
зник или Аген ци ја, не по сред но или ан га жо ва њем струч не
ин сти ту ци је, са струч ним при сту пом из вр ши ти про ра чу на -
ва ње узе те или ис пу ште не во де на осно ву ин ста ли ра не
опре ме (пум пи, до вод ног или од вод ног цје во во да, ка на ла
или пре ли ва) за мак си мал не ко ли чи не, на во до за хва ту или
ис пу сту ко ја се мје ри у куб ним ме три ма у се кун ди. 

(2) За об ве зни ке ко ји ко ри сте во ду при уз го ју ри бе, а из
би ло ког раз ло га ни су из вр ши ли ег закт на мје ре ња у скла -
ду са чла ном 17. овог пра вил ни ка, об ра чун укуп них ко ли -
чи на во де вр ши се:

а) за за хва ће ну ко ри шће ну во ду, та ко да се:
1) за уз гој ци при нид них вр ста, у свим риб ња ци ма,

осим у ка ве зним, укуп на за пре ми на свих ка те го ри ја објек -
ата ко ји ко ри сте во ду мно жи се бро јем 2, што је го ди шњи
број из мје на, чи ме се до би је укуп на за хва ће на ко ли чи на
во де на го ди шњем ни воу и

2) за уз гој сал мо нид них вр ста, у свим риб ња ци ма и код
свих дру гих вр ста код ка ве зних обје ка та у отво ре ним во до -
то ци ма или је зе ри ма, укуп на за пре ми на свих обје ка та ко ји
ко ри сте во ду за уз гој мно жи се го ди шњим бро јем из мје на
од осам на 24 ча са, а по том се мно жи бро јем да на ра да у
тој ка лен дар ској го ди ни, ко ји не мо же би ти ма њи од 250,
чи ме се до би је укуп на ко ли чи на за хва ће не во де на го ди -
шњем ни воу. 

(3) Утвр ђе на ко ли чи на за хва ће не во де би ће у ис тој ко -
ли чи ни основ за об ра чу на ва ње за га ђе ња.

Члан 19.
(1) Ак тив но сти из чла на 17. овог пра вил ни ка од но се се

на све ко ри сни ке или из во ре за га ђе ња, град ског, по је ди нач -

ног и ин ду стриј ског и вр ше се пре ма од ред ба ма овог пра -
вил ни ка, за за хва ће ну и ис ко ри шће ну во ду.

(2) При ре а ли за ци ји ак тив но сти пра ће ња и еви ден ци је
од го вор но ли це ко је вр ши мје ре ња или из ра чу на ва ња има
оба ве зу да ко ри сти по дат ке о тех но ло шком про це су про из -
вод ње, тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма по стро је ња и опре -
ме за узи ма ње и ис пу шта ње во де, во де ћи ра чу на о ин ста -
ли ра ном ка па ци те ту про из вод ње.

(3) Уко ли ко над ле жна Аген ци ја сум ња у ис прав ност
по да та ка ко ји су до ста вље ни од об ве зни ка, мо же тра жи ти
од овла шће не ла бо ра то ри је утвр ђи ва ње кван ти те та за хва -
ће не и ис пу ште не во де и ква ли те та ис пу ште них от пад них
во да, све о тро шку об ве зни ка.

(4) Об ве зник је ду жан да омо гу ћи при ступ објек ти ма за
за хва та ње по вр шин ске или под зем не во де или при ступ
објек ту за ис пу шта ње во де, као и дру гим објек ти ма ко ји су
пред мет кон тро ле. 

Члан 20.
(1) За ре а ли за ци ју ак тив но сти из чл. 17, 18. и 19. ко ри -

сти се Ан кет ни лист из При ло га 2 овог пра вил ни ка, ко ји се
по пу ња ва у свим ру бри ка ма, а сви по да ци мо ра ју би ти по -
зна ти и до ступ ни над ле жној Аген ци ји и је ди ни ца ма ло кал -
не са мо у пра ве.

(2) Сви опе ра те ри ко ји има ју дје лат ност ин ду стри је без
об зи ра да ли при па да ју ка те го ри ји 1 или ка те го ри ји 2 тре -
ба да ре дов но го ди шње до ста вља ју Ан кет ни лист у ро ку од
де сет да на на кон за вр шет ка ка лен дар ске го ди не за кoју се
до ста вља.

(3) За тач ност по да та ка од го ва ра овлашће но ли це об ве -
зни ка ко је је пот пи са ло Ан кет ни лист и ње го во од го вор но
ли це.

(4) Из у зет но, по дат ке до би је не ин вен та ри за ци јом, ако
их ни је ура ди ла над ле жна Аген ци ја, об ве зни ци из овог
чла на, код ко га су та кве рад ње спро ве де не, оба ве зни су у
фор ми Ан кет ног ли ста да до ста ве по дат ке над ле жној Аген -
ци ји у ро ку од 30 да на од из вр ше не ин вен та ри за ци је.

IV - НА ЧИН И РО КО ВИ ИЗ ВЈЕ ШТА ВА ЊА
Члан 21.

(1) Сви об ве зни ци ду жни су да до ста вља ју ре дов не
извје шта је на ба зи по да та ка ко је су де фи ни са ли спро во де ћи
ак тив но сти про пи са не овим пра вил ни ком уз по пу ња ва ње
обра сца ПВН-2 и до ста вља ње над ле жној Аген ци ји за во де.

(2) Об ве зни ци во ђе ња еви ден ци је о ис пу шта њу от пад -
них во да ка те го ри је 1 до ста вља ју над ле жној Аген ци ји по пу -
њене обра сце ПВН-2 и 3, на осно ву по да та ка, ко је су ду жни
да во де не по сред но или по сред ством овла шће не ла бо ра то -
ри је у по гле ду мје ре ња и ис пи ти ва ња от пад них во да и утвр -
ђе ног сте пе на за га ђе ња ЕБС на го ди шњем ни воу, у ро ку од
де сет да на од да на ис те ка квар та ла за ко ји се до ста вља ју.

(3) За за га ђи ва че ка те го ри је 2 по пу ња ва се ци је ли обра -
зац ПВН-3 ка ко је дат по ру бри ка ма, на осно ву ши фре вр -
сте за га ђи ва ча (ко ло на 1), је ди ни ца мје ре (ко ло на 2), ко е -
фи ци јен та за га ђи ва ња (ко ло на 3) из Ши фар ни ка 19 (Анекс
3) и мје сеч не ко ли чи не осно ва утвр ђе не у скла ду са чла -
ном 5, Анек сом 2 и вр стом за га ђи ва ча из Ши фар ни ка 19
(Анек са 3).

(4) Утвр ђе на ври јед ност ЕБС-а за мје сеч ни ни во пре -
но си се у ПВН-2 обра зац, као основ за фи нан сиј ски дио
об ра чу на.

(5) Ври јед ност ко ја се на во ди у ко ло ни 4 обра за ца из
ста ва 2. овог чла на пред ста вља мје сеч ну ко ли чи ну, јер се
уно си при бли жно 1/12 мак си мал но из мје ре не ври јед но сти
ЕБС утвр ђе не у го ди шњем Ела бо ра ту за прет ход ну го ди ну,
за пе ри од док се не вр ше мје ре ња у те ку ћој го ди ни сход но
бро ју мје ре ња про пи са ним у чла ну 16. овог пра вил ни ка,
од но сно 1/12 нај ве ће из мје ре не ври јед но сти ЕБС у те ку ћој
го ди ни. 

(6) У слу ча ју ин ци дент ног за га ђе ња, у ПВН-3 обра зац
уно си се укуп на ко ли чи на утвр ђе ног ЕБС и та ври јед ност
се узи ма као основ за фи нан сиј ски дио об ра чу на у пе ри о -
ду ко ји од го ва ра тра ја њу ис пу шта ња от пад них во да под
ути ца јем из не над ног слу ча ја. 
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Члан 22.
Об ве зник вод не на кна де ка те го ри је 1 ду жан је да

обезби је ди из ра ду го ди шњих ела бо ра та о ис пи ти ва њу за -
га ђе ња, да их овје ри и до ста ви над ле жној Аген ци ји нај ка -
сни је у ро ку од де сет да на на кон за вр шет ка го ди не за ко ју
се Ела бо рат до но си. 

Члан 23.
Об ве зни ци во ђе ња еви ден ци је о ис пу шта њу от пад них

во да из чла на 4. став 1. тач ка б) и чла на 6. став 2. тач ка а)
овог пра вил ни ка до ста вља ју Аген ци ји по пу ње не и овје ре -
не ПВН обра сце до де се тог у мје се цу за прет ход ни мје сец. 

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ
Члан 24.

(1) У пр вој го ди ни при мје не овог пра вил ни ка за об ве -
зни ке ка те го ри је 1 нај ве ћа ври јед ност до би је на ис пи ти ва -
њем у те ку ћој го ди ни усва ја се као го ди шњи ни во за га ђе -
ња и као основ за од ре ђи ва ње на пла те вод не на кна де.

(2) У то ку дру ге го ди не и свих на ред них го ди на при мје -
не овог пра вил ни ка за об ве зни ке ка те го ри је 1 усва ја се нај ве -
ћа ври јед ност по је ди нач них мје ре ња утвр ђе на у тој го ди ни.

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, сва ка про мје на у
тех но ло шком про це су, би ло да се сма њу је или по ве ћа ва за -
га ђе ње от пад них во да, зах ти је ва по нов но ис пи ти ва ње.

Члан 25.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о на чи ну и ме то да ма од ре ђи ва ња сте пе на за га -
ђе но сти от пад них во да као осно ви це за утвр ђи ва ње во до -
при вред не на кна де (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 44/01 и 62/05).

Члан 26.
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: 12.01.337-211/11
27. јуна 2011. године                        Министар,
Бања Лука                          Мирослав Миловановић, с.р.
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1.  .J,)Z&,$M(  )!H$ (0,&,$/(#J#&' "J$#!,#&0$ -!J)( #& -!G$*& 

I4 65C4[A3474U: 6 A=7C\674U: A?AP3>D NC>94 :?7674@:3=36Q 8=43>736?4 (( ")  ?>C68=: 8: 8T:;:X6 P4C4O:=C6 ;>N69:36 68P6=674-
U:O PC:O4  -C476@36?A > A8@>76O4 68PA<=4U4 >=P4;36Q 7>;4 A P>7C<638?: 7>;:: 

- PC>=>? >=P4;36Q 7>;4 (m3 54 >84O [48>74, 16 [48>74 6@6 24 [484) 547683> >; ;AV63: C4;3>D E6?@A84 PC>657>;U:, 

- =:OP:C4=AC4 >=P4;3: 7>;: (A87494 8: O4?86O4@34 7C69:;3>8= C:D68=C>7434 A =>?A 68P6=674U4), 

- A?AP3: 8A8P:3;>743: O4=:C69: (SM),  

- Q:O698?4 P>=C><U4 ?68:>36?4 PC:O4 ;6QC>O4=3>9 O:=>;6 (HPK), 

- P:=>;3:734 N6>Q:O698?4 P>=C><U4 ?68:>36?4 (BPK5), 

- ?>3E:3=C4E694 A?AP3>D 45>=4 P> Kjelhdal (N), 

- ?>3E:3=C4E694 A?AP3>D q>8q>C4 (P) 6 

- =>?86[3>8= 34 Daphnia magna (48h EC50) 4?> >=P4;34 7>;4 6O4 >7: ?4C4?=:C68=6?:. 

2. #$v&# ! )$v.#$ 

#4 >83>7A P>;4=4?4 ;>N69:36Q 68P6=674U:O A5>C4?4 >=P4;36Q 7>;4 6 O9:C:U4 PC>=>?4, A=7C\674U: ( "-4 7C<6 8: PC:O4 8T:;:-
X6O 65C456O4: 

EBS = !Esm ; Eom" + Etok + EN + EP
 + RT  (1) 

D;9: 8A:    

Esm = Tsm/55 (ES) (2) 

Eom = (Tom/60) . K (ES) (3) 

K = (HPK/ BPK5) / 1.6   

Etok = (100 . Q) / 48hEC50         (ES) (4) 

EN = TN/12                                  (ES) (5) 

EP= TP/2                                      (ES) (6) 

RT  (q . Tmax 1000)/1.56.Tdoz      (7) 

 

Esm - :?7674@:3= <=:=3>8=6 8A8P:3;>7436Q O4=:C694, 

Eom - :?7674@:3= <=:=3>8=6 >CD438?6Q O4=:C694, 

K - ?>:q6E69:3= >;3>84 HPK 6 BPK5 ?>96 >C69:3=4E6>3> P>?45A9: N6>C45DC4;67>8= >=P4;36Q 7>;4, 

Etok   - :?7674@:3= <=:=3>8=6 =>?86[36Q O4=:C694, 

EN - :?7674@:3= <=:=3>8=6 45>=36Q 9:;6U:U4 (A?AP36 Kjeldahl 45>=), 

EP - :?7674@:3= <=:=3>8=6 q>8q>C36Q 9:;6U:U4 (A?AP36 q>8q>C), 

RT - P>?454=:T =:CO6[?>D 54D4\:U4, 

Q - PC>=>? >=P4;3: 7>;: (m3 . dan-1), 

q - PC>=>? >=P4;3: 7>;: (m3 . s-1), 

Tsm - ;3:73> >P=:C:X:U: >=P4;36Q 7>;4 8A8P:3;>7436O O4=:C694O4        (g . dan -1), 

   

Tom ;3:73> >P=:C:X:U: >=P4;36Q 7>;4 >CD438?6O O4=:C694O4 65C4V:3> PC:?>  BPK5  (g . dan-1), 

48hEC50 @:=4@34 ?>3E:3=C4E694 (54PC:O638?6 %) >=P4;3: 7>;: PC6 ?>9>9 AD6N4 50%  =:8=->CD43654O4 (D4phnia magna) A 
=>?A 48 [48>74, 
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1.6 � ?>:q6E69:3= >;3>84 HPK 6 BPK5, 

TN � ;3:73> >P=:C:X:U: >=P4;36Q 7>;4 >; A?AP3>D 45>=4,  

TP � ;3:73> >P=:C:X:U: >=P4;36Q 7>;4 >; A?AP3>D q>8q>C4, 

Tmaks °  O4?86O4@34 =:OP:C4=AC4 >=P4;3: 7>;: (°C), 

Tdozv °  O4?86O4@3> ;>57>T:34 =:OP:C4=AC4 >=P4;3: 7>;: ?>94 653>86 30°C. 

     
0>C:?E6>36 q4?=>C6 K 6 RT 3: A7C<=4749A 8: A 65C45 4?> 9:: K<1 i Tmax <  300°C.   
. q>COA@A (1) A7C<=474 8: Esm 6@6 Eom, 547683> >; =>D4 ?>94 9: 7C69:;3>8= 7:X4. 
!;C:\674U4 ( "-4 >N47T49A 8: PC6 3>CO4@3>9 =:Q3>@>D696 PC>657>;U:.  
. ;43: 68P6=674U4 A56O49A 8: >79:C:36 P>;4E6 > 7C8=6 6 ?4P4E6=:=A PC>657>;U: 54 874?6 ;43 68P6=674U4. !76 P>;4E6 PC6@4VA 8: 

549:;3> 84 -C6@>D>O 1.1. !NC454E 54 6579:<=474U: > A=7C\:3>O 8=:P:3A 54D4\:U4 ( " O:=>;>O O9:C:U4 6 84 84;CV49:O $3?:=3>D @68=4 
65 -C6@>D4 2. 

$?> 9: ?4P4E6=:= PC>657>;U: 54 7C69:O: 68P6=674U4 N6> O4U6 >; 638=4@6C43>D, >;C:\:34 7C69:;3>8= ( "-4 PC:C4[A3474 8: @63:-
4C3>O :?8=C4P>@4E69>O 34 638=4@6C436 ?4P4E6=:=.  

$?> 9: ?4P4E6=:= PC>657>;U: 54 7C69:O: 68P6=674U4 N6> 7:X6 >; 638=4@6C43>D, 7C69:;3>8= ( " 68?45A9: 8: 54 :?8P:C6O:3=4@3> 
A=7C\:36. 

$?> 63;A8=C694 6O4 8:5>38?6 ?4C4?=:C PC>657>;U:, 68P6=674U: 8: >N47T4 A P:C6>;A 63=:35673>D C4;4 (?4OP4U4). 
(?7674@:3=36 NC>9 8=43>736?4 65C4[A3474 8: 54 874 68P6=674U4 A =>?A D>;63:, 4@6 8: 54 >NC4[A3 7>;3: 34?34;: A87494 3497:X4 7C6-

9:;3>8=. 
3. -)&KH() .J,)Z&,$M$ ( "-4 
&57C<:3> 9: 68P6=674U: >=P4;36Q 7>;4 63;A8=C69: PC:O4 PC:;76\:3>9 O:=>;>@>D696. 04P4E6=:= PC>657>;U: 54 7C69:O: 68P6=674-

U4 N6> 9: 8T:;:X6: 
1. PC7> 68P6=674U: °  100%, 
2. ;CAD> 68P6=674U: °  70%, 
3. =C:X: 68P6=674U: °  90% 6 
4. [:=7C=> 68P6=674U:  °  100%. 
#4 >83>7A C:5A@=4=4 68P6=674U4 PC6?45436Q A J4N:@6 1 6 q>COA@4O4 >; 1 ;> 7, 34 >83>7A =>D4 A J4N:@6 2 PC6?45436 8A :?7674@:3-

=6 <=:=3>8=6 P>9:;636Q P4C4O:=4C4. 
 
*+,-$+ 1.  &579:<=49 > 65O9:C:36O 7C69:;3>8=6O4 P>=C:N36O 54 65C4[A3474U:  ( "-4  

-:C6>;6 68P6=674U4 

-4C4O:=C6 G6O:35. 6/7.03.2000. 

06.00° 06.00 

08.05.2000. 

06.00° 24.00 

20/21.09. 2000. 

06.00° 06.00 

15/16.10. 2000. 

06.00° 06.00 

-C>=>? m3dan-1 4441 2889 4781 4200 

J:OP:C. °C 23.3 28.1 27.6 24.3 

"A8P:3;>743: O4=:C69: g.m-3 84 76 65 90 

HPK g.m-3 566 460 346 430 

BPK5 g.m-3 357 275 217 260 

.?AP36 N g.m-3 0.27 0.40 0.16 0.30 

.?AP36 P g.m-3 0.095 0.100 0.058 0.110 

48hEC50 % 40 50 70 35 

 

*+,-$+ 2.  (?7674@:3=6 <=:=3>8=6 68P6=67436Q >=P4;36Q 7>;4 

Tsm g.dan-1 373044 219564 310765 378000 

Tom g.dan-1 1585437 794475 1037477 1092000 

TN g.dan-1 1199.1 11551.6 765.0 1260 

TP g.dan-1 421.9 288.9 277.3 462.0 

Esm ES 6783 3992 5650 6873 

Eom ES 26424 13903 17291 18746 

K - 0.99 1.05 0.99 1.03 

EN ES 100 96 64 105 

EP ES 211 144 139 231 

Etoks ES 11103 5778 6830 12000 

Rt ” 0 0 0 0 

.?AP36 ( " ( " 37838 19921 24324 31082 

( " ?>C6D>743 34 
100%-=36 ?4P4E6=:= 

( " 37838 28459 27027 31082 

-><=> 8: A87494 3497:X4 A=7C\:34 7C69:;3>8=, ( " A >7>O 8@A[49A 653>86: 37838. 
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! )$I$* 

I$ &I,H(LJ$,$M( ! .J,)Z(#!K "J(-(#. I$+$Z(M$ (( ")  K(J!G!K KH()(M$ 

->;4E6 > 54D4\674[A 

 

1. &;:3=6q6?4E6>36 P>;4E6 

 

1.1. &;:3=6q6?4E694 54D4\674[4 

 

#4567 54D4\674[4  

  

K4=6[36 NC>9 PC473>D @6E4  

  

 C>9 P>C:8?>D >N7:536?4  

 

$;C:84 

 #48:T:  

 .@6E4 6 NC>9  

 J:@/q4?8  

 (-mail  

 WEB 4;C:84  

 

G4 @6 8: 54D4\674[ 34@456 A 54<=6X:3>9 5>36 (;4/3:)  

0@484 7>;>=>?4 C:E6P69:3=4  

,C8=4 7:5: 84 7>;>=>?>O1  

):;36 NC>9 6579:<=494 A =>?A D>;63:  

 

-)&/!+: &579:<=496 >7@4<X:3: @4N>C4=>C69: > 657C<:36O 434@654O4/O9:C:U6O4, 84 NC>9:O 6 ;4=AO>O. 

T+,-$+ 1. &579:<=49 > 65O9:C:36O 7C69:;3>8=6O4 P>=C:N36O 54 65C4[A3474U: ( "-4 

-:C6>; 68P6=674U4     

!534?4 68PA8=4     

 

-4C4O:=4C H:;636E4     

-C>=>? m3dan-1     

J:OP:C4=AC4 0C     

"A8P:3;>743: O4=:C69: gm-3     

HPKCr gm-3     

BPK5 gm-3     

.?AP36 N gm-3     

.?AP36 P gm-3     

48hEC50 %     

 

*+,-$+ 2. .=7C\:36 :?7674@:3=6 <=:=3>8=6 68P6=67436Q >=P4;36Q 7>;4 

-:C6>; 68P6=674U4     

!534?4 68PA8=4     

 

(?7674@:3= <=:=3>8=6 H:;636E4      

Tsm gdan-1     

Tom gdan-1     

JN gdan-1     

TP gdan-1     

ESM ES     

EOM ES     

K -     

EN ES     

EP ES     

                                            

1 G6C:?=34 7:54 84 7>;>=>?>O-1, PC:?> 9473>D ?434@654E6>3>D 868=:O4-2, PC:?> ?434@654E6>3>D  

  868=:O4 ;CAD>D 54D4\674[4-3, ;CAD6 PC6C>;36 C:E6P69:3=-4 
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Etok ES     

Rt -     

.=7C\:36 ( " ( "     

( " ?>C6D>743 34 100% 
?4P4E6=:= 

( " 
    

.?AP36 ( "  

 

!"#$%& 2 

II  )(-. /&0$ ")-"0$ 
K&#&"J$)"J,!  -!�!-)&,)(, L.K$)"J,$ & ,!G!-)&,)(G( 

$#0(J#& /&"J I$+$Z&,$v$ 

->;4E6 > 54D4\674[A  

1. &;:3=6q6?4E6>36 P>;4E6 

1.2. &;:3=6q6?4E694 54D4\674[4 

#4567 54D4\674[4  

  

K4=6[36 NC>9 PC473>D @6E4    

  

 C>9 P>C:8?>D >N7:536?4  

 

$;C:84   

 !P<=634  

 #48:T:  

 .@6E4 6 NC>9  

 J:@/q4?8  

 (-mail  

 W(B 4;C:84  

 

G4 @6 8: 54D4\674[ 34@456 A 54<=6=3>9 5>36 657>C6<=4 (;4/3:)  

0@484 7>;>=>?4 C:E6P69:3=4  

04=:D>C694 54D4\674[4 (1 6@6 2) PC:O4 >7>O PC476@36?A  

,C8=4 7:5: 84 7>;>=>?>O2  

 

1.3. &;:3=6q6?4E694 ;9:@4=3>8=6 

->;DCAP4 ;9:@4=3>8=6 
1.4. #4567 P>D>343 

L6qC4 #4567 
!83>734 ;9:@4=3>8=  

(;4/3:) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
1.5. 0C4=4? >P68 =:Q3>@><?>D PC>E:84 PC>657>;U: 84 O9:8=6O4 348=43?4 >=P4;36Q 7>;4 (N@>? <:O4): 
 
"?6E4 @>?4E69: 
 

-!+!#&, J!0!,& !J-$G#&' ,!G$ "$ -!"J)!H(M(K I$ -)(v&L�$,$M( & KH()#&K KH("J&K$ I$ &"-&J&,$M( 
3/:D:3;4 A5 8?6EA: 
"?6E4 @>?4E69: 84 P>D>36O4, >83>736O =>?>76O4 >=P4;36Q 7>;4, P>8=C>9:U:O 54 PC:[6<X474U:, q634@36O 68PA8=6O4 A PC6C>;36 

C:E6P69:3= 84 34567>O C:E6P69:3=4, >;3>83> PC6?TA[E6O4 34 9473A ?434@654E69A 84 345676O4 A@6E4 A ?>96O4 8: 34@45: PC6?TA[E6. 
.5 >;D>74C49AX: C:;3: NC>9:7: AP68A9A 8: 8T:;:X: >534?::  
P>D>3 – * 84 U:D>76O 34567>O A @:D:3;6,  
>83>736 =>?>76 84 >534?>O 7C8=: >=P4;36Q 7>;4:  
0 – =:Q3>@><?:,  
1 – 8436=4C3:,  
+ – 4=O>8q:C8?:,  
" – C48Q@4;3:, 6@6 U6Q>7: ?>ON634E69:. 
->8=C>9:U: 54 PC:[6<X474U: – C:;36 NC>9 84 >534?>O – !. 
-C6?TA[E6 34 ?434@654E69A – C:;36 NC>9 84 >534?>O – 3. 

                                            

2 G6C:?=34 7:54 84 7>;>=>?>O-1, PC:?> 9473>D ?434@654E6>3>D 868=:O4-2,  PC:?> ?434@654E6>3>D 868=:O4 ;CAD>D 54D4\674[4-3,  ;CAD6 

PC6C>;36 C:E6P69:3=-4 
3 ):;36 NC>9 P>D>34- <6qC4 84 8?6E: @>?4E69: (1.4). 04;4 8: P>;4E6 >;3>8: 34 E69:@A @>?4E69A A >7A CANC6?A AP68A9: 8: JQ 
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&8PA8= A PC6C>;36 7>;>=>? – C:;36 NC>9 84 >534?>O – 4. 
&8PA8= 34 5:OT6<=: – C:;36 NC>9 84 >534?>O – 5. 
 

2. )4;36 6 PC>657>;36 C:V6O 
*+,-$+ 1. -C>657>;36 E6?@A86 (D>;6<U6, 8:;O6[36, ;3:736) 

+>;6<U6 E6?@A8  C>9 C4;36Q ;434 

-:C6>; C4;4            (?4@:3;4C8?6 
O9:8:E6) J6P PC>657>;U: 

!; G> 

+>;6<U: ":;O6[3> 

 C>9 C4;36Q 84=6 
;3:73> 

#69: 8:5>38?4      

":5>38?4 – A ?4OP4U6      

":5>38?4 – 743 ?4OP4U:      

 

*+,-$+ 2. G3:736 C4;36 C:V6O 54P>8@:36Q 

 C>9 54P>8@:36Q P> 8O9:34O4 J6P PC>657>;U: 

-C74 GCAD4 JC:X4 .?AP3> 

 C>9 PC6PC:OT:36Q     
>NC>?4/;43 

#69: 8:5>38?4      

":5>38?4 – A ?4OP4U6      

":5>38?4 – 743 ?4OP4U:      

 

*+,-$+ 3. G3:736 ?4P4E6=:= PC>657>;U: – 638=4@6C43, >8=74C:3 

04P4E6=:= 

!8=74C:3 
J6P PC>657>;U: 

"6C>7634/P
C>657>;4 

#4567 
H:;. 

O9:C: 
&38=4-
@6C43 -C>-

89:[43 
% 638=4-
@6843>D 

K4?8. 
% 638=4-
@6843>D 

#69: 8:5>38?4         

":5>38?4- A ?4OP4U6         

":5>38?4- 743 ?4OP4U:        

 
3. ->;4E6 > P>=C><U6 7>;:  

*+,-$+ 1. ->=C><U4 7>;: PC:O4 657>CA 834N;69:74U4 

->=C><U4 7>;: 

">P8=7:36 657>C ,>;>7>; 

.?AP3> K63. K4?8. .?AP3> K63. K4?8. 

.?AP-
34 P>-
=C>-
<U4 

!; =>D4 
=:Q3. 

PC6PC. 
7>;: 

 
J6P PC>65-

7>;U: 

 
K9:8:E6 

 
 C>9. 

C4;36Q 
;434 O9:-

8:[3> O3/O9:-
8:E 

O3/;43 O3/;43 O3/O9:-
8:E 

O3/;43 O3/;43 O3/ 
;43 

O3/;43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

 10          

 11          

 12          

#69: 8:5>38?6 8C:;U4. 
7C69:;3>8= 

  * *  * *   

A ?4OP4U6 8C:;U4. 
7C69:;3>8= 

  * *  * *   

,43 ?4OP4U: 8C:;U4 
7C69:;3>8= 

  * *  * *   

 
!N94<U:U4 54 J4N:@A 1: 
I4 874?6 O9:8:E A369:=6 =6P PC>657>;U: 6 NC>9 C4;36Q ;434. J6P PC>657>;U::  
369: 8:5>38?4 – 1,  
8:5>38?4 A ?4OP4U6 – 2,  
8:5>38?4 743 ?4OP4U: – 3. 
. CANC6?: 5, 6, 8 6 9 AP68A9A 8: O636O4@3: 6 O4?86O4@3: 7C69:;3>8=6 54 >;D>74C49AX6 O9:8:E, 4 A CANC6?4O4 >534[:36O * 

4P8>@A=36 O636OAO6 6 O4?86OAO6. 

                                            

4 !N47:53> AP684=6 ;4 @6 9: ?4P4E6=:= 65C4V:3 34 86C>763A 6@6 PC>657>;, 34567 6 9:;636EA O9:C: 
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*+,-$+ 2. ->=C><U4 7>;: PC:O4 34O9:36 – ;3:736 P>;4E6 (O3/;43) 

J:Q3>@><?: )48Q@4;3:  
J6P PC>657>;U: -C>89:[34 K4?8. -C>89:[34 K4?8. J6P C:E6C?A-@4E69: 

"436=4C3: 
PC>89:[34 

1 2 3 4 5 6* 7 

       

       

       

 
* – !534?4 54 7C8=A C:E6C?A@4E69::  
>=7>C:3 868=:O N:5 C:E6C?A@4E69: – 1, 
P>@A>=7>C:3 868=:O C:E6C?A@4E69: – 2,  
54=7>C:3 868=:O C:E6C?A@4E69: – 3. 
 
4. !83>73: 86C>763: 6 PC>657>;6 
*+,-$+ 1. !83>73: 86C>763: 6 PC>657>;6 

"6C>763: 6 PC>657>;6 65 876Q P>D>34 54D4\674[4  +>;6<U4 P>=C><U4 >83>736Q 86C>7634 6 q634@36 PC>657>;6 

(?>@6[634 54 PC>=:?@A D>;63A) 

"6C>763: 

  

  

  

  

-C>657>;6 

  

  

  

  

 

5. ->;4E6 > >=P4;36O 7>;4O4 

  

2.1.1.2. *+,-$+ 1. J6P ?434@654E69: PC:O4 q634@36O 68PA8=6O4 

L6qC4 q634@3>D 68PA8=4       J6P ?434@654E69: J:Q3>@><?4 )48Q@4;34 "436=4C34 $=O>8q:C8?4 

1 2 3 4 5 6 

":P4C4=43      

I49:;36[?6     

":P4C4=43      

I49:;36[?6     

":P4C4=43      

I49:;36[?6     

":P4C4=43      

I49:;36[?6     

 
!N94<U:U: A5 J4N:@A 1: 
04;4 9: ;6> ?434@654E6>3>D 868=:O4 ?>96 DC476=6C4 347:;:3>O q634@3>O 68PA8=A, >;3>83> PC6?TA[?A 34 ?434@654E69A 8:P4C4=43, 

AP68A9: 8: 534? „+“ 84O> A 9:;3>9 >; >;D>74C49AX6Q CANC6?4. !8=4@: >8=49A 3:P>PAU:3:. 
$?> 9: ?434@654E694 549:;36[?4, AP68A9: 8: 534? „+“ A 87: >;D>74C49AX: CANC6?: 54 874?A 7C8=A >=P4;36Q 7>;4. !8=4@: >8=49A 

3:P>PAU:3:. 
L6qC4 q634@3>D 68PA8=4, >;3>83> PC6?TA[?4 34 ?434@654E69A 68PAU474 8: PC:O4 >534E6 ;4=>9 34 8?6E6 @>?4E69: (1.4). 
 
*+,-$+ 2. ->C69:?@> 6 7C8=4 >=P4;36Q 7>;4 

04C4?=:C >=P4;3: 7>;: L6qC4 
P>D>34 

L6qC4 =>?4 >=P. 
7>;4 65 P>D>34 J6P ,C8=4 04C4?=:C 

J:Q3. PC>E:86 A ?>96O4 348=49A 
>=P4;3: 7>;: 

#4[63 68PA<=4U4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
!N94<U:U: A5 J4N:@A 2: 
(1), (2) L6qC4 P>D>34 6 =>?>74 >=P4;36Q 7>;4 84 8?6E: @>?4E69: (1.4). $?> 8: 3: O>DA ;>N6=6 P>;4E6 54 P>D>3:, A CANC6E6 1 

AP684=6 JQ, 4 A CANC6?A 2 84O> q634@3: =>?>7: 34 ?>96O4 8: 34@45: PC6?TA[E6 34 ?434@654E69A, >;3>83> 68PA8=6 A PC6C>;36 
C:E6P69:3=. . >7>O 8@A[49A A CANC6?A 6 AP68A9A 8: 34974V3696 PC>E:86 348=43?4 >=P4;36Q 7>;4 54 E69:@A q4NC6?A.  

(3) J6P >=P4;3: 7>;::  
86C>74 –1,  
C:E6C?A@4E6>34 – 2,  
PC:[6<X:34 – 3,  
;9:@6O6[3> PC:[6<X:34 – 4.  
(4) ,C8=4:  
=:Q3>@><?4 – 1,  
C48Q@4;34 – 2,  
8436=4C34 – 3,  
4=O>8q:C8?4 – 4 6@6 ?>ON634E694 347:;:36Q 7C8=4. 
(5) 04C4?=:C:  
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N6>C45DC4;T67: – 1,  
=>?86[3: – 2,  
84 P>7:X436O 8A8P:35694O4 – 3,  
84 P>7:X43>O =:OP:C4=AC>O – 4, 
8436=4C3: – 5.  
(7) #4[63 68PA<=4U4:  
?>3=63A4@3> – 1,  
<4CV3> – 2,  
3:O4 =:Q3>@><?6Q >=P4;36Q 7>;4 – 3. 
 
*+,-$+ 3. !P68 68PA8=4 6 O>DAX3>8= A56O4U4 A5>C4?4 6 O9:C:U4 PC>=>?4 

K>DAX3>8= O9:C:U4 �634@36 C:E6P69:3= L6qC4 
O9:C3>D 
O9:8=4 
(68PA-

8=4) 

J6P 
O9:C3>D 
O9:8=4 
(68PA-

8=4) 

L6qC4 P>-
D>34 65 ?>-
D4 P>=6[A 
>=P4;3: 

7>;: 

$;C:84 
(A@6E4 

6@6 >P68) !P68 
K>DA-
X3>8= 

O9:C:U4 

):D68=C4-
E694 

PC>=>?4 
(;4/3:) 

,C8=4 
#4567 

7>;>=>?4 

!534?4 349N@6V:D 
O9:C3>D PC>q6@4 

34 7>;>=>?A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          

!N94<U:U: A5 J4N:@A 3: 
(1) L6qC4 O9:C3>D O9:8=4, >;3>83> 68PA8=4 84 8?6E: @>?4E69: (1.4). 
(2) J6P O9:C3>D O9:8=4:  
68PA8= A PC6C>;36 7>;>=>? – 1,  
PC6?TA[4? 34 9473A ?434@654E69A – 2,  
PC6?TA[4? 34 63;A8=C698?A ?434@654E69A ;CAD>D 54D4\674[4 – 3,  
68PA8= 34 5:OT6<=: – 4,  
>8=4@> – 5. 
(3) L6qC: P>D>34 PC:O4 8?6E6 @>?4E69: (1.4). 
(5) !P68:  
68PA8= P>=>PT:3 – 1,  
>=7>C:36 ?434@ – 2,  
E9:7>7>; – 3,  
P>D>;43 <4Q= – 4,  
;AN>? <4Q= – 5,  
68PA8= P>; A8P>C>O – 6,  
7:@6?4 NC5634 =>?4 – 7. 
(6) K>DAX3>8= O9:C:U4:  
AC:\:3 68PA8=, 638=4@6C43 O9:C4[, O>DAX: 4A=>O4=8?> A56O4U: A5>C4?4 – 1,  
AC:\:3 68PA8=, 369: 638=4@6C43 O9:C4[, O>DAX: O9:C:U: PC>=>?4 6 A56O4U: A5>C4?4 – 2,  
O>DAX: ?>C:?=3> O9:C:U: PC>=>?4 6 A56O4U: A5>C?4, 68PA8= 369: P>8:N3> AC:\6743 – 3,        
=:V4? PC68=AP 4@6 9: O>DAX: 657C<6=6 O9:C:U: – 4,  
7:>O4 =:V4? PC68=AP, 369: O>DAX: ?>C:?=3> 657C<6=6 O9:C:U: – 5. 
(8) ,C8=4 C:E6P69:3=4:  
C69:?4 – 1,  
4?AOA@4E694 – 2,  
9:5:C> – 3,  
?434@-4. 
(9) !;D>74C49AX6 34567 7>;>=>?4 
 
*+,-$+ 4. 074@6=:= :q@A:3=4 6@6 >=P4;36Q 7>;4 ;:q636843 7>;36O 4?=>O 

-4C4O:=4C H:;636E4 O9:C: L6qC4 68PA8=4 6@6 PC6?TA[?4 34 ?434@654E69A 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
 
$?> 369: ;:q636843 ;>57>@>O, =4N:@4 >8=49: 3:P>PAU:34. L6qC4 68PA8=4 6@6 PC6?TA[?4 PC:O4 8?6E6 34 @>?4E696 (1.4). 
 
6. ->8=C>9:U4 54 PC:[6<X474U: >=P4;36Q 7>;4 
6.1. !P<=6 P>;4E6 
.?AP43 NC>9 P>8=C>9:U4 34 @>?4E696*____________________ 
"7: >=P4;3: 7>;: 84 @>?4E69: 8: PC:[6<X4749A (;4/3:) ___ 
-C>E:34= PC:[6<X:36Q >=P4;36Q 7>;4 84 [6=47: @>?4E69:______ 
 
*+,-$+ 1. -C:D@:; 876Q P>8=C>9:U4 

!=P4;3: 7>;: 
-C>9:?=>7436 

?4P4E6=:= 
JC><?>76 

L6qC4 
P>8=C>9:U4 

,C8=4 PC>-
E:84 

PC:[6-
<X474U4 ,C8=4 J6P O3/ ;43 

?D 
 -05/;43 

+>;634 
65DC4;-

U: &5DC4;U: 
0K 

0K/D>; 

J:?AX6 P>-
;4E6 > C4;A 
P>8=C>9:U4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          

*P>;C45AO69:74 E9:@>76=: 868=:O:, ?4;4 3:O4 65DC4\:3>D P>8=C>9:U4, AP68A9: 8: 0. 
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(1) L6qC4 P>8=C>9:U4  84 8?6E: @>?4E69: (1.4). 
(2) J6P PC>E:84: 
O:Q436[?6 – 1,  
q656[?>-Q:O698?6 – 2,  
N6>@><?6 – 3 6@6 ?>ON634E69: 347:;:36Q =6P>74. 
(3) ,C8=4 >=P4;3: 7>;:: 
=:Q3>@><?: –  1,  
C48Q@4;3: – 2,  
8436=4C3: – 3,  
4=O>8q:C8?: – 4, 6@6 ?>ON634E694 347:;:36Q 7C8=4. 
(4) J6P:  
86C>7: – 1,  
C:E6C?A@4E6>3: – 2,  
PC:[6<X:3: – 3,  
;9:@6O6[3> PC:[6<X:3: – 4 6@6 ?>ON634E69: 347:;:36Q =6P>74. 
(6) "4O> 54 >=P4;3: 7>;: 84 >CD438?6O >P=:C:X:U:O. 
(10) I4 >P68 8A P>3A\:3: 8T:;:X: >PE69:: 
- 65DC4\:3> P>8=C>9:U: 369: PA<=:3> A P>D>3 – 1, 
- P>8=C>9:U: PA<=:3> A P>D>3, C4;6 6 :q:?4= 54;>7>T474 – 2, 
- P>8=C>9:U: PA<=:3> A P>D>3, C4;6 6 :q:?4= 3: 54;>7>T474 –  3 6 
- P>8=C>9:U: PA<=:3> A P>D>3, 84;4 743 qA3?E69: – 4.  
 
6.2. -C>E:86 PC:[6<X474U4 >=P4;36Q 7>;4 – P>9:;634[34 P>8=C>9:U4 

              (54 874?> P>8=C>9:U: P>8:N34 =4N:@4) 

L6qC4 P>8=C>9:U4  

L6qC4 P>D>34 65 ?>96Q P>=6[A 
>=P4;3: 7>;: 

 

1. ->9:;636 PC>E:86 PC:O4 C:;>8@69:;A 9:;636E4 34 @63696 PC:[6<X474U4 7>;:: 

4)  

N)  

7)  

D)  

;)  

2. ->9:;636 PC>E:86 PC:O4 C:;>8@69:;A 9:;636E4 34 @63696 >NC4;: OAT4: 

4)  

N)  

7)  

3. �634@34 ;68P>56E694 OAT4 P>8@69: >NC4;: (>;3>86 8: 84O> 34 >P6843> P>8=C>9:U:) 

   �634@34 ;68P>56E694  

*<6qC: P>8=C>9:U4 6 P>D>34 65 ?>96Q P>=6[A >=P4;3: 7>;:** 84 8?6E: @>?4E69: (1.4) 
* **DC4;8?4 ;:P>3694 – 1, 63;A8=C698?4 ;:P>3694 – 2, 5:OT6<=: 34 @>?4E696 54D4\674[4 – 3, 5:OT6<=: 743 @>?4E69: 54D4\674[4 – 4 

(84 P>;4=?>O > @>?4E696 O9:8=4), >8=4@> – 5. 
 
6.3. $=:8=4E694 P>8=C>9:U4 
*+,-$+ 1. ->8T:;U6 P>;4E6 > 4=:8=4E696 P>8=C>9:U4 

L6qC4 P>8=C>9:U4*  

------------ ------------ ------------- 
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7. v7C8=6 6 =:[36 >=P4E6 
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12 01 '>=:@6, O>=:@6 6 8@6[3> 1 ?C:7:= 0,16 

12 11 ):8=>C436, D>8=6>36E:, ?4q43:, N4C>76 6 8@6[36  
AD>8=6=:T8?6 >N9:?=6 

1 54P>8@:36 
0,80 

12 21 -4386>36, NA3D4@>76, ?4OP>76 6 8@6[36 >N9:?=6 1 ?C:7:= 0,08 

12 31 +4C4V:, 8:C7686, 4A=>-PC4>36E:, 7A@?4365:C8?: C4;6>36E:, 
>=P4;6, C4;6>36E: 54 >NC4;A O:=4@4, ?4O:34 6 8@6[3> 
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28                                    SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 79                                   5.08.2011. 

31 11 !=P4;3: 7>;: 8=>[4C8?6Q >CD43654E694, >CD43654E694 54 A5D>9 
;67T4[6   

1 86=36  P4P?4C 
0,01 

31 12 !=P4;3: 7>;: 8=>[4C8?6Q >CD43654E694, >CD43654E694 54 A5D>9 
;67T4[6 

1 ?CAP36 P4P?4C 
0,33 

31 13 -//- 1 876U4 0,10 

31 14 -//- 1 ?>O. P:C4;6 0,005 

31 15 .5D>9 84@O>36;36Q 7C8=4    kg  PC>657:;:3: C6N: 0,02 

31 16 .5D>9 E6PC>36;36Q 7C8=4 kg  PC>657:;:3: C6N: 0,02 

32 11 0@4>36E: 100 kg „V67: 74D:“ 876U8?> 1,00 

32 12 -//- 100 kg „V67: 74D:“ P:C4;6 0,25 

32 13 -//- 100 kg „V67: 74D:“ >8=4@> 1,00 

3214 -C:C4;4 100 kg „86C>763:“ 876U8?> 0,15 

3215 -//- 100 kg „86C>763:“ P:C4; 0,05 

3216 -//- 100 kg „86C>763:“ >8=4@> 0,20 

3217 -//- 100 kg „86C>763:“ C6N: 0,30 

33 11 KT:?4C: 1.000 l O@69:?4 0,15 

33 12 -//- 1.000 kg PA=:C4 4,50 

33 13 -//- 1.000 kg 86C4 3,00 

33 14 -//- 1.000 kg 86C>763: 54 8@4;>@:; 0,40 

33 15 -//- 1.000 kg O@69:?4 A PC4QA 1,20 

33 16 -//- 1.000 kg ?>35:C76C43>D O@69:?4 0,50 

33 17 -//- 1.000 l 9>DAC=4 0,20 

41 11     -C>657>;U4 PC6C>;36Q N:54@?>Q>@36Q P6X4 1.000 l P6X4 5,00 

41 11     -C>657>;U4 D456C436Q N:54@?>Q>@36Q P6X4 1.000 l P6X4 0,50 

42 11 -C>657>;U4 4@?>Q>@36Q P6X4 1.000 l P6X4 10,00 

51 11 ,>;4 A =:Q3>@><?>O PC>E:8A PC>657>;U: 6 =:Q36[?4 7>;4 1 m3 7>;: – N6>C45DC4;67: 0,02 

51 12 -//- 1 m3 7>;: – 3:>CD438?: 0,03 
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7@4836E6 O>=>C36Q 7>56@4 (P@4X4 8: PC6 C:D68=C4E696 7>56@4 
54 D>;6<U6 367>) 

1 E68=:C34 6@6 PC6?>@6E4 54 
PC:7>5 34q=: 6 34q. ;:C67. 3,00 

53 12 -//- 1 E68=:C34 6@6 PC6?>@6E4 54 
PC:7>5 >8=4@6Q =:[3>8=6 

3,00 

53 13 -//- 1 4A=>NA8 6@6 ?4O6>3   3,00 

53 14 -//- 1 ?4O6>38?4 PC6?>@6E4 1,00 

53 15 -//- 1 ;>8=473> 6@6 PA=36[?> 
7>56@> 

0,80 

53 16 -//- 1 O>=>C36 [4O4E, D@68:C, 
=C4?=>C 6 8@. 

0,80 

53 17 -//- 1 V:T:536[?4 @>?>O>=674 3,50 

53 18 -//- 1 V:T:536[?6 74D>3  0,80 

54 11 +C4\:7638?: O4<63: 1 O9:<4@6E4, ;>5:C, N4D:C, 
A=>74C674[, 74T4? 6 8@. 

2,00 
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;C736Q 8>C=6O:34=4 
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