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I МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА 

https://rzsm.org/tehprop/153-mier 

Електроенергетика 
Закони:     

1.  Закон о обовљивим изворима енергије  

"Службени гласник 

Републике Српске", 

бр.16/22 

Устав Републике Српске - - 

2.  Закон о електричној енергији 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

68/20 

Устав Републике Српске - 
- 

 

3.  Закон о енергетској ефикасности 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

59/13 

Устав Републике Српске - - 

4.  Закон о енергетици 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

49/09 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:     

5.  
Правилник о електричној опреми намјењеној за употребу у 

оквиру одређених граница напона  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

број 107/14 и 67/16 

Закона о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 98/13) 

Листа стандарда нисконапонска 

опрема 

Пребачено од 

МПП 

6.  Правилник о електромагнетној компатибилности  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

102/14 и 67/16 

Закона о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 98/13) 

Листа стандарда 

електромагнетна компатибилност 

Пребачено од 

МПП 

7.  Правилник о енергетској класи производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

број 69/14 и 29/16   

Закон о енергетској 

ефикасности (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 59/13) 

- - 

8.  

Правилник о техничким нормативима за изградњу  

надземних електроенергетских водова  називног  напона 

1kV до 400kV   

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

7/12 

Закон о стандардизацији  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/99) 

- - 

9.  
Правилник о техничким нормативама за изградњу 

нисконапонских надземних водова  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

87/11   

Закон о стандардизацији  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/99) 

 

- 
- 

https://rzsm.org/tehprop/153-mier
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/57--%201-11%20izmejne%20i%20dopune%20zakona%20o%20el%20energiji.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/56--%2059-13%20zakon%20o%20energetskoj%20efiksanosti.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/58--%2049-09%20zakon%20o%20energetici.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/60--%20107-14%20-%20pr%20o%20el%20opremi%20u%20okviru%20odredjenih%20granica%20napona.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/Lista%20standarda%20niskonaponska%20oprema%20-zk.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/Lista%20standarda%20niskonaponska%20oprema%20-zk.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/61--%20102-14%20pravilnik%20o%20elektromagnetnoj%20kompatibilnosti.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/Lista%20standarda%20-elektromagnetna%20kompatibilnost.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/Lista%20standarda%20-elektromagnetna%20kompatibilnost.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/59--%2069-14%20pravilnik%20o%20energetskoj%20klasi%20proizvoda.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/59--%2029-16%20izmjene%20pravilnika%20o%20energetskoj%20klasi%20proizvoda.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/64--%2007-12%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20izgradnju%20nadzemnih%20elektroenergetskih.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/65--%2087-11%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20izgradnju%20niskonaponskih%20nadzemnih%20vodova.pdf
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* Негативан сукоб надлежности  у погледу регулисања предметне материје између МПП, МЕР и МУП-а 

10.  

Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке 

опреме морају да испуњавају привредна друштва и друга 

правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и 

испитивање електроенергетских постројења и инсталација  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

37/11    

Закон о електричној енергији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 8/08, 

34/09, 92/09 и 1/11) 

- - 

11.  

Правилник о условима и начину полагања стручних испита 

за раднике који раде на руковању и одржавању 

електроенергетских постројења, инсталација и уређаја који 

су у функцији производње, преноса и дистрибуције 

електричне енергије  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

98/10   

Закон о електричној енергији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 8/08, 

34/09, 92/09 ) 

- - 

12.  
Правилник о техничким нормативима за електричне 

инсталације ниског напона 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

53/88 и 54/88  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 и 11/80)  

JUS N.A0.441 

JUS N.A0.826 

JUS N.A5.070 

JUS N.A9.003 

JUS N.A9.004 

JUS N.B2.730 

JUS N.B2.741 

JUS N.B2.743 

JUS N.B2.751 

JUS N.B2.752 

JUS N.B2.754 

JUS N.B2.761 

JUS N.B2.771 

JUS N.C0.075 

JUS N.K5.051 

JUS N.K5.052 

JUS N.K5.056 

JUS N.L5.210 

  JUS N.S8.850 

- 

13.  
Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне 

струје  

Службени лист  СР БиХ, 

број 34/88  
- - 

МИЕР / 

МРБИЗ 

14.  
Правилник о југословенским стандардима за 

противексплозијску заштиту* 

Службени лист СФРЈ, бр. 

18/81 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS N.S8.003 

JUS N.S8.007 

JUS N.S8.011 

JUS N.S8.041 

JUS N.S8.051 

JUS N.S8.052 

JUS N.S8.101 

JUS N.S8.121 

JUS N.S8.143 

JUS N.S8.201 

JUS N.S8.221 

JUS N.S8.224 

JUS N.S8.301 

JUS N.S8.321 

JUS N.S8.401 

JUS N.S8.421 

JUS N.S8.501 

JUS N.S8.521 

JUS N.S8.601 

JUS N.S8.621 

JUS N.S8.701 
JUS N.S8.721 

МЕР/МПП 

15.  

Правилник о техничким нормативима за електроенергетска 

постројења називног напона 10 kV за рад под напоном 20 

kV  

Службени лист  СФРЈ, 

број 10/79  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, број 

38/77) 

- - 

16.  

Правилник о техничким нормативима за заштиту 

нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских 

станица  

Службени лист  СФРЈ, 

број 13/78 

Закон о тех. нормативима 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

12/65, 55/69 и 13/73) 

- - 

file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/62--%2037-11%20pravilnik%20o%20uslovima%20koje%20u%20pogledu%20kadrova%20i%20teh%20opreme.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/63--%2098-10%20pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20polaganja%20strucnih%20ispita.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/80--%2053-88%20pravilnik%20za%20el%20instalacije%20niskog%20napona.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/80--%2054-88%20ispravka%20pravilnika%20za%20el%20instalacije%20niskog%20napona.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/73--%2034-88%20pravilnik%20o%20zastiti%20na%20radu%20pri%20koriscenju%20el%20struje.pdf
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/18-81%20Pravilnik%20o%20jugoslovenskim%20standardima%20za%20protiveksplozivnu%20zastitu.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/68--%2010-79%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20elen%20postrojenja%20nazivnog%20napona%2010kV.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/71--%2013-78%20pravilnik%20zastita%20niskonaponskih%20mreza%20i%20transformatorskih%20stanica.pdf
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17.  

Правилник о техничким нормативима и условима за 

пројектовање и извођење електричних постројења у 

просторијама у којима се ради са експлозивима  

Службени лист  СФРЈ, 

број 17/74 

 

Закон о тех. нормативима 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

12/65, 55/69 и 13/73) 

 

 

JUS N.C2.300 

JUS N.C2.350 

JUS N.C3.202 

JUS N.C3.205 

JUS N.C3.220 

JUS N.C3.302 

JUS N.C3.405 

JUS N.C3.406 

JUS N.C4.110 

JUS N.C5.020 

JUS N.C5.220 

JUS N.S8.101 

JUS N.S8.201 

JUS N.S8.301 

JUS N.S8.401 

JUS N.S8.501 

JUS N.S8.601 

  JUS N.S8.901 

- 

18.  
Правилник о техничким нормативима за електроенергетска 

постројења називног напона изнад 1000 V 

Службени лист  СФРЈ, 

брoj 4/74  

Закон о тех. нормативима 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

12/65, 55/69 и 13/73) Закон о 

стандардизацији (Службени 

лист  СФРЈ, бр. 37/88 и 23/91 

и Службени лист  СРЈ, број 

24/94), 

JUS N.B0.030 

 
- 

19.  
Правилник о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења од пренапона  

Службени лист  СФРЈ, бр. 

7/71 и 44/76  

Закон о техничким мерама 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

12/65 и 55/69)  

JUS N.B0.030 

JUS N.B0.031 

JUS N.B2.050 
- 

20.  

Правилник о техничким мерама за изградњу и одржавање 

електричних генератора и синхроних компензатора 

хлађених водоником  

Службени лист  СФРЈ, бр. 

13/69 и 19/69 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист  СФРЈ, број 

12/65) 

- - 

21.  
Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање 

електроенергетских постројења  

Службени лист  СФРЈ број 

19/68 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

12/65) 

-  

22.  Правилник о техничким прописима о громобранима  
Службени лист  СФРЈ, 

број 13/68 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист  СФРЈ, број 

12/65) 

- МИЕР/МПУГ 

23.  
 Правилник о техничким мерама за уређаје са светлећим 

цевима  

Службени лист  СФРЈ, 

број  14/67  

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, број 

12/65) 

- - 

Нафта и гас 

Закони: 

24.  Закон о гасу 

“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

22/18 и 15/21 

Устав Републике Српске - - 

25.  
Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних 

угљоводиника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

52/12 

Устав Републике Српске - - 
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26.  Закон о нафти и дериватима нафте  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

36/09, 102/12 

Устав Републике Српске - - 

27.  
Закон о основама безбедности транспорта нафтоводима и 

гасоводима 

Службени лист СФРЈ, бр. 

64/73 
Устав СФРЈ - - 

Подзаконски и други акти: 

28.  

Програм утврђивања усклађености квалитета течних 

нафтних горива за зимску сезону 2022 /2023. године 

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

99/22 

Одлука о квалитету течних 

нафтних горива (“Службени 

гласник БиХ”, број 27/02, 

28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 

101/08, 71/09, 58/10 и 73/10) 

BAS EN ISO 3171 - 

29.  

Рјешење о утврђивању листе купаца природног гаса којима 

се не може обуставити испорука природног гаса због 

неизвршених обавеза (2023. год.)  

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

89/22 

Уредба о сигурности 

снабдијевања и испоруци 

природног гаса (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 17/11) 

- - 

30.  

Правилник о аеросолним распршивачима  “Службени гласник 

Републике Српске”, број 

43/22 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

98/13) 

BAS ASTM D 240 

ISO 13943 
- 

31.  

Рјешење о утврђивању листе купаца природног гаса којима 

се не може обуставити испорука природног гаса због 

неизвршених обавеза (2022. год.)  

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

89/21 

Уредба о сигурности 

снабдијевања и испоруци 

природног гаса (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 17/11) 

- - 

32.  

Правилник о техничким условима и нормативима за 

одоризацију природног гаса 

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

30/21 

Закон о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 22/18) 

BAS EN 60079-

14 

DIN 30650 

DIN 17440 

BAS EN 682 

BAS EN 75-1 

BAS EN 10305-1 

BAS EN 50014-

15 

BAS EN 50014-

16 

BAS EN 50014-

17 

BAS EN 50014-

18 

BAS EN 50014-

19 

BAS EN 50014-

20 

DIN 51751 

DIN 51855-7 

DIN51855-8 

- 

file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/84--%2036-09%20zakon%20o%20nafti%20i%20derivatima%20nafte.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/84--%20102-12%20izmjene%20zakona%20o%20derivatima%20nafte.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/86--%2064-73%20zakon%20o%20osnovama%20bezbjednosti%20transporta%20naftovodima%20i%20gasovodima.pdf


Р. 

бр. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 6 

Листа стандарда и  

Листа техничких спецификација 

(на интернет страници 

министарства) 

33.  

Правилник о техничким нормативима за дистрибутивне 

гасоводе од челичних и полиетиленских цијеви 

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

22/21 

Закон о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 22/18) 

BAS EN 1594 

BAS EN 12007-1, 

2, 3, 4,5 

BAS EN 1555-

2,3, 4 

DIN 4124 

BAS EN 12732 

BAS EN ISO 

3103 

BAS EN ISO 

5817 

BAS EN ISO 

9606-1 

BAS EN ISO 

14732 

BAS EN ISO 

15614-1 

BAS EN ISO 

17025 

 BAS EN ISO 

9712 

BAS EN ISO 

17636-1,2 

BAS EN ISO 

10675-1 

BAS EN ISO 

16810 

BAS EN ISO 

16811 

BAS EN ISO 

16823 

BAS EN ISO 

16826 

BAS EN ISO 

16827 

BAS EN ISO 

16828 

BAS EN ISO 

17640 

BAS EN ISO 

23279 

BAS EN ISO 

11666 

BAS EN ISO 

3452-1,2,3,4,5,6  

BAS EN ISO 

23277 

BAS EN 

ISO17638 

BAS EN ISO 

23278 

BAS EN ISO 

12327  

BAS EN ISO 

12007-1,2,3,4,5 

BAS EN 12068  

BAS EN 12954 

BAS EN 12186 

BAS EN 50162 

BAS EN 13509 

BAS EN 1776 

BAS EN 334 

BAS EN 14382 

DIN 33822 

DIN 33821 

BAS EN 

ISO/TR 12489 

- 
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34.  

Правилник о техничким нормативима  за гасне котловнице “Службени гласник 

Републике Српске”, број 

18/21 

Закон о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 22/18 

и 15/21) 

BAS EN 437 

DIN 3586 

DIN 3537-1 

BAS EN 331 

DIN 3389-1 

BAS DIN 3386 

BAS EN 88-2 

BAS EN 334+A1 

BAS EN 125+A1 

BAS ЕN 14382. 

BAS ЕN 1359 

BAS EN 12261 

BAS ЕN 12480 

BAS ЕN 12405-1 

BAS DIN 30681 

BAS DIN 3384 

BAS EN 161+A3 

BAS EN 298 

BAS ЕN 676+А2 

BAS EN 303-3 

BAS EN 88-1+A1 

BAS EN 298 

BAS EN 161+A3 

BAS EN 298 

BAS EN 303-1 

BAS EN 303-1  

BAS EN 303-3 

BAS ЕN 656 

BAS ЕN 13836 

BAS EN 15502-

2-2 

BAS EN 303-7 

BAS EN 

12732+A1 

BAS EN ISO 

9606-1 

BAS EN 1443 

BAS EN 1856-1 

BAS EN 1856-2 

BAS DIN 3388-2 

BAS DIN 3388-4 

- 

Прилог 5 -  Листа стандарда који се 

односе на гасне котловнице 

35.  
Правилник о полагању стручног испита из области гасне 

технике  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

82/20 

Закон о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 22/18) 

  

36.  

Правилник о техничким нормативима за транспорт 

природног гаса магистралним гасоводима и гасоводима за 

међународни транспорт 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

43/19 

Закон о гасу (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 22/18 

BAS EN 1594 

BAS EN ISO 3183 

BAS EN 60079-

10-1 

BAS EN 10253-2 

BAS EN 12186 

BAS EN 12583 

BAS EN 

12732+A1 

BAS EN ISO 

15614-1 

BAS EN ISO 

3834-2 

BAS EN ISO 

9606-1 

BAS EN ISO 

16810 

BAS EN ISO 

17640 

BAS EN ISO 

23279 

BAS EN ISO 

11666 

BAS EN ISO 

3452-1 

BAS EN ISO 

23277 

BAS EN ISO 

17638 

BAS EN ISO 

23278 

- 
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*   Истовремено у примјени је и Правилник о једноставним посудама под притиском (“Службени гласник Републике Српске“, број 13/18) 

**   Истовремено у примјени је и Правилник о опреми под притиском (“Службени гласник Републике Српске“, број 37/18)  
**  Истовремено у примјени је и Правилник о прегледима опреме под притиском током вијека употребе (“Службени гласник Републике Српске“, број 37/18) 

BAS EN ISO 

14732 

BAS EN ISO 

9712 

BAS EN ISO/IEC 

17025 

BAS EN ISO 

17636-1 

BAS EN ISO 

17636-2 

BAS EN ISO 

10675-1 

BAS EN 1776 

BAS EN 334 + 

A1 

BAS EN 1012-1 

BAS EN 12954 

BAS EN 50162 

BAS EN 13509 

BAS EN 12327 

BAS EN 1594 

BAS EN ISO 

6892-1 

37.  

Правилник о једноставним посудама под притиском* 

 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

39/19 и 39/20 

Закон о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 98/13) 

Листе хармонизованих 

стандарда који се односе на 
Правилник о једноставним 

посудама под притиском 

у примјени од 

30.04.2020. 

године 

38.  Прaвилник о опреми под притиском** 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

38/19 и 39/20 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/13) 

Листа BAS стандарда који се 

односе на Правилник о опреми 

под притиском, објављена на 

сајту МИЕР и РЗСМ 

у примјени од 

30.04.2020. 

године 

39.  
Правилник о прегледима опреме под притиском током 

вијека употребе*** 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

38/19 и 39/20 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/13) 

BAS ISO 31000 

BAS ISO IEC 17025 

у примјени од  

30. 04. 2020. 

године  

40.  Прaвилник о опреми под притиском 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/18 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/13) 

Листа BAS стандарда који се 

односе на Правилник о опреми 

под притиском, објављена на 

сајту МИЕР и РЗСМ 

у примјени од  

1. 05. 2019. 

године 

41.  
Правилник о прегледима опреме под притиском током 

вијека употребе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/18 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/13) 

BAS ISO 31000 

BAS ISO IEC 17025 

у примјени од  

1. 05. 2019. 

године  

42.  
Правилник о апаратима који сагоријевају гасовита горива 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

13/18 

Закон о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 98/13) 

Листе хармонизованих 

стандарда који се односе на 

Правилник о апаратимакоји саг

оријевају гасовита горива 

- 
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43.  Правилник о једноставним посудама под притиском 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/18  

Закон о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 98/13) 

Листе хармонизованих 

стандарда који се односе на 
Правилник о једноставним 

посудама под притиском 
 

у примјени од 

1.02.2019. 

године 

44.  
Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем 

на течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

26/17 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/13) 

-  

45.  

Уредба о врстама, садржају, квалитету и учешћу биогорива 

у транспорту 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

8/16 

Закона о обновљивим 

изворима 

енергије и ефикасној 

когенерацији (“Службени 

гласник 

Републике Српске”, бр. 

39/13,108/13 и 79/15) 

BAS EN 14214 

BAS EN 15376 

BAS EN 590 

BAS EN 14078 

BAS EN 228 

BAS EN ISO/IEC 17025 

BAS EN/ISO IEC 17020 

Прилог 2. -Физичко-хемијска 

својства чистих биљних уља 

Прилог  3.- Физичко-хемијска 

својства био-гаса 

- 

46.  

Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне 

инсталације 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

16/14 

Закона о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 86/07 

и 121/12) и 

Закон о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број 98/13) 

BAS EN 437+A1 

BAS EN 10255 

BAS EN 10208-1 

BAS EN 10220 

BAS EN 1092-1 

BAS EN 1092-2 

BAS EN 10242 

BAS EN 10253-1 

BAS EN 10241 

BAS EN 1057 

BAS EN 1555-3 

BAS EN 1555-4 

BAS EN 10305-1 

BAS EN 10305-2 

BAS EN 10305-3 

BAS EN 10204 

BAS EN 10226-1 

BAS EN 10217-1 

BAS EN 10216-1 

BAS EN 331 

BAS DIN 30681 

BAS EN ISO 

2566 

DIN 18160-1 

DIN 18160-5 

DIN 4795 

BAS EN 13349 

DIN 3387-1 

DIN 3387-2 

BAS EN 12954 

DIN 2442 

DIN 2448 

DIN 3376-2 

DIN 33822 

BAS EN 60529 

DIN 2458 

DIN 3383-1 

DIN 3383-2 

DIN 30660 

DIN 50929-1 

- 
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BAS EN 377 

BAS EN 13229 

BAS EN 334+А1 

BAS EN 751-1 

BAS EN 751-2 

BAS EN 751-3 

BAS EN 1359 

BAS EN 12261 

BAS EN 12480 

BAS EN 

14382+А1 

BAS EN 12732 

BAS DIN 3376-1 

BAS DIN 3376-2 

BAS DIN 3384 

BAS DIN 3386 

BAS DIN 3388-2 

BAS DIN 3388-4 

DIN 3389 

BAS DIN 3536 

DIN 50929-3 

DIN 30675-1 

DIN 30670 

BAS EN 10289 

BAS EN 10300 

DIN 18017-1 

DIN 18017-3 

BAS EN 13384-

1+A2 

BAS EN 13384-

2+A1 

BAS EN 13384-

3 

BAS EN 1993-

3-2 

DIN 1056 

DIN 1298 

BAS EN 13084 

DIN 30672 

BAS EN 13240 

47.  
Правилник о техничким нормативима за кућни гасни 

прикључак за радни притисак до 4 бара  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

115/13 

Закона о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 86/07 

и 121/12) 

Листе стандарда и техничких 

спецификација који се односе 

на област техничких норматива 

за кућни гасни прикључак за 

радни притисак до 4 бара 

- 

48.  

Правилник о утврђивању испуњавања услова за обављање 

дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и 

посудама под притиском  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број  

81/13, 88/14, 78/15 и 93/16  

Закона о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 86/07 

и 121/12) 

- - 

49.  
Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о 

ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

26/12 

Закон о промету 

експлозивних ма терија и 

запаљивих  

течности и гасова (“Службе 

ни гласник Репу блике 

Српске”, бр. 16/96, 110/03, 

67/05 и 1/08) 

- - 

50.  
Правилник о изградњи станица за снабдјевање горивом 

моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

26/12 

Закон о промету 

експлозивних ма терија и 

запаљивих  

- - 
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течности и гасова (“Службе 

ни гласник Репу блике 

Српске”, бр. 16/96, 110/03, 

67/05 и 1/08) 

51.  
Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о 

ускладиштавању и претакању запаљивих течности  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

26/12 

Закон о промету 

експлозивних ма терија и 

запаљивих  

течности и гасова (“Службе 

ни гласник Репу блике 

Српске”, бр. 16/96, 110/03, 

67/05 и 1/08) 

- - 

52.  

Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци природног 

гаса  

 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

17/11 

Закон о гасу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 86/07) 

- - 

53.  
Наредба о обавезном атестирању челичних боца за пропан-

бутан гас, са вентилом 

Службени лист СФРЈ, бр. 

44/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, 38/77 

и 11/80) 

JUS M.Z2.510 

JUS M.Z2.511 

JUS M.Z2.515 

JUS M.C5.390 

- 

54.  
Наредба о обавезном атестирању регулатора притиска за 

течне плинове пропан-бутан  

Службени лист СФРЈ,                                                                    

број 20/86 

 Закон о стандардизацији  

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS M.C5.360 

JUS J.G3.101 
- 

55.  
Правилник о техничким нормативама за постављање 

котларница на отвореном простору  

Службени лист  СФРЈ, 

број 12/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

- - 

56.  

Наредба о одређивању гасних апарата за домаћинство који 

се могу стављати у промет само ако су снабдевени 

гарантним листом и техничким упутством и о најмањем 

трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за 

те апарате 

Службени лист  СФРЈ број  

4/81 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

- - 

57.  

Правилник о техничким нормативима за покретне 

затворене судове за компримиране, течне и под притиском 

растворене гасове 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

25/80, и 9/86  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

JUS C.A4.002 

JUS C.A4.004 

JUS C.A4.005 
- 

58.  
Правилник о техничким нормативима за пумпе и 

компресоре  

Службени лист СФРЈ”, 

број 32/74 

Закон о техничким 

нормативима (Службени лист  

СФРЈ, бр. 12/65, 55/69 и 

13/73) 

- - 
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59.  Правилник о смјештају и држању уља за ложење 
Службени лист  СФРЈ, 

број 45/67 

Закон о промету запаљивих 

течности Службени лист  

СФРЈ, бр. 10/65) 

JUS B.H2.411 

JUS B.H2.430 

JUS B.H2.432 

JUS B.H2.440 

JUS B.H2.441 

JUS B.H2.442 
- 

Рударство и геологија  

Закони: 

60.  Закон о рударству 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

62/18 

Устав Републике Српске - - 

61.  Закон о геолошким истраживањима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

64/22 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

62.  

Правилник о условима и поступку издавања и одузимања 

лиценци за геолошка истраживања, форми лиценце, вођењу 

и објављивању регистра лиценци  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

107/22 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 64/22) 

  

63.  

Правилник о методологији и критеријумима за утврђивање 

висине накнаде за ревизију елабората и састав и начин рада 

комисије за ревизију елабората о резервама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

99/22 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 64/22) 

- - 

64.  
Правилник о извођењу рударских радова који нису у вези 

са експлоатацијом минералних сировина  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

60/20 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

62/18) 

- - 

65.  
Правилник о садржају годишњих извјештаја о 

експлоатацији минералне сировине  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

110/19 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

62/18) 

- - 

66.  Правилник о одобравању експлоатационог поља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

99/19 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

62/18) 

-  

67.  
Правилник о полагању стручног испита у области 

рударства 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

28/19 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

62/18) 

- - 
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68.  
Правилник о изради, ревизији и одобравању рударских 

пројеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

11/19 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

62/18) 

- - 

69.  
Правилник о издавању и одузимању лиценци за обављање 

послова у области рударства 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

109/18 и 7/19 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

62/18) 

- - 

70.  
Правилник о начину успостављања и вођења Катастра 

клизишта 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

20/18 

Закон о геолошким 

истраживањима („“Службени 

гласник Републике Српске“”, 

број 110/13 и 91/17) 

- - 

71.  
Правилник о условима, начину и програму полагања 

стручног испита за лица геолошке струке  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/14 и 28/18 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 110/13) 

- - 

72.  
Правилник о класификацији и категоризацији резерви 

минералних сировина и вођењу евиденције о њима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

92/14 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 

110/13) 

- - 

73.  
Правилник о поступку ревизије геолошке документације и 

садржају ревизионе клаузуле  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

87/14 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 

110/13) 

- - 

74.  
Правилник о садржини, пројеката и елабората геолошких 

истраживања 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

84/14 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 

110/13) 

- - 

75.  
Правилник о начину вођења катастра одобрених истражних 

простора 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

67/14 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 

110/13) 

- - 
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76.  
Правилник о поступку одобравања детаљних геолошких 

истраживања 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

28/14 

Закон о геолошким 

истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 

110/13) 

- - 

77.  Правилник о превозу људи и материјала у окнима рудника  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

27/14 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

59/12) 

- - 

78.  

Правилник о садржају аката за процјену ризика у рударству  

 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/14 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

59/12) 

- - 

79.  Правилник о извођењу површинских рударских радова 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

7/14 

Закон о рударству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

59/12) 

- - 

80.  
Правилник о утврђивању услова и начина експлоатације 

шљунка, пијеска, ломљеног камена  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

5/04 

Закон о рударству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 10/95, 18/95, 10/98, 62/02, 

69/02 и 86/03) 

- - 

81.  

Правилник о техничким нормативима за подземну 

експлоатацију металичних и неметаличних минералних 

сировина 

Службени лист СФРЈ, број 

24/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88, 23/91) 

JUS B.Z0.109 

JUS B.Z1.100 

JUS B.Z1.101 

JUS M.F3.120 

 

JUS M.F3.150 

JUS M.J1.100 

JUS P.S9.102 

JUS Z.B0.001 

JUS Z.B0.011 

- 

82.  

Правилник о техничким нормативима за превоз људи у 

рудницима са подземном експлоатацијом минералних 

сировина хоризонталним и косим просторијама  

Службени лист СФРЈ 

бр.34/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88) 

- - 

83.  
Правилник о техничким нормативима за подземну 

експлоатацију угља 

Службени лист СФРЈ 

бр.4/89, 45/89, 3/90 и 54/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

JUS P.S9.109 - 

84.  
Правилник о техничким нормативима  за руковање 

експлозивним средствима и минирању у рударству 

Службени лист СФРЈ 

бр.26/88 и 63/88 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

- - 

85.  

Правилник о техничким нормативима за електрична 

постројења, уређаје и инсталације у рудницима са 

подземном експлоатацијом 

Службени лист СФРЈ 

бр.21/88 и 90/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) и Закон о 

JUS N.S8.011 - 
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* Негативан сукоб надлежности  у погледу регулисања предметне материје између МПП и МЕР 

стандардизацији (Службени 

лист  СФРЈ, бр. 37/88 и 23/91) 

86.  

Правилник о техничким нормативима при изгградњи 

јамских магацина експлозивних средстава у рудницима са 

подземном експлоатацијом минералних сировина 

Службени лист СФРЈ 

бр.12/88,  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 
- - 

87.  

Правилник о техничким нормативима за електрична 

постројења и  уређаје у рудницима са површинском 

експлоатацијом минералних сировина 

Службени лист СФРЈ 

бр.66/87 и 16/92 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) и Закон о 

стандардизацији (Службени 

лист  СФРЈ, бр. 37/88 и 23/91) 

JUS N.C3.301 

JUS N.C4.015 

JUS N.C5.220 

JUS N.C5.230 

JUS N.C5.240 

JUS N.C5.350 

JUS N.C5.353 

JUS N.C5.360 

JUS N.C5.364 
- 

88.  

Правилник о техничким нормативима за 

истраживање,добијање и припрему нуклеарних  

минералних сировина 

Службени лист СФРЈ бр. 

39/85, 40/86 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

- - 

89.  

Наредба о обавезном атестирању (хомологацији) 

противексплозивно заштићених електричних уређаја који 

су намјењени за употребу у просторијама угроженим од 

експлозивних смјеша * 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

25/81 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, 38/77 

и 11/80) 

JUS A.K2.003 

JUS N.S8.011 

JUS N.S8.020 

JUS N.S8.030 

JUS N.S8.040 

JUS N.S8.070 

JUS N.S8.101 

JUS N.S8.121 

JUS N.S8.201 

JUS N.S8.221 

JUS N.S8.301 

JUS N.S8.321 

JUS N.S8.401 

JUS N.S8.421 

JUS N.S8.501 

JUS N.S8.521 

JUS N.S8.601 

JUS N.S8.621 

JUS N.S8.701 

JUS N.S8.721 

МПП/МЕР/М

РБИЗ 

 

90.  
Правилник о техничким нормативима при истраживању  и 

експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода 

Службени лист СФРЈ 

бр.43/79, 41/81 и 15/82 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77, 11/80) 

-  

91.  
Правилник о техничким нормативима за припремање 

минералних сировина-руда обојених метала 

Службени лист СФРЈ 

бр.36/79 

Закон о стандардизацији  

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77) 

- - 

92.  
Правилник о техничким нормативима за рударске радове 

при истраживању и експлоатацији лежишта камене соли 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

8/79 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, 38/77) 
- - 

93.  

Правилник о техничким нормативима за машине са дизел –

моторима које се користе  при подземним радовима у 

неметанским јамама 

Службени лист СФРЈ 

бр.66/78 

Закон о стандардизацији  

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77) 

JUS Z.B0.001 - 

94.  
Правилник о испирању племенитих метала и ријечних 

наноса  

Службени лист СРБиХ, бр. 

24/78 
- - - 
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file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/141-%2043-79%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20pri%20istrazivanju%20i%20eksploataciji%20nafte%20gasova%20i%20zemnih%20voda.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/141-%2041-81%20izmjene%20pr%20o%20teh%20normativima%20pri%20istrazivanju%20i%20eksploataciji%20nafte%20gasova%20i%20zemnih%20voda.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/141-%2015-82%20izmjene%20pr%20o%20teh%20normativima%20pri%20istrazivanju%20i%20eksploataciji%20nafte%20gasova%20i%20zemnih%20voda.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/135-%2036-79%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20pripremanje%20min%20sirovina%20ruda%20obojenih%20metala.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/146-%208-79%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20ekspl%20lezista%20kamene%20soli.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/136-%2066-78%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20masine%20sa%20dizel%20motorima.pdf
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* Правилником о начину вођења катастра одобрених истражних простора („Службени гласник Републике Српске“, број 67/14) регулисана је дјелимично област покривена предметним правилником. 

95.  
Правилник о вођењу збирке исправа и катастра истражних 

простора и експлоатационих поља * 

Службени лист СРБиХ, бр. 

24/78 
- - - 

96.  

Правилник о техничким нормативима за превоз 

транспортерима с траком у рударству 

 

Службени лист СФРЈ,                                                                        

бр. 5/73 и 12/74 

Закон о техничким 

нормативима (Службени лист  

СФРЈ, бр. 12/65, 55/69 и 

13/73) 

- - 

97.  
Прописи о техничким мерама и заштити на раду при 

рударским подземним радовима 

Службени лист СФРЈ 

бр.11/67,35/67,60/70, 9/71 и 

3/73 

Закон о инспекцији рада 

СФРЈ 
- - 

98.  
Правилник о мјерама заштите на раду при руковању 

експлозивним средствима и минирању у рударству 

Службени лист СФРЈ, бр. 

9/67, 35/67, 35/72 

Основни закон о рударству 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

9/66) 

- - 

99.  

Правилник о техничким мјерама и о заштити на раду 

при раду на површинским откопима угља, металичних и 

неметаличних минералних сировина  

Службени лист 

СФРЈ”, бр. 18/61, 37/64 и 

6/67 

Закон о рударству (Службени 

лист  ФНРЈ, бр. 28/59)  
- - 

100.  
Наредба о одређивању скраћеног редовног радног времена 

за извесне послове у рударству  

Службени лист ФНРЈ, број 

31/49 

Уредба о платама радника у 

рударству (Службени лист  

ФНРЈ, бр. 74/48) 

- - 

101.  

Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама 

при раду у каменоломима и цигланама, као и код вађења 

глине, песка и шљунка 

Службени лист ФНРЈ број 

69/48 
Закон о инспекцији рада - - 

file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/150-%205-73%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20za%20prevoz%20transporterima%20sa%20trakom%20u%20rudarstvu.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/150-%2012-74%20izmjene%20pravilnika%20o%20teh%20normativima%20za%20prevoz%20transporterima%20s%20trakom%20u%20rudarstvu.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/143-%2011-67%20pravilnik%20o%20teh%20mjerama%20i%20zastiti%20na%20radu%20pri%20rudarskim%20podzemnim%20radovima.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/133-%209-67%20pravilnik%20o%20mjerama%20zastite%20pri%20rukovanju%20eksplozivnim%20sredstvima%20i%20miniranju%20u%20rudarstvu.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/128-%2031-49%20naredba%20o%20odredjivanju%20skracenog%20radnog%20vremena%20za%20izvjesne%20poslove%20u%20rudarstvu.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/139-%2069-48%20pravilnik%20o%20higijenskim%20i%20teh%20zastitnim%20mjerama%20pri%20radu%20u%20kamenolomima%20i%20ciglanama.pdf
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II МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

https://rzsm.org/tehprop/252-mpp 

Индустрија и производи из области индустрије (метална, електро, дрвна, текстилна, обућa, одјећa, гумaе, текстил и сл.) 

Закони: 

1.  Закон о техничким прописима Републике Српске   
“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

98/13 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

2.  Правилник о обиљежавању производа од кристалног стакла 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/17 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 98/13) 

BAS EN ISO 6507-1 - 

3.  
Правилник о престанку примјене правилника из области 

индустрије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

59/17 

- - - 

4.  
Наредба о престанку примјене наредби из области 

индустрије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

59/17 

- - - 

5.  Правилник о означавању обуће  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/17 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске  (“Службени 

гласник Републике Српске“, број 

98/13) 

- - 

6.  Правилник о еко-дизајну производа који користе енергију 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

74/16 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 98/13) 

- - 

7.  
Правилник о означавању и обиљежавању текстилних 

производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/16 и  6/22 

Закон о техничким прописима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 98/13) 

Листа стандарда o  

означавању и обиљежавању 

текстилних производа 

Усклађиван са 

Прилогом 9. , 

Регулатива 

1007/2011, 286/2012 

и 2018/122 

8.  
Правилник о ограничењу употребе одређених опасних 

супстанци у електричној и електронској опреми  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

50/15, 40/16 и 102/22 

Закон о техничким прописима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 98/13) и Уредба о 

спровођењу оцјењивања 

усаглашености и начину 

овлашћивања тијела за 

Листа стандарда о ограничењу 

употребе одређених опасних 

супстанци у електричној и 

електронској опреми 

- 

https://rzsm.org/tehprop/252-mpp
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/1---%2098-13%20Zakon%20o%20tehnickim%20propisima.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/2---%20117-13%20Uredba%20o%20ocjenjivanju%20usaglasenosti%20proizvoda.pdf
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оцјењивање усаглашености 

производа (Сл. Гл. Републике 

Српске  117/13) 

9.  Правилник о личној заштитној опреми  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

107/14, 86/15 и 82/18 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске  (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

98/13) 

Листа стандарда: лична 

заштитна опрема 
- 

10.  Правилник о безбједности машина  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

103/14, 80/15 и 102/22  

Закон о техничким прописима 

Републике Српске  (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

98/13) 

Листа стандарда: безбједност 

машина 
- 

11.  
Уредба о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину 

именовања тијела за оцјењивање усаглашености производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број, 

117/13 

Закон о техничким прописима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 98/13) 

- - 

12.  

Наредба о одређивању спортске oпреме и реквизита који се 

могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним 

листом и техничким упутством и о најмањем трајању 

гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за те 

производе 

Службени лист СФРЈ, број 

41/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СфРЈ, број 

38/77 и 11/80) 

- МТТ/ МПП 

13.  
Наредба о обавезном атестирању вијака, навртки и 

подлошки за спојеве носећих челичних конструкција  

Службени лист  СФРЈ, бр.  

61/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, 38/77 и 

11/80) 

JUS C.A1.040 

JUS C.A1.041 

JUS C.A1.050 

JUS C.A1.051 

JUS C.A1.052 

JUS C.A1.053 

JUS C.A1.054 

JUS C.A1.055 

JUS C.A1.056 

JUS C.A1.057 

JUS C.A1.058 

JUS C.A1.059 

JUS C.A1.061 

JUS C.A1.062 

JUS C.A1.063 

JUS C.A1.064 

JUS C.A1.068 

JUS C.A1.069 

JUS C.A1.070 

JUS C.A4.001 

JUS C.A4.002 

JUS C.A4.003 

JUS C.A7.082 

JUS C.A7.083 

JUS M.A1.120 

JUS M.A1.152 

JUS M.A1.153 

JUS M.A1.240 

JUS M.A1.410 

JUS M.B0.010 

JUS M.B0.012 

JUS M.B0.045 

JUS M.B0.221 

JUS M.B0.240 

JUS M.B1.005 

JUS M.B1.006 

JUS M.B1.012 

JUS M.B1.023 

JUS M.B1.028 

JUS M.B1.029 

JUS M.B1.030 

JUS M.B1.066 

JUS M.B1.067 

JUS M.B1.068 

МПП / МПУГ 

file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/3---107-14%20-%20pr%20o%20licnoj%20zastitnojopremi.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/3---%2086-15%20izmjena%20pr%20o%20licnoj%20zastitnoj%20opremi.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/Lista%20standarda%20licna%20zastitna%20oprema.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/Lista%20standarda%20licna%20zastitna%20oprema.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/4---%20103-13-pr%20o%20bezbjednosti%20masina.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/4---%2080-15%20izmjene%20pravilnika%20o%20bezbjednosti%20masina.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/4---%20Lista%20standarda%20bezbjednost%20masina.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/4---%20Lista%20standarda%20bezbjednost%20masina.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/2---%20117-13%20Uredba%20o%20ocjenjivanju%20usaglasenosti%20proizvoda.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/41--%2041-87%20naredba%20o%20odredjivanju%20sportske%20opreme.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/10--%2061-85%20naredba%20o%20obaveznom%20atestiranju%20vijaka%20navrtki%20i%20podloski.pdf
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гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
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JUS C.A4.004 

JUS C.A4.030 

JUS C.A4.031 

JUS C.A4.032 

JUS C.A4.033 

JUS C.A7.080 

JUS C.A7.081 

JUS M.B1.601 

JUS M.B1.629 

JUS M.B2.015 

JUS M.B2.030 

JUS M.B2.063 

JUS M.B2.064 

JUS U.E7.140 

14.  

Наредба о одређивању канцеларијских машина за писање, 

машине за рачунање и машина за умножавање текста, као и 

регистар каса за употребу у трговини, угоститељству и 

хотељерству који се могу стављати у промет само ако су 

снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о 

најањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног 

сервисирања за те производе 

Службени лист  СФРЈ,                                                                                           

број  17/85 

 Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- МТТ/ МПП 

15.  
Наредба о обавезном атестирању плоча иверица за општу 

употребу и грађевинарство 

Службени лист СФРЈ, број 

61/83 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS D.C5.031 

JUS D.C5.032 

JUS D.C5.034 

JUS D.C5.030 

JUS D.C5.033 

JUS D.A1.102 

JUS D.A1.103 

JUS D.A1.104 

JUS A.A2.020 

JUS D.A1.106 

JUS D.A1.107 

JUS D.A1.108 

JUS D.A1.109 

JUS D.A1.114 

JUS D.A1.100 

МПУГЕ 

16.  

Наредба о одређивању графичке опреме које се може 

стављати у промет само ако је снабдевена гарантним 

листом и техничким упутством и о најмањем трајању 

гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за ту 

опрему. 

Службени лист СФРЈ, број 

66/80 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СфРЈ, број 

38/77 и 11/80) 

- МТТ/ МПП 

Подстицање страних улагања 

Закони: 

17.  Закон о страним улагањима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/18 

Устав Републике Српске  - - 

Подзаконски и други акти: 

18.  
Одлука о оснивању Савјета за стране инвеститоре Републике 

Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

52/11 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

118/08) 

- - 

Процјена утицаја прописа 

Подзаконски и други акти: 

file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/39--%2017-85%20naredba%20o%20odredjivanju%20kancelarijskih%20masina.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/40--%2066-80%20naredba%20o%20odredjivanju%20graficke%20opreme.pdf


Р. 

бр. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
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19.  

Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у 

поступку израде прописа са Обрасцем о спровођењу 

скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта/приједлога 

прописа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/19 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

118/08) 

- - 

20.  
Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени 

процедура и формалности за пословање у Републици Српској  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

84/18 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

118/08) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
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III МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА  

https://rzsm.org/tehprop/160-msv 

   Друмски саобраћај  

Закони 

1.  Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

47/17 

Устав Републике Српске - - 

2.  Закон о јавним путевима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

89/13 и 83/19 

Устав Републике Српске - - 

3.  
Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

63/11 и 111/21 

Устав Републике Српске - - 

4.  Закон о овлашћењима ауто-мото савеза Републике Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

1/09 

Устав Републике Српске - - 

5.  Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

96/06 

Устав Босне и Херцеговине  - МКТ БиХ 

Подзаконски и други акти: 

6.  
Правилник о минималним безбједносним захтјевима за 

тунеле 

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

31/21 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 

- - 

7.  

Правилник о начину управљања тунелом “Службени гласник 

Републике Српске”, број 

31/21 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 

  

8.  

 Правилник о минимално-техничким условима за изградњу и 

употребу заједничких носача јавне расвјете и нисконапонске 

мреже на дијелу јавног пута 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

100/20 

Закона о јавним 

путевима(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 89/13 и 

83/19 и 89/20) 

- - 

9.  

Правилник о условима за изградњу и употребу аутобуских 

стајалишта  
“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

86/20 

Закона о јавним 

путевима(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 89/13 и 

83/19) 

- - 

10.  

Упутство о временским нормативима за техничке прегледе 

појединих врста возила  

Службени гласник 

Републике Српске“, број 

103/19 

Закон о републичкој управи  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 115/18), Закон о 

- - 

https://rzsm.org/tehprop/160-msv
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/89-13%20zakon%20o%20javnim%20putevima.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/95--%2096-13%20pravilnik%20o%20polaganju%20strucnog%20ispita%20iz%20oblasti%20gasne%20tehnike.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/Desktop/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministarstvo%20industrije%20energetike%20i%20rudarstva/95--%2096-13%20pravilnik%20o%20polaganju%20strucnog%20ispita%20iz%20oblasti%20gasne%20tehnike.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf


Р. 

бр. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
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основима безбједности 

саобраћаја на путевима БиХ 

(„Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 6/06, 

75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 

18*/13, 8/17, 89/17 и 8/18)  и 

Правилник о техничким 

прегледима возила (“Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 33/19) 

11.  

Одлука о критеријумима и условима о начину и поступку 

избора стручне институције за техничке прегледе возила у 

Републици Српској 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

99/19 и 103/19 

Закон о Влади Републике 

Српске  (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

118/08),  и  

Правилник о техничким 

прегледима возила (“Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 33/19) 

- - 

12.  

Правилник о условима за рад и категоризацију аутобуских 

станица и терминала 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

6/18 

 

Закон о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

13.  Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

6/18 

Закон о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

14.  
Правилник о легитимацији и стручном оспособљавању 

возача моторног возила 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

106/17 и 101/18 

Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

  

15.  Правилник о садржају и обрасцу саобраћајног дневника 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

81/17 

Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

16.  
Правилник о обрасцу идентификационе исказнице за 

ванлинијски превоз лица 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

81/17 

Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/90-09%20izmjene%20pravilnika%20o%20tehnickom%20pregledu%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/90-09%20izmjene%20pravilnika%20o%20tehnickom%20pregledu%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/19-07%20pravilnik%20o%20tehnickim%20pregledima%20vozila.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/90-09%20izmjene%20pravilnika%20o%20tehnickom%20pregledu%20vozila.pdf
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ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 
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17.  Правилник о путном листу са списком путника 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

81/17 

Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

18.  
Правилник о начину вршења послова и задатака чланова 

посаде моторних возила 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

81/17 

Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

19.  
Правилник о условима и поступку издавања лиценце 

превозника, извода из лиценце и начину означавања возила 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

77/17, 79/1, 19/18 и 109/18 

Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17) 

- - 

20.  
Правилник о престанку важења правилника из области 

друмског саобраћаја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

61/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 

21.  
Правилник о престанку примјене правилника о обрасцу, 

садржају и начину попуњавања регистра редова вожње 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

61/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 

22.  

Упутство о престанку важења упутства за контролу 

димензија, укупне масе и осовинског оптерећења и 

прикључних возила мјерним инструментима на терену 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

61/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 

23.  
Правилник о вођењу евиденције о јавним путевима и 

објектима на јавним путевима   

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

94/16 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) 

- - 

24.  

Правилник о стручном оспособљавању савјетника за 

безбједност и условима које морају испуњавати установе 

које врше стручно оспособљавање савјетника за безбједност  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

82/16 и 22/22 

Закон о превозу опасних 

материја (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 1/08 

и 115/16) 

- - 

25.  
Уредба о висини годишње накнаде за јавне путеве која се 

плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

55/16 и 90/16 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 89/13) 

- - 

26.  
Уредба о висини накнаде за прикључивање на јавни пут и  

изградњу објекта у путном и заштитном појасу пута  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

93/15 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 89/13) 

- - 
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27.  Уредба о висни накнаде за коришћење путног земљишта  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

59/15  

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 89/13) 

- - 

28.  Уредба о висини накнаде за ванредне превозе   

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 
31/15 и 79/18 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 89/13) 

- - 

29.  Правилник о ванредном превозу 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

27/15 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) 

- - 

30.  
Правилник о одржавању, заштити и рехабилитацији јавних 

путева и путних објеката  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

6/15 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) 

- - 

31.  
Уредба о накнадама за постављање натписа у заштитном 

појасу јавних путева  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

52/14 и 55/14 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 89/13) 

- - 

32.  
Правилник о постављању, одржавању и уклањању 

рекламних табли и натписа   

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

50/14 и 22/22 

Закон о јавним путевима  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 89/13) 

- - 

33.  Правилник о наплати путарине  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

9/14 и 41/16 

Закон о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) 

- - 

34.  

Правилник о начину рада и приступа станице техничког 

прегледа возила информационом систем 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

36/12 и 69/20 

Закон о безбједности 

саобраћаја на путевима 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број: 63/11) 

- - 

35.  
Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног 

налога  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

52/09 и 101/09 

Закон о превозу у друмском 

саобраћају (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 111/08) 

- - 

36.  Правилник о техничким прегледима возила  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

19/07, 95/07, 87/08 и 90/09 

Закон о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ 

(Службени гласник БиХ број 

6/06, 75/06 и 44/07) 

- 

МKT БиХ 

МСВ учествује 

у примјени  

37.  

Правилник о димензијама,укупним масама и осовинском 

оптерећењу возила и о основним условима које морају да 

испуњавају уређаји и опрема на возилима у саобраћају на 

путевима 

Службени лист  

СФРЈ , бр. 50/82 и 51/91 

Закон о основама безбедности 

саобраћаја на путевима 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

63/80) 

- - 
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  Жељезнички саобраћај 

Закони: 

38.  
Закон о жељезницама Републике Српске 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

19/17, 28/17 и 100/17 

Устав Републике Српске - - 

39.  Закон о уговорима о превозу у жељезничком саобраћају 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

50/10 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:  

40.  
Правилник о начину поступања жељезничких радника у 

случају ванредног догађаја (19) 

“Службени гласник 

Републике Српске“ , бр. 

88/22 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 

41.  
Правилник о одржавању горњег строја пруга Жељезница 

Републике Српске (314) 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

88/22 

Закон о жељезницама 

Републике Српске   

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 19/17, 28/17 и 

100/17) 

EN 13674-1 

EN 13145 

EN 13230- 1 

EN 13230- 2 

EN 13230- 3 

EN 13230- 4 

EN 13230- 5 

EN 13230 

EN 13146-5 

EN 13450 

EN 13848-5 

EN 13231-1 

EN 13848 

- 

42.  
Правилник о одржавању жељезничких возила Републике 

Српске (241) 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

69/22 

Закон о жељезницама 

Републике Српске   

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 19/17, 28/17 и 

100/17) 

- - 

43.  Правилник о интероперабилности 

“Службени гласник 

Републике Српске“ ,број 

89/21 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 

44.  
Правилник о начину укрштања жељезничке  пруге и пута 

(322) 

“Службени гласник 

Републике Српске“ ,број 

89/21 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

  

45.  
Правилник о правима и обавезама путника у жељезничком 

саобраћају 

“Службени гласник 

Републике Српске“ ,број 

57/21 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 
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46.  Правилник о техничко-колској дјелатности 

“Службени гласник 

Републике Српске“ ,број 

55/21 и 78/21 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 

47.  

Упутство о вођењу евиденције за дјелатност вуче возова и 

одржавање вучних возила на жељезницама Републике 

Српске (236) 

“Службени гласник 

Републике Српске“ - 

Публикација број 3/18 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 

48.  
Правилник о коришћењу електроенергетског система на 

жељезницама Републике Српске (212) 

“Службени гласник 

Републике Српске“ - 

Публикација број 3/18 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

BAS EN 50160 - 

49.  
Правилник o начину опремања жељезничких возила 

апаратима са хемијским средствима за гашење пожара (208) 

“Службени гласник 

Републике Српске“ - 

Публикација број 3/18 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

BAS EN 45545-

4: 2014 

BAS EN 50553: 

2013 

BAS EN 45545-

6: 2014 

 

BAS EN 45545-

1: 2014 – Дио 1 

BAS EN 1866-1: 

2012 

BAS ISO 7165 

BAS EN 1866-3: 

2013 

- 

50.  

Правилник о стручној оспособљености радника који 

непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја - 

646 

“Службени гласник 

Републике Српске“ - 

Публикација број 3/18 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 

51.  

Правилник о изради реда вожње, организовању и 

регулисању безбједног и уредног одвијања жељезничког 

саобраћаја - 4 

“Службени гласник 

Републике Српске“ - 

Публикација број 3/18 

Закон о жељезницама 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17, 28/17 и 100/17) 

- - 

52.  
Правилник о радним мјестима на којима радници 

непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

104/17 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 19/17 и 28/17) 

- - 

53.  

Одлука о престанку примјене одлуке о техничким условима 

за пружна возила која саобраћају на пругама опремљеним 

аутоматским пружним блоком и телекомандом 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

59/17 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

118/08), Уставни закон за 

провођење Устава Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 21/92) 

- - 
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54.  
Правилник о престанку примјене правилника из области 

жељезничког саобраћаја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

40/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 

55.  
Упутство о престанку примјене упутстава из области 

жељезничког саобраћаја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

40/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 

56.  
Рјешење о престанку примјене прописа из области 

жељезничког саобраћаја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

40/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 

57.  
Упутство о опремању моторних пружних возила послова 

инфраструктуре потребним прибором 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

13/17 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08, 24/12 и 33/14) 

- - 

58.  
Правилник о одржавању доњег строја пруга жељезница 

Републике Српске (315) 

“Службени гласник 

Републике Српске“ – 

Публикација, бр. 1 од 10. 

Маја 2016. Год. 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

24/12 и 33/14) 

- - 

59.  Упутство 171 о начину превоза опасних материја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

14/14 

Закона о превозу опасних 

материја (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 1/08 

и 117/11) 

- 
МСВ /МУП и 

МЗСЗ 

60.  Упутство о опремању вучних возила потребним прибором 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

77/13 и 50/16 

Закон о жељезницама 

Републике Српске   

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08, 24/12 и 33/14) 

- - 

61.  
Правилник 120 о начину превоза опасних материја у 

железничком саобраћају 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

69/13 

Закона о превозу опасних 

материја (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 1/08 

и 117/11) 

- 
МСВ /МУП и 

МЗСЗ 

62.  

Правилник 405 о начину избора, пројектовању, грађењу, 

реконструкцији и пуштању у погон сигнално-сигурносних 

уређаја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

76/12 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  
- - 
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(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08 и 24/12) 

63.  
Упутство 421 о интерном техничком прегледу и пуштању у 

пробни рад сигнално-игурносних уређаја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

76/12 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08 и 24/12) 

- - 

64.  
Упутство 230 о руковању брзиномјерним уређајима на 

вучним и другим возилима и обради траке за регистровање  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

17/10 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08) 

- - 

65.  

Упутство 248 о управљању вучним возилима у једнопосједу 

у вучи возова на пругама жељезница Републике Српске 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

6/10 и 96/11 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08) 

- - 

66.  Правилник 659 о раду у смјенама возног и станичног особља  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

106/06, 18/09, 122/11 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

67.  Упутство за одржавање кочница жељезничких возила (245) 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

48/05, 28/15 и 46/16 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

68.  
Правилник 201 о техничком прегледу и предаји у саобраћају 

жељезничких возила  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

27/05 и 101/05 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

69.  
Упутство 266 за пробне вожње послије извршене оправке 

возила  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

27/05 и18/09 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

70.  
Упутство за пробну вожњу железничких возила после 

извршене оправке 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

27/05 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 
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71.  
Правилник 243 о вучи возова на пругама у Републици 

Српској  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

17/05 и 122/11 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

72.  Правилник 231 о кочницама жељезничких возила  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

15/05 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03, 

59/08) 

- - 

73.  Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја (400)  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

15/05 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

74.  Правилник 258 о њези жељезничких кола и моторних возова  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

15/05 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

75.  Сигнални правилник 1  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

1/05, 62/05,  115/05 и 21/06 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

76.  Саобраћајни правилник 2  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

1/05, 62/05, 115/05 и 21/06 

Закон о жељезницама 

Републике Српске  

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01, 110/03) 

- - 

77.  

Правилник о техничким нормативима за одређивање 

величина оптерећења и  категоризацију железничких 

мостова  пропуста и осталих објеката на железничким 

пругама 

Службени лист  СФРЈ , број 

23/92 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 , 23//91 

JUS U.C7.110 

JUS U.C7.111 

JUS U.C7.112 

JUS U.C7.113 

JUS U.C7.123 

- 

78.  

Правилник о техничким нормативима  за пројектовање, 

грађење, реконструкцију и санацију железничких мостова и 

пропуста 

Службени лист  СРЈ , бр. 

4/92 и 16/92 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 , 23//91 

- - 

79.  Правилник о превозу нарочитих пошиљака Сл. гл. ЗЈЖ 3/92 - - - 

80.  
Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и 

извршење реда вожње 
Сл. гл. ЗЈЖ  6/91,4/92 - - - 

81.  Упутство за прегледача кола Сл. гл. ЗЈЖ 13/90 - - - 
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82.  
Упутство за прорачун и уградјивање дугих тракова шина на 

мостовима ЈЖ 
Сл. гл. ЗЈЖ 11/90 - - - 

83.  
Правилник о стручној спреми радника који непосредно 

учествују у вршењу железничког саобраћаја 
Сл. гл. ЗЈЖ 6/90 - - - 

84.  
Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ 

електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50Hz 
Сл. гл. ЗЈЖ 4/90 - - - 

85.  
Упутство за мерење и испитивање контактне мреже на 

пругама ЈЖ 
Сл. гл. ЗЈЖ 7/89 - - - 

86.  
Упутство о мерама безбедности од електричне струје на 

електрифицираним пругама ЈЖ 
Сл. гл. ЗЈЖ 8/88 - - - 

87.  
Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог 

водјења 
Сл. гл. ЗЈЖ 4/88, 6/91, 2/94 - - - 

88.  
Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола 

на пругама ЈЖ 
Сл. гл. ЗЈЖ 3/88 - - - 

89.  
Упутство о технолошком поступку  за заштиту од корозије 

шина, скретница, мостова, дизалица и пајнер – носача 
Сл. гл. ЗЈЖ 11/87 - - - 

90.  Упутство за примену сигнала за електричну вучу Сл. гл. ЗЈЖ  9/87 - - - 

91.  
Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља 

типа Y-25 и Y-27 усвојених на југословенским железницама 
Сл. гл. ЗЈЖ 2/87 - - - 

92.  
Упутство за заваривање железничких шина 

алуминотермитским поступком са пљоснатим појачањем 
Сл. гл. ЗЈЖ 10/86 - - - 

93.  
Правилник за термичку обраду скретничких делова и крајева 

шина за  изоловане саставе 
Сл. гл. ЗЈЖ 4/86 - - - 

94.  
Правилник о одржавању стабилних постројења електричне 

вуче на пругама ЈЖ 
Сл. гл. ЗЈЖ 9/84 - - - 

95.  
Правилник о изолованим саставима у горњем строју 

железничких пруга 
Сл. гл. ЗЈЖ 2/84 - - - 

96.  

Упутство о привременом  регулисању саобраћаја возова на 

двоколосечним  пругама за време капиталног ремонта једног 

колосека 

 

Сл. гл. ЗЈЖ 9/83 

 

- - - 

97.  Упутство за вагање железничких возила Сл. гл. ЗЈЖ 8/83 - - - 

98.  Упутство о маневрисању 
Сл. гл. ЗЈЖ 6/83, 3/87, 4/88, 

6/91, 2/94 
- - - 

99.  

Упутство о саобраћају вучних возила која нису опремљена 

аутостоп-уредјајима на пругама опремљеним пружним 

делом аутостоп-уредјаја 

Сл. гл. ЗЈЖ 6/82, 8/82 - - - 
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100.  Саобраћајно упутство 
Сл. гл. ЗЈЖ 3/82, 6/83, 2/84, 

4/88, 2/91,2 /94 
- - - 

101.  
Упутство о руковању брзиномерним  уредјајима на вучним и  

другим возилима и обради траке за регистровање 
Сл. гл. ЗЈЖ  6/80, 8/90 - - - 

102.  Упутство за вршење контролних   прегледа теретних кола ЈЖ Сл. гл. ЗЈЖ 4/80, 10/82 - - - 

103.  
Упутство о гаранцији квалитета извршених  оправака 

железничких возила 
Сл. гл. ЗЈЖ 7/79 - - - 

104.  

Приручник за примену мера  без-бедности од електричне 

струје на контактној мрежи монофазног система  25 kV, 

50Hz ЈЖ 

Сл. гл. ЗЈЖ 5/79 

 
- - - 

105.  
Правилник о обиму и врсти телекомуникационих веза, 

уредјаја и постројења на пругама  ЈЖ 
Сл. гл. ЗЈЖ 3/79 - - - 

106.  

Упутство о опремању службених места на прузи сигнално-

сигурносним уредјајима и постројењима  зависно од 

максималне дозвољене брзине кретања воза 

Сл. гл. ЗЈЖ  7/78 - - - 

107.  
Упутство за мерење омског отпора  на   осовинском слогу 

железничких возила 
Сл. гл. ЗЈЖ 4/78 - - - 

108.  
Упутство за пријем дрвених прагова и контролу њиховог 

импрегнисања 
Сл. гл. ЗЈЖ 8/74 - - - 

109.  
Упутство о уграђивању и одржавању шина и скретница у 

дугачким траковима 
Сл. гл. ЗЈЖ 2/69 - - - 

110.  
Технички услови за високофреквентне уредјаје система В-

300 
Сл. гл. ЗЈЖ 4/67 - - - 

111.  
Заједнички прописи о извршењу  превоза  путника и пртљага 

у медјународном саобраћају (ПИВ) 
Сл. гл. ЗЈЖ  - - - - 

112.  
Општи технички прописи за релејне станице и сигнално-

сигурносне уредјаје 
Сл. гл. ЗЈЖ - - - - 

113.  

Технички услови за испоруку и уградњу сигнално-

сигурносне и телекомуникационе опреме на       

магистралним пругама 

Сл. гл. ЗЈЖ - - - - 

114.  Прилог 2 – Стабилна постројења електричне вуче (СПЕВ) Сл. гл. ЗЈЖ  - - - - 

   Водни саобраћај 

Закони: 
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115.  Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:  

116.  
Правилник о начину и условима за пловидбу пловних и 

премјештање плутајућих објеката 

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

66/21 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

- - 

117.  Правилник о вођењу исправа и књига пловила  

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

23/21 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

- - 

118.  
Правилник o критеријумима за утврђивање висине накнаде 

за пловидбеност и баждарење чамаца 

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

9/21 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

  

119.  
Правилник о начину утврђивања способности чамаца за 

пловидбу и плутајућих објеката за плутање 

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

120/20 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

- - 

120.  Правилник о техничком одржавању пловних путева 

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

120/20 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

- -- 

121.  Правилник о условима за управљање чамцем 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

3/20 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

- - 

122.  Правилник о упису бродова унутрашње пловидбе 

„Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 

103/19 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/19) 

- - 
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123.  
Правилник о начину превоза опасних материја на 

унутрашњим пловним путевима 

„Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 

96/19 

Закон о унутрашњој 

пловидби Републике Српске 

(Службени гласник Републике 

Српске“, број 54/19) 

  

124.  

Правилник о плутајућим објектима “Службени гласник 

Републике Српске“, бр.  

88/19 

Закон о унутрашњој пловидби 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 54/19) 

- - 

125.  

Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене 

дозволе и о означавању чамца регистарским ознакама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.  

88/19 

 

Закон о унутрашњој пловидби 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 54/19) 

- - 

126.  Правилник о вршењу пробне вожње бродова 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

87/19 

Закон о унутрашњој пловидби 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 54/19) 

- - 

127.  
Правилник о утврђивању имена и ознака ENI броја бродова 

унутрашње пловидбе 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

83/19 

Закон о унутрашњој пловидби 

Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 54/19) 

- - 

128.  
Одлука о престанку примјене одлука о техничким правилима 

Југорегистра 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

56/17 и 78/17 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 118/08) 

- - 

129.  

Уредба о престанку примјене уредбе о условима које морају 

да испуњавају луке, односно пристаништа за међународни 

саобраћај, пловни путеви на којима важи међународни или 

међудржавни режим пловидбе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

59/17 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

118/08), Уставни закон за 

провођење Устава Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 21/92) 

- - 

130.  
Одлука о престанку примјене одлука о техничким правилима 

Југорегистра 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

56/17 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 118/08) 

- - 

131.  
Правилник о престанку примјене правилника из области 

унутрашње и поморске пловидбе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

40/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 21/92) 

- - 
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132. 6

3

. 

Правилник о радио служби за безбједност унутрашње 

пловидбе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

102/10 

Закон о унутрашњој пловидби 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01,33/06, 1/08) 

- - 

133. 6

4

. 

Правилник о начину остваривања заштите људи, имовине и 

околинеу лукама и пристаништима на унутрашњим пловним 

путевима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

102/10 

Закон о унутрашњој пловидби 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01,33/06, 1/08) 

- - 

134. 6

2

. 

Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбједну 

пловидбу на пловилима унутрашње пловидбе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

52/09 

Закон о унутрашњој пловидби 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01,33/06, 1/08) 

- - 

135.  
Правилник о здравственој способности чланова посаде 

пловила унутрашње пловидбе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

17/09 

Закон о унутрашњој пловидби 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01,33/06, 1/08) 

- - 

136.  
Правилник о испитивању удеса бродова на унутрашњим 

водама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

17/09 

Закон о унутрашњој пловидби 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01,33/06, 1/08) 

- - 

137.  
Правилник о службеном одијелу радника у Капетанији 

пристаништа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

17/09 

Закон о унутрашњој пловидби 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 58/01,33/06, 1/08) 

- - 

Телекомуникације   

Закони: 

138.  Закон о телекомуникацијама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

19/96, 71/02 и 64/06 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:  

139.  
Правилник о издавању и коришћењу дозвола за "аудиотекс" 

услуге 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

73/06 

Закон о министарствима 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 72/02)  

- - 

140.  

Правилник о обавезном атестирању пријемних антена за 

телевизијске и звучне радиофонске емисије у 

фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1000 MHz и о 

условима које морају испуњавати предузећа и друга правна 

лица овлашћена за атестирање тих производа. 

Службени лист СФРЈ, број 

30/91  

 Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88) 

JUS N.N6 501 

JUS N.N6.502 

JUS N.N6.503 

JUS N.N6.504 

JUS N.А5.033 

JUS N.А5.750 

JUS N.А5.785 

JUS N.А5.786 

- 

141.  

Наредба о одређивању уређаја из области радио-

комуникација, аудио- и видео-технике и урађаја који се на 

њих прикључују који се могу стављати у промет само ако су 

снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о 

најањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног 

сервисирања за те уређаје 

Службени лист СФРЈ,                                                                     

бр. 28/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, број 

37/88) 

- - 
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file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/71-02%20zakon%20o%20telekomunikacijama.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/64-06%20izmjene%20zakona%20o%20telekomunikacijama.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/73-06%20pravilnik%20o%20izdavanju%20i%20korsicenju%20dozvola%20za%20audiotekst%20usluge%20v.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/3---30-91.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/8---28-89.pdf
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142.  

Правилник о ближем садржају техничког упутства којим 

морају бити снабдевени уређаји из области радио-

комуникација, аутио и видео-технике и уређаји који се на 

њих прикључују 

Службени лист СФРЈ,                                                                

број  28/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, број 

37/88) 

- - 

143.  
Правилник о техничким нормативима за кабловско 

дистрибутивне системе и заједничке антенске системе  

Службени лист СФРЈ, број 

66/87  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, број 

37/88) 

 

JUS N.N6.134 

JUS N.N6.135 

JUS N.N6.170  

JUS N.N6.172 

JUS N.N6.191 

- 

144.  
Правилник о техничким нормативима за одржавање 

антенских стубова 

Службени лист  СФРЈ, број 

65/84 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

145.  
Правилник о техничким мерама за изградњу, постављање и 

одржавање антенских постројења 

Службени лист СФРЈ, број 

1/69  

Закона о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

12/65) 

- - 

Жичаре 

Закони:  

146.  Закон о жичарама за превоз лица 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

147.  
Правилник о начину, поступцима и врстама одржавања 

жичаре 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

9/15 

Закон о жича- 

рама за превоз лица 

(“Службени гласник Републике 

Срп- 

ске”, број 108/13) 

BAS EN 1709 

BAS EN 13107 

BAS EN 12927-1 

BAS EN 12927-2 

BAS EN 12927-3 

BAS EN 12927-4 

BAS EN 12927-5 

BAS EN 12927-6 

BAS EN 12927-7 

BAS EN 12927-8 

BAS EN 1908 

 

BAS EN 13223 

BAS EN 13769-1 

BAS EN 13769-2 

BAS EN 13769-3 

BAS EN 13243 

BAS EN 12397 

BAS EN 1909 

BAS EN 1907 

BAS EN 1709 

BAS EN 12048 

BAS ISO/IEC 

17020 

- 

148.  Правилник о ванредним догађајима жичара  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

66/14 

Закон о жичарама за превоз 

лица (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13) 

- - 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/9---28-89.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/1---66-87.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/6---65-84.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/7---1-69.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/108-13%20zakon%20o%20zicarama.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/9-15%20pravilnik%20o%20nacinu%20postupcima%20i%20vrstama%20odrzavanja%20zicara.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/66-14%20pravilnik%20o%20vanrednim%20dogadjajima%20zicara.pdf
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149.  
Правилник о начину вођења, садржају и изгледу образаца 

евиденције жичаре  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

66/14 

Закон о жичарама за превоз 

лица (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13) 

- - 

150.  
Правилник о изгледу, садржају и начину вођења записника 

техничког прегледа и докумената усаглашености  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

66/14 

Закон о жичарама за превоз 

лица (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13) 

BAS EN 1709:2004 - 

151.  
Правилник о садржају, начину израде и облику сигурносног 

извјештаја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

66/14 

Закон о жичарама за превоз 

лица (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13) 

BAS EN 1709:2004 - 

152.  
Правилник о садржају, начину израде и облику сигурносне 

анализе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

66/14 

Закон о жичарама за превоз 

лица (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13) 

BAS EN 1907:2005 - 

153.  
Правилник о програму обуке и програму стручног испита за 

извршне раднике на жичарама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

66/14 

Закон о жичарама за превоз 

лица (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13) 

 

- - 

Поштански саобраћај  

Закони:  

154.  Закон о поштанским услугама Републике Српске   

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

30/10 

Устав Републике Српске   - - 

Подзаконски и други акти: 

155.  
Правилник о условима за обављање дјелатности оператера 

поштанског саобраћаја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

110/10 

Закон о поштанским услугама 

Републике Српске (Службени 

гласник Републиек Српске, бр. 

30/10) 

- - 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/66-14%20pravilnik%20o%20nacinu%20vodjenja%20izgledu%20i%20sadrzaju%20obrasca%20evidencije%20zicare.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/66-14%20pravilnik%20o%20izgledu,%20sardzaju%20i%20nacinu%20vodjenja%20zapisnika%20teh%20pregleda%20i%20dokumenata%20usaglasenosti.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/66-14%20pravilnik%20o%20sigurnosnom%20izvjestaju.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/66-14%20pravilnik%20o%20sigurnosnoj%20analizi.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/FINALNA%20LISTA%20TP%20Dec%202016/1.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20drugim%20zahtjevima%20-%20MIER/66-14%20pravilnik%20o%20programu%20obuke%20i%20programu%20strucnog%20ispita%20za%20izvrsne%20radnike%20na%20zicarama.pdf
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     IV      МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

https://rzsm.org/tehprop/152-mzsz 

Јавно здравство    
Закони: 

1.  Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/19 

Устав Републике Српске BAS EN ISO/IEC 17025 - 

2.  Закон о предметима опште употребе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

50/10 

Устав Републике Српске - - 

3.  Закон о заштити становништва од заразних болести 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

90/17 и 98/20 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

4.  
Правилник о начину и поступку сакупљања, складиштења и 

третмана медицинског отпада 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

74/22 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

111/13, 106/15 , 16/18, 70/20, 

63/21 и 65/21) 

 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

5.  
Правилник о стручним пословима заштите од 

електромагнетног поља 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

43/20 

Закон о заштити од 

нејонизујућих зрачења 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

36/19) 

BAS/ISO/IEC 

17025 

CEI IEC 61780 

BAS EN 62110 

BAS EN 50383 

BAS EN 50413 

BAS EN 50492 

BAS EN 62232 

CEI IEC 61786 
 

6.  

Програм мјера за спречавање и сузбијање,  

елиминацију и ерадикацију заразних болести за  

подручје Републике Српске за 2020. годину  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/19 

Закон о заштити становништва 

од заразних болести 

 (“Службени гласник 

Републике Српске““, бр. 90/17) 

- - 

7.  
Правилник о заштити од електромагнетних поља до 300 

GHz 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

99/19 

Закон о заштити од 

нејонизујућих зрачења 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/19) 

- - 

https://rzsm.org/tehprop/152-mzsz
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/50-10%20Zakon%20o%20predmetima%20opste%20upotrebe.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/14-10%20Zakon%20o%20zastiti%20stanovnistva%20od%20zaraznih%20bolesti.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/14-10%20Zakon%20o%20zastiti%20stanovnistva%20od%20zaraznih%20bolesti.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/111-13%20zakon%20o%20upravljanju%20otpadom.pdf
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8.  
Правилник о санитарно-техничким и хигијенским условима 

за јавне површине и пословне објекте 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

98/18 и 73/19 

Закон о заштити становништва 

од заразних болести 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

90/17) 

- - 

9.  
Правилник о поступку утврђивања критеријума 

микробиолошке чистоће  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

74/18 

Закон о заштити становништва 

од заразних болести  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 90/17) 

BAS ISO 18593 

ISO 18593: 2004, IDT 

BAS EN ISO 4833 

BAS ISO 21528 

- 

10.  Правилник о прехрамбеним и здравственим тврдњама  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

19/18 

 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

11.  
Правилник о начину одређивања референтне лабораторије 

за испитивање узрочника заразних болести 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

15/18 

Закон о заштити становништва 

од заразних болести („ 

“Службени гласник Републике 

Српске““, бр. 90/17) 

- - 

12.  
Правилник о формулама за дојенчад и формулама након 

дојења  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/18 

 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

13.  
Правилник о прерађеној храни на бази житарица и дјечије 

хране за дојенчад и малу дјецу    

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/18 

 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

14.  Правилник о храни за посебне медицинске потребе   

 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/18 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

15.  Правилник о додацима исхрани  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/18 

 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

16.  
Правилник о храни намијењеној за употребу у енергетски 

ограниченој исхрани  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

9/18 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 
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17.  
Правилник о храни погодној за лица нетолерантна на 

глутен  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

9/18 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

18.  Правилник о храни обогаћеној нутријентима  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

9/18 

 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПШВ 

19.  Правилник о начину спровођења санитарног надзора 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

6/18 

Закон о заштити становништва 

од заразних болести („ 

“Службени гласник Републике 

Српске““, бр. 90/17) 

- - 

20.  
Правилник о здравственој исправности воде намјењене за 

људску потрошњу 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

88/17 и 97/18 

Закон о храни (“Службени 

гласник Рeпублике Српске”, 

бр. 19/17) 

- - 

21.  
Правилник о условима за почетак рада здравствене 

установе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

53/17, 97/18,  

99/19 и 79/21 

Закон о здравственој заштити 

(“Службени гласник 

Рeпублике Српске”, бр. 106/09 

и 44/15) 

- - 

22.  
Правилник о утврђивању услова у погледу кадра,простора и 

опреме коју морају испуњавати овлашћене лабораторије  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

18/15 

Закон о предметима опште 

употребе  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/10) 

- - 

23.  
Правилник о безбједности материјала и  

предмета који долазе у непосредан додир са храном  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

18/15 

Закон о предметима опште 

употребе  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/10) 

- - 

24.  Правилник о безбједности дјечијих играчака  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

18/15 

Закон о предметима опште 

употребе  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/10) 

- - 

25.  Правилник о безбједности предмета широке потрошње 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

17/15, 13/17 

Закон о предметима опште 

употребе  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/10) 

- - 

26.  

Правилник о посебним условима за производњу и стављање 

на тржиште предмета опште употребе 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

17/15 

Закон о предметима опште 

употребе  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/10) 

- - 

27.  Правилник о означавању паковања дуванских производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

125/11 и 104/21 

Закон о забрани продаје и 

употребе дуванских производа 

лицима млађим од 18 година 

- - 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/18-15%20pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20uslova%20u%20pogledu%20kadra,%20prostora%20i%20opreme%20za%20laboratorije.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/18-15%20pravilnik%20o%20bezbjednosti%20materijala%20i%20predmeta%20koji%20dolaze%20u%20dodir%20sa%20hranom.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/18-15%20pravilnik%20o%20djecijim%20igrackama.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/17-15%20pravilnik%20o%20bezbjednosti%20proizvoda%20siroke%20potrosnje.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/17-15%20pravilnik%20o%20posebnim%20uslovima%20za%20proizvodnju%20%20i%20stavljanje%20na%20trziste%20predmeta%20opste%20upotrebe.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/125-11%20Pravilnik%20o%20oznacavanju%20pakovanja%20duvanskih%20proizvoda.pdf
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(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 46/04, 

74/04, 

96/05 и 92/09) 

28.  

Правилник о санитарно техничким и другим условима за 

обављање дјелатности производње алкохолних и 

безалкохолних пића 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

5/97 

Закон о здравственој 

исправности животних 

намирница и предмета опште 

употребе (Службени лист 

СФРЈ број 53/91) 

- МЗСЗ 

29.  Наредба о паковању и декларисању шампона за прање косе 
Службени лист СФРЈ, бр. 

34/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

- - 

30.  Правилник о техничким нормативима за електрорадиографе  
Службени лист СФРЈ,                                                          

број  57/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

31.  

Правилник о начину узимања узорака и методама за 

лабораторијску анализу воде за пиће  

- изузев дијела који се односи на узорковање воде* 

  

Службени лист СФРЈ,                                                                              

број  33/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- 

* За узорковање 

воде примјењује се 

Правилник о 

здравственој 

исправности воде 

намјењене за 

људску потрошњу 

(„Службени 

гласник Републике 

Српске, бр. 88/17 и 

97/18) 

32.  Наредба о паковању и декларисању пасте за зубе  
Службени лист СФРЈ, бр. 

29/85 и 26/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

- - 

33.  

Наредба о обавезном доношењу произвођачке 

спецификације за шампоне за прање косе 

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

29/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

- - 

34.  

Наредба о обавезном доношењу произвођачке 

спецификације за пасте за зубе 

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

29/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

- - 

35.  

Правилник за одређивање рH вредности и количине 

токсичних метала и неметала у средствима за одржавање 

личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и за 

утврђивање микробиолошке исправности тих средстава  

 

Службени лист СФРЈ”, 

број 46/83 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

Фармација  

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/40---34-90.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/57-87%20pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20elektrokardiografe.pdf
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/33-87%20pravilnik%20o%20nacinu%20uzimanja%20uzoraka%20vode%20za%20pice.docx
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/37---29-85.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/38---29-85.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/39---29-85.pdf
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Закони: 

36.  
Закон о лијековима и медицинским средствима 

Републике Српске 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 118/21 
Устав Републике Српске - 

Ступа на снагу  
 28. јуна 2022. 

године 

37.  Закон о апотекарској дјелатности  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 119/08, 1/12 

и 33/14 

Устав Републике Српске - - 

38.  Закон о лековима  

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

19/01, 113/05 и 34/08 

Устав Републике Српске  
Престаје 

примјена од 28. 

јуна 2022. године 

Подзаконски и други акти: 

39.  
Правилник о општим и посебним условима у погледу кадра, 

простора и опреме за промет на мало у апотеци 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

92/17 

Закон о апотекарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Рeпублике Српске”, 

бр. 119/08, 1/12 и 33/14) 

- - 

40.  
Правилнико посебним условима за промет на мало у 

специјализованој продавници  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 55/16 

Закон о апотекарској 

дјелатности (Сл. гласник 

Републике Српске, број 

119/08, 1/12, 33/14) 

- - 

41.  

Правилник о условима у погледу простора,кадра и опреме 

за производњу медицинског средства  

 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 4/16 

Закон  о 

лијековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник БиХ“, број 58/08) 

- - 

42.  

Правилник о врсти, висини и начину плаћања накнада за 

обављање промета на мало лијекова и медицинских 

средстава  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 27/13 и 96/22 

Закон о апотекарској 

дјелатности (Сл. гласник 

Републике Српске, број 

119/08, 1/12) 

- - 

43.  Правилник о условима прописивања и издавања лијека  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 116/12, 

51/13, 88/17 и 93/17 

Закон о апотекарској 

дјелатности (Сл. гласник 

Републике Српске, број 

119/08, 1/12 и 33/14) 

- - 

44.  

Правилник о садржају и начину вођења регистра апотека и 

регистра специјализованих продавница 

 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 104/10 

Закон о апотекарској 

дјелатности (Сл. гласник 

Републике Српске, број 

119/08) 

- - 

45.  
Правилник о врсти козметичких и других средстава за 

заштиту здравља, осталих производа којима се обавља 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 9/10, 106/14 

и 32/16 

Закон о апотекарској 

дјелатности (Сл. гласник 
- - 
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промет на мало у апотеци и специјализованој продавници и 

услуга које се могу пружати у апотеци  

 

Републике Српске, број 

119/08, 1/12, 33/14) 

46.  

Правилник о смјерницама добре произвођачке фармација 

праксе у изради галенских препарата 

 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 9/10 и 47/12 

Закон о апотекарској 

дјелатности (Сл. гласник 

Републике Српске, број 

119/08, 1/12) 

- - 

47.  Правилник о хербалним љековитим производима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/04 

Закон о лијековима (Сл. 

гласник Републике Српске, бр. 

19/01) 

- - 

Хемикалије и биоциди 

Закони: 

48.  Закон о хемикалијама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18 

Устав Републике Српске - - 

49.  Закон о биоцидима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/09 

Устав Републике Српске 
ISO/IEC 17025 

BAS/ISO/IEC 17025 
- 

Подзаконски и други акти: 

50.  

Правилник о надзору и провјери принципа добре 

лабораторијске праксе 

„Службени гласник 

Републике Српске”, број 

10/21 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

51.  

Правилник о принципима добре лабораторијске праксе „Службени гласник 

Републике Српске”, број 

10/21 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

52.  Списак класификованих супстанци 

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

119/20 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- 

Прилог 1. из 

подтачке 2) 

тачка I овог 

списка  

објављен је у 

посебној 

публикацији 

53.  
Правилник о класификацији, обиљежавању и паковању 

хемикалија 

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

118/20 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- 

Прилози из чл. 

3, 5, 20, 22, 23, 

26. и 41. овог 

правилника 

објављени су у 
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посебној 

публикацији 

54.  

 

Правилник о методама испитивања хемикалија 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

102/20 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

Листe стандарда: Прилог 1, Прилог 

2 и  Прилог 3 
- 

55.  Правилник о условима за увоз и извоз хемикалија 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

86/19 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

  

56.  Правилник о ограничењима и забранама хемикалија  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

79/19 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

BAS EN ISO 11890-2 - 

57.  Списак посебно забрињавајућих супстанци 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

72/19 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

58.  Правилник о интегралном инвентару хемикалија  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

26/19 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

59.  Правилник о детерџентима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

14/19 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 21/18) 

BAS EN ISO 

17025 

BAS ЕN ISO 

14593 

BAS EN ISO 

9439 

BAS EN ISO 

10707 

BAS EN ISO 

9408 

BAS ISO 10708 

BAS EN ISO 

7827 

BAS EN ISO 

11733 

BAS EN ISO 

11733 

BAS EN ISO 

9887 

BAS EN ISO 

9888 

- 

60.  Правилник о садржају безбједоносно-техничког листа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

104/18 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 21/18) 

- - 

61.  
Правилник о садржају евиденција о хемикалијама и начину 

годишњег извјештавања 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/18 

Закон о хемикалијама  - - 
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(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

62.  
Правилник о програму додатне едукације за савјетника за 

хемикалије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/18 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

63.  Правилник о висини накнада које се односе на хемикалије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/18 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

64.  Правилник о инвентару хемикалија 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/18 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

65.  Правилник о Регистру произвођача и увозника хемикалија 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/18 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

66.  
Правилник о условима за обављање дјелатности са 

хемикалијама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/18 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/18) 

- - 

67.  
Правилник о списку активних супстанци које су дозвољене 

у биоцидним производима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

35/18 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

68.  Правилник о врстама биоцида  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

32/18 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

69.  
Правилник о критеријумима за идентификацију супстанци 

као PBT или vPvB 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

104/15 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

70.  
Правилник о условима које морају да испуњавају лица која 

користе биоциде у професионалне свхе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

79/14 и 83/14 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

71.  
Правилник о условима за обављање дјелатности 

произвидње, промета, коришћења и скалдиштења биоцида 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

79/14 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 
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72.  Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

86/13 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

73.  
Правилник о условима које морају испуњавати институције 

које врше процјену безбједности хемикалије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

33/13 

Закон о хемикалијама  

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

74.  Листа супстанци које изазивају забринутост  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

106/12 и 54/15 

Закон о хемикалијама 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

75.  

Правилник о специфичним захтјевима који се односе на 

класификацију, паковање,  обиљежавање и рекламирање 

биоцида 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

10/11 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

76.  Правилник о начину вођења инвентара биоцида  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

57/10 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

77.  
Правилник о условима и поступку признавања стране 

дозволе за стављање биоцида на тржиште  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

49/10 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

78.  

Правилник о садржају основних података о биоцидном 

производу  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

32/10, 86/13, 33/17 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

79.  
Правилник о списку активних супстанци које нису 

дозвољене у биоцидним производима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

32/10, 74/11, 85/12, 13/15 

и 7/18 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

-  

80.  Правилник о условима и начину рада комисије за биоциде  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

23/10 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

-  

81.  
Правилник о принципима и поступцима за процјену ризика 

биоцидног производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

3/10 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

82.  

Правилник о садржају документације за оцјену активне 

супстанце у биоциду, оцјену биоцида, обиму и садржају 

досијеа и сажетка досијеа 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

3/10 

Закон о биоцидима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09) 

- - 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/86-13%20Pravilnik%20o%20nacinu%20vodjenja%20evidencija%20o%20biocidima.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/33-13%20Pr%20o%20uslovima%20koje%20moraju%20ispunjavati%20institucije%20koje%20vrse%20procjenu%20bezbjednosti%20hemikalije.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/10-11%20Pr%20o%20spec%20zahtjevima%20koji%20se%20odnose%20na%20klasif%20pak%20obiljezavanje%20i%20reklamiranje%20biocida.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/57-10%20Pravilnik%20o%20nacinu%20vodjenja%20Inventara%20biocida.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/49-10%20Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20postupku%20priznavanja%20strane%20dozvole.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/32-10%20Pravilnik%20o%20sadrzaju%20osnovnih%20podataka%20o%20biocidnom%20proizvodu.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/86-13%20Pravilnik%20o%20izmjeni%20Pravilnika%20o%20sadrzaju%20osn.%20podataka%20o%20biocidnom%20proizvodu.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/32-10%20Pravilnik%20o%20spisku%20aktivnih%20supstanci%20koje%20nisu%20dozvoljen%20u%20biocidnom%20proizvodu.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/74-11%20Pr%20o%20spisku%20aktivnih%20supstanci%20koje%20nisu%20dozvoljene%20u%20biocidnim%20proizvodima.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/85-12Pravilnik%20o%20izmjeni%20Pravilnika%20o%20spisku%20zabranjenih%20aktivnih%20supstanci%20u%20biocidima%20septembar.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/13-15%20Pr%20o%20spisku%20aktivnih%20supstanci%20koje%20nisu%20dozvoljene%20u%20biocidnim%20proizvodima.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/23-10%20pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20rada%20komisije%20za%20biocide.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/3-10%20Pravilnik%20o%20principima%20i%20postupcima%20za%20procjenu%20rizika.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/3-10%20Pravilnik%20o%20sadrzaju%20dokumentacije%20za%20ocjenu%20aktivne%20supstance%20u%20biocidu.pdf
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83.  

Наредба о паковању и декларисању течног детерџента за 

ручно прање посуђа 

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

34/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

- - 

84.  

Наредба о обавезном доношењу произвођачке 

спецификације за течне детерџенте за ручно прање посуђа 

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

67/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

- - 

85.  

Наредба о обавезном доношењу произвођачке 

спецификације за детерџенте за машинско и ручно прање 

предмета од текстила 

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

53/83 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр 

38/77 и 11/80) 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/34-90%20pravilnik%20o%20pakovanju%20i%20deklarisanju%20deterdženta%20za%20ručno%20pranje%20posuđa.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/67-85%20naredba%20o%20obaveznom%20donosenju%20proizvodjacke%20specifikacije%20za%20tecne%20deterdzente.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/РЕГИСТАР%20ПРОПИСА/FINALNA%20LISTA/3.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20zdravlja%20i%20socijalne%20zastite/53-83%20naredba%20o%20obaveznom%20donosenju%20proizvodjacke%20spec%20za%20deterdzente.pdf
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V     МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

https://rzsm.org/tehprop/159-mrbiz 

Заштита на раду  
Закони: 

1.  Закон о заштити на раду 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

01/08 и 13/10 

Устав Републике Српске  - - 

Подзаконски и други акти: 

2.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад при излагању хемијским материјама  

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

4/20 

Закон о хемикалијама 

(„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 21/18) 

 

- - 

3.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад при излагању вибрацијама 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

3/18 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

BAS EN ISO 

5349-1 

BAS EN ISO 

5349-2 

BAS ISO 5348 

BAS EN ISO 

8041 

BAS EN ISO 

14253+А1 

BAS ISO 2631-1 

- 

4.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад при излагању буци 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

56/16 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

BAS ISO 9612 

IEC 61672-

1:2002 

IEC 61252 

IEC 60804:2000 

IEC 60651:2001 

IEC 61672-1:2002 
- 

5.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад при коришћењу опреме за рад са екраном  

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

112/13 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

- - 

6.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад при ручном преношењу терета 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

79/13 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

- - 

7.  

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад при кориштењу средстава и опреме за личну заштиту 

на раду 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

23/13 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

- - 

8.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад на радном мјесту 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

30/12 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

- - 

9.  
Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав 

рад у простору угроженим експлозивном атмосфером 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

79/11 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

Листа стандарда за 

противексплозивну заштиту  
- 

https://rzsm.org/tehprop/159-mrbiz
file:///D:/листа%20прописа%20знр/1-08%20zakon%20o%20znr.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/13-10%20zakon%20o%20znr%20izmjene%20i%20dopune.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/SL%20Gl%2040-13%20Zakon%20o%20uređenju%20prostora%20i%20gradjenju.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/56-16%20pr%20o%20prev%20mjerama%20znr%20buka.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/112-13%20pr%20o%20prev%20mjerama%20znr%20rad%20sa%20ekranima.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/79-13%20pr%20o%20prev%20mjerama%20znr%20rucno%20prenosenje%20tereta.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/23-13%20pr%20o%20prev%20mjerama%20znr%20sredstava%20i%20lzo.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/30-12%20pr%20o%20prev%20mjerama%20znr%20na%20radnom%20mjestu.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/79-11%20pr%20o%20prev%20mjerama%20znr%20atex.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/Lista%20standarda%20protiveksplozivna%20znr.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/Lista%20standarda%20protiveksplozivna%20znr.pdf
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10.  
Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за 

безбједан и здрав рад 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

42/11 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08 и 13/10) 

- - 

11.  Правилник о начину вођења евиденција 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

63/09 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

12.  Правилник о стручном испиту из области заштите на раду 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

70/08 и 78/15 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

13.  
Правилник о поступку утврђивања испуњености 

прописаних услова у области заштите и здравља на раду 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

70/08 и 58/11 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

14.  Правилник о висини трошкова за издавање лиценци 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

68/08, 28/12 и 52/12 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

15.  

Правилник о претходним и периодичним љекарским 

прегледима радника на радним мјестима са повећаним 

ризиком 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

68/08 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

16.  

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања 

испуњености прописаних услова у области заштите и 

здравља на раду 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

67/08 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

17.  
Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној 

средини 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

66/08  

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

18.  

Правилник о поступку и роковима превентивних и 

периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и 

превентивних и периодичних испитивања услова радне 

средине 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

66/08, 52/09 и 107/09 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

19.  

Правилник о садржају и начину издавања обрасца 

извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и 

обољењу у вези са радом 

Службени гласник  

Републике Српске, бр. 

66/08 

Закон о заштити на раду 

(Сл.гласник Републике 

Српске, бр. 1/08) 

- - 

20.  
Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на 

оруђима за рад  

Службени лист СФРЈ, бр. 

18/91 

Закон о основним правима из 

радног односа (Службени лист  

СФРЈ, бр. 60/89 и 42/90) 

- - 

21.  

Правилник о поступку скраћивања радног времена на 

радним мјестима са повећаним ризиком 

 

Службени лист СРБиХ, 

бр. 2/91 
 - - 

file:///D:/листа%20прописа%20знр/42-11%20pr%20o%20nacinu%20i%20postupku%20osposobljavanja%20radnika%20za%20bezbjedan%20rad.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/63-09%20pr%20o%20nacinu%20vodjenja%20evidencija.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/70-08%20pr%20o%20strucnom%20ispitu%20iz%20oblasti%20znr.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/78-15%20pr%20o%20strucnom%20ispitu%20iz%20oblasti%20znr%20izmjene%20i%20dopune.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/70-08%20pr%20o%20postupku%20utvrdjivanja%20ispunjenosti%20uslova%20u%20oblasti%20znr.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/58-11%20pr%20o%20postupku%20utvrdjivanja%20ispunjenosti%20uslova%20u%20oblasti%20znr%20izmjene.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/68-08%20pr%20o%20visini%20troskova%20za%20izdavanje%20licenci.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/28-12%20pr%20o%20visini%20troskova%20za%20izdavanje%20licenci%20izmjene.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/52-12%20pr%20o%20visini%20troskova%20za%20izdavanje%20licenci%20izmjene.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/68-08%20pr%20o%20ljekarskim%20pregledima%20rm%20sa%20povecenim%20rizikom.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/67-08%20pr%20o%20visini%20troskova%20utvrdjivanja%20ispunjenosti%20uslova%20za%20rad.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/66-08%20pr%20o%20procjeni%20rizika.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/66-08%20pr%20o%20postupku%20i%20rokovima%20pregleda%20opreme%20i%20uslova.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/52-09%20pr%20o%20postupku%20i%20rokovima%20pregleda%20opreme%20i%20uslova%20izmjene.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/107-09%20pr%20o%20postupku%20i%20rokovima%20pregleda%20opreme%20i%20uslova%20izmjene%20i%20dopune.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/66-08%20pr%20o%20sadrzaju%20i%20nacinu%20izdavanja%20obrasca%20izvjestaja%20o%20povredi%20na%20radu.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/18-91%20pr%20o%20znr%20orudja%20za%20rad.pdf
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22.  
Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне 

струје  

Службени лист СР БиХ, 

бр. 34/88  

Закон о заштити на раду 

(Службени лист  СРБиХ, бр. 

31/84 и 12/87) 

- - 

23.  
Упутство о поступку вршења надзора над примјеном 

прописа из области заштите на раду при градњи тунела 

Службени лист СР БиХ, 

бр. 28/88 

Закон о заштити на раду – 

пречишћен текст  (Службени 

лист  СР БиХ, бр. 31/84 и 

12/87) 

- - 

24.  
Правилник о заштити на раду и о техничким мјерама за 

развијаче ацетилена и ацетиленске станице  

Службени лист СРБиХ, 

бр. 32/87 

Закон о заштити на раду 

(Службени лист  СРБиХ, бр. 

31/84) 

- 
МРБИЗ/МИЕР/

МЗСЗ 

25.  Правилник о заштити на раду на жељезницама  
Службени лист СР БиХ, 

бр. 42/86 и 3/87 

Закон о заштити на раду 

(Службени лист  СРБиХ, бр. 

31/84) 

- - 

26.  

Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и 

обољења радника на раду  

 

Службени лист СР БиХ, 

бр. 38/86  

Закон о заштити на раду 

(Службени лист  СР БиХ, бр. 

31/84) 

- МРБИЗ/МЗСЗ 

27.  

Правилник о заштити на раду при механичкој преради и 

обради дрвета и сличних материјала  

 

Службени лист СРБиХ, 

бр. 5/86 

Закон о заштити на раду 

(Службени лист  СРБиХ, бр. 

31/84) 

- 
МРБИЗ/МПШ

В 

28.  Правилник о заштити на раду у шумарству  
Службени лист СРБиХ, 

бр. 20/85 

Закон о заштити на раду 

(Службени лист  СРБиХ, бр. 

31/84) 

- 
МРБИЗ/МПШ

В 

29.  
Правилник о посебним мјерама и нормативима заштите на 

раду при преради и обради коже, крзна и отпадака од коже  

Службени лист СФРЈ, бр. 

47/70 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65 и 28/66) 

- 
МРБИЗ/МИЕР/

МЗСЗ 

30.  Правилник о заштити на раду у грађевинарству  
Службени лист СФРЈ, бр. 

42/68 и 45/68 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65 и 28/66) 

- МРБИЗ/МПУГ 

31.  

Правилник о обезбjеђивању смjештаја и исхране радника 

односно њиховог превоза од мjеста становања до мjеста 

рада и натраг  

Службени лист СФРЈ“, бр. 

41/68 

Основни Закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65 и 28/66) 

- - 

32.  Правилник о заштити на раду у пољопривреди  
Службени лист СФРЈ, бр. 

34/68 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- МРБИЗ/МПС 

33.  

Наредба о забрани употребе моторних бензина за 

одмашћивање,прање или чишћење металних дијелова и 

предмета од другог материјала   

Службени лист СФРЈ, бр. 

23/67 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

JUS B.H2.263 

JUS B.H2.271 

JUS B.H2.311 

JUS B.H2.312 

JUS B.H2.320 

JUS B.H2.410 

JUS B.H2.411 
- 

file:///D:/листа%20прописа%20знр/34-88%20pr%20o%20znr%20pri%20koriscenju%20električne%20struje.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/28-88%20uputstvo%20o%20vrsenju%20nadzora%20znr%20gradnja%20tunela.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/32-87%20pr%20o%20znr%20sa%20razv%20acetilena%20i%20acetilenskim%20stanicama.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/42-86%20pr%20o%20znr%20zeljeznice.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/3-87%20pr%20o%20znr%20zeljeznice%20ispravak.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/38-86%20pr%20o%20pruzanju%20prve%20pomoci.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/5-86%20pr%20o%20znr%20pri%20meh%20prer%20i%20obr%20drveta%20i%20sl%20materijala.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/20-85%20pr%20o%20znr%20sumarstvo.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/47-70%20pr%20o%20znr%20prerada%20i%20obrada%20koze%20krzna%20i%20otpada%20od%20koze.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/42-68%20pr%20o%20znr%20gradjevinarstvo.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/45-68%20pr%20o%20znr%20gradjevinarstvo%20ispravka.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/41-68%20pr%20o%20ishrani%20i%20smjestaju.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/34-68%20pr%20o%20znr%20poljoprivreda.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/23-67%20naredba%20o%20zabrani%20upotrebe%20mot%20benzina%20za%20odmascivanje.pdf
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34.  

Упутство о подацима из области заштите на раду које су 

органи инспекције рада дужни прибављати и о 

извјештајима које су дужни достављати  

Службени лист СФРЈ, бр. 

4/67 

Основни Закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- - 

35.  

Правилник о заштити на раду с уређајима за укрцавање и 

искрцавање терета на поморским бродовима и пловилима 

унутрашње пловидбе  

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

32/66 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- МРБИЗ/МСВ 

36.  

Упутство о вршењу надзора на придржавању прописа о 

заштити на раду у предузећима која производе за одређене 

војне потребе  

 

Службени лист СФРЈ, бр 

23/66 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- - 

37.  

Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна 

моторна возила и истовару терета из таквих возила  

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

17/66 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- МРБИЗ/МСВ  

38.  

Упутство о начину вршења надзора над придржавањем 

прописа о заштити на раду у органима унутрашњих 

послова и установама органа унутрашњих послова  

Службени лист СФРЈ“, бр. 

55/65 

Основни Закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- - 

39.  

Правилник о заштити на раду при одржавању моторних 

возила и превозу моторним возилима  

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

55/65 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- МРБИЗ/МСВ 

40.  

Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању 

легура лаких метала у купаоницама са нитратним солима 

 

Службени лист СФРЈ, бр. 

48/65 

Основни закон о заштити на 

раду (Службени лист  СФРЈ, 

бр. 15/65) 

- 
МРБИЗ/МИЕР/

МЗСЗ 

41.  

Правилник о хигијенско-техничким мјерама при лучко-

транспортном раду 

 

Службеи лист СФРЈ“, број 

14/64 
Одлука секретара СИВа - МРБИЗ/МСВ 

42.  

Правилник о хигјенско-техничким заштитним мјерама при 

раду на преради и обради метала  

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

40/61 

Одлука СИВ-а (Службени 

лист ФНРЈ, бр. 10/58) 
- МРБИЗ/МИЕР 

43.  
Наредба о одређивању скраћеног радног времена у 

производњи лак жице 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

24/59 

Закон о радним односима  

(Службени лист ФНРЈ, бр. 

53/57, 26/58 и 1/59) 

- - 

44.  

Правилник о хигјенским и техничким мјерама при 

ронилачким радовима 

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

36/58 
Одлука секретара СИВ - МРБИЗ / МЗСЗ 

45.  
Наредба о одређивању скраћеног радног времена у 

организацијама за производњу електрода и феролегура  

Службени лист ФНРЈ, бр. 

26/57 

Уредба о преношењу послова 

у надлежности савезних и 

републичких органа управе 

- - 

file:///D:/листа%20прописа%20знр/4-67%20uputstvo%20o%20podacima%20znr%20koje%20prikuplja%20inspekcija.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/32-66%20pr%20o%20znr%20na%20radu%20s%20uredjajima%20za%20ukrcavanje%20i%20iskrca%20tereta.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/23-66%20uputstvo%20o%20vrsenju%20nadzora%20znr%20vojne%20potrebe.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/17-66%20pr%20o%20znr%20utovar%20i%20istovar%20tereta%20u%20ter%20vozila.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/55-65%20uputstvo%20o%20vrsenju%20nadzora%20znr%20organi%20unutrasnjih%20poslova.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/55-65%20pr%20o%20znr%20pri%20održavanju%20mot%20vozila%20i%20prevozu%20mot%20vozilima.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/48-65%20pr%20o%20zrn%20pri%20ter%20obr%20legura%20lakih%20metala%20u%20kupaon%20sa%20nit.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/14-64%20pr%20o%20htz%20lucko%20transportni%20rad.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/40-61%20pr%20o%20htz%20prerada%20i%20obrada%20metala.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/24-59%20naredba%20o%20skracenom%20rv%20lak%20žica.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/36-58%20pr%20o%20htz%20ronilacki%20radovi.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/26-57%20naredba%20o%20skracenom%20rv%20elektrode%20i%20ferolegure.pdf
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(Службени лист ФНРЈ, бр. 

26/56) 

46.  

Правилник о хигијенским и техничким мјерама на морским 

бродовима 

 

Службени лист ФНРЈ”, бр. 

6/57 и 32/58 

Одлука о унапређењу хтз при 

раду (Службени лист  ФНРЈ, 

бр. 29/55 

- МРБИЗ/МСВ 

47.  
Одлука о одређивању скраћеног радног времена у 

грађевинарству за послове који се врше у касеонима  

Службени лист ФНРЈ, бр. 

29/55 

Уредба о платама радника и 

ученика у грађевинарству  

(Службени лист ФНРЈ, бр. 

44/48) 

- - 

48.  

Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама 

при раду у црној металургији  

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

7/55 
Закон о инспекцији рада ФНРЈ - МРБИЗ/ МИЕР 

49.  

Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама 

на радовима при хемијско техничким процесима-прилог 

број 9 – осим одредбе 86. 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

55/50 

"Службени лист СФРЈ", 

број 15/65 и 48/65) 

 

Закон о инспекцији рада ФНРЈ - 
МРБИЗ/ 

МИЕР/ МЗСЗ 

50.  

Правилник о техничким и здравствено-техничким 

заштитним мјерама на пловним објектима унутрашње 

пловидбе  

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

20/50 
- - МРБИЗ/МСВ 

51.  
Наредба о одређивању скраћеног радног времена за 

извјесне послове у рударству 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

31/49 

Уредба о платама радника у 

рударству  

(Службени лист ФНРЈ, бр. 

74/48) 

- - 

52.  
Наредба о одређивању скраћеног радног времена за 

извјесне послове графичке индустрије  

Службени лист ФНРЈ, бр. 

98/48 

Уредба о платама радника и 

учениак у графичкој 

индустрији  

(Службени лист ФНРЈ, бр. 

58/48) 

- - 

53.  

Правилник о хигјенско техничким мјерама при раду у 

каменоломима и цигланама као и код вађења глине, пјеска 

и шљунка – осим чл. 58.-61. 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

69/48  
Закон о инспекцији рада ФНРЈ - МРБИЗ /МИЕР 

54.  

Правилник о хигјенско-техничким заштитним мјерама при 

раду у фабрикама стакла-стакларама 

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

14/48 и 18/48 
Закон о инспекцији рада ФНРЈ - МРБИЗ /МИЕР 

55.  
Правилник о хигјенским и техничким заштитним мјерама 

при раду у графичким предузећима 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

56/47  
Закон о инспекцији рада ФНРЈ - МРБИЗ /МИЕР 

file:///D:/листа%20прописа%20знр/6-57%20pr%20o%20htz%20morski%20brodovi.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/32-58%20pr%20o%20htz%20morski%20brodovi%20izmjene%20i%20dopune.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/29-55%20odluka%20o%20skracenom%20rv%20kesoni.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/7-55%20pr%20o%20htz%20crna%20metalurgija.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/55-50%20pr%20o%20ztm%20na%20radovima%20pri%20ht%20procesima.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/20-50%20pr%20o%20htz%20plovni%20objekti.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/31-49%20naredba%20o%20skracenom%20rv%20rudarstvo.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/98-48%20naredba%20o%20skracenom%20rv%20graficka%20industrija.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/69-48%20pr%20o%20htz%20kamenolomi%20ciglane%20i%20vadjenje%20gps.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/14-48%20pr%20o%20htz%20staklare.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/18-48%20pr%20o%20htz%20staklare%20ispravka.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/56-47%20pr%20o%20htz%20graficka%20preduzeća.pdf
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56.  

Правилник о хигјенским и техничким заштитним мјерама 

при раду у кудељарама  

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

46/47  

Закон о инспекцији рада 

ФНРЈ 
- МРБИЗ /МИЕР 

57.  

Наредба о обавезном снабдјевању радника газираном 

сланом водом у одјељењима са високим температурама  

 

Службени лист ФНРЈ, бр. 

40/47 

Закон о инспекцији рада, 

ФНРЈ  
- - 

58.  

Општи Правилник о хигијенским и техничким заштитним 

мјерама при раду– осим чл. 26.-32, чл. 50.-75, чл. 78.-86, чл. 

88.- 99, чл. 104-151. и чл. 184.-186 

Службени лист ФНРЈ”, бр. 

16/47, 18/47 и 36/50 

Закон о инспекцији рада 

ФНРЈ 
- МРБИЗ /МИЕР 

file:///D:/листа%20прописа%20знр/46-47%20pr%20o%20htz%20kudjeljare.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/40-47%20naredba%20o%20snabdjevanju%20radnika%20gaziranom%20vodom.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/16-47%20opsti%20pr%20o%20htz%20pri%20radu.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/18-47%20opsti%20pr%20o%20htz%20pri%20radu%20ispravka.pdf
file:///D:/листа%20прописа%20знр/36-50%20opsti%20pr%20o%20htz%20pri%20radu%20izmjene%20i%20dopune.pdf
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VI    МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 

https://rzsm.org/tehprop/151-mpuge 

Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство  

Закони: 

1.  Закон о уређењу простора и грађењу  

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

40/13, 106/15,  3/16 и 84/19 

Устав Републике Српске   - - 

2.  Закон о грађевинским производима  

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

5/12 

Устав Републике Српске  - - 

Подзаконски и други акти: 

3.  
Правилник о редовним прегледима техничких система за 

гријање, вентилацију и хлађење зграде 

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

44/21 

Закон о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 

106/15,  3/16 и 84/19 ) 

BAS ISO 10780 

BAS EN 15058 

BAS EN 14792 

BAS EN 14789 

BAS ISO 7935 

 

BAS EN 14791 

BAS ISO 9096 

BAS EN 13284-1 

AS EN 15316-

4-1 
- 

Прилог 2 - Листа стандарда 

4.  Правилник о условима и начину полагања стручног испита 

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/13 и 99/19 

Закон о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 

106/15,  3/16 и 84/19) 

- - 

5.  

Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном 

атестирању бетонских цијеви за канализацију дужине преко 

једног метра 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

91/18 

Уставни закон за спровођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике 

Српске”, број 21/92) 

- - 

6.  

Правилник о техничким карактеристикама грађевинских 

производа који се пројектују и уграђују у систем одводње и 

пречишћавања оборинских и отпадних вода 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

91/18 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16); 

Закон о грађевинским 

производима (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 5/12); 

Закон о техничким прописима 

(“Службени гласник 

BAS EN 

15383+А1 

BAS EN 

14982+А1 

BAS EN 14364 

BAS EN 976-1 

BAS EN 13598-2 

BAS EN 1277 

BAS EN 13476-1 

BAS EN 1277 

BAS EN 1917 

BAS EN 

1916/Cor2 

BAS EN 206 

BAS EN 476 

BAS EN 858-1 

BAS EN 858-

1/A1 

BAS EN 858-2 

BAS EN 

ISO/IEC 17025 

BAS EN 12566-3 

- 

https://rzsm.org/tehprop/151-mpuge
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/SL%20Gl%2040-13%20Zakon%20o%20uređenju%20prostora%20i%20gradjenju.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Sl%20Gl%205-12%20zakon%20o%20gradjevinskim%20proizvodima.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/SL%20Gl%2040-13%20Zakon%20o%20uređenju%20prostora%20i%20gradjenju.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/SL%20Gl%2040-13%20Zakon%20o%20uređenju%20prostora%20i%20gradjenju.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/SL%20Gl%2040-13%20Zakon%20o%20uređenju%20prostora%20i%20gradjenju.pdf
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Републике Српске”, број 

98/13) 

BAS EN 1917 / 

Cor2 

BAS EN 1916 

BAS EN 12255 

BAS EN 17025 

7.  Правилник о пројектовању, изради и одржавању лифтова 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

68/15, 50/16 и 94/17 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) и Закон о 

техничким прописима 

(Службени гл. Републике 

Српске, бр. 98/13) 

BAS EN ISO 9001 

BAS ISO/IEC 17020 
- 

8.  
Правилник о минималним захтјевима за енергетске 

карактеристике зграда*  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

30/15 и 47/22 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

Листа стандарда – минимални 

захтјеви за енергетске 

карактеристике зграда (Прилог 

2) 

*Исправка  

Прилога 3 

објављена у 

„Службеном 

гласнику бр. 

47/22 

9.  
Правилник о методологији за израчунавање енергетских 

карактеристика зграда  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

30/15 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

Листа стандарда – методологија 

израчунавања енергетских 

карактеристика (Прилог 2) 

- 

10.  
Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и 

издавању енергетског цертификата  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

30/15 и 93/16 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) 

- - 

11.  
Правилник o општим правилима урбанистичке регулације и 

парцелације  

Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe брoj 

115/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

- - 

12.  Правилник о садржају и контроли техничке документације  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

101/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13,) 

- - 

13.  
Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и 

осматрању тла и објеката у току њихове употребе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

100/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13,) 

- - 

14.  
Уредба о висини накнаде за трошкове полагања стручног 

испита и висини накнада члановима комисија  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

99/13, 23/16 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13 , 

106/15 и 3/16) 

- - 

15.  Уредбa о висини накнаде за трошкове издавања лиценци  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

99/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

- - 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/68-15%20Пр%20о%20пројектовању%20изради%20и%20одржавању%20лифтова.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/30-15%20Пр%20о%20мин%20захтјевима%20за%20енергетске%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Листа%20станд%20-%20прилог%202%20-%20мин%20захтјеви%20за%20ен%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Листа%20станд%20-%20прилог%202%20-%20мин%20захтјеви%20за%20ен%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Листа%20станд%20-%20прилог%202%20-%20мин%20захтјеви%20за%20ен%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/30-15%20Пр%20о%20методологији%20за%20израчунавање%20енергетских.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Листа%20станд%20-%20Прилог%202%20-%20мет%20за%20израч%20ен%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Листа%20станд%20-%20Прилог%202%20-%20мет%20за%20израч%20ен%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/Листа%20станд%20-%20Прилог%202%20-%20мет%20за%20израч%20ен%20каракт%20зграда.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/30-15%20Пр%20о%20вршењу%20ен%20прегледа%20зграда%20и%20издавању%20ен.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/115-13%20pravilnik%20o%20opstim%20prav%20urb%20regulacije%20i%20parcelacije.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/101-13%20pr%20o%20sadrzaju%20i%20kontroli%20tehnicke%20dokumentacije.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/100-13%20pr%20o%20vrsenju%20tehn%20%20preg%20i%20osmatranju%20tla%20i%20objekata.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/99-13%20ur%20o%20visini%20naknade%20za%20troskove%20polaganja%20str%20ispita.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/23-16%20Ур%20о%20висини%20накнаде%20за%20трошкове%20стручног%20испита.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/99-13%20uredba%20o%20visini%20naknade%20za%20izdavanje%20licenci.pdf
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16.  
Уредбa  о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за 

легализацију објеката    

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

97/13, 23/16 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) 

- - 

17.  

Правилник о садржају, носиоцима просторно-

информационог система и методологији прикупљања и 

обраде података  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

ISO 19101-2005 

CEN/TC 287 
- 

18.  

Правилник о условима за планирање и пројектовање 

објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним 

тјелесним способностима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

- - 

19.  Правилник за израчунавање површина и запремина објеката  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

- - 

20.  
Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци 

учесницима у грађењу  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

70/13 и 24/15 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

- - 

21.  
Правилник о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13,) 

- - 

22.  
Правилник о изради и доношењу докумената просторног 

уређења по скраћеном поступку  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13,) 

- - 

23.  
Правилник о форми, садржају и начину издавања 

локацијских услова  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13,) 

- - 

24.  Правилник о условима и начину полагања стручног испита  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

69/13 

Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 40/13) 

- - 

25.  Правилник за доношење техничког одобрења 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/12 

Закон о грађевинским 

производима (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 5/12) 

BAS EN ISO/IEC 17025 

BAS EN ISO/IEC 17020 

BAS EN ISO/IEC 17021 

BAS EN 45011 

- 

26.  
Правилник о издавању овлашћења за доношење докумената 

о усаглашености грађевинских производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/12 

Закон о грађевинским 

производима (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 5/12) 

BAS EN ISO/IEC 17021 

BAS EN ISO/IEC 17020 

BAS EN ISO/IEC 17025 

BAS EN 45011 

- 
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27.  
Правилник о начину спровођења поступка за оцјењивање 

усаглашености грађевинских производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/12 

Закон о грађевинским 

производима (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 5/12) 

- - 

28.  Правилник о означавању грађевинских производа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/12 

Закон о грађевинским 

производима (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 5/12) 

- - 

29.  
Правилник о контролном поступку за грађевинске 

производе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

93/12 

Закон о грађевинским 

производима (Службени гл. 

Републике Српске, бр. 5/12) 

- - 

30.  Правилник о техничким нормативима за зидане зидове 
Службени лист  СФРЈ,  

број 87/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88) 

JUS B.D1.011 

JUS B.D1.013 

JUS B.D1.016 

JUS B.D1.014 

JUS B.D1.015 

JUS U.N1.100 

JUS U.N1.308 

JUS U.N1.309 

JUS U.N3.300 

JUS U.M2.010 

- 

31.  Правилник о техничким нормативима за дизалице Сл. Лист СФРЈ, број, 65/91 
Закон о стандардизацији (Сл. 

Лист СФРЈ, бр. 37/88 и 23/91) 
- - 

32.  

Правилник о техничким нормативима за одређивање 

величина оптерећења мостова 

 

Службени лист  СФРЈ,  

број 1/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени листСФРЈ, бр. 

37/88) 

- - 

33.  

Правилник о обавезном атестирању елемената типских 

грађевинских  конструкција  на  отпорност према  пожару   

и о  условима које морају испуњавати организације 

овлаштене за атестирање тих производа 

Службени лист СФРЈ, бр. 

24/90 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

37/88) 

JUS A.A0.001 

JUS U.J1.040 

JUS U.J1.060 

JUS U.J1.070 

JUS U.J1.090 

JUS U.J1.100 

JUS U.J1.110 

JUS U.J1.240 

JUS U.J1.114 

JUS U.J1.140 

JUS U.J1.160 

JUS U.J1.170 

JUS U.J1.172 

JUS U.J1.190 

JUS U.J1.200 

 

- 

34.  

Правилник о обавезном атестирању фасадних опека и 

блокова од глине и о условима које морају испуњавати 

радне организације овлашћене за атестирање тих производа  

Службени лист СФРЈ 

бр.24/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88, 11/80) 

JUS B.D1.013 

JUS B.D1.014 

JUS B D8 011 
- 

35.  

Правилник о обавезном атестирању црепова од глине  и о 

условима које морају испуњавати радне организације 

овлашћене за атестирање тих производа 

Службени лист СФРЈ 

бр.24/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88, 11/80) 

JUS B.D1.009 

JUS B.D1.010 

JUS B.D8.010 
- 

36.  
Правилник о техничким нормативима за пројектовање и 

извођење  завршних радова  у  грађевинарству   

Службени лист  СФРЈ број 

21/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88) 

 

JUS U.F2.010 

JUS U.F2.011 

JUS U.F2.012 

JUS U.F2.013 

JUS U.F2.014 

JUS U.F2.016 

JUS U.F2.017 

JUS U.F2.018 

JUS U.F3.040 

JUS U.F3.050 

JUS U.F3.052 

JUS U.F3.060 

JUS U.F3.070 

JUS U.F4.010 

JUS U.F7.010 

JUS U.N9.052 

- 
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JUS U.F2.019 

JUS U.F2.020 

JUS U.F2.022 

JUS U.F2.023 

JUS U.F2.024 

JUS U.F2.025 

JUS U.F2.033 

JUS U.F2.034 

JUS U.F3.010 

JUS U.F3.030 

JUS U.N9.053 

JUS U.N9.054 

JUS U.N9.055 

JUS D.E8.011 

JUS D.E8.193 

JUS D.E8.235 

JUS U.J5.054 

JUS U.J5.600 

JUS U.J6.201 

37.  
Правилник о техничким мормативима за темељење 

грађевинских објеката 

Службени листСФРЈ,  број 

15/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88) 

- - 

38.  

Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани 

бетон справљен са природном и вештачком лакоагрегатном 

испуном 

Службени лист  СФРЈ,  

број 15/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88) 

JUS B.B2.010 

JUS B.B8.015 

JUS B.C1.009 

JUS B.C1.011 

JUS B.C1.012 

JUS B.C1.013 

JUS B.C1.014 

JUS B.C1.023 

JUS B.C8.020 

JUS C.K6.020 

JUS U.E3.050 

JUS U.M1.005 

JUS U.M1.015 

JUS U.M1.016 

JUS U.M1.020 

JUS U.M1.025 

JUS U.M1.027 

JUS U.M8.056 

JUS U.M1.028 

JUS U.M1.029 

JUS U.M1.031 

JUS U.M1.032 

JUS U.M1.034 

JUS U.M1.035 

JUS U.M1.037 

JUS U.M1.039 

JUS U.M1.046 

JUS U.M1.047 

JUS U.M1.050 

JUS U.M1.051 

JUS U.M1.055 

JUS U.M1.058 

JUS U.M1.090 

JUS U.M1.091 

JUS U.M1.092 

JUS U.M4.023 

JUS U.M4.024 

JUS U.M8.050 

JUS U.M8.052 

 

- 

39.  
Правилник о техничким нормативима за системе  за 

вентилацију или климатизацију  

Службени лист СФРЈ, број 

38/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88) 

- - 

40.  

Правилник о техничким нормативима за пројектовање, 

производњу и извођење конструкција од префабрикованих 

елемената од неармираног и армираног ћелијастог бетона 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

14/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88) 

JUS B.C1.009 

JUS B.C1.011 

JUS B.C1.013 

JUS B.C1.014 

JUS B.C1.020 

JUS B.C1.021 

JUS U.J6.201 

JUS U.M1.058 

JUS U.M2.010 

JUS U.N1.300 

JUS U.N1.302 

JUS U.N1.304 

- 
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JUS C.B6.011 

JUS C.B6.013 

JUS C.K6.020 

JUS U.J1.040 

JUS U.J1.090 

JUS U.J1.110 

JUS U.N1.306 

JUS U.N1.308 

JUS U.N1.309 

JUS U.N1.310 

JUS U.N1.312 

41.  
Правилник о условима за локацију, изградњу, пробни рад, 

пуштање у рад и коришћење нуклеарних објеката  

Службени лист СФРЈ, бр. 

52/88 

Закон о заштити 

јонизирајућих зрачења и о 

посебним мјерама сигурности 

при коришћењу нуклеарне 

енергије (Службени лист 

СФРЈ,бр. 62/84) 

- - 

42.  
Правилник о техничким нормативима за оптерећења 

носећих грађевинских конструкција 

Службени лист  СФРЈ, 

број 26/88 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

43.  

Правилник о техничким нормативима за сеизмичко 

осматрање високих брана  

(само одредбе Правилника које нису у супротности са 

одредбама сада важећих прописа, превасходно Правилника 

о вршењу техничког прегледа објеката и осматрање тла и 

објеката у току њихове употребе, Сл. гл. РС 100/13)  

Службени лист  СФРЈ, 

број 6/88 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.38/77 и 11/80) 

- - 

44.  
Наредба о обавезном атестирању хидроизолационих 

материјала импрегнисаних битуменом и битуменских трака  

Службени лист СФРЈ, бр. 

46/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 и 11/80) 

- - 

45.  
Наредба о обавезном атестирању фракционисаног каменог 

агрегата за бетон и асфалт 

Службени лист СФРЈ,                                                              

бр. 41/87 

 Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.38/77 и 11/80)  

JUS A.A2.010 

JUS B.B0.001 

JUS B.B2.010 

JUS B.B3.100 

JUS B.B8.002 

JUS B.B8.003 

JUS B.B8.004 

JUS B.B8.012 

JUS B.B8.022 

JUS B.B8.029 

JUS B.B8.030 

JUS B.B8.031 

JUS B.B8.034 

JUS B.B8.036 

JUS B.B8.037 

JUS B.B8.038 

JUS B.B8.039 

JUS B.B8.040 

JUS B.B8.042 

JUS B.B8.044 

JUS B.B8.045 

JUS B.B8.048 

JUS B.B8.049 

JUS B.B8.056 

JUS B.B8.057 

JUS U.E4.014 

JUS U.E9.021 

JUS U.E9.028 

- 

46.  
Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани 

бетон. 

Службени лист  СФРЈ,  

број 11/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ,  

бр. 38/77 и 11/80) 

- - 
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47.  
Правилник о техничким нормативима за носеће челичне 

конструкције 

Службени лист  СФРЈ, 

број 61/86 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

48.  
Правилник о техничким нормативима за висеће скеле на 

електрични погон  

Службени лист СФРЈ, број 

19/86 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 и 11/80) 

- - 

49.  
Наредба о обавезном атестирању вијака, навртки и 

подлошки за спојеве носећих челичних конструкција 

Службени лист СФРЈ,                                                                    

бр. 61/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.38/77 и 11/80) 

JUS C.A1.040 

JUS C.A1.041 

JUS C.A1.050 

JUS C.A1.051 

JUS C.A1.052 

JUS C.A1.053 

JUS C.A1.054 

JUS C.A1.055 

JUS C.A1.056 

JUS C.A1.057 

JUS C.A1.058 

JUS C.A1.059 

JUS C.A1.061 

JUS C.A1.062 

JUS C.A1.063 

JUS C.A1.064 

JUS C.A1.068 

JUS C.A1.069 

JUS C.A1.070 

JUS C.A4.001 

JUS C.A4.002 

JUS C.A4.003 

JUS C.A4.004 

JUS C.A4.030 

JUS C.A4.031 

JUS C.A4.032 

JUS C.A4.033 

JUS C.A7.080 

JUS C.A7.081 

JUS C.A7.082 

JUS C.A7.083 

JUS M.A1.120 

JUS M.A1.152 

JUS M.A1.153 

JUS M.A1.240 

JUS M.A1.410 

JUS M.B0.010 

JUS M.B0.012 

JUS M.B0.045 

JUS M.B0.221 

JUS M.B0.240 

JUS M.B1.005 

JUS M.B1.006 

JUS M.B1.012 

JUS M.B1.023 

JUS M.B1.028 

JUS M.B1.029 

JUS M.B1.030 

JUS M.B1.066 

JUS M.B1.067 

JUS M.B1.068 

JUS M.B1.601 

JUS M.B1.629 

JUS M.B2.015 

JUS M.B2.030 

JUS M.B2.063 

JUS M.B2.064 

JUS U.E7.140 

МИЕР / МПУГ 

50.  

Правилник о техничким нормативима за санацију, 

ојачавање и реконструкцију објеката високоградње 

оштећених земљотресом и за реконструкцију и 

ревитализацију објеката високоградње 

Службени лист  СФРЈ, 

број 52/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 
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51.  
Правилник о техничким нормативима за челичне жице, 

шипке и ужад за преднапрезање конструкција  

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/85 и 20/88 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 и 11/80 

- - 

52.  Наредба о обавезном атестирању додатака бетону 
Службени лист СФРЈ,                                                                    

бр. 34/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.38/77 и 11/80) 

- - 

53.  Наредба о обавезном атестирању цемента 
Службени лист СФРЈ,                                                          

бр. 34/85,  67/86 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80),  

- - 

54.  

Наредба о обавезном атестирању префабрикованих 

елемената од ћелијастог бетона 

 

Службени лист СФРЈ,                                                          

бр. 34/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, 

бр.38/77 и 11/80) 

-  

55.  Правилник о техничким нормативима за склоништа  
Службени лист СФРЈ, број 

55/83 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88, 11/80 и 30/80 

- - 

56.  
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима 

Службени лист СФРЈ, бр. 

31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 

52/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

57.  
Правилник о техничким нормативима за пројектовање и 

прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима  

Службени лист СФРЈ, бр. 

31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 

52/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

37/88 и 11/80) 

- - 

58.  Правилник о техничким нормативима за изградњу заклона  
Службени лист СФРЈ, бр. 

31/75 

Закон о народној одбрани 

(Службени лист СФРЈ,бр. 

22/74) 

- - 

59.  
Правилник о техничким нормативима и условима за 

пројектовање и грађење тунела на путевима  

Службени лист СФРЈ, бр. 

59/73 

Закон о техничким 

нормативима  (Службени лист  

СФРЈ, бр. 12/65, 55/69 и 13/73) 

- - 

60.  
Правилник о техничким нормативима и условима за 

пројектовање и грађење железничких тунела  

Службени лист СФРЈ, бр. 

55/73 

Закон о техничким 

нормативима  (Службени лист  

СФРЈ, бр. 12/65, 55/69 и 13/73) 

- - 

61.  
Правилник о техничким мерама и условима за 

преднапрегнути бетон 

Службени лист  СФРЈ, 

број 51/71 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, 12/65 и 

55/69)  

- - 

62.  
Правилник о техничким мјерама и условима за 

проветравање у стамбеним зградама 

Службени лист СФРЈ, бр. 

35/70 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.12/65 и 55/69) 

- - 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/41---34-85.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/35---34-85.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/35---67-86.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/37---34-85.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/17---31-81.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/17---49-82.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/17---29-83.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/17---21-88.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/17---52-90.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/31-75%20zaklon.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/55-73%20pravilnik%20o%20teh%20normativima%20i%20uslovima%20za%20gradjenje%20zeljeznickih%20tunela.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/51-71%20pr%20o%20tehnickim%20mjerama%20i%20uslovima%20za%20prednapr%20beton.docx
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/35-70%20provjetravanje.pdf


Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 61 

63.  
Правилник о техничким мјерама и условима за звучну 

заштиту зграда  

Службени лист СФРЈ, бр. 

35/70 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.12/65 и 55/69) 

- - 

64.  
Правилник о техничким мерама и условима за спрегнуте 

конструкције 

Сл.лист СФРЈ,                                                              

бр. 35/70 

Закон о техничким мерама 

(Сл.лист СФРЈ, бр.12/65 и 

55/69) 

- - 

65.  

Правилник о техничким мјерама и условима за 

пројектовање и извођење бетонских и армирано-бетонских 

конструкција у срединама изложеним агресивном дејству 

воде и тла.  

Службени лист СФРЈ, бр. 

32/70 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.12/65 и 55/69) и Основни 

закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, бр.20 

/67, 30/68 и 55/69) 

АSTM C 239-65 

JUS U B1.010 

Standard Methods for the 

Examination of Water and Water and 

Wasowater Americian Public Health 

Association –New York 1960 

- 

66.  
Правилник о техничким мерама и условима за заштиту 

челичних конструкција од корозије 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

32/70 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

12/65, 55/69) 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

20/67....55/69) 

JUS C.A1.558 

JUS C.A6.021 

JUS C.C1.100 

JUS H.C8.050 

JUS C.E1.020 

JUS C.T7.311 

JUS C.T7.320 

JUS C.T7.322 

JUS C.T7.325 

JUS C.T7.326 

JUS C.T7.327 

JUS C.T7.328 

JUS C.T7.329 

JUS C.T7.342 

JUS C.T7.343 

JUS C.T7.344 

JUS C.T7.361 

JUS C.T7.364 

JUS C.T7.365 

JUS C.T7.366 

JUS C.T7.371 

JUS C.T7.372 

JUS C.T7.373 

JUS C.T7.374 

JUS C.T7.375 

- 

67.  
Правилник о техничким мерама и условима за монтажу 

челичних конструкција 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

29/70 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

12/65, 55/69) 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

20/67....55/69) 

- - 

68.  

Правилник о техничким мерама и условима за изградњу 

простора и уређаја за прикупљање и одношење отпадних 

материја из стамбених зграда 

Службени лист СФРЈ, бр. 

28/70  

Закон о техничким мерама 

СФРЈ 12/65 и 55/69 и Основни 

закон о изградњи 

инвестиционих објеката СФРЈ 

20/67, 30/68  

- - 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/35-70%20zvucna%20zastita.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/35-70%20spregnute%20konstrukcije.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/53---32-70.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/14---32-70.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/15---29-70.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/8---28-70.pdf


Р. 

бр. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 62 

69.  
Правилник о техничким мјерама и условима за топлотну 

енергију у зградама  

Службени лист СФРЈ, бр. 

28/70 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.12/65 и 55/69) 

- - 

70.  
Правилник о техничким мерама и условима за извођење 

истраживачких радова при изградњи великих обејката  

Службени лист СФРЈ, бр. 

3/70 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих обејката 

(Службени лист  СФРЈ бр, 

20/67, 30/68 и 55/69) 

- - 

71.  
Правилник о техничким мерама и условима за изградњу 

објеката за одбрану од поплава 

Службени листСФРЈ, бр. 

2/70  

Закон о техничким мерама 

СФРЈ 12/65 и 55/69 и Основни 

закон о изградњи 

инвестиционих објеката СФРЈ 

20/67, 30/68  

- - 

72.  
Правилник о техничким мерама и условима за 

угљоводоничне хидроизолације кровова и тераса 

Службени лист  СФРЈ, 

број 26/69 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, 12/65) 

и Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени листСФРЈ 20/67 и 

30/68) 

- - 

73.  

Правилник о техничким мерама и условима за изградњу 

стамбених објеката по систему модуларне координације 

мера 

Службени лист  СФРЈ,  

број 26/69 

Закон о техничким мерама 

(Службени лист СФРЈ, број 

12/65) и Основни закон о 

изградњи инвестиционих 

објеката (Службени лист 

СФРЈ, бр. 20/67 и 30/68) 

- - 

74.  
Правилник о техничким прописима о громобранима  

 

Службени лист СФРЈ, број 

13/68 

Закон о техничким мјерама 

(Службени лист  СФРЈ, 

бр.12/65) 

- - 

75.  
Правилник о минималним техничким условима за изградњу 

станова  

Службени лист СФРЈ, бр. 

45/67 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.20/67) 

- - 

76.  
Правилник о техничким прописима за лаке челичне 

грађевине код носећих челичних конструкција  

Службени лист СФРЈ, бр. 

6/65 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

77.  

Правилник о техничким прописима за спојеве са 

преднапрегнутим вијцима код носећих челичних 

конструкција 

Службени лист СФРЈ, бр. 

6/65 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 
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78.  
Правилник о техничким прописима за преглед и 

испитивање носећих челичних конструкција 

Службени лист СФРЈ, бр. 

6/65 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

79.  

Правилник о техничким прописима за одржавање челичних 

конструкција за време експлоатације код носећих челичних 

конструкција 

Службени лист СФРЈ, бр. 

6/65 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

80.  
Правилник о техничким прописима за једноставне 

конструкције зграда код носећих челичних конструкција 

Службени лист СФРЈ, бр. 

6/65 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

81.  
Правилник о техничким прописима за носеће челичне 

конструкције спојене заковицама и вијцима  

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/64 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

82.  
Правилник о техничким прописима за заварене челичне 

конструкције код носећих челичних конструкција  

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/64 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

83.  
Правилник о техничким прописима о квалитету заварених 

спојева за носеће челичне конструкције  

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/64 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

84.  
Правилник о техничким прописима за толеранцију мера и 

облика код носећих челичних конструкција  

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/64 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

85.  
Правилник о техничким прописима о дејству ветра на 

носеће челичне конструкције 

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/64 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

86.  
Правилник о привременим техничким прописима за 

грађење у сеизмичким подручјима 

Службени лист СФРЈ, бр. 

39/64 

Основни закон о изградњи 

инвестиционих објеката 

(Службени лист СФРЈ, 

бр.45/61) 

- - 

Заштита животне средине 
Закони: 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/6-65%20v1.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/6-65.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/6-65.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/41-64.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/41-64.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/41-64.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/41-64.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/41-64.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/39-64%20pr%20o%20pr%20teh%20propisima%20za%20gradjenje%20u%20seizm%20podrucjima.pdf


Р. 

бр. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 64 

87.  Закон о заштити природе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

20/14 

Устав Републике Српске  - - 

88.  Закон о управљању отпадом  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

111/13, 106/15 , 16/18, 

70/20, 63/21 и 65/21 

Устав Републике Српске  - - 

89.  Закон о заштити животне средне  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

71/12, 79/15 и 70/20 

Устав Републике Српске   - - 

90.  Закон о заштити ваздуха  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

124/11 и 46/17 

Устав Републике Српске  BAS ISO/IEC 17025 - 

Подзаконски и други акти: 

91.  
Правилник o управљању истрошеним батеријама и 

aкумулаторима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

66/22 

Закона о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 

63/21 и 65/21) 

- - 

92.  Правилник о  управљању отпадним гумама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

16/22 и 62/22 

Закона о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 

63/21 и 65/21) 

- - 

93.  Правилник о  управљању отпадним уљима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

9/22 и 62/22 

Закона о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 

63/21 и 65/21) 

- - 

94.  
Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима 

загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 

Службени гласник 

Републике Српске“, број 

82/21 

Закон о заштити животне 

средне (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

71/12, 79/15 и 70/20) 

- - 

95.  Уредба о управљањуамбалажом и амбалажним отпадом 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

24/21 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

111/13, 106/15 , 16/18 и 70/20) 

- - 
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96.  
Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним 

категоријама отпада 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

87/20 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

111/13, 106/15 , 16/18 и 70/20) 

- - 

97.  
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски 

омотач и замјенским супстанцама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

66/20 

Закон о заштити ваздуха (Сл. 

гласник Републике Српске, бр. 

124/11 и 46/17) 

- - 

98.  
Правилник о поступању са уређајима и отпадом који 

садрже полихлорована једињења 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

51/19 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15 и 16/18) 

BAS EN 12766-1 

BAS EN 12766-2 
- 

99.  
Правилник о начину и поступку управљања отпадом од 

дуготрајних органских загађујућих материјала  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

32/19 и 59/22 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15 и 16/18) 

BAS EN 12766-1 

BAS EN 12766-2 
- 

100.  

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од 

титан-диоксида и мјерама мониторинга животне средине на 

локацији 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

7/19 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15 и 16/18) 

- - 

101.  Правилник о управљању отпадом који садржи азбест 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

47/18 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15 и 16/18) 

- - 

102.  
Правилник о условима за издавање дозволе за мониторинг 

квалитета ваздуха 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

3/18, 57/18 и 63/19 

Закон о заштити ваздуха 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/11 

и 46/17) 

- - 

103.  

Правилник о специјалним техничко-технолошким 

рјешењима која омогућавају несметану и сигурну 

комуникацију дивљих животиња 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

66/17 

Закона о заштити природе 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

20/14) 

- - 

104.  Уредба о термичком третману отпада 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

54/17 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15) 

- - 

105.  

Правилник о престанку важења Правилника о врстама 
отпада и дјелатностима управљања отпадом 
за које је потребна дозвола 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

18/17 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 
- - 
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Републике Српске“, број 

111/13, 106/15) 

106.  Правилник о изгледу знака заштите природе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

50/16 

Закон о заштити природе 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, 20/14) 

- - 

107.  
Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци из 

области заштите животне средине  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

19/16 

Закон о заштити животне 

средине (сл. гласник 

Републиек Српске, бр. 71/12, 

79/15) 

- - 

108.  

Правилник о општој и посебној документацији која се 

подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и 

транзит отпада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

5/16 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

109.  
Уредба о листама отпада и документима за прекогранично 

кретање отпада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

86/15 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15) 

- - 

110.  
Правилник о методологији прикупљања податка о отпаду и 

њиховој евиденцији  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

71/15 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

111.  

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, 

складиштења и третмана отпада који се користи као 

секундарна сировина или за добијање енергије   

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

61/15 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

112.  
Правилник о начину складиштења, паковања и 

обиљежавања опасног отпада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

49/15 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

113.  
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра 

издатих дозвола за управљање отпадом  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

43/15 и 14/18 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

114.  Уредба о одлагању отпада на депоније  

“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

36/15 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13, 106/15) 

- - 
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file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/36-15%20uredba%20o%20odlaganju%20otpada%20na%20deponije.pdf
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115.  
Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада 

и упутству за његово попуњавање  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/15 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

116.  
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

19/15 и 79/18 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

117.  
Правилник о обрасцу захтјева за издавање дозволе за 

скадиштење, третман и одлагање отпада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

18/15 

 

Закон о управљању отпадом 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

111/13) 

- - 

118.  
Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања 

ваздуха и побољшање квалитета ваздуха  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

3/15, 51/15, 47/16 и 16/19 

Закон о заштити ваздуха (Сл. 

гласник Републике Српске, бр. 

124/11 и 46/17) 

Листа стандарда - Прилог бр. 6 

(„Службени гласник РС“, бр. 

3/15) 

- 

119.  
Правилник о активностима и начину израде најбољих 

расположивих техника  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12) 

- - 

120.  
Правилник о садржини и начину вођења рeгистра издатих 

еколошких дозвола  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12) 

- - 

121.  

Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-

ознакама  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/13 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12) 

- - 

122.  
Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких 

дозвола  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

28/13 и 104/17 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12, 

79/15) 

- - 

123.  
Правилник о условима за обављање дјелатности из области 

заштите животне средине  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

28/13, 74/18 и 63/22 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12) 

- - 

124.  
Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

124/12 

 

Закон о заштити ваздуха (Сл. 

гласник Републике Српске, бр. 

124/11) 

 

 

BAS ISO/IEC 

17025 

BAS EN 12341 

BAS EN 14907 

BAS EN 14212 

BAS EN 14211 

BAS EN 14902 

BAS EN 14662-1 

BAS EN 14662-2 

BAS EN 14662-3 

BAS ISO 12884 

BAS ISO 11222 

BAS ISO 5725-1 

BAS CR 14377 

- 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/21-15%20pr%20o%20obrascu%20dokumenta%20o%20kretanju%20opasnog%20otpada.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/19-15%20pr%20o%20kategorijama%20ispitivanju%20i%20klasifikaciji%20otpada.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/18-15%20pr%20o%20obrascu%20zahtjeva%20za%20izdavanje%20dozvole%20za%20skl.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/18-15%20pr%20o%20obrascu%20zahtjeva%20za%20izdavanje%20dozvole%20za%20skl.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/3-15%20Пр%20о%20мј%20за%20спреч%20%20-Prilog%206.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/51-15%20Пр%20о%20мјерама%20за%20спречавање%20и%20смањење%20загађ%20вазд.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/47-16%20Пр%20о%20мјерама%20за%20смањење%20загађивања%20ваздуха.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/3-15%20Пр%20о%20мј%20за%20спреч%20%20-Prilog%206.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/108-13%20пр%20о%20акт%20и%20начину%20израде%20најбољих%20расп%20техника.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/108-13%20пр%20о%20садржини%20и%20начину%20вођења%20рег%20издатих%20ек%20доз.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/108-13%20пр%20о%20еко%20ознакама%20и%20о%20начину%20управљања%20еко%20озн.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/28-13%20Пр%20о%20пост%20ревизије%20и%20обнављања%20еколошких%20дозвола.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/28-13%20Пр%20о%20условима%20за%20обављање%20дј%20%20заштите%20ж%20средине.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/124-12%20Уредба%20о%20условима%20за%20мониторинг%20кв%20ваздуха.pdf
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125.  
Уредба о успостављању републичке мреже  мјерних 

станица и мјерних мјеста  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

124/12 

Закон о заштити ваздуха (Сл. 

гласник Републике Српске, бр. 

124/11) 

- - 

126.  Уредба о вриједностима квалитета ваздуха  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

124/12 

Закон о заштити ваздуха (Сл. 

гласник Републике Српске, бр. 

124/11) 

BAS EN 12341 

BAS EN 14907 
- 

127.  
Правилник о постројењима која могу бити изграђена и 

пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

124/12 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12) 

- - 

128.  

Правилник о пројектима за које се спроводи процена 

утицаја на животну средину и критеријумима за 

одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене 

утицаја на животну средину  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

124/12 

Закон о заштити животне 

средине (Сл. гласник 

Републике Српске, бр. 71/12) 

- - 

129.  
Правилник о методологији и начину вођења регистра 

постројења и загађивача 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

92/07 

Закон о заштити животне 

средине-пречишћен текст  

(Сл. гласник Републике 

Српске, бр. 28/07) 

- - 

130.  

Правилник о начину успостављања и управљања 

информативним системом за заштиту природе и систему 

праћења 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

85/05 

Закон о заштити природе 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/02) 

- - 

131.  Правилник о емисији испарљивих органских једињења 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

39/05 

Закон о заштити ваздуха 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

53/02) 

- - 

132.  
Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и 

шума 

Службени лист СР БиХ, 

бр. 46/89 

Закон о просторно уређењу – 

Пречишћени текст 

(„Службени лист СР БиХ, 

бр.9/87, 23/88 и 24/89) 

- - 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/124-12%20Ур%20о%20усп%20реп%20мреже%20мјерних%20станица%20и%20мј%20мјеста.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/124-12%20Уредба%20о%20вриједностима%20квалитете%20ваздуха.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/124-12%20Пр%20о%20постр%20која%20могу%20бити%20изграђена%20и%20пуштена.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/124-12%20Пр%20о%20пројект%20за%20које%20се%20спроводи%20процјена%20утиц%20на.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/92-07%20pr%20o%20metodologiji%20i%20nacinu%20vodjenja%20registra%20post.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/85-05%20pr%20o%20upr%20inf%20sistemom%20za%20zastitu%20prirode%20i%20sist%20pr.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/39-05%20pravilnik%20o%20emisiji%20isparljivih%20organskih%20jedinjenja.pdf
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VII    МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА 

https://rzsm.org/tehprop/161-mtt 

Трговина  

Закони: 

1.  Закон о трговини  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

105/19 

Устав Републике Српске  - - 

2.  Закон о недопуштеном оглашавању  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

52/12 

Устав Републике Српске - - 

3.  Закон о заштити потрошача у Републици Српској  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

6/12, 63/14 , 18/17 и 90/21 

Устав Републике Српске - - 

4.  Закон о регулисању цијена  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

106/09 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:: 

5.  
Правилник о начину обављања даљинске трговине – 

продаје на даљину 

„Службени гласник 

Републике Српске”, број 

14/21 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

6.  

Правилник о минимално-техничким условима које морају 

испуњавати пословне просторије, опрема и уређаји за 

обављање трговинских услуга 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

127/20 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

7.  

Правилник о минимално-техничким условима за пословне 

просторије, опрему и уређаје које мора да испуњава 

продајни објекат и продајно мјесто у којем се обавља 

трговина на велико 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

127/20 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

8.  

Правилник о минимално-техничким условима за пословне 

просторије, опрему и уређаје које мора да испуњава 

продајни објекат и продајно мјесто у којем се обавља 

трговина на мало и за класификацију продајних објеката у 

трговини на мало 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

127/20 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

https://rzsm.org/tehprop/161-mtt
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/52-12%20Zakon%20o%20nedopustenom%20oglasavanju.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/6-12%20Zakon%20o%20zastiti%20potrosaca%20u%20RS.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/63-14%20izmjene%20Zakona%20o%20zastiti%20potrosaca.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/106-9%20Zakon%20o%20regulisanju%20cijena.pdf
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9.  

Правилник о условима који се тичу простора, опреме и 

уређаја за обављање трговине на мало уљем за ложење – 

екстралако и лако специјално(ел и лс) на продајним 

мјестима 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

114/20 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

10.  Правилник о начину обављања трговине личним нуђењем 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

114/20 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

11.  
Правилник о условима које треба да испуне откупна 

станица и откупно мјесто 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

114/20 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/19) 

- - 

12.  
Правилник о врсти робе која се може продавати путем 

амбулантне продајe 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

78/20 

Закон о трговини (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број  105/19) 

- - 

13.  
Правилникo садржају, изгледу и начину вођења евиденције 

у трговини 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

78/20 

Закон о трговини (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број  105/19) 

- - 

14.  

Правилник о облику обрасца и садржају података о 

трговини, трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена 

робе и услуга, залихама и маржи 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

48/20 

Закон о трговини (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број  105/19) 

- - 

15.  

Упутство о облику и садржају изјаве о испуњености 

прописаних услова које морају испуњавати пословне 

просторије, опрема, уређаји помоћу којих с еобавља 

трговина, као и услова који с еодносе на стручне спреме 

лица која рад еу трговини  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број  

24/20 

Закон о трговини (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број  105/19) 

- - 

16.  
Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у 

области трговине, туризма и угоститељства 

„Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 

102/19 

Закон о концесијама 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/13 

и 16/18) 

- - 

17.  Уредба о ограничавању маржи у промету робе 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

27/19 и 103/21 

Закон о регулисању цијена 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

106/09) 

- - 

18.  

Правилник о минималним техничким и квалификационим 

условима за обављање шпедитерске дјелатности и 

шпедитерских послова  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

64/16 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 6/07, 

52/11,67/13, 106/15) 

- - 
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19.  

Правилник  о условима и критеријумима за овлашћивање 

удружења за заштиту потрошача за заступање потрошача у 

потрошачким споровима пред арбитражним одбором за 

потрошачке спорове  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

109/12 

Закона о заштити потрошача 

у Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

06/12) 

- - 

20.  Правилник о облику и садржају књиге рекламација 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

71/12 и 1/16 

Закона о заштити потрошача 

у Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

06/12 и 63/14) 

- - 

21.  
Правилник о облику, садржају и начину вођења евиденције 

за заштиту потрошача 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

44/12 и 1/16 

Закона о заштити потрошача 

у Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

06/12 и 63/14) 

- - 

22.  

Правилник о критеријумима за расподјелу финансијских 

средстава за рад удружења за зштиту потрошача 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

33/12,  1/16 и 78/20 

Закона о заштити потрошача 

у Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

06/12,  63/14 и 18/17) 

- - 

23.  
Правилник о садржају, форми и роковима доставе 

обавјештења о цијенама  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

14/11 

Закон о регулисању цијена 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

106/09) 

- - 

24.  
Одлука о листи производа и услуга од посебног значаја за 

заштиту   стандарда  становништва 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

5/11 

Закон о регулисању цијена 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

106/09) 

- - 

25.  

Правилник о садржају и начину доставе података о увозу и 

промету нафте и деривата нафте који се односе на 

количину, поријекло, цијену и квалитет  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

36/10 

Закон о нафти и дериватима 

нафте (Сл. гласник Републике 

Српске, бр. 36/09) 

- - 

26.  

Правилник о начину евидентирања и контроли промета на 

бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, 

увезивању предвиђене опреме, обавезама сервисера и 

омогућавању даљинског надзора у сврху контроле и начину 

одређивања и додјеле идентификационог броја уређаја за 

евидентирање и контролу промета  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

18/09 и 96/19 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 6/07, 

52/11,67/13, 106/15) 

- - 
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27.  

Правилник о контроли евидентирања промета, контроли 

исправности и тачности мјерних уређаја, обезбјеђењу 

података и жигосању-пломбирању мјерних уређаја на 

бензинским пумпним станицама  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

10/09 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 6/07, 

52/11,67/13, 106/15) 

- - 

28.  Правилник о облику и начину вођења трговачке књиге  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

56/07, 83/08, 7/10, 27/10 и 

48/11 

Закон о трговини  

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

6/07,52/11,67/13, 106/15,) 

- - 

Туризам и угоститељство  
Закони:  

29.  Закон о бањама  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

20/18 

Устав Републике Српске - - 

30.  Закон о боравишној такси 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

78/11 и 106/15 

Устав Републике Српске - - 

31.  Закон о туризму  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

45/17  

Устав Републике Српске  - - 

32.  Закон о угоститељству 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

45/17 

Устав Републике Српске - - 

33.  Закон о јавним скијалиштима  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

15/10 и 33/16 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:  

34.  

Правилник о садржају и начину истицања туристичке 

сигнализације  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

64/21 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 45/17) 

- - 

35.  

Правилник о поступку категоризације угоститељских 

објеката и условима за одређивање категорије и о поступку 

и условима за разврставање хотела у подврсте 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

60/21 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 45/17 

- - 

36.  
Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у 

објекту сеоског туризма 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

15/20 

Закон о републичкој управи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

115/18) 

- 
МЗСЗ, МПШВ 

и МПУГ 
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37.  

Правилник о разврставању угоститељских објеката и 

условима у погледу простора, уређаја и опреме 

угоститељских објеката  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

8/20 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

45/17) 

- МПУГ и МЗСЗ 

38.  
Правилник о минимално-техничким условима за 

уређење, обиљежавање и одржавање скијалишта 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

90/18 

Закон о јавним скијалиштима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 15/10 

и 33/16) 

- МПОС и МСВ 

39.  
Правилник o ближим условима у погледу уређења простора, 

опреме и обиљежавања спасилачке службе на скијалишту 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

81/18 

Закон о јавним скијалиштима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 15/10 

и 33/16) 

- МПОС и МЗСЗ 

40.  
Правилник о садржају, изгледу и начину вођења евиденције 

у туризму 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

67/18 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 45/17 

- - 

41.  
Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у 

апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

62/18 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

45/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПУГЕ 

42.  

Правилник o садржају и начину вођења Eвиденције лица која 

су положила испит за туристичког водича и садржају 

увјерења о положеном стручном испиту за стицање звања 

туристичког водича 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

36/18 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 45/17) 

- - 

43.  

Правилник o програму и начину полагања стручног испита 

за стицање звања туристичког водича за подручје Републике 

Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

26/18 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 45/17) 

- - 

44.  
Правилник o минимално-техничким условима и начину 

пружања угоститељских услуга изван угоститељског објекта  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

26/18 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

45/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПУГЕ 

45.  
Правилник о условима и начину пружања угоститељских 

услуга у покретним угоститељским објектима  

“Службени гласник 

Републике Српске“,  број 

23/18 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

45/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПУГЕ 

46.  
Правилник о поступку и критеријумима за утврђивање 

квалитета услуга и стандарда ресторанa 

“Службени гласник 

Републике Српске“,  број 

23/18 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

45/17) 

- 
МЗСЗ и 

МПУГЕ 
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47.  Правилник о условима за проглашавање туристичког мјеста 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

117/17 

Закон о туризму („ “Службени 

гласник Републике Српске““, 

бр. 45/17) 

- - 

48.  

Правилник о облику, садржају, мјесту и начину вођења 

евиденције гостију код физичког лица које пружа 

угоститељске услуге на селу 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/17 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

45/17) 

- - 

49.  
Правилник о условима за опремање пословног простора 

туристичке агенције 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

105/17 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 45/17) 

- - 

50.  

Правилник о облику, садржају, мјесту и начину вођења 

евиденције гостију код физичког лица које пружа 

угоститељске услуге у апартману, кући за одмор и соби за 

изнајмљивање 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

103/17 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

45/17) 

- - 

51.  

Правилник о престанку примјене правилника о облику, 

садржају и начину вођења књиге утисака у угоститељским 

објектима 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

94/17 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

45/17) 

- - 

52.  
Правилник о престанку примјене правилника о садржају и 

облику књиге утисака туристичких субјеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

94/17 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 45/17) 

- - 

53.  

Правилник о престанку примјене правилника о условима и 

критеријумима за издавање јемства организатора 

туристичког путовања и субагента 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

94/17 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 45/17) 

- - 

54.  
Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге 

гостију у угоститељским објектима за смјештај 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

80/17 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

45/17) 

- - 

55.  

Правилник о облику и садржају захтјева за 

издавање потврде о евидентирању уговора о 

пружању услуга 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

66/17 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

45/17) 

- - 

56.  
Правилник о облику и садржају легитимације и ознаке 

туристичког водича 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

66/17 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 45/17) 

- - 

57.  
Уредбa о условима и критеријумима за додјелу намјенских 

средстава за развој туризма  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

32/16 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 70/11, 67/13) 

- - 
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58.  
Правилник о облику и садржају уговора о организацији  

екскурзије 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

57/14 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11, 67/13) 

- МПК 

59.  
Правилник о садржају општих услова путовања  

туристичких агенција  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

15/14 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11, 67/13) 

- - 

60.  

Правилник о начину вођења евиденције уговора  

закључених са трећим лицима којима је повјерено  

извршење услуга из програма путовања и осталих уговора у  

агенцијском пословању  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

13/14 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11, 67/13) 

- - 

61.  

Правилник о минимално-техничким условима у погледу 

пословног простора, уређаја и опреме за обављање 

туристичке дјелатности, као и о условима у погледу 

запослених  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

11/14 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 70/11) 

- МПУГ и МЗСЗ 

62.  
Правилник о изгледу, садржају и врсти сигнализације на 

скијалишту  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

97/13 

Закон о јавним скијалиштима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 

15/10) 

- МПОС и МСВ 

63.  

Правилник о минимално-техничким условима за пружање 

туристичких услуга на купалишту  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

89/12 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, број 70/11, 67/13) 

- 
МПОС/МЗСЗ/

МПШВ 

64.  
Правилник о условима и начину пружања туристичких 

услуга изнајмљивањем путничких моторних возила  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

83/12 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11) 

- МСВ 

65.  

Правилник о садржају стандардних информативних 

образаца за уговоре о временском коришћењу 

непокретности у туризму 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

83/12 

Закон о заштити потрошача у 

Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

06/12,63/14) 

- - 

66.  

Правилник о садржају и изгледу обрасца о једностраном 

раскиду уговора о временском коришћењу непокретности у 

туризму  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

83/12 

Закон о заштити потрошача у 

Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

06/12, 63/14) 

- - 

67.  

Правилник о начину и програму полагања испита за редара 

и шефа стаза и издавању легитимације за редара и шефа 

стаза  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

81/12 

Закон о јавним скијалиштима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 15/10) 

- МПОС 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/57-14%20pravilnik%20o%20sadrzaju%20ugovora%20o%20organizaciji%20ekskurzije.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/15-14%20pravilnik%20o%20sadrzaju%20uslova%20putovanja%20turistickih%20agencija.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/13-14%20pravilnik%20o%20evidenciji%20ugovora.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/11-14%20pravilnik%20o%20minimalno%20tehnickim%20uslovima%20za%20obavljanje%20turisticke%20djel.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/70-11%20zakon%20o%20turizmu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/89-12%20pr%20o%20min%20teh%20uslovima%20za%20pruzanje%20tur%20usluga%20na%20kupalistu.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/70-11%20zakon%20o%20turizmu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/67-13%20izmjene%20zakona%20o%20turizmu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/83-12%20pr%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20pruzanja%20tur%20usluga%20iznajmljivanjem%20mot%20vozila.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/83-12%20pr%20o%20sadrzaju%20obrazaca%20za%20ugovore%20o%20%20vrem%20korisc%20nepokr%20u%20turizmu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/83-12%20pr%20o%20sadrzaju%20i%20izgledu%20obrasca%20o%20jednostranom%20raskidu%20ugovora%20o%20vr%20kor%20nepokr.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/81-12%20pr%20o%20polaganju%20ispita%20za%20redara%20i%20sefa%20staze%20i%20izdavanju%20legitimacija.doc


Р. 

бр. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 76 

68.  
Правилник о облику и начину вођења књига утисака у 

туристичким агенцијама* 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

36/12 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11) 

- - 

69.  Правилник о критеријумима за проглашење бањe  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

36/12 

Закон о бањама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

брoj 24/09) 

- - 

70.  Правилник о садржају и изгледу регистра туризма* 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/12 и 32/15 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 70/11, 67/13) 

- - 

71.  Правилник о облику и садржају регистра угоститељства  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

21/12 и 54/15 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

15/10, 57/12, 67/13) 

- - 

72.  
Правилник о ближим условима и поступку за издавање 

лиценце за организацију туристичког путовања 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

119/11 

Закон о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 70/11) 

- - 

73.  

Уредба о забрани продаје, употребе и услуживања 

алкохолних пића ливима млађим од 18 година у 

угоститељским објектима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

50/11 и 41/15 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

15/10, 57/12, 67/13) 

- - 

74.  
Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у 

угоститељским објектима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

44/11 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

15/10) 

- - 

75.  
Правилник о начину и условима за пружање услуга 

рафтинга као туристичке дјелатности  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

10/11 

Закон о туризму - 

Пречишћени текст 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

112/07) 

- - 

76.  

Уредба о упису у Регистар сеоских домаћинстава и 

пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за 

одмор и собама за изнајмљивање  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

87/10 и 2/14 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

15/10, 57/12, 67/13 

- - 

77.  
Правилник о минимално техничким условима у погледу 

опремања пословних просторија путничких агенција  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

90/07 

Закон о туризму (“Службе- 

ни гласник Републике Српске”, 

број 55/03 и 63/07) 

-  

                                                 
* Статус Правилника у фази рјешавања 
* Статус Правилника у фази рјешавања 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/36-12%20pravilnik%20o%20vodjenju%20knjiga%20utisaka%20u%20turistickim%20agencijama.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/36-12%20pravilnik%20o%20kriterijumima%20za%20proglasenje%20banje.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/21-12%20pravilnik%20o%20obliku%20i%20sadrzaju%20registra%20ugostiteljstva.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/15-10%20zakon%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/57-12%20izmjene%20zakona%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/67-13%20izmjene%20zakona%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/119-11%20pr%20o%20blizim%20uslovima%20i%20postupku%20izdavanja%20licence%20za%20org%20tur%20putovanja.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/50-11%20uredba%20o%20zabrani%20prodaje%20upotrebe%20i%20usl%20alk%20pica%20licima%20mladjim%20od%2018%20god.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/15-10%20zakon%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/57-12%20izmjene%20zakona%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/67-13%20izmjene%20zakona%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/44-11%20uredba%20o%20kriterijumima%20za%20odredjivanje%20radnog%20vremena%20u%20ug%20objektima.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/15-10%20zakon%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/10-11%20Правилник%20о%20начину%20и%20условима%20за%20пружање%20услуга%20рафтинга.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/87-10%20uredba%20o%20upisu%20u%20registar%20seoskih%20dom.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/15-10%20zakon%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/57-12%20izmjene%20zakona%20o%20ugostiteljstvu.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/b.subotic/Desktop/Dana%20-%20dopisi/2016/Lista%20propisa/6.%20Lista%20propisa%20RS%20o%20tehnickim%20i%20dr%20zahtjevima%20-%20Ministartsvo%20trgovine%20i%20turizma/90-07%20pr%20o%20min%20teh%20uslovima%20opremanja%20poslovnih%20prostorija%20put%20agencija.pdf


Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 77 

78.  
Правилник о облику и начину вођења Пословне књиге у 

угоститељским објектима  

“Службени гласник 

Републике Српске““, број 

76/07 и 03/08 

Закон о угоститељству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 3/04, 

37/06, 63/07 и 84/07) 

- - 
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VIII    МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

https://rzsm.org/tehprop/162-mup 

Заштита од пожара  

Закони: 

1.  Закон о заштити од пожара  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.94/19 

Устав Републике Српске 
Групе JUS  стандарда са 

обавезном примјеном 
- 

Подзаконски и други акти: 

2.  
Правилник о програму и начину полагања стручног испита 

за рад на пословима заштите од пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

27/21 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 

3.  

Правилникo условима, основима и мјерилима за 

разврставање привредних друштава и других правних лица, 

органа управе и предузетника у одговарајуће категорије 

степена ризика угрожености од пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

6/21 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

  

4.  
Правилник о посебним условима за вршење контролног 

испитивања апарата за гашење почетног пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

5/21 и 48/21 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 

5.  

Правилник о униформи и функционалним ознакама 

ватрогасаца-спасилаца у професионалним ватрогасно-

спасилачким јединицама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

112/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 

6.  Методологија за израду планова зештите од пожара  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

94/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 

7.  
Правилник о условима за обављање димњачарске 

дјелатности 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

94/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 

8.  
Правилник о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења  и уређаја од пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

94/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

BAS EN 13501 

 
- 

9.  

Правилник о техничким нормативима за израду техничке 

документације којом морају бити снабдјевени, опрема и 

уређаји за откривање пожара и алармирање 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

94/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 

10.  

Правилник о техничким нромативима за стабилне 

инсталације за дојаву пожара  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

71/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- - 
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11.  
Правилник о техничким нормативима за  хидрантску мрежу 

за гашење пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

66/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

BAS EN 671 

BAS EN 671-1 

BAS EN671-2 

 

BAS EN 14339 

BAS EN 14384 
- 

12.  Правилник о вођењу евиденција  

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

62/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- 

- 

13.  

Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у 

објектима у којима се окупља, борави или ради већи број 

лица 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

62/20 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

BAS EN 13501-1 

BAS EN 13501-5 

BAS EN 12101 

BAS EN 1838 

BAS EN 50171 

BAS EN 50172 

BAS EN 8172 
- 

*Попис BAS стандарда дат у 

Прилогу 6. Правилника 

14.  

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објеката код којих је повећан ризик од пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

55/20  

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

94/19) 

- 

- 

15.  
Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за 

путничке аутомобиле од пожара и експлозија 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

11/18 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

98/13) и Закон о заштити од 

пожара („Службени гласник 

РС“, бр. 71/12) 

JUS UJ1.240 

BAS EN 12845 

BAS HD 60364 

BAS HD 60364-5-51 

- 

16.  
Правилник о техничким нормативима за заштиту 

угоститељских објеката од пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

11/18 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

71/12) 

Закон о техничким прописима 

Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

98/13) 

BAS EN 13501-1 - 

17.  
Правилник о техничким захтјевима безбједности од 

пожара спољних зидова зграда 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

11/18 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

71/12) и Закон о техничким 

прописима Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

98/13) 

BAS EN 13501-1 - 
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18.  Правила службе у ватрогасним јединицама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.74/13 

Закон о заштити од  пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

71/12) 

- - 

19.  

Правилник о програму и начину припремања и полагања 

стручног испита за професионалне ватрогасце и 

руковoдиоце гашења пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/13 

Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 

71/12) 

- - 

20.  Правилник о мерама заштите  шума и усева од пожара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

16/96 

Закон о заштити од пожара  

(„Службени гласник РС“, бр. 

16/95) 

- МПШВ 

21.  
Правилник о техничким нормативима за заштиту 

складишта од пожара и  експлозија 

Службени лист СФРЈ, бр. 

24/87 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS U.J1.240 - 

22.  

Правилник о техничким нормативима за заштиту високих 

објеката од пожара 

  

Службени лист СФРЈ, бр. 

7/84 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

23.  

Правилник  о  техничким  нормативима  за  системе за  

одвођење дима и топлоте насталих у пожару 

  

Службени лист СФРЈ, бр. 

45/83 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

24.  
Правилник  о   техничким   нормативима   за  стабилне  

уређаје  за  гашење  пожара   угљен-диоксидом 

Службени лист СФРЈ, бр. 

44/83 и 31/89  

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77, 11/80 и 37/88) 

- - 

25.  
Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара 

и експлозије при чишћењу судова за запаљиве течности 

Службени лист СФРЈ, бр. 

44/83 и 60/86 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

- МИЕР 

26.  

Наредба о одређивању апарата за гашење пожара који се могу 

стављати у промет само ако су снабдјевени гарантним листом 

и техничким упутством, и о најмањем трајању гарантног рока 

и рока обезбјеђеног сервиса за те апарате 

Службени лист СФРЈ, бр. 

35/83 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77, 11/80) 

- - 

27.  
Наредба о обавезном атестирању ручних и превозних 

апарата за гашење пожара 

Службени лист СФРЈ, бр. 

16/83 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS A.K2.003 

JUS Z.C2.020 

JUS Z.C2.022 

JUS Z.C2.030 

JUS Z.C2.035 

JUS Z.C2.040 

JUS Z.C2.050 

JUS Z.C2.055 

JUS Z.C2.060 

JUS Z.C2.130 

JUS Z.C2.135 

JUS Z.C2.140 

- 

28.  

Наредба о одређивању апарата за гашење пожара који се 

могу стављати у промет само ако су снабдјевени гарантним 

листом и техничким  упутством и о  најмањем  трајању  

гарантног рока  и рока обезбјеђеног сервисерања за те 

апарате 

Службени лист СФРЈ, бр. 

45/81 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/69-13.pdf
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file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/44-83.pdf
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29.  

Правилник о техничким нормативима за уређаје за 

аутоматско затварање врата или клапни отпорних према 

пожару 

Службени лист СФРЈ, бр. 

35/80 

Закон о стандардизацији 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

Превоз опасних материја   

Закони: 

30.  Закон о превозу опасних материја   

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

15/16 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

31.  
Правилник о начину превоза опасних материја у друмском 

саобраћају  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

7/17 

Закон о превозу опасних 

материја (Сл. Гласник 

Републике Српске бр, 15/16) 

BAS EN 12195-1 

BAS EN ISO 12100-2 
МСВ и МЗСЗ 

32.  Правилник о повредама одредаба о превозу опасних материја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

7/17 

Закон о превозу опасних 

материја (Сл. Гласник 

Републике Српске бр, 15/16) 

- - 

33.  

Правилник о начину и потупку стручног оспособљавања, 

провјере знања и издавање цертификата о оспособљености 

савјетника за безбједност и о условима које морају 

испуњавати установе које врше стручно оспособљавање 

савјетника за безбједност  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

82/16 

Закон о превозу опасних 

материја  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 15/16 

- - 

34.  

Правилник о техничким условима које морају да испуњавају 

предузећа која врше стручно оспособљавање возача моторних 

возила за превоз опасних материја и других лица која 

учествују у том превозу 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

50/13 

Закон о превозу опасних 

материја  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 1/08 и 

117/11) 

- - 

35.  

Правилник о стручном оспособљавању возача моторних 

возила за превоз опасних материја и других лица која 

учествују у превозу опасних материја  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

26/13 и 42/13 

Закон о превозу опасних 

материја  (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 1/08 и 

117/11) 

BAS ISO/IEC 7810 

 
- 

Промет експлозивних материја и запаљивих течности и гасова   

Закони: 

36.  
Закон о промету експлозивних материја и запаљивих 

течности и гасова 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

78/11 и 58/16 

Устав Републике Српске JUS Z.C0.007  

Подзаконски и други акти: 

37.  

Правилник о мјерама заштите и одговарајућим техничким 

нормативима у објектима за производњу експлозивних 

материја и магацинима за смјешатај експлозивних материја  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 109/13 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

EN 1366 

EN 13501-1 

DIN 4102 
- 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/35-80.pdf
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(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.78/11) 

38.  
Правилник о извођењу ватромета 

 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 47/12  и 

117/21 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.78/11) 

- - 

39.  
Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о 

ускладиштавању и претакању запаљивих течности 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 26/12 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.78/11) 

- - 

40.  

Правилник о начину провјере стручног знања лица која могу 

руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима 

и гасовима  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 23/12 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 78/11)  

- - 

41.  
Правилник о условима за држање експлозивних материја и о 

условима и начину њиховог коришћења  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 23/12 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 78/11) 

- - 

42.  
Правилник о обрасцима и начину вођења евиденција о 

експлозивним материјама  

Сл. гласник Републике 

Српске, број 23/12 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.78/11) 

- - 

43.  
Правилник о ускладиштавању, држању и претакању 

запаљивих течности у продавницама запаљивих течности 

Сл. гласник Републике 

Српске, број 18/06 

Закон о промету 

експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.78/11) 

JUS Z.C0.007 

JUS Z.C0.012 

JUS U.J1.240 

JUS N.S8.007 

JUS U.M8.010 

- 

44.  
Правилник  о  техничким  нормативима за радове при  

чишћењу и одмашћивању  опреме  за кисеоник 

Службени лист СФРЈ, 

бр. 74/90  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист  СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS Z.B0.001 - 

Контрола набавке и посједовања оружја – Процедуралне мјере 

Закони: 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/47-12%20pravilnik%20o%20izvodjenju%20vatrometa.pdf
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45.  Закон о оружју и муницији* 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

26/16, 18/17, 31/18 и 58/19 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

46.  

Правилник о поступку и условима издавања дозволе за 

ношење оружја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

41/20 

Закон о оружју и муницији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 26/16, 

18/17, 31/18 и 58/19) 

- - 

47.  
Правилник о обуци и програму обуке за руковање ватреним 

оружјем категорије Б 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

109/16 

Закон о оружју и муницији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 26/16) 

- - 

48.  
Правилник о садржају и начину вођења евиденција о оружју и 

муницији 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

94/16 

Закон о оружју и муницији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 26/16) 

- - 

49.  
Правилник о просторним и техничким условима за смјештај и 

чување оружја и муниције 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

85/16 

Закон о оружју и муницији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 26/16) 

- - 

50.  
Правилник о начину утврђивања оправданости захтјева за 

набављање оружја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

78/16 

Закон о оружју и муницији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 26/16) 

- - 

51.  Правилник о садржају и изгледу образаца и исправа о оружју 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

78/16 

Закон о оружју и муницији 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 26/16) 

- - 

 

                                                 
* Предметни закон припада области Процедуралних мјера ЕУ у оквиру Поглавља 1 - Слободно кретањe робе 
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IX   МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

https://rzsm.org/tehprop/155-mpsv 

Пољопривреда, рурални развој, сточарство, храна и дуван  
Закони: 

1.  Закон о храни  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

19/17 

Устав Републике Српске - - 

2.  Закон о јаким алкохолним пићима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

81/15 

Устав Републике Српске - - 

3.  Закон о вину  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

80/15 

Устав Републике Српске - - 

4.  Закон о сточарству  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.44/15 и 63/21 

Устав Републике Српске - - 

5.  Закон о органској производњи 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

12/13 

Устав Републике Српске  - - 

6.  Закон о рибарству  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.72/12 и 112/21 

Устав Републике Српске - - 

7.  Закон о дувану 

Службени гласник 

Републике рпске, број 

72/12 и 58/19 

Устав Републике Српске - - 

8.  Закон о минералним ђубривима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

24/12 

Устав Републике Српске - - 

9.  Закон о пчеларству  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.52/10 

Устав Републике Српске - - 

10.  Закон о средствима за заштиту биља  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

52/10 

Устав Републике Српске - - 

11. +

+ 
Закон о Комори инжењера пољопривреде 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.59/09 и 58/19 

Устав Републике Српске - - 
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12.  Закон о заштити здравља биља у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

25/09 

Устав Републике Српске - - 

13.  Закон о садном материјалу  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/09 и 117/11 

Устав Републике Српске - - 

14.  Закон о сјемену пољопривредног биља  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/09, 100/11, 110/16 и 

90/21 

Устав Републике Српске - - 

15.  Закон о генетички модификованим организмима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.103/08 

Устав Републике Српске - - 

16.  Закон о пољопривредним задругама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

73/08, 78/11 и 106/09 

Устав Републике Српске - - 

17.  Закон о пољопривредном земљишту 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 

58/19 

Устав Републике Српске - - 

18.  Закон о пољопривреди  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

70/06, 20/07 86/07 и 71/09 

Устав Републике Српске - - 

19.  

Закон о здравственој исправности животних намирница и 

предмета опште употребе - у дијелу који се односи на 

животне намирнице 

„Службени лист СФРЈ“, 

бр. 53/91 
Устав СФРЈ - - 

20.  
Закон о здравственом надзору животних намирница и 

предмета опште употребе 

Службени лист СРБиХ бр. 

43/86, 18/90 и 7/92 
- - - 

Подзаконски и други акти:  

21.  
Рјешење о утврђивању Листе регистрованих средстава за 

заштиту биља 

“Службени гласник 
Републике Српске”, број 
89/22 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 52/10) 

- - 

22.  
Рјешење о утврђивању листе одобрених активних 

супстанци и основних супстанци 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
55/22 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 52/10) 

- - 
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23.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетних организама (Little chery virus-1 (LChV-1), Little 

chery virus-2 (LChV-2), Cherry necrotic rusty mottle virus 

(CRNRMO), Cherry creen ring mottle virus (CGRMV) и 

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)) на подручју Републике 

Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
46/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

24.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетних организама (Impatiens necrotic spot tospovirus, 

Pepino mosaic virus и Tomato yellow leaf curl virus) на 

подручју Републике Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
46/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

25.  

Програм посебног надзора над присуством карантинских 

штетних организама у регистрованим расадницима у 

Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
46/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

26.  

Програм посебног надзора над присуством карантинског 

штетног организма  Monilinia fructicola (Winter) Honey – 

проузроковача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих 

и коштичавих воћака на подручју Републике Српске у 2022. 

години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
45/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

27.  

Програм посебног надзора над присуством карантинских 

штетних организама на коштичавим воћкама на подручју 

Републике Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
45/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

28.  

Програм посебног надзора над присуством Tomato brown 

rugose fruit virus, ToBRFV  у Републици Српској у 2022. 

години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

29.  

Програм посебног надзора над присуством Phytophthora 

fragariae var. rubi– проузроковача фитофторозе малине на 

подручју Републике Српске у 2022. години 

„Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
44/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

30.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma, 

FD у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

- - 
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Републике Српске“, број 

25/09) 

31.  

Програм посебног надзора над присуством карантинског 

штетног организма Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

– проузроковача бактериозне пламењаче јабучастих воћака 

на подручју Републике Cрпске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

32.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur 

phytoplasma) у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

33.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum 

(Liefting et al.) – проузроковача зебрастог чипса кромпира 

на подручју Републике Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

34.  
Програм посебног надзора над присуством Pantonea 

stewartii subsp. stewartii у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

35.  
Програм посебног надзора над присуством Bluberry leaf 

mottle virus, BLMo у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

36.  
Програм посебног надзора над присуством American plum 

line pattern virus, APLP у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
44/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

37.  
Програм посебног надзора над присуством Tomato spotted 

wilt virus, TSWV у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
39/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

38.  
Рјешење о утврђивању Списка овлашћених лабораторија 

које организују и спроводе послове од јавног интереса у 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
33/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

- - 
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области дијагностике штетних организама и заштите 

здравља биља 

Републике Српске“, број 

25/09) 

39.  

Програм посебног  надзора над присуством карантинског 

штетног организма Phytophthora ramorum Werres, De Cock 

& Man in ‘t Veld sp. nov. ‒ проузроковача изненадног 

угинућа и сушења дрвенастих биљака на подручју 

Републике Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
33/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

40.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

Takikawa et al. – проузроковача бактериозног рака Actinidia 

spp. на подручју Републике Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
33/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

41.  

Програм посебног надзора над присуством карантинских 

штетних организама Geosmithia morbida Kolarik et al. – 

проузроковача рака ораха и вектора Pityophthorus juglandis 

Blackman – ораховог поткорњака на подручју Републике 

Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
33/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

42.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма  Xylophilus Ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al. – проузроковача бактериозне пламењаче 

винове лозе на подручју Републике Српске у 2022. години 

Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
33/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

43.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организама Alternaria mali Roberts – проузроковача 

алтернаријске пјегавости  јабуке на подручју Републике 

Српске у 2022. години 

„Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
33/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

44.  
Програм мониторинга остатака средстава за заштиту биља 

за 2022. годину 

„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
33/22 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17) 

- - 

45.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Xylella fastidiosa Wells et al. – 

проузроковача Пирсове болести на подручју Републике 

Српске у 2022. години 

„Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
31/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

46.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Acidovorax Citrulli (Schaad et al.) – 

проузроковача бактериозне мрљавости плодова лубенице 

на подручју Републике Српске у 2022. години 

„Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
31/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 
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47.  
Програм посебног надзора над присуством карантинских 

вируса на Rubus spp. у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
31/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

48.  
Програм посебног надзора над присуством нематода у 

биљној производњи у Републици Српској у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
31/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 25/09) 

- - 

49.  

Програм посебног надзора над присуством штетних 

инсеката у биљној производњи на подручју Републике 

Српске у 2022. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
31/22 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 25/09) 

- - 

50.  

Програм посебног надзора карантинских штетних 

организама на кромпиру у Републици Српској у 2022. 

години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
27/22 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

51.  
Правилник о условима за промет и примјену нарочито 

опасних средстава за заштиту биља 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
27/22 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 52/10) 

- - 

52.  
Правилник о техничким условима за рад система 

противградне заштите 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
23/22 

Закон о противградној 

заштити Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

15/21) 

- - 

53.  
Правилник о минимално-техничким условима за 

обављање дјелатности обраде дувана 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
9/22 

Закон о дувану (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 72/12 и 58/19) 

BAS ISO 12194 

BAS ISO 12195 
- 

54.  
Правилник о минимално-техничким, просторним и другим 

условима за производњу дувана  

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
9/22 

Закон о дувану (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 72/12 и 58/19) 

-  

55.  Правилник о какаоу и чоколадним производима 
„Службени гласник 
Републике Српске”, број 
105/21 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17) 

-  
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56.  
Правилник  о условима, начину производње и означавању  

воћних вина 

„Службени гласник 
Републике Српске”, број 
105/21 

Закон о вину (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 80/15) 

- - 

57.  
Правилник о максимално дозвољеним количинама за 

одређене контаминанте у храни 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
32/21 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17)  

- - 

58.  Правилник о условима за узгој индустријске конопље 
 “Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 
2/21 

Закона о производњи и 

промету опојних дрога 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 110/03 

и 29/04) 

- - 

59.  Правилник о прехрамбеним адитивима 
„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
93/20 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17 

- - 

60.  Правилник о обиљежавању органских производа  
„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
89/20 

Закон о органској производњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 12/13) 

- - 

61.  

Правилник о мјерама за откривање, спречавање ширења и 

сузбијање штетног организма Сlavibacter michiganensis 

(Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et 

Kotthoff) Davis et al. проузроковача прстенасте трулежи 

кромпира 

„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
72/20 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 25/09) 

- - 

62.  Правилник о квалитету јаја  
„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
63/20 

Закон о сточарству 

(„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 44/15) 

- - 

63.  
Правилник о начину обављања риболова, ловостају, 

алатима, опреми и средствима за риболов 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
62/20 

Закон о рибарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

72/12) 

- - 

64.  

Правилник о максималним нивоима остатака пестицида у 

храни и у храни за животиње и на храни и на храни за 

животиње*  

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
55/20 и 59/22 

Закон о храни („“Службени 

гласник Републике Српске“”, 

бр. 19/17) 

- - 

                                                 
* Престала примјена одредаба Правилника о количинама пестицида и других отровних материја, хормона, антибиотика и миотоксина који се могу налазити уживотним намирницама (“Службени лист СФРЈ”, бр. 59/83 и 79/87), 

које се односе на прописане дозвољене количине пестицида у храни и храни за животиње (преостали дио правилника стављен је ван примјене од 7. 04. 2021. год.  Правилником о максимално дозвољеним количинама за одређене 

контаминанте у храни (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/21)) 
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65.  Правилник о квалитету и другим захтјевима за сирће  
“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
50/20 

Закон о храни („“Службени 

гласник Републике Српске“”, 

бр. 19/17) 

- - 

66.  Правилник о пекарским производима 
“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
39/20 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 19/17) 

- - 

67.  

Програм посебног надзора над присуством стабљикуне 

нематоде Ditylenchus dipsaci у Републици Српској у 2020. 

години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
36/20 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

68.  Правилник о производима од житарица 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/20 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 19/17) 

- - 

69.  
Правилник о поступку издавања потврде за органске 

производе из увоза 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

24/20 

Закон о органској производњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

12/13) 

- - 

70.  

Правилника о тјестенинама, тијесту и производима од 

тијеста  

 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/20 

Закон о храни („Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

 

- - 

71.  
Правилник о садржају и начину вођења Виноградарског 

регистра и Винарског регистра 

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

12/20 

Закон о вину („Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 80/15)  

- - 

72.  

Програм посебног надзора над присуством карантински 

штетног организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma, 

FD у Републици Српској у 2019. години 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
54/19 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

73.  
Правилник о параметрима квалитета и квалитативним 

класама пшенице у откупу 

“Службени гласник 
Републике Српске“, број 
91/18 

Закон о храни („Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17) 

- - 

74.  

Правилник о садржају декларације средстава за заштиту 

биља и начину руковања испражњеном амбалажом од 

средстава за заштиту биља  

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
78/18 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 
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75.  
Програм узгоја коза у Републици Српској за период 2018-

2022. године 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
67/18 

Закон о сточарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

44/15) 

- - 

76.  
Правилник о садржини и обрасцу захтјева за регистрацију 

средстава за заштиту биља 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
67/18 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

77.  
Правилник о условима и начину складиштења, превозу и 

стављању у промет органских производа 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
67/18 

Закон о органској прозводњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

12/13) 

- - 

78.  
Правилник о поступку разврставања и означавања овчијих 

и јагњећих трупова и полутки 

“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
57/18 

Закон о сточарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

44/15) 

- - 

79.  Правилник о хигијени хране 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

39/18 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 19/17) 

Закон о ветеринарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 75/17) 

- - 

80.  

Наредба о спровођењу хитних мјера за спречавање уношења 

и ширења бактерије Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 

et al. из Египта 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

26/18 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

81.  Правилник о пружању информација потрошачима о храни 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

9/18 

Закон о храни  (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 19/17 

- 
МЗСЗ 

МТТ 

82.  

Рјешење о утврђивању списка овлашћених лабораторија 

које организују и спроводе послове од јавног интереса у 

области дијагностике штетних организама и заштите 

здравља биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

95/17 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

83.  

Правилник о откривању, спречавању ширења и сузбијања 

штетног организма  Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., 

проузроковача рака кромпира, и начину обавјештавања о 

предузетим мјерама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

86/17 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

- - 
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 Републике Српске“, број 

25/09) 

84.  
Правилник о престанку примјене правилника из области 

хране и предмета опште употребе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

86/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

85.  
Упутство о престанку примјене упутстава из области хране 

и предмета опште употребе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

86/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

86.  

Правилник о откривању, спречавању ширења и сузбијања 

штетног организма  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 

et al., проузроковача смеђе трулежи кртола кромпира и 

бактеријског увенућа кромпира и парадајза  
 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

81/17 

Закон о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

25/09) 

- - 

87.  
Правилник о вођењу централног регистра објеката који 

послују са храном 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

78/17 и 49/20 

Закон о храни („“Службени 

гласник Републике Српске“”, 

бр. 19/17) 

- - 

88.  
Правилник о начину и условима за одобравање 

организација за узгој 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/17 

Закон о сточарству (“Слу- 

жбени гласник Републике 

Српске”, број 44/15) 

- - 

89.  
Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра 

организација за узгој 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/17 

Закон о сточарству (“Слу- 

жбени гласник Републике 

Српске”, број 44/15) 

- - 

90.  
Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, 

прометника и увозника сјемена пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/17 

Закон о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/09, 

100/11 и 110/16) 

- - 

91.  
Правилник о престанку примјене Правилника о квалитету 

семена пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 
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92.  

Правилник о престанку примјене Правилника о нормама 

квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног 

материјала пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

93.  

Наредба о престанку примјене Наредбе о одређивању 

опреме за обављање делатности у пољопривреди који се 

могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним 

листом и техничким упутством и о најмањем трајању 

гарантног рока и рока обезбеђења сервисирања те опреме 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

94.  

Правилник о престанку примјене правилника о квалитету 

меда и других пчелињих производа и методама за контролу 

квалитета меда и других пчелињих производа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

70/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

95.  
Рјешење о престанку примјене прописа о квалитету говеда 

и оваца за клање и тов 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

70/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

96.  
Правилник о разврставању и оцјењивању говеђих трупова и 

полутки 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/17 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

97.  
Наредба о престанку примјене наредби из 

области хране 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

98.  

Рјешење о престанку примјене Рјешења о 

југословенском стандарду за производе 

хемијске прераде дрвета 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

21/92) 

- - 

99.  

Правилник о минималним техничко-технолошким 

условима у погледу стручног кадра, објеката, просторија, 

опреме и уређаја за производњу вина 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

56/17 

Закон о вину (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 80/15) 

- - 
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100.  

Правилник о начину и условима кориштења средстава за 

суфинансирање ЈУ Пољопривредни институт Републике 

Српске 

“Службени гласник 
Републике Српске““ бр. 
43/17 

Закон о републичкој управи 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ број 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и  тачкa 3 
Одлуке Владе Републике 
Српске број: 04/1-012-2-
511/17) 

- - 

101.  
Правилник о нормама квалитета, паковању, пломбирању и 

декларисању садног материјала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/17 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 117/11) 

- - 

102.  

Правилник о Регистру произвођача јаких алкохолних пића, 

садржају произвођачке спецификације, обиљежавању 

посуда и вођењу подрумске евиденције  

“Службени гласник 

Републике Српске““ бр. 

103/16 

Закон о јаким алкохолним 

пићима (“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

81/15) 

- - 

103.  

Правилник о условима које морају да испуњавају 

овлашћене лабораторије за испитивање средстава за 

заштиту биља 

Службени гласник 
Републике Српске, бр. 

101/16 

Закон о средствима за 
заштиту 
биља (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

52/10) 

EN ISO/IEC 17025:2006 

 
- 

104.  

Правилник о условима и начину вршења прегледа и 

узорковања пошиљке средстава за заштиту биља и активе 

супстанце, односно основне супстанце  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

79/16 

 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

105.  
Правилник о условима за рад контролних организација и 

начину вршења контроле у поступку органске производње 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

77/16 

Закон о органској производњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

12/13) 

- - 

106.  
Правилник о садржини, обрасцу и начину вођења 

евиденције у органској производњи 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

77/16 

Закон о органској производњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

12/13) 

- - 

107.  
Правилник о мјерама за откривање, спрећавање ширења и 

сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

72/16 

Закон о 

заштити здравља биља у 

Републици Српској 

(“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 25/09) 

- - 
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108.  
Правилник о декларисању, описивању и представљању 

јаких алкохолних пића 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

72/16 

Закон о јаким алкохолним 

пићима (“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

81/15) 

- - 

109.  

Правилник о условима које морају да испуњавају 

предузећа, друге организације и установе за утврђивање 

опасних и штетних материја у пољопривредном  земљишту 

и води за наводњавање 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

72/16 

Закон о пољопривредном 

земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12) 

- - 

110.  
Правилник о минималним техничко-технолошким 

условима за производњу јаких алкохолних пића 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

71/16 

Закон о јаким алкохолним 

пићима (“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

81/15) 

- - 

111.  Правилник о условима и начину лиценцирања приплодњака 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

58/16 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

112.  Правилник о аквакултури 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

56/16 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 72/12) 

- - 

113.  

Правилник о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у пољопривредном земљишту и води за 

наводњавање и методама за њихово испитивање 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

56/16 

Закон о пољопривредном 

земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12) 

- - 

114.  

Правилник о садржају и начину 

вођења регистра узгајивача квалитетно приплодних 

животиња 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

46/16 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

115.  
Правилник о вођењу евиденција о вјештачком 

осјемењавању и природном припусту 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

45/16 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

116.  
Правилник о технолошким поступцима прераде у органској 

производњи  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

39/16 

Закон о органској производњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

12/13) 

- - 

117.  
Правилник о условима које морају да испуњавају правна 

лица  која се баве производњом средстава за заштиту биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

39/16 и 18/17 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 
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118.  
Програм обуке стручних лица за рад у пољопривредној 

апотеци 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

15/16 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

119.  Правилник о квалитету пчелињих производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

14/16 

Закон о пчеларству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 52/10 

- - 

120.  

Правилник о критеријумима за давање овлашћења 

испитним и референтним фитосанитарним лабораторијама 

у области дијагностике штетних организама и заштите 

здравља биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

11/16 

Закон о 

заштити здравља биља у 

Републици Српској 

(“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 25/09) 

- - 

121.  
Правилник о начину вођења матичних кљига и узгојних 

регистара  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

3/16 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

122.  
Правилник о просторно-техничким условима за смјештај 

гајених животиња, објектима и опреми у сточарству 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

100/15 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

123.  

Правилник о поступцима оцјењивања, испитивања и 

тестирања узгојне вриједности квалитетно-приплодних 

говеда 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

97/15 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

124.  
Правилник о оспособљавању лица за обављање 

зоотехничких захвата  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

97/15 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

- - 

125.  
Правилник о квалитету свјежег сировог млијека и условима 

за рад овлашћене лабораторије  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

81/15 и 46/18 

Закон о сточарству 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 

44/15) 

BAS ЕN ISO 707:2010 - 

126.  

Правилник о условима и начину уписа у регистар 

пружалаца услуга у области заштите здравља биља и 

начину вођења евиденције о извршеним услугама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

73/15 

 

 

Закон о 

заштити здравља биља у 

Републици Српској 

(“Службени 

- - 
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 гласник Републике Српске”, 

број 25/09) 

127.  
Правилник о методама органске биљне и сточарске 

производње и периоду конверзије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

57/15 

Закон о органској производњи 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

12/13) 

- - 

128.  
Правилник о уситњеном  месу, полупроизводима и 

производима од меса* 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

46/15 и 15/16 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 49/09) 

BAS ISO 660 

BAS ISO 663 

BAS ISO 662 

BAS ISO 936 

BAS ISO 937 

BAS ISO 1442 

BAS ISO 1444 

BAS ISO 1443 

BAS ISO 2917 

BAS ISO 3496 

BAS ISO 13730 

BAS ISO 2918 

BAS ISO 3091 

BAS ISO 3960 

BAS EN 12014-4 

BAS 1049 

AOAC 983 19 

JUS M.Z2.032 

- 

129.  

Правилник о условима, поступцима, начину одређивања 

висине накнаде штете и потребној документацији за 

накнаду штете од штетних организама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

15/15 

Закон о 

заштити здравља биља у 

Републици Српској 

(“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 25/09) 

- - 

130.  
Правилник о начину достављања података о произведеним, 

увезеним и у промет стављеним минералним ђубривима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

12/15  

Закон о минералним 

ђубривима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 24/12) 

- - 

131.  
Правилник о нивоу и облику селекцијских метода у 

производњи пчела матица 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

5/15 

 

Закон о пчеларству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

52/10) 

- - 

132.  

Правилник о садржају и начину вођења регистара и 

евиденција у вези са производњом и обрадом дувана и 

дуванских производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

112/14 

Закон о дувану (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 72/12) 

- - 

133.  
Правилник о условима коришћења и висини накнаде за 

коришћње пашњака у својини Републике Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

97/14 

Закон о пољопривредном 

земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12) 

- - 

                                                 
* Правилником о пружању информација потрошачима о храни (“Службени гласник РС“, број 9/18) престали су важити чланови 7а. и 7б. Правилника о уситњеном  месу, полупроизводима и производима од меса. 
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134.  

Правилник о обрасцу  захтјева за испитивање 

нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне 

супстанце, односно основне супстанце која није уписана у 

листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне 

сврхе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

94/14 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

135.  

Правилник о обрасцу и садржини захтјева за признавање 

сорте, критеријумима за одређивање назива сорте и 

садржини Регистра сорти пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 117/11) 

- - 

136.  

Правилник о методама обраде података добијених 

резултата на експерименталном пољу, односно у 

лабораторији у испитивању сорти 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 100/11) 

- - 

137.  Правилник о методама одржавања сорте 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 100/11) 

- - 

138.  
Правилник о условима за вршење послова контроле сјемена 

пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 100/11) 

- - 

139.  
Правилник о начину достављања сјемена за признавање 

сорте, методама испитивања и захтјеву за признавање сорте 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14, 27/15 и 76/17 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

37/09, 100/11 и 110/16) 

- - 

140.  
Правилник о вршењу стручне контроле над производњом 

садног материјала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 117/11) 

- - 

141.  
Правилник о условима за вршење послова контроле садног 

материјала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/14 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 117/11) 

- - 
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142.  
Правилник о начину и периодичности контролног 

тестирања уређаја за примјену средстава за заштиту биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

36/14 и 54/15 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

BAS EN 13790-1 

BAS EN 13790-2 
 

143.  

Правилник о условима за обављање послова испитивања 

плодности пољопривредног 

земљишта и утврђивање количине минералних ђубрива и 

пестицида 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

35/14 

Закон о пољопривредном 

земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12) 

- - 

144.  

Правилник о условима, начину и методама за испитивање 

плодности пољопривредног земљишта и 

утврђивање количине минералних ђубрива и пестицида 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

26/14 

Закон о пољопривредном 

земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12) 

- - 

145.  
Правилник о програму, начину и условима полагања 

рибочуварског испита 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

15/14 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 72/12) 

- - 

146.  

Правилник о начелима добре пољопривредне праксе, 

интегралне заштите  биља и дужностима корисника 

средстава за заштиту биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

90/13 и 6/18 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

147.  

Правилник о разврставању породичних пољопривредних 

газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична 

пољопривредна газдинства 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

89/13 

Закон о пољопривреди 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 70/06, 

20/07, 86/07 и 71/09) 

- - 

148.  
Правилник о минимално техничким условима за обављање 

дјелатности производње дуванских произвиода  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

79/13 

Закон о дувану (“Службени 

гласник Републике Српске”, 

број 72/12) 

BAS ISO 8243 - 

149.  

Правилник о условима које морају испуњавати објекти за 

складиштење минералних ђубрива и просторије за продају 

и смјештај минералних ђубрива  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.79/13 

Закон о минералним 

ђубривима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 24/12) 

- - 

150.  Правилник о рибочуварској служби 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

64/13 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 72/12) 

- - 

151.  

Правилник о обрасцима захтјева за упис , промјену и 

брисање података у Регистар пољопривредних газдинстава 

и Регистру подстицајних средстава  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

47/13 и 8/20 

 

Уредба о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава 

и Регистар подстицајних 

средстава (Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

30/13, 65/13, 20/14 и 57/16)  

- - 
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152.  

Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар 

минералних ђубрива и начин виђења регистра минералних 

ђубрива 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

44/13 

 

Закон о минералним 

ђубривима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 24/12) 

- - 

153.  

Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар 

дистрибутера и увозника  минералних ђубрива и начину 

вођења регистра дистрибутера и увозника минералних 

ђубрива 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

44/13 

 

Закон о минералним 

ђубривима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 24/12) 

- - 

154.  
Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава и 

Регистар подстицајних средстава 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

30/13, 65/13, 20/14 и 57/16 

Закон о пољопривреди 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 70/06, 

20/07, 86/07, 71/09 

- - 

155.  Правилник о условима и начину превоза пчела  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

24/13 

Закон о пчеларству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

52/10) 

- - 

156.  
Правилник о садржини и начину вођења евиденције о 

средствима за заштиту биља и обрасцу евиденције  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

8/13 

 

 

 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

157.  

Правилник о условима и начину полагања стручног испита 

за рад у пољопривредној апотеци 

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

8/13,   52/14 и 54/15 

 

 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

158.  
Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.47/12, 65/15 и 45/16 

Закон о пољопривредном 

земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12) 

- - 

159.  
Правилник о условима који обезбјеђују очување квалитета 

сјемена у продајном објекту  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

33/12 и 76/17 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

37/09, 100/11 и 110/16) 

- - 
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160.  
Правилник о начину и условима за увоз малих количина 

биља, биљних производа и регулисаних објеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

28/12 

Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, број 

25/09) 

- - 

161.  
Правилник о начину вођења евиденције пчелара и 

пчелињака у Републици Српској  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

116/11 

Закон о пчеларству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

52/10) 

- - 

162.  

Правилник о обрасцу и садржају захтјева за упис, садржају 

регистра дистрибутера и увозника и регистра пружалаца 

услуга 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

106/11,  94/14 и 39/16 

 

 

 

Закон о средствима за 

заштиту биља (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 52/10) 

- - 

163.  
Правилник о условима и начину давања у закуп 

непокретности пољопривредним задругама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

123/10 

Закон о пољопривредним 

задругама “Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

73/08; 106/09; 78/11 

- - 

164.  
Правилник о вођењу  евиденције о производњи и количини 

расада пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

120/10 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 100/11) 

- - 

165.  

Правилник о евиденцији о признавању сјеменског усјева, 

количини преузетог натуралног и дорађеног сјемена и 

садржај пријаве обраног, односно пожњевеног сјемена 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

120/10 

 

Закона о сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 100/11) 

- - 

166.  

Правилник о величини појединачних паковања сјемена, 

етикетама за обиљежавање сјемена и обрасцу захтјева за 

препакивање сјемена  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

120/10 и 29/15 

Закон o сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, 

број 37/09) 

- - 

167.  
Правилник о вођењу евиденције о увезеним количинама 

сјемена и сјеменским мјешавинама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

120/10 

Закон o сјемену 

пољопривредног биља 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, 

број 37/09) 

- - 
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168.  
Правилник о поступкуу утврђивања испуњености услова за 

рад испитних лабораторија  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

106/10  

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 49/09) 

EN ISO IEC 17025 - 

169.  
Правилник о условима које треба да испуни продајно 

мјесто на којем се обавља промет садног материјала  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

98/10 и 35/13 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09  

и 117/11) 

- - 

170.  
Правилник о садржини и начину вођења регистара 

произвођача, прометника и увозника садног материјала  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

98/10 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 117/11) 

- - 

171.  
Правилник о начину и поступку производње садног 

материјала 

Службени гласник 

Репубилике Српске бр. 

79/10 

Закон о садном материјалу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/09 

и 117/11) 

- - 

172.  

Правилник о овлаштењу лабораторија за контролу и 

праћење генетички модификованих организама и производа 

од генетички модификованих организама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

64/10 

 

 

Закон о генетички 

модификованим организмима 

("“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

103/08) 

- - 

173.  Правила о задружној ревизији 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

36/10 

Закон пољопривредним 

задругама “Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

73/08; 106/09; 78/11 

- - 

174.  
Правилник о обрасцима, начину издавања и коришћења 

дозволе за обављање привредног и спортског риболова  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

29/10 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 4/02 и 

58/09) 

- - 

175.  Одлука о висини накнаде за коришћење рибарског подручја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

22/10 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 4/02 и 

58/09) 

- - 

176.  
Правилник о начину обиљежавања граница рибарског 

подручја, односно дијела рибарског подручја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

22/10 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 4/02 и 

58/09 

- - 
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177.  

Правилник о детаљном садржају и начину подношења 

захтјева, поступку заштите повјерљивости података 

наведених у захтјеву и поступку издавања одобрења за 

ограничену употребу генетички модификованих организама 

у затвореним системима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

93/09 

 

 

Закон о генетички 

модификованим организмима 

("“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

103/08) 

- - 

178.  

Правилник о класификацији, стандардима, сигурносним 

мјерама и условима за одређени степен ризика објеката за 

ограничену употребу генетски модификованих организама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

74/09 

Закон о генетички 

модификованим организмима 

("“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

103/08) 

- - 

179.  

Правилник о елаборату о процјени ризика за ограничену 

употребу генетички модификованих организама у 

затвореним системима  

“Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 

73/09 

Закон о генетички 

модификованим организмима 

("“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

103/08) 

- - 

180.  

Правилник о начину вођења регистара затворених система 

за ограничену употребу и овлашћених лабораторија за 

испитивање, контролу и праћење генетички модификованих 

организама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

72/09 

 

 

Закон о генетички 

модификованим организмима 

("“Службени гласник 

Републике Српске“", број 

103/08) 

- - 

181.  
Правилник о висини накнаде за штету причињену рибљем 

фонду 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

1/06 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 4/02 и 

58/09) 

- - 

182.  
Правилник о квалитету и другим захтјевима за кухињску со 

и со за прехрамбену индустрију  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

8/05 

Закон о здравственој 

исправности животних 

намирница и предмета опште 

употребе (Службени лист  

СФРЈ, бр. 53/91) 

- - 

183.  Правилник о посебним ревирима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

92/03 

Закон о рибарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 4/02 и 

58/09) 

- - 

184.  Правилник о квалитету семена пољопривредног биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

30/98 

Закон о семену и садном 

материјалу (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 13/97) 

- - 
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185.  Правилник о квалитету шећера  Сл..лист СФРЈ, бр. 7/92   

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80, 23/91) 

- - 

186.  

Правилник о техничким нормативима за руковање и 

складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже 

амонијум нитрат 

Службени лист  СФРЈ, бр. 

55/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88 и 23/91), 

- - 

187.  
Правилник о квалитету јестивих печурки и производа од 

јестивих печурки  

Службени лист СФРЈ, бр. 

46/91 и 64/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88 и 23/91) 

- - 

188.  
Правилника о квалитету кафе, производа од кафе и сурогата 

кафе. 

Службени лист СФРЈ, бр. 

55/89 и 36/91 

Закон о стандардизацији 

(Службени листСФРЈ, бр. 

37/88) 

- - 

189.  Правилник о квалитету јаја и производа од јаја 
Службени лист  СФРЈ, бр. 

55/89  

Закон  о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

190.  

Правилник о квалитету адитива за прехрамбене производе. 

(само одредбе које се односе на утврђивање квалитета боја 

и заслађивача у храни) 

Службени лист СФРЈ, бр. 

39/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

37/88) 

- - 

191.  Правилник о квалитету сточне хране 
Службени лист СФРЈ, бр. 

15/89 и 54/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени листСФРЈ, бр. 

38/77) 

JUS E.B3.516 - 

192.  
Правилник о методама физичких и хемијских анализа за 

контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа  

Службени лист СФРЈ,                                                                              

број  74/88  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

193.  

Правилник о квалитету какао производа, производа 

сличних чоколади, крем производа и бомбонских производа 

- у дијелу који се не односи на какао и чоколадне производе* 

Службени лист СФРЈ, бр. 

23/88, 63/88, 36/89 и 21/90 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- 

*За какао и 

чоколадне 

производе важи 
Правилник о 

какаоу и 

чоколадним 
производима 

(„Службени 

гласник PC”, број 
105/21) 

194.  
Правилник о методама испитивања квалитета јаја и 

производа од јаја  

Службени лист  СФРЈ, бр. 

72/87  

Закон  о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

195.  
Правилник о методама узимања узорака и вршења 

хемијских и физичких анализа алкохолних пића 

Службени лист СФРЈ, бр. 

70/87 

Закон  о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 
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196.  

Правилник о методама узимања узорака и методама вршења 

хемијских и физичких анализа какао-зрна, какао-производа, 

производа сличних чоколади, бонбонских производа, крем 

производа, кекса и производа сродних кексу 

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

197.  Правилник о квалитету пекарског квасца  
Службени лист СФРЈ бр. 

32/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

198.  

Правилник о методама узимања узорака и методама 

физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне 

хране 

Службени лист  СФРЈ, 

бр.15/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

199.  

Правилник о квалитету беланчевинастих производа и 

мешавина беланчевинастих производа за прехрамбену 

индустрију  

Службени лист СФРЈ, бр. 

41/85  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

200.  
Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и 

мешавина зачина  

Сл..лист СФРЈ, бр. 4/85 и 

84/87.  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СРЈ, бр. 

30/96, 59/98 и 70/01) и   

Уредба о начину израде и 

доношења техничких прописа 

и вођења регистра тих 

прописа (Службени лист СРЈ, 

бр. 4/97) 

- - 

201.  
Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији 

свињског меса 

Службени лист СФРЈ,  бр. 

2/85, 12/85 и 24/86  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

202.  
Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских 

производа, тестенина и брзо смрзнутих теста*†‡§ 
Службени лист СФРЈ, бр. 

53/83 и 57/88 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

JUS E.B3.516 - 

203.  

Правилник о методама узимања узорака и методама 

физичких и хемијских анализа млијека и млијечних 

производа 

Службени лист СФРЈ, бр. 

32/83 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

                                                 
* Престала примјена Главе II правилника „Жита“ - у дијелу који се односи на параметре квалитета за пшеницу ступањем на снагу Правилника о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице у откупу 

(„Службени гласник РС“, број 91/18) 
† Престала примјена ГлавеVI и VII правилника,  у дијелу који се односи на параметре квалитета за тјестенине, тијесто и производе од тијеста, ступањем на снагу Правилника о тјестенинама, тијесту и производима од тијеста 

(„Службени гласник РС“, број 13/20) 
‡ Престала примјена Главе III и IV правилника,  у дијелу који се односи на параметре квалитета за производе од житарица ступањем на снагу Правилника о производима од житарица („Службени гласник РС“, број 25/20) 
§ Престала примјена Главе V и VII правилника,  у дијелу који се односи на параметре квалитета за пекарске производе ступањем на снагу Правилника о пекарским производима („Службени гласник РС“, број 39/20) 
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204.  

Правилник о методама узимања узорака и вршења 

хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета 

производа од воћа и поврћа  

Службени лист СФРЈ,                                                                              

број 29/83 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

205.  
Правилник о квалитету млека, сирила и чистих култура  

(ван примјене чл. 108 ст. 3 и 4) 

Службени лист СФРЈ, бр. 

51/82 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

206.  
Правилник о квалитету супа, концентрата за супу, 

концентрата за умаке и додатака јелима. 

Службени лист СФРЈ, бр. 

5/82 и 58/85 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

207.  Правилник о квалитету вина 
Службени лист СФРЈ, бр. 

17/81 и 14/89 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

208.  
Правилник о квалитету риба, ракова, шкољкаша, морских 

јежева, жаба, корњача, пужева и њихових производа  

Службени лист СФРЈ, бр. 

65/79 и 48/84 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80) 

- - 

209.  Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки  
Службени лист СФРЈ, бр. 

29/79 и 53/87 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77 и 11/80),  

 

JUS D.F1.012 

JUS D.F1.020 

JUS D.F1.021 

JUS D.F1.022 

JUS D.F1.023 

JUS D.F1.024 
JUS D.F1.025 

JUS D.F1.026 

JUS D.F1.027 
JUS D.F1.028 

JUS D.F1.029 

JUS D.F1.030 
JUS D.F1.031 

JUS D.F1.032 

JUS D.F1.033 

JUS D.F1.035 

JUS D.F1.036 

JUS D.F1.037 

JUS D.F1.038 
JUS D.F1.041 

JUS D.F1.042 

JUS D.F1.044 
JUS D.F1.045 

JUS D.F1.046 

JUS F.G4.020 
JUS F.G4.021 

МПШВ / МЗСЗ 

210.  

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и 

печурки и пектинских препарата 

(чл. 1-13; 15-38; 65-228; 245-253) 

Службени лист СФРЈ, бр. 

1/79, 20/82, и 74/90  

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77)  

JUS H.L1.020 

JUS E.H8.014 
- 

211.  
Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки и производа 

од воћа, поврћа и печурки 
Сл..лист СФРЈ, бр. 13/78 

Закон о стандардизацији 

(Службени лист СФРЈ, бр. 

38/77) 

- - 

212.  

Правилника о квалитету масти и уља биљног поријекла, 

маргарина, мајонеза, шећера и осталих сахарида и меда. 

(ван примјене само одредбе које се односе на утврђивање 

квалитета шећера) 

Службени лист СФРЈ, бр. 

13/78 

Закон о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ», бр. 

38/77) 

 

- - 

213.  
Правилник о квалитету кафе и сурогата кафе, чаја, зачина, 

концентрата за супу, пекарског квасца, прашка за пециво, 

Службени лист СФРЈ, 

22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 

Закон о југословенским 

стандардима («Службени лист  
- МЗСЗ 
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прашка за пудинг, дијететских производа и адитива (ван 

примјене одредбе које се односе на утврђивање квалитета 

зачина и концентрата за супу) 

10/67, 54/67, 15/68, 53/69, 

27/71, 8/75,  58/77,  60/77, 

13/78, 20/80, 41/80, 45/81, 

52/86 и 33/89 

ФНРЈ», бр. 16/60 и 30/62) и 

Закон о стандардизацији 

(«Службени лист СФРЈ», бр. 

38/77 и 1/80) 

Шумарство и ловство  
Закони: 

214.  Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

70/09 

Устав Републике Српске - - 

215.  Закон о ловству  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

60/09 и 50/13 

Устав Републике Српске - - 

216.  Закон о шумама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

75/08, 60/13 и 70/20 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:  

217.  
Упутство о обројчавању стабала за сјечу и обројчавању 

шумских дрвних асортимана 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/22 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08, 60/13 и 70/20) 

RAL ознаке боја - 

218.  
Правилник о успостављањеу информационог система у 

ловству 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

25/21 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 60/09 и 50/13) 
- - 

219.  
Правилник о условима коришћења и начину сакупљања 

осталих шумских производа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

116/20 и 43/21 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08, 60/13 и 70/20) 
- - 

220.  
Правилник о облику, садржају, начину издавања и року 

важења дозволе за лов и ловне карте 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

62/20 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 60/09 и 50/13) 
- - 

221.  Одлука о привременој мјери за промет трупаца 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр 

89/17 

Закон о трговини 

(„“Службени гласник 

Републике Српске“”, бр. 6/07, 

52/11, 67/13 и 106/15) 

- - 

222.  

Наредба о престанку важења Наредбе о спровођењу мјера 

заштите шума сјечом стабала случајних ужитака на 

романијском платоу 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

65/17 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

223.  Правилник о шумском реду 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр 

50/17 

Закон о шумама (“Службе- 

ни гласник Републике 

Српске”, бр. 75/08 и 60/13) 
- - 
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224.  
Правилник о програму и начину полагања испита за 

оцјењивање ловачких трофеја 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр 

14/17 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

225.  
Правилник о  начину и условима установљавања 

узгајалишта дивљачи 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 95/16 

и 65/20  

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

226.  Правилник о начину праћења здравственог стања шума 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

12/15 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

227.  
Правилник о програму, начину и условима полагагања 

ловачког испита 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

66/14 и 32/21 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

228.  

Правилник о полагању соколарског испита, мјесту и начину 

лова са птицама грабљивицама (соколарење) и условима 

које морају испуњавати регистровани субјекти за 

соколарење 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 28/14 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

229.  
Правилник о обављању стручно-техничких послова у 

шумама у приватној својини  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

19/14 

Закон о шумама 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 75/08 

и 60/13) 

- - 

230.  

Правилник о условима и начину полагања стручног испита 

за обављање послова израде основа, елабората, пројаката за 

шумске комуникације, извођачких прохјеката газдовања 

шумама (и дознака) и програма коришћења осталих 

шумских производа  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.15/14 и 56/14 

Закон о шумама 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 75/08 

и 60/13) 

- - 

231.  
Правилник о општим условима, поступку и начину давања 

ловишта на коришћење 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр 

116/13 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

232.  

Правилник о службеној опреми, службеној легитимацији, 

службеној књизи ловочувара, условима и начину полагања 

ловочуварског испита 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

113/13 и 29/14 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

233.  
Правилник о надзору над израдом шумскопривредних 

основа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

57/11, 79/13 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

234.  
Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и 

услуга у ловишту  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

40/11 и 98/13 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 
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235.  
Правилник о условима, начину хватања и држања дивљачи 

у ограђеном простору 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

47/10 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

236.  

Правилник о условима под којима се може вршити 

препарирање дивљачи и држање трофеја јавно изложених у 

објектима, као и употреба меса дивљачи у екотуристичким 

објектима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

29/10 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

237.  

Правилник о начину прољећног пребројавања дивљачи, 

садржају, начину и носиоцима израде ловне основе, 

привременог годишњег плана коришћења ловишта, 

годишњег плана коришћења ловишта и евиденцији о 

реализацији предвиђених мјера 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 23/10 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

238.  
Правилник о обрасцима пропратнице и трофејног листа, 

њиховом садржају, начину издавања и евиденцији  

“Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 

9/10 

Закон о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.60/09 и 50/13) 
- - 

239.  
Правилник о начину, поступку  и условима  вредновања  и 

признавања полазног материјала шумског дрвећа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр 

8/10 

Закон о репродуктивном 

материјалу шумског дрвећа 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 60/09) 

- - 

240.  
Правилник о производњи, доради и контроли  

репродуктивног материјала шумског дрвећа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

4/10 

Закон о репродуктивном 

материјалу шумског дрвећа 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 60/09) 

- - 

241.  
Правилник о квалитету,промету и употреби 

репродуктивног материјала шумског дрвећа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

4/10 

Закон о репродуктивном 

материјалу шумског дрвећа 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 60/09) 

- - 

242.  Правилник о регистру сорти шумског биља 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

111/09 

Закон о репродуктивном 

материјалу шумског дрвећа 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 60/09) 

- - 

243.  

Правилнику о условима за издавање лиценце привредним 

друштвима и другим правним лицима која се баве 

пројектантским радовима у шумарству  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

57/09 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

244.  

Правилник о начину проглашавања, обиљежавања, 

финансирању, начину газдовања заштитним шумама 

посебне намјене 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

57/09 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 
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245.  
Правилник о елементима и садржају шумскопривредних 

основа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

52/09, 43/11 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

246.  

Правилник о евиденцијама извршених радова на заштити, 

шумскоузгојним радовима, гајењу и коришћењу (сјечи) 

шума 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

47/09 и 106/15 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

247.  Правилнико шумско-одштетном цјеновнику 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

41/09 и 25/17 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

248.  
Правилник о промету четинарских стабала за новогодишње 

и друге празнике 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

41/09 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

249.  Правилник о вршењу дознаке стабала за сјечу 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

13/09, 86/14, 106/15 и 18/16 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

250.  
Правилник о евиденцији ускладиштених дрвних 

сортимената на постројењима за прераду дрвета 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

13/09,  

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

251.  

Правилник о облику, садржају и начину регистровања 

дозначеног жига за жигосање шумских сортимената и жига 

за шумску кривицу 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

13/09 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

252.  

Правилник о обрасцу отпремног исказа и обрасцу 

отпремнице за промет шумских произвиода  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

13/09, 47/20 и 49/20 

Закон о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 75/08 и 60/13) 
- - 

Водопривреда  
Закони:  

253.  Закон о водама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.50/06, 92/09, 121/12  и 

74/17 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти:   

254.  
План управљања кризном ситуацијом за контролу и 

сузбијање класичне куге свиња у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

100/21 

Закона о ветеринарству у  

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 5/17) 

- - 
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255.  
Правилник о условима и начину давања у закуп водног 

земљишта 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.105/17 и 83/18 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06, 92/09 и 121/12) 

- - 

256.  
Правилник о условима и начину дислокације и вађења 

материјала из водотока 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

24/17 и 40/17 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06, 92/09 и 121/12) 

  

257.  
Правилник о мјерама заштите, начину одређивања, 

одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.76/16 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр.50/06, 92/09, 121/12) 

- - 

258.  
Уредба о начину, поступку и роковима обрачунавања и 

плаћања посебних водних накнада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/14 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06, 92/09, 121/12) 

- - 

259.  

Правилник о начину и методама одређивања степена 

загађености отпадних вода као основице за утврђивање 

водне накнаде 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.79/11, 25/12 и 36/12 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06 и 92/09) 

- - 

260.  Одлука о стопама посебних водопривредних накнада  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.53/11 и 119/11 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06 и 92/09) 

- - 

261.  Уредба о начину учешћа јавности у управљању водама  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.35/07 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06, 92/09, 121/12) 

- - 

262.  
Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова 

(дистрикта) и сливова на територији Републике Српске 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.98/06 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 50/06) 

- - 

263.  
Правилник о третману и одводњи отпадних вода за 

подручје градова и насеља гдје нема јавне канализације  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

68/01 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 10/98) 

- - 

264.  
Правилник о условима за испуштање отпадних вода у јавну 

канализацију  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

44/01 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 10/98) 

ISO 5667-1:1980 

ISO 5667-2:1991 

ISO 5667-3:1994 

ISO 5667-10: 1992 

ISO 5667-13: 1997 - 

265.  

Правилник о условима које морају да испуњавају 

водопривредне лабораторије као правна лица која врше 

одређену врсту испитивања квалитета површинских, 

поземних и отпадних вода 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

44/01 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 10/98) 

- - 

266.  Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

44/01 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 10/98) 

ISO 5667-1:1980 

ISO 5667-2:1991 

ISO 5667-3:1994 

ISO 5667-10:1992 

ISO 5667-13:1997 

ISO 6341:1989 
- 
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267.  Уредба о класиофикацији вода и категоризацији водотока  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

42/01 

Закон о водама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 10/98) 

- - 

Ветеринарство 
Закони:  

268.  Закон о нуспроизводима животињског поријекла 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

60/13 и 94/19 

Устав Републике Српске - - 

269.  Закон о ветеринарско-медицинским производима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.71/12 и 75/17 

Устав Републике Српске - - 

270.  Закон о заштити и добробити животиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.111/08 

Устав Републике Српске - - 

271.  Закон о ветеринарству у Републици Српској   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.75/17 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

272.  

Правилник о посебним условима за објекте у пословању са 

храном животињског поријекла који се одобравају под 

посебним условима  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

108/22 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/17) 

- - 

273.  

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за 

производњу и промет хране животињског поријекла и 

вођењу регистара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

92/22 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/17) 

- - 

274.  

Правилник о условима за производњу и употребу 

нуспроизвода као органских ђубрива и побољшивача 

земљишта  

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

90/22 

Закон о нуспроизводима 
животињског поријекла 
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 60/13 
и 94/19) 

- - 

275.  
Рјешење о утврђивању Листе одобрених ветеринарско-

медицинских производа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

66/22 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр.75/17) 

- - 

276.  
Правилник о условима за рад сабирног центра, сточне 

пијаце и догона  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

46/22 

Закона о ветеринарству у 
Републици Српској 

- - 
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(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр.75/17) 

277.  
Правилник о посебним правилима хигијене хране 

животињског поријекла 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/22 

Закона о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 75/17) 

- - 

278.  
Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици 

Српској у 2021. години 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

34/21 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској  
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр.75/17) 

- - 

279.  Правилник о условима за стављање животиња у промет 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

30/21 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској  
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр.75/17) 

-  

280.  

Правилник о мjерама за рано откривање, дијагностику, 

спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне 

болести класичне куге свиња 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

121/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској  
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр.75/17) 

- - 

281.  

Правилник  о условима и техничким затјевима за руковање, 

обраду, прераду и складиштење, паковање, обиљежавање и 

употребу нуспроизвода и њихових производа и условима за 

обраду отпадних вода 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

107/20 

Закон о нуспроизводима 
животињског поријекла 
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 60/13 
и 94/19) 

HACCP - 

282.  
Програм надзора над болести плавог језика код говеда и 

оваца у Републици Српској у 2020. години 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

93/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 75/17) 

- - 

283.  

Програм надзора над  класичном и афричком кугом свиња 

код домаћих и дивљих сциња у Републици Српској у 2020. 

години 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 75/17) 

- - 

284.  

Правилник о мјерама за рано откривање паратуберкулозе и 

вирусне дијареје говеда у Републици Српској у 2020. 

години  

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

63/20 

Закон о ветеринарству 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/17) 

- - 

285.  
Правилник о сакупљању, превозу и обиљежавању 

нуспроизвода и њихових производа 

„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

63/20 и 68/20 

Закон о нуспроизводима 
животињског поријекла 
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 60/13 
и 94/19) 

- - 
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286.  

Правилник о мјерама за рано откривање респираторно-

репродуктивног синдрома свиња, парвовирусне инфекције 

свиња и аујекцијеве болести код свиња у Републициц 

Српској у 2020. години  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

62/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 

(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр.75/17) 

- - 

287.  

Правилник о условима за остваривање права на накнаду 

штете 

 

“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 

49/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 

(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр.75/17) 

- - 

288.  
Уредба о висини и начину наплате накнаде за издавање 

увјерења о здравственом стању животиња 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

109/19 

Закон о ветеринарсву у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/17) 

- - 

289.  

Уредба о висини и начину наплате накнаде за издавање 

увјерења и потврде о ветеринарско-здравственој 

исправности   

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

109/19,   71/22 и 97/22 

Закон о ветеринарсву у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/17) 

- - 

290.  
План управљања кризном ситуацијом за контролу  

афричке куге свиња у Републици Српској  

„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

101/19  

 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 75/17) 

- - 

291.  

Правилник о условима за регистрацију објеката у 

пословању са нуспроизводима и облику, садржају и начину 

вођења Регистра објеката 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

96/19 

Закон о нуспроизводима 
животињског поријекла 
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 60/13) 

- - 

292.  

Правилник о условима које морају испуњавати 

ветеринарске службе за обављање дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

77/19 и 102/19 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр.75/17) 

- - 

293.  

Правилник о мјерама за рано откривање, дијагностику, 

спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне  

болести афричке куге свиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

71/19 и 102/19 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр.75/17) 

- - 

294.  Правилник о условима за карантин животиња 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/19 и 102/22 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске“ бр.75/17) 

 

- - 

295.  
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну 

животињског поријекла 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

69/19, 102/19 и 30/22 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 

ISO 11290-1 

ISO 6579- 1 

EN ISO 19020 

ISO 21528- 2 

ISO 16649-1 ili 2 

ISO 10272-2 
- 
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Републике Српске”, број 
75/17) 

ISO 19343 

ISO 11290- 1 

ISO 22964 

ISO 4833- 1 

ISO 21528- 1 

ISO 6888-1 ili 2 

ISO 21528- 2 

ISO 7932 

ISO 18593 

296.  

Правилник о условима одступања која се односе на субјекте 

у пословању са храном који имају мали обим производње  
 

*чл. 6. - 18. овог правилника стављени су ван снаге 

Правилником о посебним условима за објекте у пословању са 

храном животињског поријекла који се одобравају под 

посебним условима (“Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 108/22) 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

27/19 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, број 
75/17) 

- 

 Чланови  

од 6. до 18.  

не примјењују 

се од  

12. 11. 2022.  

297.  
Правилник о условима за стављање  у промет хране за 

кућне љубимце произведене од нуспроизвода 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

81/18 

Закон о нуспроизводима 
животињског поријекла 
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр.60/13) 

- - 

298.  

Правилник о контроли салмонелозе код одраслих 

расплодних јата (расплодна јата у производњи) врсте Gallus 

gallus у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

54/18, 69/18 и 37/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 75/17) 

BAS EN ISO 6579-

2002/AMD1:2007 
- 

299.  

Правилник о контроли салмонелoзе у јатима пилића врсте 

Gallus gallus узгајаних за производњу меса (товних 

бројлера) у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

54/18 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 75/17) 

BAS EN ISO 6579-

2002/AMD1:2007 
- 

300.  

Правилник о контроли салмонелoзе у јатима кока носиља и 

производње конзумних јаја врсте Gallus gallus у Републици 

Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

54/18 и 38/20 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 75/17) 

BAS EN ISO 6579-

2002/AMD1:2007 
- 

301.  

Наредба о престанку важења Наредбе о спровођењу мјера 

заштите животиња од заразних и паразитских болести у 

Републици Српској у 2017. години  

 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

37/18  

Закон о републичкој 

управи (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 

24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 

- - 

302.  
Правилник о мјерама за рано откривање и сузбијање 

лептоспирозе животиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

3/18 

Закон о ветеринарству 
(“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/17) 

- - 

303.  

Правилник о условима и поступку додјеле овлашћења за 

спровођење програма мјера и уписа у регистар овлашћених 

ветеринарских организација 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

98/17 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 

- - 
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Републике Српске”, бр. 75/17) 

304.  Правилник о условима за рад ветеринарских организација 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

98/17 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр.75/17) 

- - 

305.  
Oдлука о давању сагласности на распоред средстава Фонда 

за спречавање заразних болести 

“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 
32/17 и 50/17  
 

Закон о ветеринарству у 
Републици Српској 
(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 42/08 
и 6/12) 

- - 

306.  
Наредба о мјерама за спрјечавање појаве и ширења болести 

инфлуенце птица у Републици Српској  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.15/17 

Закон о ветеринарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 42/08 

и 6/12) 

- - 

307.  Правилник о условима за сточно гробље и јаму гробницу  
“Службени гласник 

Републике Српске“, 95/16 

Закон о нуспроизводима 

животињског поријекла 

(„Службени гласник 

Републике“ Српске, бр.60/13) 

- - 

308.  
Правилник о мјерама за сузбијање и искорењивање ИАК 

копитара 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.15/16 

Закон о ветеринарству 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 42/08 

и 6/12) 

- - 

309.  

Правилник о заразним болестима, условима здравствене 

исправности животињског сјемена, јајних ћелија и 

ембриона, као и минималним условима за способност 

оплођавања 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.20/15 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

310.  

Наредба о стављању ван снаге Наредбе о 

забрани промета намирница произвођача 

“Пекабеско” Илинден, Македонија 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.118/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

311.  Правилник о држању и заштити кућних љубимаца 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.117/14  

Закон о заштити и добробити 

животиња (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 111/08) 

- - 
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312.  

Правилник о условима исхране домаћих животиња пашом 

са земљишта на којима се примјењују органска ђубрива и 

побољшивачи земљишта 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 97/14 

Закон о нуспроизводима 

животињског поријекла 

(„Службени гласник 

Републике“ Српске, бр.60/13) 

- - 

313.  

Правилник о условима за производњу, складиштење и 

пласирање на тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона 

приплодних животиња и начину вођења евиденција 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.97/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

314.  
Правилник о основним и алтернативним методама прераде 

нуспроизвода 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 92/14 

Закон о нуспроизводима 

животињског поријекла 

(„Службени гласник 

Републике“ Српске, бр.60/13) 

- - 

315.  
 Одлука о спровођењу поступка процјене и категоризације 

објеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.78/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

316.  
Одлука о поступку комисије послије спроведене 

категоризације објеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.78/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

317.  
Одлука о спровођењу поступка унапређивања квалитета 

објеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.78/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

318.  
Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава 

Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.64/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

319.  

Наредба о обавезној вакцинацији животиња против 

антракса, шуштавца и парашуштавца у поплавама 

захваћеним подручјима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.42/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 
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320.  

Наредбе о о појачаној инспекцијској контроли и 

узорковању сировина и производа животињског поријекла 

у поплавама угроженом подручју  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.40/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

321.  

Упутства ветеринарским организацијама о спровођењу 

мјера здравствене заштите животиња у поплава угроженом 

подручју  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.40/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

322.  
Упутство о провођењу мјера контроле бруцелозе и 

туберкулозе говеда 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.15/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

323.  
Наредба о поступању ветеринарске службе у ванредним 

ситуацијама у поплавама захваћеним подручјима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.14/14 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

324.  Одлукa о висини накнаде за преглед објеката 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.65/13 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

325.  Правилник о микробиолошким критеријумима за храну* 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

109/12  

 

Закон о храни (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 49/09),  

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 42/08 

и 6/12) 

 

 

ISO 18593 
BAS EN ISO 

11290-1 

BAS EN ISO 

11290-2 

BAS EN ISO 6579 

BAS EN ISO 4833 
BAS EN ISO 

21528-1 

BAS EN ISO 
21528-2 

BAS EN ISO 

16649-1 
 

BAS EN ISO 
6888-1 

BAS EN ISO 

6888-2 

BAS EN ISO 7932 

BAS EN TS 

22964-1 
BAS EN TS 

22964-2 

BAS EN TS 
16649-3 

BAS ISO 21528-2 

BAS ISO 17604 

- 

                                                 
* Престао да важи у дијелу који се односи на храну животињског поријекла ступањем на снагу Правилника о микробиолошким критеријумима за храну животињског поријекла 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/109-12%20pravilnik%20o%20mikrobioloskim%20kriterijumima%20za%20hranu.pdf
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/109-12%20pravilnik%20o%20mikrobioloskim%20kriterijumima%20za%20hranu.pdf
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BAS EN ISO 

16649-2 

326.  

Наредбу о забрани промета одређених намирница и 

појачаној контроли осталих производа 

произвођача “MEGA ZORAN DOEL”,Скопље, Македонија 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.107/12 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

327.  
Правилник о заштити животиња за држање и условима које 

морају да испуњавају објекти за држање животиња   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.93/12 

Закон о заштити и добробити 

животиња (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 111/08) 

- - 

328.  

Наредба о стављању ван снаге наредбе о  обавезној  

контроли на ензоотску леукозу говеда на клаоницама прије 

клања, поријеклом  из увоза 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.76/12 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

329.  
Наредба о стављању ван снаге наредбе о забрани промета 

говеда, оваца и коза на територији Републике Српске                

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.76/12 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

330.  

Наредба о појачаној контроли и узорковању сировина и 

производа животињског поријекла у унутрашњем промету, 

поријеклом из увоза 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.09/12 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

331.  

 Наредбa о одређивању зараженог и угроженог подручја и 

мјерама за утврђивање начина превенције, спречавања 

ширења и сузбијања антракса (црног пришта) код 

животиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.77/11 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

332.  Правилник о заштити животиња приликом клања   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.113/10 

Закон о заштити и добробити 

животиња (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 111/08) 

- - 

333.  Правилник о условима за оснивање и рад зоолошких вртова   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.85/10 

Закон о заштити и добробити 

животиња (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 111/08) 

- - 
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334.  
Правилник о  утврђивању плана , садржаја и метода 

полагања стручног испита   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.79/10 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

335.  
Правилник о условима за издавање, садржају и облику 

увјерења о здравственом стању животиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.71/10 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

336.  
Правилник о мјерама за сузбијање и искорјењава 

трихинелозе животиња   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.44/10 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

337.  
Упутство о формирању и условима које морају испуњавати 

прихватилишта за животиње   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.23/10 

Закон о заштити и добробити 

животиња (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 111/08) 

- - 

338.  
Упутство о формирању и условима које морају испуњавати 

хигијеничарске службе  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.23/10 

Закон о заштити и добробити 

животиња (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 111/08) 

- - 

339.  Правилник о хигијени хране за животиње 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.23/10 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

340.  

Правилник о утврђивању обавезних ветеринарских мјера и 

поступку издавања овлашћења ветеринарским 

организацијама које их спроводе у погледу територијалне 

надлежности   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.98/09 и 23/10 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

341.  

Правилник о привременим нормама обиљежавања свиња, 

оваца и коза и контроли кретања на територији Републике 

Српске   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.31/09 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 
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342.  

Правилник о начину обавјештавања о сумњи на заразну 

болест животиња, начину и поступку пријаве и одјаве 

заразне болести животиња   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.06/09 

Закон о ветеринарству у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/08 

и 6/12) 

- - 

343.  Одлука о висини таксе за држање паса   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.17/05 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

344.  
Наредба о забрани промета ветеринарских лијекова и 

ветеринарско-медицинских производа у Републици Српској   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.72/02 

Закон о ветеринарским 

лијековима и ветеринарско-

медицинским производима 

(““Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 37/02) 

- - 

345.  

Правилник о мерама за спречавање појаве, сузбијање и 

искорењивање заразне болести плавог језика – Febris 

catarhalis ovium (Bluetongue)   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.04/02 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

346.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорјењивање Q 

грознице   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.8/01 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

347.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање 

бедренице код животиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.5/97 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

348.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање 

салмонелозе живине  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.5/97 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

349.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање заразних 

болести пчела   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.5/97 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

- - 
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гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

350.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање ензотске 

леукозе говеда   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.5/97 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

351.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање 

бруцелозе говеда, оваца, коза и свиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.5/97 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

352.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање Њу 

кастл болести пернате живине  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.5/97 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

353.  
 Правилник о мерама за откривање, сузбијање и 

искорјењивање спонгиформне енцефалопатије говеда  БСИ   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.27/96 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

354.  

Правилник о начину утовара, претовара и истовара 

пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака 

животињског порекла, условима које морају испуњавати 

превозно средство, хигијенско техничким условима које 

морају испуњавати пошиљке и обрасцу уверења о 

здравственом стању пошиљке   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

355.  
Правилник о начину прописивања и издавању лекова који 

се употребљавају у ветеринарској месицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

356.  

Правилник о условима које морају испуњавати правна лица 

која врше клиничко испитивање лекова и помоћних 

лековитих и медицинских средстава која се употребљавају 

у ветеринарској медицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 



Р. 
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357.  

Правилник о посебним условима које морају испуњавати 

предузећа и друга правна лица која врше лабораториска 

испитивање лекова и помоћних лековитих и медицинских 

средстава која се употребљавају у ветеринарској медицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

358.  

Правилник о подацима који се подносе уз захтев за обнову 

одобрења за стављање у промет лекова за употребу у 

ветеринарској медицини  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

359.  

Правилник о организовању праћења, начину обавештавања 

и подацима који се достављају у вези са утврђеним 

нежељеним дејством при употреби лека у ветеринарској 

медицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

360.  

Правилник о условима које морају испуњавати предузећа и 

друга правна  и физичка  лица која производе лекове који се 

употребљавају у ветеринарској медицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/64) 

- - 

361.  

Правилник о посебним условима за производњу помоћних 

лековитих и медицинских средстава за употребу у 

ветеринарској медицини  

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

362.  

Правилник о начину уништавања лекова и помоћних 

лековитих и медицинских средстава за уоотребу у 

ветеринарској медицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова(“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

363.  
Упуство о методи за лабораториско испитивање лекова који 

се употребљавају у ветеринарској медицини   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.7/96 

Закон о производњи и 

промету лијекова (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 14/94) 

- - 

364.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање слинавке 

и шапа 

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.26/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

365.  

Правилник о начину дезинфекције превозних средстава 

коима се превозе пошињке животиња, производа, сировина 

и отпадака животињског порекла   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.25/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 
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366.  
Правилник о условима које морају испуњавати кланице за 

клање животиња  из увоза   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.25/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

367.  

Правилник о условима које морају испуњавати објекти за 

клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла   

“Службени гласник 

Републике Српске“, 

бр.25/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

368.  
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање беснила 

животиња  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

25/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

369.  
Правилник о начину и поступку сузбијања појединих 

заразних болести животиња    

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

370.  

Правилник о уређењу сточних пијаца, вашара, сајмова, 

изложби и догона * 

(*изузев одредби које уређују уређење сточних опијаца и догона - 

уређено Правилником о условима за рад сабирног центра, сточне 

пијаце и догона (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 

46/22) 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 

371.  
Правилник о условима које морају испуњавати 

ветеринарске специјалистичке службе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

21/95 

Закон о здравственој заштити 

животиња и ветеринарској 

дјелатности (“Службени 

гласник Републике Српске“ 

број 11/95) 

- - 
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X     МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

https://rzsm.org/tehprop/243-meims 

Слободно кретање робе 

Закони: 

1.  
Закон о општој безбједности производа у Републици 

Српској* 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 46/17 
Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

2.  

Одлука о усвајању Стратегије инфраструктуре квалитета 

производа и услуга у Републици Српској за период 2019-

2023. година 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

95/19 

Устав Републике Српске - - 

3.  
Правилник о обавјештавању о производу који је опасан за 

потрошаче 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр.  

83/18 

Закон о општој безбједности 

производа у Републици 

Српској (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 46/17) 

- - 

Слобода пружања услуга 

Закони: 

4.  Закон о услугама 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

89/13 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

5.  

Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени 

процедура и формалности за пословање у Републици 

Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

84/18 

Закон о услугама (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

бр. 89/13) 

- - 

Европске интеграције – усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније 

Подзаконски и други акти: 

6.  

Одлука о остваривању координације републичких органа 

управе у спровођењу активности у области европских 

интеграција и међународне сарадње 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

119/18 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

118/08) 

- - 

7.  

Одлука о поступку усклађивања законодавства Републике 

Српске са правном тековином Европске уније и праксом и 

стандардима Савјета Европе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

119/18 

Закон о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

118/08) 

- - 

                                                 
* Предметни закон припада области Процедуралних мјера ЕУ у оквиру Поглавља 1 - Слободно кретањe робе 

https://rzsm.org/tehprop/243-meims


Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 127 

8.  

Упутство о начину попуњавања Изјаве о усклађености 

нацрта/приједлога прописа са правном тековином Европске 

уније и правним актима Савјета Европе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

102/14 

Одлука о поступку 

усклађивања законодавства 

Републике Српске са правном 

тековином Европске уније и 

правним актима Савјета 

Европе (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 46/11, 

1/14 и 95/14) 

- - 

9.  

Упутство о начину попуњавања Упоредног приказа 

усклађености нацрта/приједлога прописа са правном 

тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

102/14 

Одлука о поступку 

усклађивања законодавства 

Републике Српске са правном 

тековином Европске уније и 

правним актима Савјета 

Европе (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 46/11, 

1/14 и 95/14) 

- - 
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XI  МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 

https://rzsm.org/tehprop/245-mpik 

Поврат незаконито изнесених културних добара - Процедуралне мјере 

Закони: 

1.  Закон о културним добрима*  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

38/22 

Устав Републике Српске - - 

Подзаконски и други акти: 

2.  
Правилник о садржају и начину вођења евиденције добара 

која уживају претходну заштиту 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

98/14 

Закон о културним добрима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 11/95 

и 103/08) 

- - 

3.  

Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења 

документације о археолошким ископавањима и 

истраживањима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

76/14 

Закон о културним добрима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 11/95 

и 103/08) 

- - 

 

 

 

  

                                                 
* Предметни закон припада области Процедуралних мјера ЕУ у оквиру Поглавља 1 - Слободно кретањe робе  

https://rzsm.org/tehprop/245-mpik


Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 
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(подијељена 

надлежност) 
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XII  РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

https://rzsm.org/tehprop/249-rucz 

Цивилна заштита   

Подзаконски и други акти: 

1.  
Упутство о одјећи и ознакама припадника јединица и тимова 

цивилне заштите у систему заштите и спасавања 

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

87/18 

Закон о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 121/12 

и 46/17) 

Закон о техничким прописима 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/13) 

BAS EN ISO 

1833-11 

ISO 3572 

BAS EN 1049-2 

BAS EN 12127 

BAS EN ISO 

13934-1 

BAS EN 13936 

ЕN 24920 ISO 10 

BAS EN ISO 

105-C06 

BAS EN ISO 

105-X12 

BAS EN ISO 

105-E01 

BAS EN ISO 

105-X11 

BAS EN ISO 

105-X05 

BAS EN ISO 

105-B02 

SRPS F. S3.139 

SRPS F. S2.013 

BAS ISO 7211-5 

SRPS F. S2.016 

BAS EN ISO 

13937-1 

BAS EN ISO 

4920 

ISO 811 (1981) 

EN 31092 1994 

BAS EN ISO 

105-X06 

BAS EN ISO 

105-E06 

BAS EN 14971 

BAS ISO 7211-5 

BAS EN ISO 

20345:2012 S3 HI 

CI HRO WR SRC 

BAS EN ISO 

3071 

BAS EN ISO 

20811 

BAS EN ISO 

3801 

BAS EN ISO 

7211-2 

BAS EN ISO 

6330 

EN 13403-3 

BAS EN ISO 

1833-20 

ISO 3801:77 

BAS EN ISO 

3759 

JUS.F.S3.016:68 

JUS.F.S3.216:68 

JUS.F.S3.021:80 

BAS ЕN ISО 

3758:2013 

BAS ISO 7211-4 

ЕN ISО 

20347:2007 

BAS EN ISO 

5403-1 

BAS EN 12947 

BAS EN ISO 

5084 

SATRA TM 31A;  

- 

https://rzsm.org/tehprop/249-rucz
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надлежност) 
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BAS EN ISO 

105-B06 

нормa ЕN 71 

EN 471:2003 + 

A1:2007 

ОЕКО–ТЕХ 100 

стандард 

BAS EN 13402-3 

BAS EN ISO 

5077 

BAS EN ISO 

1833-20 

SRPS 

F.CO.012:1986 

BAS EN ISO 

105-C08 

BAS EN ISO 

105-E04 

BAS EN ISO 

20344, 6.12 

BAS EN ISO 

31092; 11092 

BAS EN 20811 

BAS EN ISO 

20344:2007) 

BAS EN ISO 

20344/20345 

BAS EN ISO 

9001:2008 

BAS EN ISO 

1833:06 

ISO 3572 

BAS EN ISO 

20471 

EN 20471:2013 

EN 20811/ISO 

811 



Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
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XIII  РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ (МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА) 

https://rzsm.org/tehprop/149-ruis 

Игре на срећу  

Закони: 

1.  Закон о играма на срећу 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

22/19 и 131/20 

Устав Републике Српске  
ISO/IEC 17025 

ISO/IEC 17065 

ISO/IEC 17020 
- 

Подзаконски и други акти: 

2.  
Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и 

технологија за приређивањe игара на срећу 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

21/21 

Закон о играма на срећу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 22/19 

и 131/20) 

EN ISO/IEC 17025 

EN ISO/IEC 17065 
- 

3.  
Правилник о примјени стандарда одговорног приређивања 

игара на срећу  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

89/20 

Закон о играма на срећу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

22/19) 

- - 

4.  Каталог игара на срећу 
“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

89/20 и 63/21 

Закон о играма на срећу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“ број 22/19) 

  

5.  
Правилник о техничким карактеристикама рачунарског 

система за надзор над приређивачем игара на срећу 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

45/20 и 80/20 

Закон о играма на срећу 

(Службени гласник Републике 

Српске, број 22/19) 

- - 

6.  Правилник о поступку печаћења објеката  
“Службени гласник 

Републике Српске“ 

број 64/19 

Закон о играма на срећу 

(Службени гласник Републике 

Српске, број 22/19) 

- - 

7.  Правилник о приређивању електронских игара на срећу  
“Службени гласник 

Републике Српске“ 

број 50/19 

Закон о играма на срећу 

(Службени гласник Републике 

Српске, број 22/19) 

ISO/IEC 17025 

ISO/IEC 17065 
- 

https://rzsm.org/tehprop/149-ruis
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/34-13%20pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20priredjivanja%20kladionicarskih%20igara%20na%20srecu.pdf


Р. 
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(подијељена 

надлежност) 
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8.  Правилник о приређивању кладионичких игара на срећу  
“Службени гласник 

Републике Српске“ 

број 50/19 

Закон о играма на срећу 

(Службени гласник Републике 

Српске, број 22/19) 

- - 

9.  Правилник о приређивању игара на срећу на аутоматима 
“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

50/19 

Закон о играма на срећу 

(Службени гласник Републике 

Српске, број 22/19) 

- - 

10.  Правилник о приређивању интернет игара на срећу 
“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

45/19, 64/19 и 104/19 

Закон о играма на срећу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

22/19) 

ISO/IEC 17025 - 

11.  
Правилник о начину евидентирања и пријављивања 

добитака 

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

45/19 

Закон о играма на срећу 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

22/19) 

- - 

12.  
Уредба о критеријумима за утврђивање корисника и начину 

расподјеле дијела прихода од игара на срећу  

“Службени гласник 

Републике Српске“ број 

104/13 

Закон о играма на срећу (Сл. 

гласник Републике Српске, 

број 111/12)  

- - 

Кр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/34-13%20pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20priredjivanja%20kladionicarskih%20igara%20na%20srecu.pdf
file:///C:/Users/z.knezevic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/104-13%20uredba%20o%20kriterijumima%20raspodjele%20prihoda%20od%20igara%20na%20srecu.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Poslovanje/Documents/Zakon_o_igrama_na_srecu.pdf


Р.б
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XIV  РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ 

https://rzsm.org/tehprop/214-rzm 

Стандардизација 

Закони: 

1. Закон о стандардизацији у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/02 

Устав Републике Српске   - - 

Подзаконски и други акти: 

2. 
Одлука о цијенама стандарда Републике Српске и осталих 

публикација 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/01 

Закон о стандардизацији („Сл. 

гл. РС“, бр. 36/99) и Закон о 

Влади Републике Српске („Сл. 

гл. Републике Српске“, бр.  

3/97 и 3/98) 

- - 

Драгоцјени метали 

Закони: 

3. 
Закон о контроли предмета од драгоцјених метала у 

Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/02 и 100/11 

Устав Републике Српске   - - 

Подзаконски и други акти: 

4. 
Правилник о начину поступања приликом вршења надзора 

над предметима од драгоцјених метала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

61/14  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/11)  

- - 

5. 
Правилник о облицима и садржају жигова за верификацију 

предмета од драгоцјених метала у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05, 51/05, 83/07 и 46/10  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

6. 
Правилник о знаку произвођача и знаку увозника предмета 

од драгоцјених метала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

7. 
Правилник о ознакама финоће предмета од драгоцјених 

метала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

https://rzsm.org/tehprop/214-rzm
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/1---13-02.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/2---13-01.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/3---13-02.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/3---100-11.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/11---61-14.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/4---10-05.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/4---51-05.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/4---83-07.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/4---46-10.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/5---10-05.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/6---10-05.pdf
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8. 
Правилник о условима за додјељивање знака произвођача 

или знака увозника предмета од драгоцјених метала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

9. 
Правилник о условима израде предмета од драгоцјених 

метала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

10. 

Правилник о условима за обављање верификације предмета 

од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача 

или увозника 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

11. 
Упутство о поступку верификације предмета од 

драгоцјених метала у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

12. 

Упутство о поступку утврђивања испуњености услова за 

додјељивање знака произвођача/увозника и за 

верификацију предмета од драгоцјених метала у радним 

просторијама произвођача/увозника у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05, 46/07, 26/08 и 46/10 

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02)  

- - 

13. 
Одлука о висини и начину плаћања трошкова у вези са 

испитивањем и жигосањем предмета од драгоцјених метала 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

13/01 

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 36/99)   

- - 

14. 
Правилник о начину вршења контроле и степену финоће 

златних полуфабриката за зубнопротетске предмете 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

45/00  

Закон о контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 36/99) 

- - 

Метрологија 

Закони: 

15.  Закон о метрологији у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

33/16 и 18/20 

Устав РС - - 

 Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине Сл. Гл. БиХ 19/01 Устав БиХ - - 

Позаконски акти- општи 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/7---10-05.pdf
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file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/15---33-16.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/16---19-01.pdf


Р.б

р. 
ВАЖЕЋИ ПРОПИС 

Назив и број «Службеног 

гласника/листа« 

објаве 

Правни основ прописа 
Стандарди на које 

се пропис позива 

Пропис је у 

надлежности још 

неког органа 

управе 

(подијељена 

надлежност) 
 

 135 

16.  Правилник о мјерилима брзине возила у саобраћају  

“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 

16/22 

Закона о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 33/16 

и 18/20)  

- - 

17.  Упутство о престанку примјене метролошких упутстава из 

области законске метрологије 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

52/21 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 33/16 и 18/20) 

  

18.  Упутство о престанку примјене метролошких упутстава из 

области законске метрологије  

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

52/21 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 33/16 и 18/20) 

-  

19.  
Правилник о престанку важења правилника из области 

законске метрологије 

 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

52/21 

Закон о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, број 115/18) 

- 

Стављено ван 

снаге 14 

правилника 

Републике 

Српске (чл. 1) 

20.  
Правилник о престанку примјене правилника из области 

законске метрологије 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

52/21 

Закон о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, број 115/18) 

- 

Стављено ван 

примјене 17 

правилника 

СФРЈ (чл. 1) 

21.  Правилник о мјерним трансформаторима  

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

52/21 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 33/16 и 18/20) 

BAS EN 61869-1 

BAS EN 61869-2 

BAS EN 61869-3 

BAS EN 61869-4 

BAS EN 61869-5 

- 

22.  Правилник о мјерним боцама  

Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

52/21 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 33/16 и 18/20) 

- - 

23.  Правилник о мјерним инструментима  

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

40/21 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

“Службени гласник Републике 

Српске“, број 33/16 и 18/20 

- 

ПРИМЈЕЊУЈЕ СЕ 

САМО ЗА НОВЕ 
МЈЕРНЕ 

ИНСТРУМЕНТЕ 
и она која су 

стављена у 

употребу од 
1.01.2022. године  
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24.  Правилник о неаутоматским вагама  

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

37/21 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

“Службени гласник Републике 

Српске“, број 33/16 и 18/20 

- 

ПРИМЈЕЊУЈЕ СЕ 

САМО ЗА НОВЕ 

НЕАУТОМАТСК
Е ВАГЕ и ваге 

која су стављена у 

употребу од 
1.01.2022. године 

25.  
Правилник о поступку овлашћивања тијела за 

верификацију мјерила 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

129/20 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 33/16 

и 18/20) 

BAS EN ISO / IEC 17020 - 

26.  
Правилник о врстама мјерила за која је обавезна 

верификација 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

129/20 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 33/16 

и 18/20) 

- - 

27.  Правилник о верификацији мјерила 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

61/14 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/11)   

- - 

28.  
Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију 

мјерила у Републици Српској 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

61/14 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/11)  

- - 

29.  Правилник о начину вршења метролошког надзора 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

61/14 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02 и 100/11) 

- - 

30.  Правилик о претпакованим производима 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

61/14 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02 и 100/11)  

- - 

31.  

Одлука о висини и начину плаћања накнада за 

верификацију мјерила и других послова из области 

метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

36/14 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02 и 100/11) 

- - 
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32.  

Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица за 

вршење надзора (над  мјерилима, предпакованим 

производима и  предметима од драгоцјених метала) 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05 и 75/07 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02) и  Закон о 

контроли предмета од 

драгоцјених метала Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

33.  

Упутство о поступању увозника и издавању потврде о 

испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе 

или продају са консигнационог складишта 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

10/05 и 46/07 

Закон о метрологији у 

Републици Српској 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 13/02) и Закон о 

метрологији БиХ (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 40/00) 

- - 

34.  

Упутство за образовање лабораторија у којима преглед и 

жигосање (верификацију) мјерила обавља Републички 

завод за стандардизацију и метрологију 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

24/01, 46/07 и 46/10 

Закон о мерним јединицама и 

мерилима (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 37/99) и Закон о 

метрологији БиХ (“Службени 

гласник Републике Српске“, 

број 40/00) 

- - 

35.  Упутство о начину испитивања типа мјерила 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

8/01 

Закон о мерним јединицама и 

мерилима (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/99) 

- - 

Остали подозаконски метролошки акти 

36.  
Упутство о престанку примјене упутстава и 

класификација из области законске метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

66/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 

- - 

37.  

Рјешење о престанку важења Рјешења из 

области законске метрологије, 

број: 05/3.00/39-145-5/17 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

66/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 

- - 

38.  
Правилник о престанку примјене правилника из 

области законске метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 
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39.  
Правилник о престанку важења правилника из 

области законске метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 

- - 

40.  
Наредба о престанку примјене наредби из 

области законске метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 

- - 

41.  

Метролошко упутство о престанку важења 

метролошких упутстава из области законске 

метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 

- - 

42.  

Метролошко упутство о престанку примјене 

метролошких упутстава из области законске 

метрологије 

“Службени гласник 

Републике Српске“, број 

65/17 

Уставни закон за провођење 

Устава Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број 21/92) 

- - 

43.  

Правилник о условима за образовање лабораторија за 

верификацију мјерила запремине течног нафтног гаса која 

се налазе у мјерном склопу 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

63/12 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/1) 

- - 

44.  

Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед  и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила 

у саобраћају 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

63/12 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/1) 

- - 

45.  
Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед  и жигосање (верификацију) етилометара 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

63/12  

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/1) 

- - 

46.  Правилник о метролошким условима за етилометре 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

63/12  

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/1) 

- - 

47.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) етилометара 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

63/12  

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02 

и 100/1) 

- - 

48.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) справа за мјерење течног горива 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

15/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 
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49.  

Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење 

течног горива 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

15/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) - 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

50.  

Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне 

енергије 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

8/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

51.  
Правилник о метролошким условима за мјерила топлотне 

енергије 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

8/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

52. . 
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) мјерила топлотне енергије 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

8/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

53.  Правилник о метролошким условима за опациметре 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

8/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

IEC 60068-2-1 

IEC 60068-2-2 

IEC 60068-2-3 

IEC 60068-2-31 

IEC 61000-4-2 

IEC 61000-4-3 

IEC 61000-4-4 
- 

54.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) опациметара 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

8/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

55.  
Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед  и жигосање (верификацију) рефрактометара 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

8/07 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

56.  

Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед  и жигосање (верификацију) реглоскопа – уређаја за 

провјеру великог и обореног свјетла на возилу 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

102/06 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

57.  
Правилник о метролошким условима за реглоскопе – 

уређаје за провјеру великог и обореног свјетла на возилу 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

102/06 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

58.  

Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) реглоскопа - уређаја за провјеру великог и 

обореног свјетла на возилу 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

101/06 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

59.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) електронских бројила електричне енергије 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

101/06 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- 
Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 
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употребу до 

1.01.2022. год. 

60.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) гасомјера 

 

Службени гласник 

Републике Српске, број 

101/06  

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) - 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

61.  

Правилник о условима за образовање лабораторија за 

преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење 

течног нафтног гаса 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

47/06 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

62.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

47/06 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) - 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

63.  
Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) ручних и Аббе рефрактометара 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

87/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

64.  
Правилник о метролошким условима за ручне и Аббе 

рефрактометре 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

87/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

65.  
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила 

за запремину гаса 

“Службени гласник 

Републике Српске“ 87/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) - 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

66.  

Правилник о метролошким условима за електронска 

(статичка) бројила реактивне електричне енергије, класе 

тачности 2 и 3 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

87/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

JUS N.A5.541 

JUS N.A5.542 
JUS N.A5.543 

JUS N.A5.544 
- 

67.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед  

и жигосање (верификацију) мјерила силе 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

38/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

68.  
Метролошко упутство за преглед (верификацију) 

проточних мјерила запремине на мјесту коришћења 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

38/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) - 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

69.  

Метролошко упутство за преглед и жигосање 

(верификацију) мјерила масе – вага са аутоматским 

функционисањем 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

38/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- 
Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 
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употребу до 

1.01.2022. год. 

70.  
Правилник о метролошким условима за влагомјере за зрна 

житарица и сјеменке уљарица 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

9/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

ISO 712:1988 

ISO 665:1977 
- 

71.  
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење 

крвног притиска 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

9/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

72.  
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење 

притиска у пнеуматицима 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

9/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

73.  

Метролошко упутство за преглед уређаја са ваљцима за 

провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на 

моторни погон и прикључних возила 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

9/05 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

74.  

Правилник о начину и условима за образовање 

лабораторија за баждарење положених цилиндричних 

резервоара 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

109/03 

Закон о метрологији Републике 

Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 13/02) 

- - 

75.  
Метролошко упутство за баждарење положених 

цилиндричних резервоара MUP.RS03MS0207-01 

Службени гласник 

Републике Српске, број  

109/03 

Закон о метрологији БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, 

број 19/01) 

JUS M.Z3.010 

JUS M.Z3.014 

JUS B.H8.015 

JUS B.H8.016 

- 

76.  

Метролошко упутство за преглед аутоматских мјерила 

нивоа течности, са покретним мјерним елементом, у 

положеним цилиндричним резервоарима 

 2000 

Закон о мерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

Србије, бр. 37/99) 

- - 

77.  
Правилник о метролошким условима за статичка бројила 

активне електричне енергије, класе тачности 1 и 2 

Службени лист  СФРЈ, 

број 9/92 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86, 20/89, 

9/90 и 53/91) 

JUS L.N4.209 

JUS N.A3.008 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

78.  
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила 

запремине течности са посредним начином мјерења 

Службени лист  СФРЈ, 

број 7/92 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“ , бр. 9/84, 59/86, 20/89, 

9/90 и 53/91) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

79.  

Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

ресхладних посуда за млијеко (лактофриза), млијекомјера и 

мјерних посуда 

Службени лист  СФРЈ, 

број 30/91 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

- - 

80.  
Правилник о метролошким условима за расхладне посуде 

за млијеко (лактофризе), млијекомјере и мјерне посуде 

Службени лист  СФРЈ, 

број 29/91 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 
- - 
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СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

81.  
Метролошко упутство за преглед расхладних судова за 

млијеко (лактофриза), млијекомјера и мјерних судова 
Гласник СЗМДМ 2/91 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

- - 

82.  
Правилник о метролошким условима за аутоматска мјерила 

нивоа течности у непокретним резервоарима 

Службени лист  СФРЈ, 

број 76/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

- - 

83.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

бројила електричне енергије 

Службени лист  СФРЈ, 

број 21/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

- - 

84.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

мјерила масе 

Службени лист  СФРЈ, 

број 20/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

JUS U.C9.100 - 

85.  Метролошко упутство за преглед водомјера Гласник СЗМДМ 2/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

JUS N.N0.029 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

86.  
Метролошко упутство за преглед мјерила масе - аутоматске 

ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 
Гласник СЗМДМ 2/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ” , бр. 9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

87.  

Правилник о метролошким условима за аутоматске 

рефрактометре којима се мјери масени садржај шећера у 

шири 

СЛ.СФРЈ 70/89 и 74/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

- - 

88.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

анализатора гасова 

Службени лист  СФРЈ, 

број 66/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

JUS U.C9.100 - 

89.  
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – 

аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 

Службени лист  СФРЈ, 

број 64/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

- 

Примјењује 

се за мјерила  

која су 

стављена у 

употребу до 
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1.01.2022. 

год. 

90.  
Правилник о метролошким условима за индукциона 

бројила за електричну енергију 

Службени лист  СФРЈ, 

број 54/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

91.  
Правилник о метролошким условима за статичка бројила 

активне електричне енергије, класе тачности 0.2S и 0.5S 

Службени лист  СФРЈ, 

број 28/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

92.  Метролошко упутство за преглед анализатора гасова Гласник СЗМДМ 4/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

JUS H.F8.404 

JUS H.F8.402 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

93.  

Метролошко упутство за преглед аутоматских 

рефрактометара којима се мјери масени садржај шећера у 

шири 

Гласник СЗМДМ 4/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89) 

- - 

94.  
Правилник о метролошким условима за тегове са називним 

масама од 1 mg до 50 kg 

Службени лист  СФРЈ, 

број 54/88 и 54/89 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- - 

95.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

плиномјера и коректора 

Службени лист  СФРЈ, 

број 18/88 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

JUS U.C9.100 - 

96.  
Правилник о метролошким условима за мјерила дужине 

опште намјене 

Службени лист  СФРЈ, 

број 18/88 и 26/90 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

97.  
Метролошко упутство за преглед влагомјера за зрна 

житарица и сјеменке уљарица 
Гласник СЗМДМ 4/88 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- - 

98.  

Правилник о метролошким условима за мјерила масе – 

аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата 

мјерења 

Службени лист СФРЈ, број 

59/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 
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99.  

Правилник о метролошким условима за уређаје са ваљцима 

за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на 

моторни погон и прикључних возила 

Службени лист  СФРЈ, 

број 31/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- - 

100.  Метролошко упутство за преглед коректора Гласник СЗМДМ 4/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

101.  

Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге 

са неаутоматским функционисањем, класе тачности (I), (II), 

(III) и (IIII) 

Службени лист  СФРЈ, 

број 4/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84, 59/86, 20/89 

и 9/90)  

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

102.  Метролошко упутство за преглед мјерила дебљине Гласник СЗМДМ 1/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84 и 59/86) 

- - 

103.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

водомјера 

Службени лист  СФРЈ, 

број 61/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

104.  
Правилник о метролошким условима за машине за мјерење 

дужине жице и кабла 

Службени лист  СФРЈ, 

број 51/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

105.  Правилник о метролошким условима за водомјере 
Службени лист  СФРЈ, 

број 51/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год.  

106.  Правилник о метролошким условима за мјерила дебљине 
Службени лист  СФРЈ, 

број 36/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- - 

107.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

проточних мјерила запремине течности 

Службени лист  СФРЈ, 

број 30/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

108.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

таксиметара 

Службени лист  СФРЈ, 

број 21/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

109.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

манометара за мјерење крвног притиска 

Службени лист  СФРЈ, 

број 20/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 
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110.  
Правилник о метролошким условима за манометре за 

мјерење крвног притиска 

Службени лист  СФРЈ, 

број 20/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- - 

111.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

манометара, вакуумметара и мановакуумметара 

Службени лист  СФРЈ, 

број 20/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

112.  
Правилник о метролошким условима за манометре за 

мјерење притиска у пнеуматицима 

Службени лист  СФРЈ, 

број 20/86 и 10/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- - 

113.  
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге 

за грађевинске сврхе 

Службени лист  СФРЈ, 

број 19/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- - 

114.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

аерометара и алкохолометара 

Службени лист  СФРЈ, 

број 7/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

115.  
Правилник о условима за формирање лабораторија за 

преглед  влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица 

Службени лист  СФРЈ, 

број 5/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

116.  
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге за 

мјерење возила у покрету 
Гласник СЗМДМ 4/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

117.  
Метролошко упутство за преглед машина за мјерење 

дужине жице и кабла 
Гласник СЗМДМ 1/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

118.  Метролошко упутство за преглед таксaметара Гласник СЗМДМ 1/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

119.  
Правилник о метролошким условима за аерометре сталне 

масе 

Службени лист  СФРЈ, 

број 54/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS B.E4.340 

JUS B.E8.092 
- 

120.  
Правилник о метролошким условима за справе за мјерење 

течних горива 

Службени лист  СФРЈ, 

број 48/85, 20/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 
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употребу до 

1.01.2022. год. 

121.  
Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова 

који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије 

Службени лист  СФРЈ, 

број 48/85 и 83/87 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

122.  
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед 

угоститељских посуда 

Службени лист  СФРЈ, 

број 27/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS U.C9.100 - 

123.  

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила 

запремине за резне течности, са непосредним мјерењем 

запремине 

Службени лист  СФРЈ, 

број 11/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

124.  
Правилник о метролошким условима за мјерила која 

коригују запремину протеклог гаса 

Службени лист  СФРЈ, 

број 9/85 и 8/86 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

125.  

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила 

запремине за разне течности која се налазе у мјерном 

склопу 

Службени лист  СФРЈ, 

број 9/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

126.  Правилник о метролошким условима за таксиметре 
Службени лист  СФРЈ, 

број 9/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

127.  
Правилник о метролошким условима за вертикалне 

цилиндричне резервоаре 

Службени лист  СФРЈ, 

број 3/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

JUS M.Z3.030 

JUS M.Z3.034 

JUS M.Z3.038 

JUS M.Z3.046 

JUS M.Z3.050 

JUS M.Z3.054 
- 

128.  

Метролошко упутство за преглед електромеханичких 

мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе 

тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара 

Гласник СЗМДМ 2/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

129.  Метролошко упутство за преглед аерометара Гласник СЗМДМ 2/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- - 
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130.  Метролошко упутство за преглед алкохолометара Гласник СЗМДМ 2/85 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- - 

131.  
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге 

за мјерење возила у покрету 

Службени лист  СФРЈ, 

број 33/84 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

132.  
Правилник о метролошким условима за угоститељске 

посуде од стакла 

Службени лист  СФРЈ, 

број 31/84 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист  

СФРЈ“, бр. 9/84) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

133.  
Правилник о метролошким условима за ваге са 

аутоматским функционисањем 

Службени лист  СФРЈ, 

број 1/84 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

134.  

Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге са 

неаутоматским функционисањем максималног мјерења 

преко 9000 kg 

Службени лист  СФРЈ, 

број 3/83 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

135.  

Метролошко упутство за преглед индукционих бројила 

електричне енергије на аутоматским и полуаутоматским 

уређајима 

Гласник СЗМДМ 1/83 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

136.  
Метролошко упутство за преглед мјерних летава које служе 

за мјерење нивоа течних горива 
Гласник СЗМДМ 1/83 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

137.  
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила 

електричне енергије 
Гласник СЗМДМ 1/83 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

138.  
Метролошко упутство за преглед угоститељских судова 

поступком узимања узорака  
Гласник СЗМДМ 1/82 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

JUS N.N0.029 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 
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употребу до 

1.01.2022. год. 

139.  
Правилник о метролошким условима за положене 

цилиндричне резервоаре 

Службени лист  СФРЈ, 

број 26/81 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

JUS M.Z3.010 

JUS M.Z3.018 
- 

140.  
Метролошко упутство за преглед вага са неаутоматским 

функционисањем класе тачности (I) и (II) 
Гласник СЗМДМ 1/81 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- 

Примјењује се 

за мјерила  која 

су стављена у 

употребу до 

1.01.2022. год. 

141.  
Правилник о метролошким условима за преглед тегова од 1 

mg до 50 kg 
Гласник СЗМДМ 1/81 

Закон о мјерним јединицама и 

мјерилима („Службени лист 

СФРЈ“, бр.  13/76 и 74/80) 

- - 

file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/50---26-81.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/83---1-81.pdf
file:///F:/DEC%202016%20Lista%20TP%20nakon%20intervencije/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2A3YVISX/87---1-81.pdf
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XV    РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

https://rzsm.org/tehprop/307-r-public-upr-v-z-insp-ci-s-p-sl-v-insp-r-r-publi-srps 

Надзор над тржиштем 

Закони: 

1. Закон о инспекцијама Републике Српске 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

18/20 

Устав Републике Српске  - - 

Подзаконски и други акти: 

2.  

Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, 

начину достављања овлашћеним лабораторијама и 

трошковима поступка узорковања 

 

„Службени гласник 

Републике Српске", број: 

45/22 

Закон о инспекцијама 

Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске", бр. 

18/20) 

  

3.  

Правилник о начину обиљежавања мјера забране изречених у 

поступку инспекцијског надзора 

 

„Службени гласник 

Републике Српске", број: 

45/22 

Закон о инспекцијама 

Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске", бр. 

18/20) 

- - 

4.  

 Уредба о начину складиштења, чувања и располагања робом 

одузетом у поступку инспекцијског надзора 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

124/20 

Закон о инспекцијама 

Републике Српске ( „Службени 

гласник Републике Српске", бр. 

18/20) 

- - 

5.  

Правилник о врстама стручне спреме за одређено 

инспекцијско звање, односно одређену област надзора 

„Службени гласник 

Републике Српске", број: 

68/20 

Закон о инспекцијама 

Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске", бр. 

18/20) 

- - 

6.  

Правилник о изгледу и начину коришћења службених 

униформи инспектора Републичке управе за инспекцијске 

послове у спољнотрговинском надзору 

 

„Службени гласник 

Републике Српске", бр. 

132/10 

 

Закон о инспекцијама у 

Републици Српској 

(„Службени гласник Републике 

Српске", бр. 74/10) 

- - 

Крај табеле. 

 

 

 

 

 

 

 

https://rzsm.org/tehprop/307-r-public-upr-v-z-insp-ci-s-p-sl-v-insp-r-r-publi-srps
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Zakon%20o%20inspekcijama%2018_20.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20postupku%20uzimanja%20uzoraka,%20njihovog%20cuvanja,%20nacinu%20dostavljanja%20ovlascenim%20laboratorijama%20i%20troskovima%20postupka%20uzorkovanja.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20postupku%20uzimanja%20uzoraka,%20njihovog%20cuvanja,%20nacinu%20dostavljanja%20ovlascenim%20laboratorijama%20i%20troskovima%20postupka%20uzorkovanja.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20postupku%20uzimanja%20uzoraka,%20njihovog%20cuvanja,%20nacinu%20dostavljanja%20ovlascenim%20laboratorijama%20i%20troskovima%20postupka%20uzorkovanja.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20nacinu%20obiljezavanja%20zabrana%20izrecenih%20u%20postupku%20inspekcijskog%20nadzora.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20nacinu%20obiljezavanja%20zabrana%20izrecenih%20u%20postupku%20inspekcijskog%20nadzora.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/PRIJEDLOG%20uredbe%20o%20nacinu%20sukladistenja,%20cuvanja%20i%20raspolaganja%20robom%20oduzetom%20u%20postupku%20inspekcijskog%20nadzora.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/PRIJEDLOG%20uredbe%20o%20nacinu%20sukladistenja,%20cuvanja%20i%20raspolaganja%20robom%20oduzetom%20u%20postupku%20inspekcijskog%20nadzora.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Zakon%20o%20inspekcijama%2018_20.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Zakon%20o%20inspekcijama%2018_20.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20vrstama%20strucne%20spreme.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20vrstama%20strucne%20spreme.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Zakon%20o%20inspekcijama%2018_20.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Zakon%20o%20inspekcijama%2018_20.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20izgledu%20i%20nacinu%20koriscenja%20sluzbenih%20uniformi%20inspektora%20Republicke%20uprave%20za%20inspekcijske%20poslove%20u%20spoljnotrgovinskom%20nadzoru.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20izgledu%20i%20nacinu%20koriscenja%20sluzbenih%20uniformi%20inspektora%20Republicke%20uprave%20za%20inspekcijske%20poslove%20u%20spoljnotrgovinskom%20nadzoru.pdf
http://www.inspektorat.vladars.net/bundles/websitenews/admin-assets/plugins/tinymce/source/akta/Pravilnik%20o%20izgledu%20i%20nacinu%20koriscenja%20sluzbenih%20uniformi%20inspektora%20Republicke%20uprave%20za%20inspekcijske%20poslove%20u%20spoljnotrgovinskom%20nadzoru.pdf
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Скраћенице:   
 

MEР       - Министарство енергетике и рударства 

MПП      - Министарство привреде и предузетништва  

МСВ      - Министарство саобраћаја и веза 

МЗСЗ     - Министарство здравља и социјалне заштите 

МРБИЗ   - Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 

МПУГР  - Министарство за просторно уређење, грађевинарства и екологије 

МТТ        - Министарство трговине и туризма 

МУП       - Министарство унутрашњих послова 

МПШВ   - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

МЕИМС - Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу 

МПК       - Министарство просвјете и културе 

РУИС      - Републичка управа за игре на срећу 

РЗСМ      - Републички завод за стандардизацију и метрологију 

РУЦЗ      - Републичка управа цивилне заштите. 

 

 
УКУПАН ПРЕГЛЕД: 

 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА Бр. прописа  НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА Бр. прописа 

I Министарство енергетике и рударства  101 IX Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства 371 

II Министарство привреде и предузетништва 20 X 
Министарство за европске интеграције и међународну 

сарадњу 
9 

III Министарство саобраћаја и веза  155 XI Министарство просвјете и културе 3 

IV Министарство здравља и социјалне заштите  85 XII Републичка управа цивилне заштите 1 

V Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 58 XIII Републичка управа за игре на срећу  12 

VI Министарство за просторно уређење, грађевин. и екол. 132 XIV Републички завод за стандардизацију и метрологију  141 

VII Министарство трговине и туризма  78 
XV 

Републичка управа за инспекцијске послове - Инспекторат 6 

VIII Министарство унутрашњих послова  51 Републике Српске  

 УКУПНО:  1223 прописа 

 


