
2026

На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о пре во зу у друм -
ском са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 111/08 и 50/10), чла на 4. став 1. Пра -
вил ни ка о ускла ђи ва њу и ре ги стра ци ји ре до ва во жње
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 15/09 и 24/09)
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 и 11/09), ми ни -
стар са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ 

РЕ ДО ВА ВО ЖЊЕ

1. У Ко ми си ју за ускла ђи ва ње ре до ва во жње за под руч -
не ли ни је ко је ускла ђу је Под руч на при вред на ко мо ра Би је -
љи на за ре ги стра ци о ни пе ри од 2011/2012. го ди не име ну ју
се:

а) Пре драг Ћур ко вић, дипл. инж. са о бра ћа ја из Бра тун -
ца - пред сјед ник,

б) Ми ли ја Ра до вић, дипл. инж. са о бра ћа ја из Звор ни ка
- члан и

в) Рад ми ла Но ва ко вић, дипл. прав ник из Би је љи не -
члан. 

2. Ад ми ни стра тив не и дру ге по сло ве за по тре бе Ко ми -
си је оба вља ће струч на слу жба Под руч не при вред не ко мо -
ре Би је љи на.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.03/033-2888/10
1. децембра 2010. године Министар,
Бања Лука Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.

2027

Ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те Ре пу -
бли ке Срп ске, на осно ву чла на 6. став 1. тач ка ђ) За ко на о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти на ра ду (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 13/10) и рје ше ња о ис -
пу ње но сти усло ва за из да ва ње ли цен це за оба вља ње по -
сло ва из чла на 40. За ко на о за шти ти на ра ду (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) из чла на 3.
Пра вил ни ка о ви си ни тро шко ва за из да ва ње ли цен ци
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/08),
и з д а  ј е

Л И  Ц Е Н  Ц У

“Ел трон” дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу за
про јек то ва ње, над зор и кон салт ниг Ба ња Лу ка, ул. Вељ ка
Мла ђе но ви ћа бб, Ба ња Лу ка, ис пу ња ва усло ве за оба вља ње
по сло ва из чла на 40. За ко на о за шти ти на ра ду (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10).

Ова ли цен ца се из да је на пе ри од од че ти ри го ди на, и то
од 1. де цем бра 2010. го ди не до 1. де цем бра 2014. го ди не, а
про те ком тог пе ри о да под ли је же оба ве зном об на вља њу.

У скла ду са чла ном 17. тач ка 4. Пра вил ни ка ли цен ца за
об а вља ње по сло ва за шти те и здра вља на ра ду из чла на 40.
За ко на о за шти ти на ра ду об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број ре ги стра: 1/2010
1. де цем бра 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ра де Ри сто вић, с.р.

2028

Ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те Ре пу -
бли ке Срп ске, на осно ву чла на 6. став 1. тач ка ђ) За ко на о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти на ра ду (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 13/10) и рје ше ња о
испу ње но сти усло ва за из да ва ње ли цен це за оба вља ње по -

сло ва из чла на 40. За ко на о за шти ти на ра ду (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) из чла на 3.
Пра вил ни ка о ви си ни тро шко ва за из да ва ње ли цен ци
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/08),
и з д а  ј е

Л И  Ц Е Н  Ц У

“Технологија и заштита” д.о.о. за про јек то ва ње, посло-
ве заштите на раду, заштите од пожара, екологију, технич-
ка испитивања и услуге Добој, ул. Светог Саве бр. 1, Добој,
ис пу ња ва усло ве за оба вља ње по сло ва из чла на 40. За ко на
о за шти ти на ра ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 1/08 и 13/10).

Ова ли цен ца се из да је на пе ри од од че ти ри го ди на, и то
од 13. де цем бра 2010. го ди не до 13. де цем бра 2014. го ди не,
а про те ком тог пе ри о да под ли је же оба ве зном об на вља њу.

У скла ду са чла ном 17. тач ка 4. Пра вил ни ка ли цен ца за
об а вља ње по сло ва за шти те и здра вља на ра ду из чла на 40.
За ко на о за шти ти на ра ду об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број ре ги стра: 2/2010
13. де цем бра 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ра де Ри сто вић, с.р.

Републичка управа за инспекцијске послове

На осно ву чла на 75. став 3. За ко на о ин спек ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 74/10) и чла на 89. 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), уз са гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, ди рек тор Ре пу блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло ве
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ УЗИ МА ЊА УЗО РА КА, ЊИ ХО ВОГ 

ЧУ ВА ЊА, НА ЧИ НУ ДО СТА ВЉА ЊА ОВЛА ШЋЕ НИМ 

ЛА БО РА ТО РИ ЈА МА И ТРО ШКО ВИ МА 

ПО СТУП КА УЗОР КО ВА ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се по сту пак узи ма ња
узо ра ка од стра не ин спек то ра Ре пу блич ке упра ве за ин -
спек циј ске по сло ве и ин спек то ра ко ји по сло ве ин спек циј -
ског над зо ра оба вља ју у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве (у
да љем тек сту: ин спек тор), по сту пак чу ва ња узо ра ка, на чин
њи хо вог до ста вља ња овла шће ним ла бо ра то ри ја ма и тро -
шко ви по ступ ка узор ко ва ња.

Члан 2.

Узор ци се узи ма ју, пе ча те, озна ча ва ју, до ста вља ју и чу -
ва ју у скла ду са стан дар ди ма, тех нич ким нор ма ти ви ма,
дру гим про пи си ма и пра ви ли ма стру ке.

Члан 3.

(1) Ин спек тор узи ма узор ке не по сред но или по сред но
пу тем овла шће не ла бо ра то ри је.

(2) Су бје кат над зо ра у скла ду са за ко ном омо гу ћа ва ин -
спек то ру узи ма ње узо ра ка за ис пи ти ва ње и без на кна де му
ста вља на рас по ла га ње по треб не ко ли чи не про из во да и
дру гих пред ме та или ства ри за ис пи ти ва ње.

Члан 4.

При ли ком узи ма ња узо ра ка за ис пи ти ва ње под истим
усло ви ма и у исто ври је ме узи ма ју се два при мјер ка узор -
ка, у по треб ној ко ли чи ни за пр ву и дру гу ана ли зу (су пер -
 ана ли за).

Члан 5.

Пе ча ће ње узо ра ка вр ши се по год ним сред стви ма, као
што су плом ба, су ви пе чат и во сак, јем стве ник и слич но и
на на чин ко јим се обез бје ђу је ин те гри тет узе тих узо ра ка.
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Члан 6.

Озна ча ва ње узо ра ка вр ши се на на чин ко јим се обез бје -
ђу је по у зда на иден ти фи ка ци ја узе тих узо ра ка ши фри ра -
њем ка да год је то мо гу ће.

Члан 7.

Дру ги узо рак се чу ва код ин спек циј ског ор га на или код
овла шће не ла бо ра то ри је на та кав на чин да се чу ва њем не
на ру ша ва ју свој ства узе тих узо ра ка.

Члан 8.

(1) Ин спек тор без од ла га ња до ста вља узо рак на ана ли -
зу овла шће ној ла бо ра то ри ји по свом из бо ру во де ћи ра чу на
о тро шко ви ма до ста вља ња узо ра ка и вре ме ну до би ја ња ре -
зул та та ана ли зе. 

(2) Ин спек тор пи сме но оба вје шта ва су бјек та над зо ра о
ре зул та ти ма ис пи ти ва ња узор ка и до ста вља му је дан при -
мје рак ла бо ра то риј ског на ла за у што кра ћем ро ку.

Члан 9.

(1) Су бје кат над зо ра мо же у ро ку од три да на од да на
до ста вља ња ре зул та та ана ли зе пр вог узор ка зах ти је ва ти
дру гу ана ли зу.

(2) На за хтјев су бјек та над зо ра ин спек тор до ста вља
дру ги узо рак на ана ли зу дру гој овла шће ној ла бо ра то ри ји
по свом из бо ру во де ћи ра чу на о тро шко ви ма до ста вља ња
узор ка и вре ме ну до би ја ња ре зул та та ана ли зе. 

(3) У свим слу ча је ви ма у ко ји ма ре зул тат дру ге ана ли -
зе узор ка од сту па од пр ве ана ли зе мје ро да ван је ре зул тат
дру ге ана ли зе узор ка, и за пред у зи ма ње ин спек циј ских
мје ра и за сно ше ње тро шко ва ана ли зе.

Члан 10.

(1) У слу ча је ви ма у ко ји ма је већ угро же но здра вље љу -
ди, жи вот не сре ди не, жи во ти ња или би ља узи ма се са мо је -
дан узо рак и не мо же се зах ти је ва ти дру га ана ли за. 

(2) У слу ча ју узи ма ња узор ка ла ко квар љи вих про из во -
да или про из во да код ко јих рок тра ја ња бр зо ис ти че, ако то
зах ти је ва су бје кат над зо ра, са узи ма њем пр вог узор ка ин -
спек тор узи ма и дру ги узо рак и исто вре ме но их до ста вља
на пр ву и дру гу ана ли зу раз ли чи тим овла шће ним ла бо ра -
то ри ја ма. 

Члан 11.

Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се у слу ча је -
ви ма у ко ји ма је по је ди но пи та ње по ступ ка узи ма ња узо ра -
ка, чу ва ња узо ра ка, на чи на до ста вља ња узо ра ка овла шће -
ним ла бо ра то ри ја ма и тро шко ва по ступ ка узор ко ва ња дру -
га чи је уре ђе но по себ ним про пи сом. 

Члан 12.

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: 26.012/020-67-13/10
8. децембра 2010. године Директор,
Бања Лука Славко Суботић, с.р.

На осно ву чла на 39. став 2. За ко на о ин спек ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 74/10) и чла на 89. 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), уз са гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, ди рек тор Ре пу блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло ве
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ ГЛЕ ДУ И НА ЧИ НУ КО РИ ШЋЕ ЊА СЛУ ЖБЕ НИХ
УНИ ФОР МИ ИН СПЕК ТО РА РЕ ПУ БЛИЧ КЕ 
УПРА ВЕ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ У 

СПОЉ НО ТР ГО ВИН СКОМ НАД ЗО РУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се из глед, слу жбе не
озна ке, ври је ме тра ја ња и на чин ко ри шће ња слу жбе них

уни фор ми ин спек то ра у спољ но тр го вин ском над зо ру Ре пу -
блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло ве (у да љем тек сту:
Ин спек то рат).

Члан 2.

(1) Спољ но тр го вин ски над зор вр ше фи то са ни тар ни и
здрав стве ни ин спек тор.

(2) Ин спек тор у спољ но тр го вин ском над зо ру има уни -
фор му и но си је то ком слу жбе.

(3) Ин спек тор на уни фор ми но си ам блем Ин спек то ра -
та.

(4) По ред слу жбе не уни фор ме, ин спек тор има и рад ну
одје ћу.

(5) Рад на одје ћа се ко ри сти при ли ком оба вља ња пре -
гле да на гра ни ци у пре во зним и пре но сним сред стви ма
(ка ми он, брод, лу ка, ва гон, скла ди шта и др.).

Члан 3.

(1) Уни фор му чинe: 

а) са ко зим ски/љет њи - 1 ко мад, 

б) пан та ло не зим ске - 1 ко мад, 

в) пан та ло не љет ње - 1 ко мад, 

г) ко шу ља зим ска - 3 ко ма да, 

д) ко шу ља љет ња - 3 ко ма да, 

ђ) зим ска вје тров ка са уло шком и ка пу ља чом на ски да -
ње - 1 ко мад, 

е) пу ло вер - 1 ко мад, 

ж) ци пе ле зим ске - 1 пар, 

з) ци пе ле љет ње - 1 пар, 

и) кра ва та (за му шкар це) / ма ра ма (за же не) - 1 ко мад, 

ј) ка иш за пан та ло не - 1 ко мад, 

к) ча ра пе - 6 па ри и

л) ки шни огр тач са ка пу ља чом (ка ба ни ца) - 1 ко мад.

(2) Рад ну одје ћу чи не: 

а) ком би не зон - 1 ко мад, 

б) пр слук - 1 ко мад и 

в) ман тил - 1 ко мад.

Члан 4.

(1) Са ко је из ра ђен од тка ни не, кла сич ног кро ја са јед -
но ред ним коп ча њем са три дуг ме та у ни зу, ко ји су бо је у
то ну са тка ни ном, си ро вин ског са ста ва ву на 50-60%, по ли -
е стер 30-40% и ми ни мум 2% ела сти на. На пред њем гор -
њем ли је вом ди је лу са коа на ла зи се уши вен џеп. На леђ -
ном ди је лу са коа не ма ра ши ва. На обје уну тра шње стра не
са коа на ла зе се уши ве ни џе по ви ко ји се на сре ди ни за тва -
ра ју дуг ме том. На до њем ди је лу са коа на обје стра не на ла -
зе се уши ве ни џе по ви са по клоп цем. На ли је вом ру ка ву
изве зен/на ши вен је ам блем Ин спек то ра та. Са ко је по ста -
вљен тафт по ста вом бо је у то ну са бо јом са коа.

(2) Са ко за фи то са ни тар не ин спек то ре је там но зе ле не
бо је, а за здрав стве не ин спек то ре је те гет бо је.

Члан 5.

(1) Пан та ло не су из ра ђе не од тка ни не од ко је је из ра ђен
и са ко, кла сич ног кро ја, по ста вље не сви ле ном тка ни ном.
Но га ви це су без ман же та, а у до њем ди је лу ши ро ке су 22
cm до 26 cm. На пред њој стра ни на ла зи се по је дан уши так
са сва ке стра не, а по јас је ши рок 3,5 cm, ко ји се коп ча са
дуг ма ди ма ко ја су у то ну са тка ни ном и про ду жет ком за
коп ча ње ме тал ном коп чом. На зад њој де сној стра ни на ла -
зи се рав но уши вен џеп са дуг ме том. Пан та ло не се за тва -
ра ју рај сфер шлу сом.

(2) Пан та ло не за фи то са ни тар не ин спек то ре су там но -
зе ле не бо је, а за здрав стве не ин спек то ре су те гет бо је.

Члан 6.

(1) Љет ња ко шу ља је крат ких ру ка ва и коп ча се са се -
дам дуг ма ди ко ји су бо је у то ну са ко шу љом. На пред њој
стра ни на ши ве на су два џе па са по клоп цем ко ји се на сре -
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