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На осно ву чла на 27. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе -

ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 28. децембра
2010. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ
О ИЗ МЈЕ НА МА УРЕД БЕ О КА ТЕ ГО РИ ЈА МА 

И ЗВА ЊИ МА ДР ЖАВ НИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА

Члан 1.
У Уред би о ка те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу жбе -

ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и
131/10) у чла ну 4. у ста ву 1. у т. в), г) и д) ри јеч: “три” за -
мје њу је се ри јеч ју: “дви је”.

Члан 2.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2743/10 По овлашћењу,
28. децембра 2010. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 111. став 1. За ко на о др жав ним слу -

жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 28. децембра
2010. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ
О ИЗ МЈЕ НА МА УРЕД БЕ О РАД НИМ МЈЕ СТИ МА 

НА МЈЕ ШТЕ НИ КА

Члан 1.
У Уред би о рад ним мје сти ма на мје ште ни ка (“Слу жбе -

ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и 131/10) у чла ну
4. у тач ки а) ри је чи: “и на мје ште ник че твр те ка те го ри је”
бри шу се.

Члан 2.
У чла ну 5. у ст. 1. и 2. ри јеч: “три” за мје њу је се ри је ч -

ју: “дви је”.
У ста ву 3. ри јечи: “дви је го ди не” за мје њу је се ри је -

чима: “јед на го ди на”.
Став 4. бри ше се.

Члан 3.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2742/10 По овлашћењу,
28. децембра 2010. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 18. За ко на о си сте му јав них слу жби

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. јануара 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ДО МА ЗА ДЈЕ ЦУ 

И ОМЛА ДИ НУ “КИ СЕ ЉАК” ЗВОР НИК

1. Зо ран Ра до са вље вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, ра -
зр је ша ва се ду жно сти ди рек то ра До ма за дје цу и омла ди ну
“Ки се љак” Звор ник, са да ном пре стан ка ра да на ве де не
уста но ве.

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

Број: 04/1-012-2-71/11 По овлашћењу,
13. јануара 2011. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

На осно ву чла на 266. За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и
58/09) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), а
у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став ни ка Ак -
циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09)
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. јануара 2011.
го ди не, д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА
“ЈУ ГО ПРЕ ВОЗ” АД БИ ЛЕ ЋА

1. Име ну је се Ра де Ивић, дипл. инж. маш., ЈМБГ
0209954143666, са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ули ца
Кне за Ми ло ша 31, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка у Скуп шти ни дру штва
ка пи та ла “Ју го пре воз” а.д. Би ле ћа.

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Сриједа, 2. фебруар 2011. године
БАЊА ЛУКА

Број 8 Год. XX

www.slglasnik.org

Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34
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2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња, на дан 30. новем-
бар 2010. го ди не, чи ни 16.045 ре дов них ак ци ја кла се А,
озна ка хар ти је од ври јед но сти JGPB-R-A.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. овог рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње се сма тра пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, од 1. августа 2001. го ди не
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 36/01).

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

Број: 04/1-012-2-69/11 По овлашћењу,
13. јануара 2011. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 54. став 3. За ко на о хе ми ка ли ја ма

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/09) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О ПРО ЦЕ ДУ РИ ЗА ПО СТУ ПАК ПРЕТ ХОД НОГ 

ОБА ВЈЕ ШТЕ ЊА И ПО СТУ ПАК ДА ВА ЊА 
СА ГЛА СНО СТИ НА ОСНО ВУ ПРЕТ ХОД НОГ 

ОБА ВЈЕ ШТЕ ЊА ПРИ ЛИ КОМ УВО ЗА И ИЗ ВО ЗА 
ОД РЕ ЂЕ НИХ ОПА СНИХ ХЕ МИ КА ЛИ ЈА 

И ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се про це ду ра и ро ко ви у

ко ји ма се спро во ди по сту пак прет ход ног оба вје ште ња, у
ко јим слу ча је ви ма ни је по треб но да ље спро во ди ти по сту -
пак прет ход ног оба вје ште ња, са др жај оба вје ште ња о из во -
зу, до ку мен ти ко ји се до ста вља ју за по тре бе спро во ђе ња
тог по ступ ка, Спи сак хе ми ка ли ја за по сту пак прет ход ног
оба вје ште ња, про це ду ра и ро ко ви у ко ји ма се спро во ди по -
сту пак да ва ња са гла сно сти на осно ву прет ход ног при стан -
ка (Pri or In for med Con send, у да љем тек сту: PIC по сту пак),
са др жај за хтје ва за спро во ђе ње PIC по ступ ка, Спи сак хе -
ми ка ли ја за PIC по сту пак, Спи сак зе ма ља чла ни ца Ро тер -
дам ске кон вен ци је ко је зах ти је ва ју ин фор ма ци је о тран зи -
ту хе ми ка ли ја и са др жај тих ин фор ма ци ја.

Члан 2.
По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом пра вил ни ку, а

ко ји ни су по ме ну ти у За ко ну о хе ми ка ли ја ма, има ју сље де -
ће зна че ње:

а) име но ва ни др жав ни ор ган (De sig na ted na ti o nal auto -
ri ti es, у да љем тек сту: DNA), озна ча ва ор ган на ни воу БиХ
или не ке дру ге чла ни це над ле жан за ко ор ди на ци ју за при -
мје ну Ро тер дам ске кон вен ци је, о про це ду ри прет ход ног
оба вје ште ња о са гла сно сти за про мет опа сних хе ми ка ли ја
и пе сти ци да у ме ђу на род ној тр го ви ни са ци љем спро во ђе -
ња и са рад ње у из вр ша ва њу ме ђу на род них оба ве за утвр ђе -
них Кон вен ци јом,

б) ја ко опа сна фор му ла ци ја пе сти ци да озна ча ва хе ми -
ка ли ју фор му ли са ну за пе сти цид ну упо тре бу ко ја про из во -
ди опа сне ефек те на здра вље љу ди или жи вот ну сре ди ну
ко ји су ви дљи ви при ли ком упо тре бе пе сти ци да,

в) увоз и из воз озна ча ва, у њи хо вом по је ди нач ном оби -
му зна че ња, кре та ње од јед не до дру ге уго вор не стра не,
али ис кљу чу ју ћи основ не тран зит не опе ра ци је и

г) уго вор на стра на озна ча ва др жа ву или ре ги о нал ну ор -
га ни за ци ју еко ном ске ин те гра ци је за ко ју је Ро тер дам ска
кон вен ци ја на сна зи.

Члан 3.
(1) По сту пак прет ход ног оба вје ште ња спро во ди се за

опа сне хе ми ка ли је, и то:
а) за хе ми ка ли ју са Спи ска хе ми ка ли ја за по сту пак

прет ход ног оба вје ште ња,
б) за хе ми ка ли ју ко ја са др жи суп стан цу са Спи ска хе -

ми ка ли ја за по сту пак прет ход ног оба вје ште ња у та квој
кон цен тра ци ји да се пре ма про пи су ко јим се уре ђу ју кла -
си фи ка ци ја, па ко ва ње и оби ље жа ва ње хе ми ка ли ја кла си -
фи ку је као опа сна и

в) за про из во де ко ји са др же суп стан цу у не из ре а го ва -
ном об ли ку, од но сно смје шу ко ја са др жи ту суп стан цу у
та квој кон цен тра ци ји да се пре ма про пи су ко јим се уре ђу -
ју хе ми ка ли је, оби ље жа ва ју као опа сне без об зи ра на при -
су ство дру гих суп стан ци.

(2) По сту пак прет ход ног оба вје ште ња спро во ди се за
хе ми ка ли је из ста ва 1. овог чла на без об зи ра на на чин ко -
ри шће ња у зе мљи у ко ју се из во зе.

(3) Спи сак хе ми ка ли ја за по сту пак прет ход ног оба вје -
ште ња на ла зи се у При ло гу 1. Дио 1. ко ји чи ни са став ни
дио овог пра вил ни ка.

Члан 4.
(1) Из во зник хе ми ка ли је или про из во да из чла на 3.

овог пра вил ни ка при је пр вог из во за хе ми ка ли је има оба ве -
зу да Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем
тек сту: Ми ни стар ство) под не се за хтјев за спро во ђе ње по -
ступ ка прет ход ног оба вје ште ња нај ка сни је 30 да на при је
на мје ра ва ног из во за, а сва ке на ред не ка лен дар ске го ди не
нај ка сни је 15 да на при је пр вог из во за у тој го ди ни.

(2) По сту пак из ста ва 1. овог чла на спро во ди се за сва -
ку зе мљу у ко ју се из во зи и за сва ку хе ми ка ли ју по је ди нач -
но.

Члан 5.
Из во зник хе ми ка ли је из чла на 3. овог пра вил ни ка уз

за хтјев за спро во ђе ње по ступ ка прет ход ног оба вје ште ња
до ста вља Ми ни стар ству без бјед но сно-тех нич ки лист (у
да љем тек сту: БТЛ) за ту хе ми ка ли ју или про из вод ура ђен
у скла ду са за хтје ви ма из чла на 20. За ко на о хе ми ка ли ја ма.

Члан 6.
(1) На осно ву под не се ног за хтје ва за спро во ђе ње по -

ступ ка прет ход ног оба вје ште ња и под не се не до ку мен та ци -
је, у ве зи са за хтје вом за пр ви из воз хе ми ка ли је и при је
првог из во за у сва кој на ред ној ка лен дар ској го ди ни, Ми ни -
стар ство у ро ку од 15 да на од да на при је ма за хтје ва при -
пре ма и до ста вља оба вје ште ње о из во зу DNA у БиХ ко ји
исто до ста вља DNA зе мље уво за.

(2) Обра зац оба вје ште ња о из во зу са др жи сље де ће по -
дат ке:

а) на зив зе мље из во за,
б) ре фе рент ни број,
в) на зив зе мље уво за,
г) иден ти тет хе ми ка ли је ко ја под ли је же оба вје ште њу о

из во зу, ка те го ри ју и пот ка те го ри ју хе ми ка ли је,
д) иден ти тет смје ше ко ја се из во зи,
ђ) ин фор ма ци је у ве зи са из во зом,
е) ин фор ма ци је о опа сно сти ма и/или ри зи ци ма од хе -

ми ка ли је и мје ре пре до стро жно сти,
ж) ин фор ма ци је о фи зич ко-хе миј ским, ток си ко ло шким

и еко ток си ко ло шким свој стви ма хе ми ка ли је или смје ше,
з) крат ке ин фор ма ци је о ре ле вант ном за кон ском про пи -

су и
и) по дат ке о DNA.
(3) Обра зац за по дат ке из ста ва 2. овог чла на, дат је у

При ло гу 2., ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 7.
(1) Ако под но си лац за хтје ва из чла на 6. став 1. овог

пра вил ни ка не до ста ви све по треб не по дат ке за при пре му
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оба вје ште ња о из во зу хе ми ка ли је, Ми ни стар ство ће оба -
вије сти ти под но си о ца да у ро ку од се дам да на до ста ви по -
дат ке ко ји не до ста ју.

(2) Ако из во зник хе ми ка ли је не до ста ви тра же не по -
дат ке из ста ва 1. овог чла на у про пи са ном ро ку,
Mинистарство за кључ ком од ба цу је за хтјев као не пот пун.

Члан 8.
На кон до би ја ња по твр де о при је му оба вје ште ња о

изво зу хе ми ка ли је, из во зник мо же да из ве зе хе ми ка ли ју
или про из вод из чла на 3. овог пра вил ни ка.

Члан 9.
Ако Ми ни стар ство у ро ку од 30 да на од да на до ста вља -

ња оба вје ште ња не при ми од го вор о при је му оба вје ште ња
од DNA зе мље у ко ју се из во зи хе ми ка ли ја или про из вод из
чла на 3. овог пра вил ни ка, Ми ни стар ство има оба ве зу да
по но во до ста ви оба вје ште ње.

Члан 10.
(1) Кла си фи ка ци ја, па ко ва ње и оби ље жа ва ње хе ми ка -

ли је ко ја је пред мет из во за мо ра би ти из вр ше но у скла ду са
ва же ћим про пи си ма из те обла сти.

(2) Уко ли ко до ђе до про мје не оби ље жа ва ња хе ми ка ли -
је из ста ва 1. овог чла на усљед про мје не про пи са или
усљед про мје не са ста ва хе ми ка ли је, из во зник тре ба да оба -
ви је сти Ми ни стар ство и по но во под не се за хтјев о из во зу у
скла ду са чла ном 4. овог пра вил ни ка.

(3) Ми ни стар ство на кон до би ја ња за хтје ва у ве зи са
про мје ном из ста ва 2. овог чла на спро во ди по сту пак у
скла ду са чла ном 7. овог пра вил ни ка, а у оба вје ште ње о
изво зу уно си на по ме ну: “Ре ви ди ра но”.

Члан 11.
(1) Ако DNA зе мље у ко ју се из во зи хе ми ка ли ја из чла -

на 3. овог пра вил ни ка за тра жи до дат не ин фор ма ци је о хе -
ми ка ли ји или про из во ду ко ји се из во зи, Mинистарство ће
их до ста ви ти ако из во зник рас по ла же ин фор ма ци ја ма или
обра зло жи ти не до ста так тра же них ин фор ма ци ја.

(2) На за хтјев Ми ни стар ства у ве зи са од го во ром из
ста ва 1. овог чла на из во зник има оба ве зу да од мах по при -
је му за хтје ва до ста ви тра же ни од го вор или обра зло же ње
да не рас по ла же тра же ном ин фор ма ци јом.

Члан 12.
Ако из воз хе ми ка ли је из чла на 3. овог пра вил ни ка мо -

же иза зва ти опа сност за здра вље љу ди или жи вот ну сре ди -
ну у зе мљи у ко ју се из во зи и за то по сто је по да ци, Ми ни -
стар ство мо же да од у ста не од спро во ђе ња по ступ ка прет -
ход ног оба вје ште ња, од но сно да по сту пак не спро ве де до
кра ја.

Члан 13.
(1) По сту пак прет ход ног оба вје ште ња не спро во ди се

за хе ми ка ли ју ако:
а) се хе ми ка ли ја на ла зи на спи ску Ро тер дам ске кон вен -

ци је, од но сно хе ми ка ли ја се на ла зи у При ло гу 1. Дио 2.
Одје љак Б овог пра вил ни ка,

б) над ле жни ор ган зе мље у ко ју се из во зи хе ми ка ли ја
до ста ви Се кре та ри ја ту Ро тер дам ске кон вен ци је од го вор у
ве зи са уво зом те хе ми ка ли је,

в) је Се кре та ри јат Ро тер дам ске кон вен ци је до ста вио
Ми ни стар ству пре ко DNA ин фор ма ци ју о то ме и

г) је над ле жни ор ган зе мље у ко ју се хе ми ка ли ја из во -
зи оба ви је стио Ми ни стар ство да за из воз те хе ми ка ли је не
тре ба спро во ди ти по сту пак прет ход ног оба вје ште ња у
скла ду са за ко но дав ством те зе мље.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по сту пак прет ход -
ног оба вје ште ња спро во ди се ако то из ри чи то зах ти је ва
над ле жни ор ган зе мље у ко ју се хе ми ка ли ја из во зи.

Члан 14.
(1) Хе ми ка ли је на ко је се при мје њу је PIC по сту пак су:
а) хе ми ка ли је са Спи ска хе ми ка ли ја за PIC по сту пак и

б) хе ми ка ли је ко је са др же суп стан цу са Спи ска хе ми ка -
ли ја за PIC по сту пак у та квој кон цен тра ци ји да се пре ма
про пи су ко ји ре гу ли ше област кла си фи ка ци је, па ко ва ња и
оби ље жа ва ња хе ми ка ли ја и про из во да, кла си фи ку ју као
опа сне.

(2) Спи сак хе ми ка ли ја ко је су ква ли фи ко ва не за PIC
оба вје ште ње у Европ ској уни ји, а ко је су у про це ду ри за
ста вља ње на Спи сак Ро тер дам ске кон вен ци је, на ла зи се у
При ло гу 1. Дио 2. Одје љак А овог пра вил ни ка.

(3) Хе ми ка ли је са Спи ска Ро тер дам ске кон вен ци је
(Аnnex III) за ко је се спро во ди РIC по сту пак на ла зе се у
При ло гу 1. Дио 2. Одје љак Б овог пра вил ни ка.

Члан 15.
Из у зет но од чла на 14. овог пра вил ни ка, PIC по сту пак

се не спро во ди за хе ми ка ли ју са Спи ска Ро тер дам ске кон -
вен ци је ако се та хе ми ка ли ја у зе мљи у ко ју се из во зи ко -
ри сти у ка те го ри ји ко ја ни је на спи ску Ро тер дам ске кон вен -
ци је за ту хе ми ка ли ју.

Члан 16.
(1) За хтјев за спро во ђе ње PIC по ступ ка ко ји под но си

из во зник са др жи по дат ке о из во зни ку и по дат ке о иден ти -
те ту хе ми ка ли је.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на из во зник до ста вља
и БТЛ за ту хе ми ка ли ју.

(3) За хтјев за спро во ђе ње PIC по ступ ка из ста ва 1. овог
чла на до ста вља се на Обра сцу ко ји је дат у При ло гу 3., ко -
ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 17.
(1) Ако у за хтје ву из чла на 16. став 1. овог пра вил ни ка

ни су до ста вље не све про пи са не ин фор ма ци је, Ми ни стар -
ство ће тра жи ти до пу ну по да та ка од под но си о ца за хтје ва у
ро ку од се дам да на.

(2) Ми ни стар ство од ба цу је за хтјев као не пот пун, уко -
ли ко у ро ку из ста ва 1. овог чла на под но си лац за хтје ва не
до ста ви тра же не ин фор ма ци је.

Члан 18.
(1) Ако за хтјев из чла на 16. став 1. овог пра вил ни ка са -

др жи све про пи са не ин фор ма ци је, DNA у БиХ до ста вља
оба вје ште ње о из во зу над ле жном ор га ну зе мље у ко ју се
хе ми ка ли ја из во зи и од тог ор га на тра жи прет ход ну са гла -
сност за из воз (у да љем тек сту: са гла сност) те хе ми ка ли је.

(2) За хе ми ка ли је ко је се на ла зе у При ло гу 1. Дио 2.
Одје љак Б, за ко је је под не сен од го вор од DNA у ве зи са бу -
ду ћим уво зом, ни је по треб но тра жи ти из ри чи ту са гла сност
за увоз.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на из во зник је ду жан
да из вр ши про вје ру о из ри чи тој са гла сно сти у Ми ни стар -
ству.

Члан 19.
Ако се хе ми ка ли ја из во зи у зе мљу ко ја је чла ни ца Ор -

га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕCD), Ми ни -
стар ство мо же у сва ком по је ди нач ном слу ча ју да до не се
од лу ку да не тра жи са гла сност ако је над ле жни ор ган зе -
мље у ко ју се из во зи хе ми ка ли ја до нио акт ко јим се одо -
бра ва ста вља ње у про мет и ко ри шће ње те хе ми ка ли је без
спро во ђе ња PIC по ступ ка.

Члан 20.
(1) Ако Ми ни стар ство у ро ку од 30 да на од да на до ста -

вља ња за хтје ва за са гла сност и оба вје ште ње о из во зу хе ми -
ка ли је не при ми од го вор од DNA зе мље у ко ју се из во зи хе -
ми ка ли ја, оба ви је сти ће тај ор ган по сред ством DNA у БиХ
да ни је при ми ло од го вор.

(2) Ако Ми ни стар ство ни у ро ку од 60 да на од до ста -
вља ња за хтје ва за са гла сност и оба вје ште ње о из во зу хе ми -
ка ли је не до би је са гла сност над ле жног ор га на зе мље у ко -
ју се из во зи хе ми ка ли ја, мо же по но во да оба ви је сти тај ор -
ган да ни је при ми ло оба вје ште ње.
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Члан 21.
(1) Ако Ми ни стар ство у ро ку из чла на 20. став 2. овог

пра вил ни ка не до би је од го вор од над ле жног ор га на зе мље
у ко ју се из во зи хе ми ка ли ја, мо же из да ти по твр ду да је
спро ве ден PIC по сту пак и са гла сност Ми ни стар ства да се
из вр ши из воз ако по сто ји зва нич но оба вје ште ње те зе мље
да је за ту хе ми ка ли ју из дат акт ко јим се одо бра ва ста вља -
ње у про мет и ко ри шће ње те хе ми ка ли је.

(2) За хе ми ка ли је са Спи ска Ротeрдамске кон вен ци је,
Ми ни стар ство мо же при од лу чи ва њу из ста ва 1. овог чла -
на раз мо три ти мо гу ћи ште тан ути цај хе ми ка ли је на здра -
вље љу ди и жи вот ну сре ди ну зе мље у ко ју се из во зи.

Члан 22.
(1) По до би ја њу од го во ра од DNA зе мље у ко ју се из во -

зи хе ми ка ли ја, Ми ни стар ство из да је из во зни ку са гла сност
за из воз уз на зна ку да је спро ве ден PIC по сту пак са од го -
во ром над ле жног ор га на зе мље у ко ју се хе ми ка ли ја из во -
зи.

(2) По до би ја њу са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на из -
во зник по сту па у скла ду са од го во ром над ле жног ор га на
зе мље у ко ју се хе ми ка ли ја из во зи, та ко да хе ми ка ли ју из -
во зи или од у ста је од из во за.

Члан 23.
(1) Са гла сност за из воз хе ми ка ли је из да је се на пе ри од

од три го ди не уко ли ко ни је дру га чи је од ре ђе но у до ку мен -
ту о да ва њу са гла сно сти.

(2) За хтјев за из воз хе ми ка ли је на осно ву PIC по ступ ка
по но во се под но си при је ис те ка ро ка од три го ди не да би
се обез би је дио кон ти ну и тет са гла сно сти.

Члан 24.
Ка да се хе ми ка ли ја на ла зи и на Спи ску хе ми ка ли ја за

по сту пак прет ход ног оба вје ште ња и на Спи ску хе ми ка ли ја
за PIC по сту пак, из во зник је ду жан да при је из во за те хе -
ми ка ли је спро ве де по сту пак прет ход ног оба вје ште ња и
PIC по сту пак.

Члан 25.
Спи сак зе ма ља чла ни ца Ро тер дам ске кон вен ци је ко је у

скла ду са кон вен ци јом зах ти је ва ју ин фор ма ци је о тран зи ту
хе ми ка ли ја и са др жај тих ин фор ма ци ја на ла зи се у При ло -
гу 4., ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 26.
По сту пак до би ја ња са гла сно сти за увоз хе ми ка ли је у

Ре пу бли ку Срп ску на осно ву прет ход ног оба вје ште ња или
на осно ву PIC по ступ ка под ли је же ис тој про це ду ри као и
из воз хе ми ка ли је из чла на 3. став 2. овог пра вил ни ка.

Члан 27.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/07-020-48/10
9. децембра 2010. године Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 8 2.02.2011.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ 1. 
��� 1. 

	�
	�� ��
���
�� �� ��	����� ��������� ����������� 
 

����� 
��	
 �������
� CAS ��	
 EINECS 

��	
 CN 	� �	����-
�	��
� (*) 

���������� 
��	����� (**) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1,1,1 - �����	����� 
1,1,1 - Trichloroethane 71-55-6 200-756-3 2903 19 10 � (2) � 

2 1,2 - ����	����� (����������	���) # 
1,2 - Dibromoethane (Ethylene dibromide) # 106-93-4 203-444-5 2903 31 00 �(1)-�(2) �-� 

3 1,2 - ����	����� (����������	���) # 
1,2 - Dichloroethane (ethylene dichloride) # 107-06-2 203-458-1 2903 15 00 �(1)-�(2) �-� 

4 
Cis- 1,3 - ����	���	��� ((1Z) - 1,3-
����	���	�-1-��) 
Cis- 1,3-dichloropropene ((1Z)-1,3-
dichloroprop-1-ene) 

10061-01-5 233-195-8 2903 29 00 �(1)-�(2) �-� 

5 2 - ����	����� 
2-aminobutane 13952-84-6 237-732-7 2921 19 80 �(1)-�(2) �-� 

6 
2-���������� (��������-2-����) � ���	!� 
"	�� + 
2-Naphthylamine (naphthalen-2-amine) and its 
salts + 

91-59-8, 
553-00-4, 
612-52-2 
� 	"���� 

202-080-4, 
209-030-0, 
210-313-6 
� 	"���� 

2921 45 00 �(1) 
�(2) 

� 
� 

7 2,4,5-� � ���� "	�� � �"��� # 
2,4,5-T and its salts and esters # 

93-76-5 
� 	"���� 

202-273-3 
� 	"���� 2918 91 00 �(1)-�(2) �-� 

8 
4-����	������� (�������-4-����) � ���	!� 
"	�� + 
4-Aminobiphenyl (biphenyl-4-amine) and its 
salts + 

92-67-1, 
2113-61-3 
� 	"���� 

202-177-1 
� 	"���� 2921 49 80 �(1) 

�(2) 
� 
� 

9 4-����	������� + 
4-Nitrobiphenyl + 92-93-3 202-204-7 2904 20 00 �(1) 

�(2) 
� 
� 

10 �$���� + 
Acephate + 30560-19-1 250-241-2 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

11 �$����	���� 
Acifluorfen 50594-66-6 256-634-5 2916 39 00 �(1)-�(2) �-� 

12 �����	� + 
Alachlor + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 �(1) � 

13 ������� + 
Aldicarb + 116-06-3 204-123-2 2930 90 85 �(1)-�(2) %�-� 

14 ������� 
Ametryn 834-12-8 212-634-7 2933 69 80 �(1)-�(2) �-� 

15 ������& + 
Amitraz + 33089-61-1 251-375-4 2925 29 00 �(1)-�(2) �-� 

16 '������� ��"��� 
Arsenic compounds    �(2) %� 
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1 2 3 4 5 6 7 

17 

�&��"��� !���� + 
Asbestos Fibres +:  
.�	��	��� (Crocidolite) # 
��	&�� (Amosite) # 
���	����� (Antophyllite) # 
����	��� (Actinolite) # 
����	��� (Tremolite) # 
.��&	��� (Chrysotile) + 

1332-21-4 
� 	"���� 

12001-28-4 
12172-73-5 
77536-67-5 
77536-66-4 
77536-68-6 

12001-29-5 ��� 
132207-32-0 

 

 
 

2524 10 00 
2524 90 00 
2524 90 00 
2524 90 00 
2524 90 00 
2524 90 00 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

18 ����&�� + 
Atrazine + 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10 �(1) � 

19 �&���	"-���� 
Azinphos-ethyl 2642-71-9 220-147-6 2933 99 90 �(1)-�(2) �-� 

20 �&���	"-����� 
Azinphos-methyl 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 �(1) � 

21 /��"����� 
Bensultap 17606-31-4  2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

22 /��&�� (1) 
Benzene (1) 71-43-2 200-753-7 2902 20 00 �(2) %� 

23 
/��&���� � ���	!� "	�� + 
Benzidine and its salts + 
����!��� ���&����� +  
Benzidine derivatives + 

92-87-5, 
36341-27-2 

– 
� 	"���� 

202-199-1, 
252-984-8 

– 
� 	"���� 

2921 59 90 
�(1)-�(2) 

 
 

�(2) 

%�-� 
 
 

� 
24 /�������� # 

Binapacryl # 485-31-4 207-612-9 2916 19 50 �(1)-�(2) 
�(2) 

�-� 
� 

25 .����
�� � ���	!� 
������� 
Cadmium and its compounds 

7440-43-9 
� 	"���� 

231-152-8 
� 	"���� 

8107 
3206 49 30 
� 	"���� 

�(1) %� 

26 .���"��	" +  
Cadusafos + 95465-99-9 �. �. 2930 90 85 �(1) � 

27 .��$����	� 
Calciferol 50-14-6 200-014-9 2936 29 90 �(1) � 

28 .�����	� # 
Captafol # 2425-06-1 219-363-3 2930 50 00 �(1)-�(2) �-� 

29 .������� +  
Carbaryl + 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 �(1)-�(2) �-� 

30 .���	����� + 
Carbofuran + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 �(1) � 

31 ;�<�� �������	��� 
Carbon tetrachloride 56-23-5 200-262-8 2903 14 00 �(2) � 

32 .���	"����� + 
Carbosulfan + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 �(1) � 

33 .����� 
Cartap 15263-53-3  2930 20 00 �(1)-�(2) �-� 

34 ���	����	��� 
Chinomethionat 2439-02-1 219-455-3 2934 99 90 �(1)-�(2) �-� 

35 ��	���	� 
Chlordecone 143-50-0 205-601-3 2914 70 00 �(2) %� 

36 ��	������	�� # 
Chlordimeform # 6164-98-3 228-200-5 2925 21 00 �(1)-�(2) �-� 

37 ��	�������� + 
Chlorfenapyr + 122453-73-0  2933 99 90 �(1) � 

38 ��	����!���	" 
Chlorfenvinphos 470-90-6 207-432-0 2919 90 90 �(1)-�(2) �-� 

39 ��	����	" 
Chlormephos 24934-91-6 246-538-1 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

40 ��	����&���� # 
Chlorobenzilate # 510-15-6 208-110-2 2918 18 00 �(1)-�(2) �-� 

41 ��	�	�	�� 
Chloroform 67-66-3 200-663-8 2903 13 00 �(2) � 

42 ��	&	����� + 
Chlozolinate + 84332-86-5 282-714-4 2934 99 90 �(1)-�(2) �-� 

43 �	���$����	� 
Cholecalciferol 67-97-0 200-673-2 2936 29 90 �(1) � 

44 .�������� 
Coumafuryl 117-52-2 204-195-5 2932 29 85 �(1)-�(2) �-� 

45 .��	&	� � "�	��� "��"���$� 
Creosote and creosote related substances 

8001-58-9 
61789-28-4 
84650-04-4 
90640-84-9 
65996-91-0 
90640-80-5 
65996-85-2 
8021-39-4 

122384-78-5 

232-287-5 
263-047-8 
283-484-8 
292-605-3 
266-026-1 
292-602-7 
266-019-3 
232-419-1 
310-191-5 

2707 91 00 
3807 00 90 �(2) � 

46 .������� 
Crimidine 535-89-7 208-622-6 2933 59 95 �(1) � 

47 =�
���&�� 
Cyanazine 21725-46-2 244-544-9 2933 69 80 �(1)-�(2) �-� 

48 =����	���� 
Cyhalothrine 68085-85-8 268-450-2 2926 90 95 �(1) � 
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49 
DBB (��- >-	"	-��- n-�����"����	-
����	"��	���/��	"�"�����	�����-4-	� 
DBB (Di-�-oxo-di-n-butylstannio-
hydroxyborane/dioxastanna-boretan-4-ol) 

75113-37-0 401-040-5 2931 00 95 �(1) � 

50 ���&��	� 
Diazinon 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 �(1) � 

51 ����	�!	" 
Dichlorvos 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 �(1) � 

52 
��	�	� "���@� < 78% p, p'-��	�	�� ��� 1 
g/kg DDT � DDT "�	��� "��"���$� + 
Dicofol containing < 78% p, p'-Dicofol or 1 
g/kg of DDT and DDT related compounds + 

115-32-2 204-082-0 2906 29 00 �(1)-�(2) �-� 

53 ����������� + 
Dimethenamid + 87674-68-8 �.a. 2934 99 90 �(1) � 

54 

����"��	-	��	-��&	� (DNOC) � ���	!� "	�� 
(�	 J�	 "� ��	��
��	!� "	, ���
��	!� "	 � 
�����
��	!� "	) # 
Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such 
as ammonium salt, potassium salt and sodium 
salt) # 

534-52-1 
2980-64-5 
5787-96-2 
2312-76-7 

208-601-1 
221-037-0 

– 
219-007-7 

2908 99 90 �(1)-�(2) �-� 

55 ���	���	� 
Dinobuton 973-21-7 213-546-1 2920 90 10 �(1)-�(2) �-� 

56 ���	"�� � ���	!� "	�� � �"��� # 
Dinoseb and its salts and esters # 

88-85-7 
� 	"���� 

201-861-7 
� 	"���� 

2908 91 00 
2915 36 00 

�(1)-�(2) 
�(2) 

�-� 
� 

57 ���	���� + 
Dinoterb + 1420-07-1 215-813-8 2908 99 90 �(1)-�(2) �-� 

58 

���J�"�� �	�����$�
� 	
� "���@� "�
�J�: 
7% ��� !�J� ���	���� 
10% ��� !�J� ���	������ 
� 15% ��� !�J� ������ # 
Dustable powder formulations containing a 
combination of: 
Benomyl at or above 7% 
Carbofuran at or above 10% 
and Thiram at or above 15% # 

 
17804-35-2 
1563-66-2 
137-26-8 

 

 
241-775-7 
216-353-0 
205-286-2 

3808 99 90 
2933 99 90 
2932 99 85 
2930 30 00 

�(1) 
�(2) 

� 
� 

59 L��	"����� + 
Endosulfan + 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 �(1) � 

60 L��	� 
Ethion 563-12-2 209-242-3 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

61 L����� 	"�� (	"����) # 
Ethylene oxide (Oxirane) # 75-21-8 200-849-9 2910 10 00 �(1) � 

62 M�����	��	� 
Fenitrothion 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 �(1) � 

63 M����	������ 
Fenpropathrin 39515-41-8 254-485-0 2926 90 95 �(1)-�(2) �-� 

64 M����	� + 
Fenthion + 55-38-9 200-231-9 2930 90 85 �(1) %� 

65 M����� �$����  + 
Fentin acetate + 900-95-8 212-984-0 2931 00 95 �(1)-�(2) �-� 

66 M����� ����	"�� + 
Fentin hydroxide + 76-87-9 200-990-6 2931 00 95 �(1)-�(2) �-� 

67 M��!������ 
Fenvalerate 51630-58-1 257-326-3 2926 90 95 �(1) � 

68 M����� 
Ferbam 14484-64-1 238-484-2 2930 20 00 �(1)-�(2) �-� 

69 M��	��$������ # 
Fluoroacetamide # 640-19-7 211-363-1 2924 12 00 �(1) � 

70 M�����	� 
Flurenol 467-69-6 207-397-1 2918 19 85 �(1)-�(2) �-� 

71 M�����	��� 
Furathiocarb 65907-30-4 265-974-3 2932 99 85 �(1)-�(2) �-� 

72 
���	"��	�-R + 
(���	"��	�-p-������"���) 
Haloxyfop-R + 
(Haloxyfop-P-methyl ester) 

95977-29-0 
(72619-32-0) 

 

�.a. 
(72619-32-

0) 
2933 39 99 

(2933 39 99) �(1) � 

73 
HCH/��"���	�$��	��"�� ("�
�J� 
�&	����) # 
HCH/Hexachlorocyclohexane (mixed isomers) # 

608-73-1 210-168-9 2903 51 00 �(1)-�(2) �-%� 

74 ��"���	����� 
Hexachloroethane 67-72-1 200-666-4 2903 19 80 �(1) %� 

75 ��"�&��	� 
Hexazinone 51235-04-2 257-074-4 2933 69 80 �(1)-�(2) �-� 

76 ����	����� 
Iminoctadine 13516-27-3 236-855-3 2925 29 00 �(1)-�(2) �-� 

77 �&	"���	� 
Isoxathion 18854-01-8 242-624-8 2934 99 90 �(1) � 

78 U����� (V-HCH) # 
Lindane (�-HCH) # 58-89-9 200-401-2 2903 51 00 �(1)-�(2) �-%� 

79 W�����	� 
Malathion 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 �(1) � 
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80 

�) W����� �����&�� � ���	!� "	��, 	"��  
�	���, ���
��	!� � �����
��	!� "	�� 
�) �	���, ���
��	!� � �����
��	!� "	��  
������ �����&��� 	
� "���@� !�J� 	� 1 
mg/kg "�	�	��	� �����&��� �&��@��	� �� 
	"�	!� �!�!������ �"����� 
(a) Maleic hydrazide, and its salts, other than 
choline, potassium and sodium salts 
(b)Choline, potassium and sodium salts of 
maleic hydrazide containing more than 1 mg/kg 
of free hydrazine expressed on the basis of the 
acid equivalent 

123-33-1 
61167-10-0, 
51542-52-0, 
28330-26-9 

204-619-9 
 

257-261-0, 
248-972-7 

2933 99 90 
2933 99 90 �(1) � 

81 

'������� @�!�, �<���
�X� ��	����"� 

������� @�!�, ���� 
������� @�!� � 
����	"����� � ���� 
������� @�!� # 
Mercury compounds, including inorganic 
mercury compounds, alkyl mercury compounds 
and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds 
# 

10112-91-1, 
21908-53-2 

� 	"���� 

233-307-5, 
244-654-7 
� 	"���� 

2852 00 00 �(1)-�(2) �-%� 

82 

W������	�	"  
(��"�!	�<�!� ����� �	�����$�
� 	
� "���@� 
!�J� 	� 600 g ���!�� "��"���$�/l) # 
Methamidophos  
(Soluble liquid formulations of the substance 
that exceed 600 g active ingredient/l) # 

10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 
3808 50 00 �(2) � 

83 W�������	� 
Methidathion 950-37-8 213-449-4 2934 99 90 �(1)-�(2) �-� 

84 W����-������	� + # 
Methyl-parathion + # 298-00-0 206-050-1 2920 11 00 �(1)-�(2) �-� 

85 W��	"��	� 
Metoxuron 19937-59-8 243-433-2 2924 21 90 �(1)-�(2) �-� 

86 W	�	�	�	�	" # 
Monocrotophos # 6923-22-4 230-042-7 2924 12 00 �(1)-�(2) �-� 

87 W	�	�����	� 
Monolinuron 1746-81-2 217-129-5 2928 00 90 �(1) � 

88 
W	�	�����-����	�-������������ 
���	!��� ��&�!: DBBT + 
Monomethyl-dibromo-diphenyl methane 
Tradename: DBBT + 

99688-47-8 402-210-1 2903 69 90 �(1) � 

89 

W	�	�����-����	�-������� ����� 
���	!��� ��&�!: Ugilec 121 ��� Ugilec 21 
('�Z���) + 
Monomethyl-Dichloro-Diphenyl methane;  
Tradename: Ugilec 121 or Ugilec 21 + 

— 400-140-6 2903 69 90 �(1)-�(2) �-� 

90 
W	�	�����-�������	�������� ����� 
���	!��� ��&�!: Ugilec 141 ('�Z���) + 
Monomethyl-Tetrachlorodiphenyl methane; 
Tradename: Ugilec 141 + 

76253-60-6 278-404-3 2903 69 90 �(1)-�(2) �-� 

91 W	���	� 
Monuron 150-68-5 205-766-1 2924 21 90 �(1) � 

92 ����	��� + 
Nitrofen + 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 �(1)-�(2) �-� 

93 �	������	�� C6H4(OH)C9H19  + 
Nonylphenols C6H4(OH)C9H19  + 

25154-52-3 
(���	�,  
�	���-), 

84852-15-3 
(���	�, 4-

�	���-, 
���!�"��) 

11066-49-2 
(�&	�	���-

���	�), 
90481-04-2, 

(���	�,  
�	���-, 

���!�"��), 
104-40-5 
(p-�	���-

���	�) 
� 	"���� 

246-672-0 
 

284-325-5 
 
 

234-284-4 
 

291-844-0 
 
 

203-199-4 
� 	"���� 

2907 13 00 �(1) %� 

94 
�	������	� ��	"����� (C2H4O)nC15H24O + 
Nonylphenol ethoxylates  
(C2H4O)nC15H24O + 

9016-45-9, 
26027-38-3, 
68412-54-4, 
37205-87-1, 
127087-87-0 

� 	"���� 

 3402 13 00 �(1) 
�(1)-�(2) 

%� 
�-� 

95 �����	�������� ���� + 
Octabromodiphenyl ether + 32536-52-0 251-087-9 2909 30 38 �(1) %� 

96 ����	�� 
Omethoate 1113-02-6 214-197-8 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

97 �"������	�-����� + 
Oxydemeton-methyl + 301-12-2 206-110-7 2930 90 85 �(1) � 
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98 ������	� # 
Parathion # 56-38-2 200-271-7 2920 11 00 �(1)-�(2) �-� 

99 ������� 
Pebulate 1114-71-2 214-215-4 2930 20 00 �(1)-�(2) �-� 

100 �������	�������� ���� + 
Pentabromodiphenyl ether + 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 �(1) %� 

101 
�������	����	� � ���	!� "	�� �  
�"��� # 
Pentachlorophenol and its salts and  
esters # 

87-86-5 
� 	"���� 

201-778-6 
� 	"���� 

2908 11 00 
2908 19 00 
� 	"���� 

�(1)-�(2) �-%� 

102 

������	�		��� "���	���� 
(PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, "	�� ������ (O-M+), �����, ����, � 
	"���� ����!��� �<���
�X� �	������) + 
Perfluorooctane sulfonates 
(PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, Metal salt (O-M+), halide, amide, and 
other derivatives including polymers) +  

1763-23-1 
2795-39-3 
� 	"���� 

�.a. 
2904 90 20 
2904 90 20 
� 	"���� 

�(1) %� 

103 ��������� 
Permethrin 52645-53-1 258-067-9 2916 20 00 �(1) � 

104 M	"��	� + 
Phosalone + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 �(1) � 

105 

M	"�����	�  
(��"�!	�<�!� ����� �	�����$�
� "��"���$� 
	
� "���@� !�J� 	� 1.000 g ���!�� 
"��"���$�/l) # 
Phosphamidon  
(soluble liquid formulations of the substance 
that exceed 1.000 g active ingredient/l) # 

13171-21-6 
("�
�J�, (E) � 
(Z) �&	����) 
23783-98-4 

((Z)-�&	����) 
297-99-4 

((E)-�&	����) 

236-116-5 2924 12 00 
3808 50 00 �(1)-�(2) �-� 

106 �	����	�	!��� �������� (PBB) # 
Polybrominated biphenyls (PBB) # 

13654-09-6, 
36355-01-8, 
27858-07-7 

� 	"���� 

237-137-2, 
252-994-2, 
248-696-7 

2903 69 90 
� 	"���� �(1) %� 

107 �	����	�	!��� ��������� (PCT) # 
Polychlorinated terphenyls (PCT) # 61788-33-8 262-968-2 2903 69 90 �(1) � 

108 ��	��� 
Propham 122-42-9 204-542-0 2924 29 95 �(1) � 

109 ����&	�	" + 
Pyrazophos + 13457-18-6 236-656-1 2933 59 95 �(1)-�(2) �-� 

110 .!���	&�� + 
Quintozene + 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 �(1)-�(2) �-� 

111 %$����	"�� 
Scilliroside 507-60-8 208-077-4 2938 90 90 �(1) � 

112 %���&�� + 
Simazine + 122-34-9 204-535-2 2933 69 10 �(1)-�(2) �-� 

113 %������� 
Strychnine 57-24-9 200-319-7 2939 99 00 �(1) � 

114 ����&�� + 
Tecnazene + 117-18-0 204-178-2 2904 90 85 �(1)-�(2) �-� 

115 ������	" 
Terbufos 13071-79-9 235-963-8 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

116 ��������� 	�	!	 # 
Tetraethyl lead # 78-00-2 201-075-4 2931 00 95 �(1) %� 

117 ���������� 	�	!	 # 
Tetramethyl lead # 75-74-1 200-897-0 2931 00 95 �(1) %� 

118 ����
�� "����� 
Thallium sulphate 7446-18-6 231-201-3 2833 29 90 �(1) � 

119 ��	$���� 
Thiocyclam 31895-22-4 250-859-2 2934 99 90 �(1)-�(2) �-� 

120 ��	����� + 
Thiodicarb + 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 �(1) � 

121 ����&	�	" 
Triazophos 24017-47-8 245-986-5 2933 99 90 �(1)-�(2) �-� 

122 �����	��	� + 
Trichlorfon + 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 �(1)-�(2) �-� 

123 ������	�� 
Tridemorph 24602-86-6 246-347-3 2934 99 90 �(1)-�(2) �-� 

124 
���	����	���
�� 
������� 	"��  
�����������
��� 
������� 
Triorganostannic compounds other than 
tributyltin compounds  

— — 2931 00 95 
� 	"���� �(2) �(2) %� %� 

125 Tris (2,3-����	���	���) �	"��� # 
Tris (2,3-Dibromopropyl) phosphate # 126-72-7 204-799-9 2919 10 00 �(1) %� 

126 
Tris-�&��������-�	"���	"��  (1,1’, 1’-
�	"�	��� ����&������ + 
Tris-aziridinyl-phosphinoxide (1,1’,1’-
phosphoryltriaziridine) + 

545-55-1 208-892-5 2933 99 90 �(1) %� 

127 `����	��	� 
Vamidothion 2275-23-2 218-894-8 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 
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128 `���	&	��� 
Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 �(1) � 

129 =���� 
Zineb 12122-67-7 235-180-1 

2930 20 00 
��� 

3824 90 97 
�(1) � 

130 1,3-����	���	��� (2) 
1,3-dichloropropene (2) 542-75-6 208-826-5 2903 29 00 �(1) � 

131 /��������� 
Benfuracarb 82560-54-1  2932 99 00 �(1) � 

132 M������	� + 
Fenarimol + 60168-88-9 262-095-7 2933 59 95 �(1) � 

133 W������	�	"  (3) + 
Methamidophos (3) + 10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 �(1) � 

134 W��	��� 
Methomyl 16752-77-5 240-815-0 2930 90 85 �(1)-�(2) �-� 

135 ����!�� + 
Paraquat + 4685-14-7 225-141-7 2933 39 99 �(1) � 

136 ��	$����	� + 
Procymidone + 32809-16-8 251-233-1 2925 19 95 �(1) � 

137 �	���������� + 
Tolylfluanid + 731-27-1 211-986-9 2930 90 85 �(1) � 

138 ����������� 
Trifluralin 1582-09-8 216-428-8 2921 43 00 �(1) � 

139 2-������	"�"��X���� �"����� 
2-Naphthyloxyacetic acid 120-23-0 204-380-0 2918 99 90 �(1) � 

140 ��������	� 
Anthraquinone 84-65-1 201-549-0 2914 61 00 �(1)-�(2) �-� 

141 /������� 
Butralin 33629-47-9 251-607-4 2921 49 00 �(1) � 

142 ��	�	� 
Dicofol 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 �(1)-�(2) �-� 

143 ����	��&	�- M 
Diniconazole-M 83657-18-5 �.a. 2933 99 80 �(1) � 

144 M����������	� 
Flurprimidol 56425-91-3 �.a. 2933 59 95 �(1) � 

145 ��	��� 
Nicotine 54-11-5 200-193-3 2939 99 00 �(1) � 

146 ��	����	� 
Propachlor 1918-16-7 217-638-2 2924 29 98 �(1) � 

147 ��	����� 
Propanil 709-98-8 211-914-6 2924 29 98 �(1) � 

148 

%!� �����������
�� 
�������, �<���
�X�: 
All tributyltin compounds, including: 
�����������
 	"�� (Tributyltin oxide) 
�����������
 ���	��� (Tributyltin fluoride) 
�����������
 ��������� (Tributyltin 
methacrylate) 
�����������
 ���&	�� (Tributyltin benzoate) 
�����������
 ��	��� (Tributyltin chloride) 
�����������
 ���	���� (Tributyltin linoleate) 
�����������
 �������� (Tributyltin 
naphthenate) # 

 
 

56-35-9 
1983-10-4 
2155-70-6 
4342-36-3 
1461-22-9 
24124-25-2 
85409-17-2 

 
 

200-268-0 
217-847-9 
218-452-4 
224-399-8 
215-958-7 
246-024-7 
287-083-9 

2931 00 95 
 

2931 00 95 
2931 00 95 
2931 00 95 
2931 00 95 
2931 00 95 
2931 00 95 
2931 00 95 

�(2) � 

149 ���$���&	� 
Tricyclazole 41814-78-2 255-559-5 2934 99 90 �(1) � 

 
#  �� �������
� "� �	��� �	"���� �����	��	� 	��!
�J���� "��	!	�� � PIC �	"����. 
+  �������
� &� 	
� "� "��	!	�� PIC �	"���� � L;, � 
	J ��"� �!�J���� �� "��"� �	������"� 	�!��$�
�. 
(*)  �	�����	��
�:  
 � (1) – ��"��$�� �& ����� "���"��!� &� &�J���� ��<�. 
 � (2) – 	"���� ��"��$��� �<���
�X� � ��	$���� ��	�&!	��. 
 � (1) – ����"���
"� �������
� &� ��	��"�	����� ��	�����. 
 � (2) – ����"���
"� �������
� &� 	�J�� ��	�����.     
(**) ���������� ��	�����:  
 %� – "��	�	 	���������. 
 � – &�������� (� �	�����	��
� ��� �	�����	��
��� ��	�&!������) � "���� "� &�	�	��!"�!	�.  
  
(1) �"�� &� �	�	��� �	��!� �� 	
� "� 	��	"� ��	��"� 	 !������� ����� � ��&�� �	��!� 	
� �	�	"� �����@�	 ��
��	 
�� ��!	� /��.  
(2)  �!�
 ����� ��	
 �� ����� �� �	"�	
�X� ����� ��	
 &� cis-1,3-����	���	��� (CAS ��	
 10061-01-5). 
(3) �!�
 ����� ��	
 �� ����� �� �	"�	
�X� ����� ��	
 &� ��"�!	�<�!� ����� �	�����$�
� �������	�	"� 	
� "���@� 
!�J� 	� 600 g ���!�� "��"���$�/l 
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��� 2. 
	�
	�� ��
���
�� �� PIC ��	����� 

 
����!"# � 

	$�%"# &�'�#"���" #��� %( #)"��*�#�)"+� ," PIC �-")��/0�3� ( �)��$%#�� (+��� 
 

����� 
��	
 �������
� CAS ��	
 EINECS 

��	
 CN 	� 
�	����-

�	��
� 
(*) 

������-
���� 

��	����� 
(**) 

HS 	� &� 
��"�� 

"��"���$� 

HS 	� &� 
"�
�J� 	
� 

"���@� 
"��"���$� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2-���������� (��������-
2-����) � ���	!� "	�� 
2-Naphthylamine 
(naphthalen-2-amine) and 
its salts 

91-59-8, 
553-00-4, 
612-52-2 
� 	"���� 

202-080-4, 
209-030-0, 
210-313-6 
� 	"���� 

2921 45 00 � � 2921,45  

2 

4-����	������� 
(�������-4-����) � 
���	!� "	�� 
4-Aminobiphenyl (biphenyl-
4-amine) and its salts 

92-67-1, 
2113-61-3 
� 	"���� 

202-177-1 
� 	"���� 2921 49 80 � � 2921,49  

3 4-����	������� 
4-Nitrobiphenyl 92-93-3 202-204-7 2904 20 00 � � 2904,20  

4 �$���� 
Acephate 30560-19-1 250-241-2 2930 90 85 � � 2930,90  

5 �����	� 
Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 � � 2924,29  

6 ������� 
Aldicarb 116-06-3 204-123-2 2930 90 85 � %� 2930,90  

7 ������& 
Amitraz 33089-61-1 251-375-4 2925 29 00 � � 2925,29  

8 
�&��"��� !���� 
Asbestos Fibres:  
.��&	��� (Chrysotile) 

12001-29-5 
��� 132207-

32-0 
 2524 90 00 � � 2524,90  

9 ����&�� 
Atrazine 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10 � � 2933,69  

10 
/��&���� � ���	!� "	�� 
Benzidine and its salts 
����!��� ���&����� 
Benzidine derivatives 

92-87-5, 
36341-27-2 

� 	"���� 

202-199-1, 
252-984-8 
� 	"���� 

2921 59 90 � %� 2921,59  

11 .������� 
Carbaryl 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 � � 2924,29  

12 ��	�������� 
Chlorfenapyr 122453-73-0  2933 99 90 � %� 2933,99  

13 ��	&	����� 
Chlozolinate 84332-86-5 282-714-4 2934 99 90 � � 2934,99  

14 

��	�	� "���@� < 78% p, 
p'-��	�	�� ��� 1 g/kg 
DDT � DDT "�	��� 
"��"���$� 
Dicofol containing < 78% p, 
p'-Dicofol or 1 g/kg of DDT 
and DDT related compounds 

115-32-2 204-082-0 2906 29 00 � � 2906,29  

15 ����������� 
Dimethenamid 87674-68-8 �.a. 2934 99 90 � � 2934,99  

16 ���	���� 
Dinoterb 1420-07-1 215-813-8 2908 99 90 � � 2908,99  

17 L��	"����� 
Endosulfan 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 � � 2920,90  

18 M����	� 
Fenthion 55-38-9 200-231-9 2930 90 85 � %� 2930,90  

19 M����� �$����  
Fentin acetate 900-95-8 212-984-0 2931 00 95 � � 2931  

20 M����� ����	"�� 
Fentin hydroxide 76-87-9 200-990-6 2931 00 95 � � 2931  

21 W����-������	� # 
Methyl-parathion # 298-00-0 206-050-1 2920 11 00 � � 2920,11  

22 

W	�	�����-����	�-
������������ 
���	!��� ��&�!: DBBT 
Monomethyl-dibromo-
diphenyl methane 
Tradename: DBBT 

99688-47-8 402-210-1 2903 69 90 � � 2903,69  

23 

W	�	�����-����	�-
������� ����� 
���	!��� ��&�!: Ugilec 
121 ��� Ugilec 21 
('�Z���) 
Monomethyl-Dichloro-
Diphenyl methane;  
Tradename: Ugilec 121 or 
Ugilec 21 

— 400-140-6 2903 69 90 � � 2903,69  
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24 

W	�	�����-
�������	�������� ����� 
���	!��� ��&�!: Ugilec 
141 ('�Z���) 
Monomethyl-
Tetrachlorodiphenyl 
methane; 
Tradename: Ugilec 141 

76253-60-6 278-404-3 2903 69 90 � � 2903,69  

25 ����	��� 
Nitrofen 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 � � 2909,30  

26 
�	������	�� 
C6H4(OH)C9H19   
Nonylphenols 
C6H4(OH)C9H19  

25154- 
52-3 

(���	�, 
�	���-), 
84852- 
15-3 

(���	�,  
4-�	���-, 
���!�"��) 

11066- 
49-2 

(�&	�	���-
���	�), 
90481- 
04-2, 

(���	�, 
�	���-, 

���!�"��), 
104-40-5 
(p-�	���-

���	�) 
� 	"���� 

246-672-0 
 
 

284-325-5 
 
 
 

234-284-4 
 
 

291-844-0 
 
 
 

203-199-4 
� 	"���� 

2907 13 00 � %� 2907,13  

27 
�	������	� ��	"����� 
(C2H4O)nC15H24O 
Nonylphenol ethoxylates 
(C2H4O)nC15H24O 

9016-45-9, 
26027-38-3, 
68412-54-4, 
37205-87-1, 
127087-87-0 

� 	"���� 

 3402 13 00 � 
� %� 3402,13  

28 �����	�������� ���� 
Octabromodiphenyl ether 32536-52-0 251-087-9 2909 30 38 � %� 2909,30  

29 �"������	�-����� 
Oxydemeton-methyl 301-12-2 206-110-7 2930 90 85 � �   

30 �������	�������� ���� 
Pentabromodiphenyl ether 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 � %� 2909,30  

31 

������	�		��� 
"���	���� 
(PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, "	�� ������ (O-
M+), �����, ���� � 	"���� 
����!��� �<���
�X� 
�	������) 
Perfluorooctane sulfonates 
(PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, Metal salt (O-
M+), halide, amide, and 
other derivatives including 
polymers) 

1763-23-1 
2795-39-3 
� 	"���� 

�.a. 
2904 90 20 
2904 90 20 
� 	"���� 

� %� 2904,90 
2904,90  

32 M	"��	� 
Phosalone 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 � � 2934,99  

33 ����&	�	" 
Pyrazophos 13457-18-6 236-656-1 2933 59 95 � � 2933,59  

34 .!���	&�� 
Quintozene 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 � � 2904,90  

35 %���&�� 
Simazine 122-34-9 204-535-2 2933 69 10 � � 2933,69  

36 ����&�� 
Tecnazene 117-18-0 204-178-2 2904 90 85 � � 2904,90  

37 ��	����� 
Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 � � 2930,90  

38 �����	��	� 
Trichlorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 � � 2931  

39 

���	����	���
�� 

�������, 	"�� 
�����������
��� 

������� 
Triorganostannic 
compounds other than 
tributyltin compounds 

- - 2931 00 95 
� 	"���� � %� 2931  

40 �&���	"-����� 
Azinphos-methyl 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 � � 2933,99  
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41 ���&��	� 
Diazinon 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 � %� 2933,59  

42 ����	�!	" 
Dichlorvos 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 � %� 2919,90  

43 M������	� 
Fenarimol 60168-88-9 262-095-7 2933 59 95 � � 2933,59  

44 M�����	��	� 
Fenitrothion 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 � %� 2920,19  

45 W������	�	"  (1) 
Methamidophos (1) 10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 � � 2930,50  

46 ����!�� 
Paraquat 4685-14-7 225-141-7 2933 39 99 � � 2933,39  

47 ��	$����	� 
Procymidone  32809-16-8 251-233-1 2925 19 95 � � 2925,19  

48 �	���������� 
Tolylfluanid 731-27-1 211-986-9 2930 90 85 � %� 2930,90  

49 `���	&	��� 
Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 � � 2934,99  

50 ��������	� 
Anthraquinone 84-65-1 201-549-0 2914 61 00 � � 2914,61  

51 /������� 
Butralin 33629-47-9 251-607-4 2921 49 00 � � 2921,49  

52 ��	�	� 
Dicofol 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 � � 2906,29  

53 ����	��&	�- M 
Diniconazole-M 83657-18-5 �.a. 2933 99 80 � � 2933,99  

54 M����������	� 
Flurprimidol 56425-91-3 �.a. 2933 59 95 � � 2933,59  

55 ��	��� 
Nicotine 54-11-5 200-193-3 2939 99 00 � � 2939,99  

56 ��	����	� 
Propachlor 1918-16-7 217-638-2 2924 29 98 � � 2924,29  

 
 

����!"# � 
�'�#"���� %" %$�%#" ��0���"'%#� #�+)�+4��� 

 

����� 
��	
 �������
� CAS ��	
 EINECS 

��	
 CN 	� �	����-
�	��
� (*) 

������-
���� 

��	����� 
(**) 

HS 	� &� 
��"�� 

"��"���$� 

HS 	� &� 
"�
�J� 

	
� 
"���@� 

"��"���$� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2,4,5-� � ���� "	�� � �"��� 
2,4,5-T and its salts and esters 93-76-5 # 202-273-3 2918 91 00 �  2918,91 3808,5 

2 ������ (***) 
Aldrin (***) 309-00-2   �  2903,52 3808,5 

3 /�������� 
Binapacryl 485-31-4 207-612-9 2916 19 50 �  2916,19 3808,5 

4 .�����	�  
Captafol  2425-06-1 219-363-3 2930 50 00 �  2930,5 3808,5 

5 ��	���� (***) 
Chlordane (***) 57-74-9   �  2903,52 3808,5 

6 ��	������	��  
Chlordimeform  6164-98-3 228-200-5 2925 21 00 �  2925,21 3808,5 

7 ��	����&����  
Chlorobenzilate  510-15-6 208-110-2 2918 18 00 �  2918,18 3808,5 

8 DDT (***) 
DDT (***) 50-29-3   �  2903,62 3808,5 

9 �������� (***) 
Dieldrin (***) 60-57-1   �  2910,4 3808,5 

10 

����"��	-	��	-��&	� 
(DNOC) � ���	!� "	�� (�	 
J�	 "� ��	��
��	!� "	, 
���
��	!� "	 � �����
��	!� 
"	) 
Dinitro-ortho-cresol (DNOC) 
and its salts (such as 
ammonium salt, potassium salt 
and sodium salt) 

534-52-1 
2980-64-5 
5787-96-2 
2312-76-7 

208-601-1 
221-037-0 

– 
219-007-7 

2908 99 90 �  2908,99 
3808,9 
3808,92 
3808,93 

11 
���	"�� � ���	!� "	�� � 
�"��� 
Dinoseb and its salts and 
esters 

88-85-7 # 201-861-7 2908 91 00 �  2908,91 3808,5 

12 1,2-����	����� (EDB) 
1,2-Dibromoethane (EDB) 106-93-4 203-444-5 2903 31 00 �  2903,31 3808,5 

13 
L���������	���  (1,2-
����	�����)  
�thylene dichloride (1,2-
Dichloroethane) 

107-06-2 203-458-1 2903 15 00 �  2903,15 3808,5 
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14 L����� 	"�� 
Ethylene oxide 75-21-8 200-849-9 2910 10 00 �  2910,1 3808,5 

3824,8 
15 M��	��$������ 

Fluoroacetamide 640-19-7 211-363-1 2924 12 00 �  2924,12 3808,5 

16 HCH ("�
�J� �&	����)  
HCH (mixed isomers) 608-73-1 210-168-9 2903 51 00 �  2903,51 3808,5 

17 �������	� (***) 
Heptachlor (***) 76-44-8   �  2903,52 3808,5 

18 ��"���	����&�� (***) 
Hexachlorobenzene (***) 118-74-1   �  2903,62 3808,5 

19 U�����  
Lindane  58-89-9 200-401-2 2903 51 00 �  2903,51 3808,5 

20 

'������� @�!�, �<���
�X� 
��	����"� 
������� @�!�, 
���� 
������� @�!� � 
����	"����� � ���� 

������� @�!� 
Mercury compounds, 
including inorganic mercury 
compounds, alkyl mercury 
compounds and alkyloxyalkyl 
and aryl mercury compounds 

10112-91-1, 
21908-53-2 

� 	"���� 

233-307-5, 
244-654-7 
� 	"���� 

2852 00 00 �  2852 3808,5 

21 W	�	�	�	�	" 
Monocrotophos 6923-22-4 230-042-7 2924 12 00 �  2924,12 3808,5 

22 ������	� 
Parathion 56-38-2 200-271-7 2920 11 00 �  2920,11 3808,5 

23 
�������	����	� � ���	!� 
"	�� � �"��� 
Pentachlorophenol and its 
salts and esters 

87-86-5 # 201-778-6 2908 11 00 
2908 19 00 �  2908,11 

2908,19 

3808,5 
3808,9 
3808,92 
3808,93 
3808,94 
3808,99 

24 �	"���� (***) 
Toxaphene (***) 8001-35-2   �  — 3808,5 

25 

���J�"�� �	�����$�
� 
	
� "���@� "�
�J�:  
7% ��� !�J� ���	���� 
10% ��� !�J� ���	������ 
� 15% ��� !�J� ������ 
Dustable powder formulations 
containing a combination of: 
Benomyl at or above 7% 
Carbofuran at or above 10% 
and Thiram at or above 15% 

17804-35-2 
1563-66-2 
137-26-8 

 

241-775-7 
216-353-0 
205-286-2 

3808 99 90 
2933 99 90 
2932 99 85 
2930 30 00 

��M�  — 3808,92 

26 

W������	�	"  
(��"�!	�<�!� ����� 
�	�����$�
� "��"���$� 	
� 
"���@� !�J� 	� 600 g 
���!�� "��"���$�/l) 
Methamidophos  
(Soluble liquid formulations of 
the substance that exceed 600 
g active ingredient/l) 

10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 
3808 50 00 ��M�  2930,5 3808,5 

27 

W����-������	�  
(����&�	�� 	�$������ (L.) 
"� 19,5% ��� !�J� ���!�	� 
"�"�	
� � ���� "� 1,5% ��� 
!�J� ����� "��"���$�) 
Methyl-parathion  
(emulsifiable concentrates 
(EC) at or above 19,5% active 
ingredient and dusts at or 
above 1,5% active ingredient) 

298-00-0 206-050-1 2920 11 00 ��M�  2920,11 3808,5 

28 

M	"�����	�  
(��"�!	�<�!� ����� 
�	�����$�
� "��"���$� 	
� 
"���@� !�J� 	� 1.000 g 
���!�� "��"���$�/l)  
%�
�J� (E) � (Z) �&	���� 
(Z) – �&	��� 
(E) – �&	��� 
Phosphamidon  
(soluble liquid formulations of 
the substance that exceed 
1.000 g active ingredient/l)  
Mixture (E) & (Z) isomers 
(Z) – isomer 
(E) – isomer 

13171-21-6 
23783-98-4 

297-99-4 
236-116-5 2924 12 00 

3808 50 00 ��M�  2924,12 3808,5 

 
 

29 
30 
31 
32 
33 

�&��"��� !���� 
Asbestos Fibres:  
.�	��	��� (Crocidolite) 
����	��� (Actinolite) 
���	����� (Antophyllite) 
��	&�� (Amosite) 
����	��� (Tremolite) 

12001-28-4 
77536-66-4 
77536-67-5 
12172-73-5 
77536-68-6 

 
2524 10 00 
2524 90 00 
2524 90 00 
2524 90 00 
2524 90 00 

�  

2524,1 
2524,9 
2524,1 
2524,9 
2524,9 
2524,9 
2524,9 

6811,4 
6812,8 
6812,91 
6812,92 
6812,93 
6812,99 
6813,2 
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34 

�	����	�	!��� �������� 
(PBB) 
(��"�-) 
(	��-) 
(���-) 
Polybrominated biphenyls 
(PBB) 
(hexa-) 
 (octa-) 
 (deca-) 

 
36355-01-8 
27858-07-7 
13654-09-6 

 
252-994-2 
248- 696-7 
237-137-2 

2903 69 90 �  — 3824,82 

35 
�	����	�	!��� �������� 
(PCB) (***) 
Polychlorinated biphenyls 
(PCB) (***) 

1336-36-3   �  - 3824,82 

36 
�	����	�	!��� ��������� 
(PCT) 
Polychlorinated terphenyls 
(PCT) 

61788-33-8 262-968-2 2903 69 90 �  - 3824,82 

37 ��������� 	�	!	 
Tetraethyl lead 78-00-2 201-075-4 2931 00 95 �  2931 3811,11 

38 ���������� 	�	!	 
Tetramethyl lead 75-74-1 200-897-0 2931 00 95 �  2931 3811,11 

39 
Tris (2,3-����	���	���) 
�	"��� 
Tris (2,3-Dibromopropyl) 
phosphate 

126-72-7 204-799-9 2919 10 00 �  2919,1 3824,83 

40 

%!� �����������
�� 

�������, �<���
�X�: 
All tributyltin compounds, 
including: 
�����������
 	"�� 
(Tributyltin oxide) 
�����������
 ���	��� 
(Tributyltin fluoride) 
�����������
 ��������� 
(Tributyltin methacrylate) 
�����������
 ���&	�� 
(Tributyltin benzoate) 
�����������
 ��	��� 
(Tributyltin chloride) 
�����������
 ���	���� 
(Tributyltin linoleate) 
�����������
 �������� 
(Tributyltin naphthenate) 

 
 
 

56-35-9 
 

1983-10-4 
 

2155-70-6 
 

4342-36-3 
 

1461-22-9 
 

24124-25-2 
 

85409-17-2 

 
 
 

200-268-0 
 

217-847-9 
 

218-452-4 
 

224-399-8 
 

215-958-7 
 

246-024-7 
 

287-083-9 

2931 00 95 
 
 

2931 00 95 
 

2931 00 95 
 

2931 00 95 
 

2931 00 95 
 

2931 00 95 
 

2931 00 95 
 

2931 00 95 

�  

2931,00 
 
 

2931,00 
 

2931,00 
 

2931,00 
 

2931,00 
 

2931,00 
 

2931,00 
 

2931,00 

3808,99 
 
 

3808,99 
 

3808,99 
 

3808,99 
 

3808,99 
 

3808,99 
 

3808,99 
 

3808,99 

 
(*)  �	�����	��
�:  
 � – ��"��$��, 
 � – ����"���
"� �������
�, 
 ��M� – �&�&���	 	��"�� �	�����$�
� ��"��$���. 
(**)  ���������� ��	�����:  
 %� – "��	�	 	���������, 
 � – &�������� (� �	�����	��
� ��� �	�����	��
��� ��	�&!������) � "���� "� &�	�	��!"�!	�. 
(1)     �!�
 ����� ��	
 �� ����� �� ����� ��	
 �& ��
��� 2. ��
�<� / 	!	� ����	�� &� ��"�!	�<�!� ����� �	�����$�
� 
�������	�	"� 	
� "���@� !�J� 	� 600 g ���!�� "��"���$�/l. 
(***) �!� "��"���$� �	���
�@� &������ �&!	&�. 
#  ��!����� "� "��	 CAS ��	
�!� �	��&��� 
�������. 
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Form for Export Notification  
 
Note: This export notification is provided by the exporting country according to Article 12 of the Rotterdam Convention. The 
importing country is kindly requested to acknowledge receipt of this export notification within 30 days of the date indicated in 
section 7.  
 

Reference Number:       
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Exporting country       
Importing country       

 
SECTION 1 IDENTITY OF THE CHEMICAL SUBJECT TO THE EXPORT 

NOTIFICATION   
1.1 Common name       
1.2 Chemical name according to an internationally 

recognized nomenclature (e.g. IUPAC) 
      

1.4 Code numbers 
1.4.1 CAS number       
1.4.2 Harmonized system customs code       

 
1.4.3 Other numbers  

(if applicable, specify the numbering system) 
      

SECTION 2 
 

IDENTITY OF THE PREPARATION TO BE EXPORTED  
(Fill in Section 2 only in case of a mixture or preparation)   

2.1 Trade name and name of the preparation       
2.2 For each substance in the preparation that is subject 

to the export notification, concentration (%) and 
information as specified under SECTION 1  

      
 
 

 
SECTION 3 INFORMATION CONCERNING THE EXPORT  

 
3.1 Expected date of export (dd.mm.yy)       

3.2  Foreseen category (industrial chemical 
or pesticide) and foreseen use in 
importing country 

      

3.3 Name, address, telephone, fax and 
email of the importer 

      

3.4 Name, address, telephone, fax and 
email of the exporter 

      

 
SECTION 4 INFORMATION ON HAZARDS AND / OR RISKS OF THE 

CHEMICAL AND PRECAUTIONARY MEASURES  
(Please provide information in the table below or attach a copy of the 
safety data sheet that covers the information required.) 

4.1 Hazard classification (e.g. GHS, WHO, 
IARC, EU)  

      
 

4.2 Information on hazards and/or risks        
4.3 Information on precautionary 

measures to reduce exposure to and 
emission of the chemical 

      
 
 

4.4 Further information that may be useful 
to the importing country or has been 
requested by it, if available 

 

4.5 Reference  
 

SECTION 5 INFORMATION ON PHYSICO-CHEMICAL, TOXICOLOGICAL AND 
ECOTOXICOLOGICAL PROPERTIES  OF THE CHEMCIAL  
(Please provide information in the table below or attach a copy of the safety data 
sheet that covers the information required.) 

5.1 Summary information       
5.2 Reference       

 
SECTION 6 SUMMARY INFORMATION ON FINAL REGULATORY ACTION 

TAKEN BY THE EXPORTING COUNTRY 
6.1 Summary of the final regulatory action and data of entry into force 
       
 
6.2 The final regulatory action has been taken for the category 

 
  Pesticide                                           Industrial chemical 

Please indicate:  
- use or uses prohibited 
- use or uses that remain allowed 
- where available, estimated quantity of the chemical produced, imported, exported and used 
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6.3 Reference to the regulatory document 
       

 
SECTION 7 DESIGNATED NATIONAL AUTHORITIES (DNAs) 

 
7.1 Name, address, telephone, 

fax and email of the 
notifying DNA in the 
exporting country 

      

7.2 Name, address, telephone, 
fax and email of the DNA 
in the importing country 

      

 
Date, signature of the notifying DNA in the exporting country and official seal:  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Form for Acknowledging Receipt of Export Notification 
 

This is to acknowledge the receipt of the export notification: 
 

Name of the importing country       
Reference number of the export notification       

Chemical name        

 
Date, signature of the designated authority in the importing country and official seal:   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Please send the acknowledgment within 30 days of the date indicated in section 7 to the exporting country at the following 
address: 
 

Name and address 
 

      

 
 

������ 3. 
�-�","4 ,"&0��)" ," %$��)�Q�3� PIC $�%0($#" 

 
1. �$/0� $��"4� � �,)�,+�#( 
���!�	 ��$�  
W������ ��	
  
�	��"� ���������$�	�� ��	
 (��/)  

�
�"�	  
�	J���"� ��	
  
���$� � ��	
  
�����	�  
������"   

����"� 

�-mail ����"�  
 

���	!	��	 ��$� 
��� � ���&��� 	��	!	��	� ��$�  
M��$�
� 	��	!	��	� ��$�  
�����	�/������"  
�-mail ����"�  

 
2. �$/0� $��"4� � (,)�,+�#( 
���!�	 ��$�  

&��<�, �
�"�	  
�����	�  
������"   ����"� 

�-mail ����"�  
      

3. 
��+0�0�0 &�'�#"����, (#���#� �� ( �-��#( %($%0"+4� 
����
"� ��&�!  
CAS ��	
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На осно ву чла на 17. став 3. За ко на о тран сплан та ци ји

људ ских тки ва и ће ли ја (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 14/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал -
не за шти те  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К  
О НА ЧИ НУ И ПО СТУП КУ СА ЧИ ЊА ВА ЊА И 

ВО ЂЕ ЊА ЛИ СТЕ ЧЕ КА ЊА ЗА УГРА ЂИ ВА ЊЕ 
ЉУД СКИХ ТКИ ВА И ЋЕ ЛИ ЈА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин и по сту пак са -

чи ња ва ња и во ђе ња Ли сте че ка ња за угра ђи ва ње људ ских
тки ва и ће ли ја при ма о цу у свр ху ли је че ња. 

Члан 2.
Ли це са пре би ва ли штем у Ре пу бли ци Срп ској има јед -

на ку мо гућ ност укљу чи ва ња на Је дин стве ну ли сту че ка ња
(у да љем тек сту: Ли ста че ка ња), као и јед на ку мо гућ ност
ли је че ња угра ђи ва њем људ ских тки ва и ће ли ја. 

Члан 3.
(1) За при ма о ца људ ских тки ва и ће ли ја ко ји се угра ђу -

ју у свр ху ли је че ња во ди се Ли ста че ка ња.
(2) Ор га ни за ци о на је ди ни ца бол ни це че твр тог ни воа (у

да љем тек сту: Цен тар за тран сплан та ци ју) пред ла же при -
ма о ца људ ских тки ва и ће ли ја за ста вља ње на Ли сту че ка -
ња.

(3) Ли сту че ка ња за угра ђи ва ње по ре ду хит но сти, пре -
ма кли нич ким и иму но ге нет ским ин ди ка ци ја ма, са чи ња ва
и во ди Ко ор ди на ци о ни цен тар, са сје ди штем у бол ни ци че -
твр тог ни воа.

(4) Ин ди ка ци је из ста ва 3. овог чла на утвр ђу ју се стан -
дард ним опе ра тив ним по ступ ци ма Цен тра за тран сплан та -
ци ју.

(5) Ли ста че ка ња во ди се у пи са ном и елек трон ском
обли ку.

Члан 4.
(1) Ста вља ње при ма о ца људ ских ор га на на Ли сту че ка -

ња вр ши се на осно ву пи са ног при стан ка, при че му се исти
де таљ но упо зна је са ин фор ма ци ја ма о тран сплан та ци ји.

(2) При ста нак из ста ва 1. овог чла на за ма ло љет ног
при ма о ца људ ских тки ва и ће ли ја и пу но љет ног при ма о ца
људ ских тки ва и ће ли ја ли ше ног по слов не спо соб но сти
да ју оба ро ди те ља, ње гов за кон ски за ступ ник, од но сно ста -
ра лац.

Члан 5.
За ври је ме че ка ња на угра ђи ва ње људ ских тки ва и ће -

ли ја при ма лац мо ра оба вља ти ре дов не кон трол не пре гле де
у скла ду са стан дард ним опе ра тив ним по ступ ци ма Цен тра
за тран сплан та ци ју.

Члан 6.
(1) О про мје ни здрав стве ног ста ња при ма о ца људ ских

тки ва и ће ли ја на Ли сти че ка ња, ко ја тре нут но оне мо гу ћа -
ва угра ђи ва ње, над ле жни док тор ме ди ци не тре ба да пи са -
ним пу тем или елек трон ским пу тем и те ле фон ски оба ви је -
сти Ко ор ди на ци о ни цен тар, ко ји ће при ма о ца људ ских тки -
ва и ће ли ја при вре ме но ис кљу чи ти са Ли сте че ка ња. 

(2) Сва ка про мје на здрав стве ног ста ња при ма о ца људ -
ских тки ва и ће ли ја на Ли сти че ка ња еви ден ти ра се у пи са -
ном и елек трон ском об ли ку у ро ку од 24 часа по ње ном на -
стан ку. 

Члан 7.
(1) На при је длог Цен тра за тран сплан та ци ју, Ко ор ди на -

ци о ни цен тар по но во ста вља при ма о ца људ ских тки ва и
ће ли ја на Ли сту че ка ња на кон по бољ ша ња ње го вог здрав -
стве ног ста ња. 

(2) За по нов но ста вља ње при ма о ца људ ских тки ва и ће -
ли ја на Ли сту че ка ња при мје њу ју се исте ин ди ка ци је као и
за пр во ста вља ње на Ли сту че ка ња. 

Члан 8. 
(1) При ма лац људ ских тки ва и ће ли ја под но си Ко ор ди -

на ци о ном цен тру пи са ни за хтјев за ис кљу че ње са Ли сте
че ка ња.

(2) За при ма о ца људ ских тки ва и ће ли ја ли ше ног по -
слов не спо соб но сти и ма ло љет ног при ма о ца људ ских тки -
ва и ће ли ја, за хтјев из ста ва 1. овог чла на под но се оба ро -
ди те ља, за кон ски за ступ ник или ста ра лац. 

Члан 9.
Ко ор ди на ци о ни цен тар, на при је длог Цен тра за тран -

сплан та ци ју, а на осно ву ин ди ка ци ја про пи са них стан дард -
ним опе ра тив ним по ступ ци ма овог цен тра, трај но ис кљу -
чу је са Ли сте че ка ња при ма о ца људ ских тки ва и ће ли ја.

Члан 10.
Ко ор ди на ци о ни цен тар ис кљу чу је при ма о ца људ ских

ор га на са Ли сте че ка ња у слу ча ју смр ти и на кон оба вље ног
угра ђи ва ња људ ских тки ва и ће ли ја. 

Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/04-020-47/10
5. јануара 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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На осно ву чла на 17. став 3. За ко на о тран сплан та ци ји

људ ских ор га на (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 14/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти -
те  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К  
О НА ЧИ НУ И ПО СТУП КУ СА ЧИ ЊА ВА ЊА И ВО ЂЕ ЊА

ЛИ СТЕ ЧЕ КА ЊА ЗА УГРА ЂИ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ ОР ГА НА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин и по сту пак са -

чи ња ва ња и во ђе ња Ли сте че ка ња за угра ђи ва ње људ ских
ор га на при ма о цу у свр ху ли је че ња. 

Члан 2. 
Ли це са пре би ва ли штем у Ре пу бли ци Срп ској има јед -

на ку мо гућ ност укљу чи ва ња на Је дин стве ну ли сту че ка ња
(у да љем тек сту: Ли ста че ка ња), као и јед на ку мо гућ ност
ли је че ња угра ђи ва њем људ ских ор га на. 

Члан 3. 
(1) За при ма о ца људ ских ор га на ко ји се угра ђу ју у свр -

ху ли је че ња во ди се Ли ста че ка ња. 
(2) Ор га ни за ци о на је ди ни ца бол ни це че твр тог ни воа (у

да љем тек сту: Цен тар за тран сплан та ци ју) пред ла же при -
ма о ца људ ских ор га на за ста вља ње на Ли сту че ка ња. 

(3) Ли сту че ка ња за угра ђи ва ње по ре ду хит но сти,
пре ма кли нич ким и иму но ге нет ским ин ди ка ци ја ма, са чи -
ња ва и во ди Ко ор ди на ци о ни цен тар, са сје ди штем у бол ни -
ци че твр тог ни воа. 

(4) Ин ди ка ци је из ста ва 3. овог чла на утвр ђу ју се стан -
дард ним опе ра тив ним по ступ ци ма Цен тра за тран сплан та -
ци ју.

(5) Ли ста че ка ња во ди се у пи са ном и елек трон ском
обли ку.

Члан 4.
(1) Ста вља ње при ма о ца људ ских ор га на на Ли сту че ка -

ња вр ши се на осно ву пи са ног при стан ка, при че му се исти
де таљ но упо зна је са ин фор ма ци ја ма о тран сплан та ци ји.

(2) При ста нак из ста ва 1. овог чла на за ма ло љет ног
при ма о ца људ ских ор га на и пу но љет ног при ма о ца људ -
ских ор га на ли ше ног по слов не спо соб но сти да ју оба ро ди -
те ља, за кон ски за ступ ник или ста ралац. 

Члан 5.
За ври је ме че ка ња на угра ђи ва ње људ ских ор га на при -

ма лац мо ра оба вља ти ре дов не кон трол не пре гле де у скла -
ду са стан дард ним опе ра тив ним по ступ ци ма Цен тра за
тран сплан та ци ју. 

Члан 6.
(1) О про мје ни здрав стве ног ста ња при ма о ца људ ских

ор га на на Ли сти че ка ња, ко ја тре нут но оне мо гу ћа ва угра -
ђи ва ње, над ле жни док тор ме ди ци не тре ба да пи са ним пу -
тем или у елек трон ском об ли ку и те ле фон ски оба ви је сти
Ко ор ди на ци о ни цен тар, ко ји ће при ма о ца људ ских ор га на
при вре ме но ис кљу чи ти са Ли сте че ка ња. 

(2) Сва ка про мје на здрав стве ног ста ња при ма о ца људ -
ских ор га на на Ли сти че ка ња еви ден ти ра се у пи са ном и
елек трон ском об ли ку у ро ку од 24 часа по ње ном на стан ку.

Члан 7.
(1) На при је длог Цен тра за тран сплан та ци ју, Ко ор ди на -

ци о ни цен тар по но во ста вља на Ли сту че ка ња при ма о ца
људ ских ор га на на кон по бољ ша ња ње го вог здрав стве ног
ста ња.

(2) За по нов но ста вља ње при ма о ца људ ских ор га на на
Ли сту че ка ња при мје њу ју се исте ин ди ка ци је као и за пр во
ста вља ње на Ли сту че ка ња. 

Члан 8.

(1) При ма лац људ ских ор га на под но си Ко ор ди на ци о -
ном цен тру пи са ни за хтјев за ис кљу че ње са Ли сте че ка ња.

(2) За при ма о ца људ ских ор га на ли ше ног по слов не
спо соб но сти и ма ло љет ног при ма о ца људ ских ор га на
захтјев из ста ва 1. овог чла на под но се оба ро ди те ља, за кон -
ски за ступ ник или ста ра лац.

Члан 9.

Ко ор ди на ци о ни цен тар, на при је длог Цен тра за тран -
сплан та ци ју, а на осно ву ин ди ка ци ја про пи са них стан дард -
ним опе ра тив ним по ступ ци ма овог цен тра, трај но ис кљу -
чу је при ма о ца људ ских ор га на са Ли сте че ка ња.

Члан 10.

Ко ор ди на ци о ни цен тар ис кљу чу је при ма о ца људ ских
ор га на са Ли сте че ка ња у слу ча ју смр ти и на кон оба вље ног
угра ђи ва ња људ ских ор га на. 

Члан 11.

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

Број: 11/04-020-47/10
5. јануара 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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На осно ву чла на 123. став 2. За ко на о здрав стве ној за -

шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О НА ЧИ НУ И СА ДР ЖА ЈУ ОГЛА ША ВА ЊА 

ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин и са др жај огла -
ша ва ња здрав стве не уста но ве у сред стви ма јав ног ин фор -
ми са ња и дру гим огла сним сред стви ма.

Члан 2.

(1) Огла ша ва њем, у сми слу овог пра вил ни ка, сма тра се
огла ша ва ње здрав стве не уста но ве и здрав стве них услу га
ко је се пру жа ју у здрав стве ној уста но ви и дру гом прав ном
ли цу.

(2) Под огла сним сред ством, у сми слу овог пра вил ни -
ка, сма тра се: ле так, про спект, ам ба ла жа про из во да, пла кат,
фо то гра фи ја, оглед ни кар тон, па но, тран спа рент, бил борд,
ра свјет но ти је ло, дис плеј, мо тор но во зи ло, сред ство по -
слов не ко му ни ка ци је (ме мо ран дум, ко вер та, по слов на кар -
та), сред ство по слов не ре пре зен та ци је (че стит ка, ка лен -
дар, ро ков ник), веб сајт здрав стве не уста но ве, као и дру га
сред ства по мо ћу ко јих се огла сна по ру ка мо же учи ни ти до -
ступ на при ма о цу.

Члан 3.

Здрав стве на уста но ва се мо же огла ша ва ти на згра ди у
ко јој се на ла зи про сто ри ја исте, у скла ду са рје ше њем о
испу ње но сти усло ва за рад здрав стве не уста но ве Ми ни -
стар ства здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство).

Члан 4.

(1) Оглас из чла на 3. овог пра вил ни ка мо ра са др жа ва -
ти: на зив здрав стве не уста но ве, озна ку дје лат но сти ко ја се
оба вља у скла ду са рје ше њем Ми ни стар ства, рад но ври је -
ме, адре су, елек трон ску адре су и/или те ле фон здрав стве не
уста но ве. 
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(2) Оглас из чла на 3. овог пра вил ни ка мо же са др жа ва ти
име и пре зи ме, струч но и ака дем ско зва ње док то ра ме ди ци -
не ко ји пру жа услу ге у на ве де ној здрав стве ној уста но ви.

Члан 5.
(1) Огла ша ва ње ди јаг но стич ких и те ра пиј ских про це -

ду ра у здрав стве ној уста но ви до зво ље но је у скла ду са рје -
ше њем Ми ни стар ства.

(2) Оглас из ста ва 1. овог чла на мо же са др жа ва ти ло го -
тип на зи ва здрав стве не уста но ве. 

Члан 6.
У огла су из чла на 5. став 1. не ис ти че се име док то ра

ме ди ци не ко ји пру жа од ре ђе ну услу гу. 

Члан 7.
Знак огла ша ва ња здрав стве не уста но ве, ко ји ука зу је на

смјер у ко јем се на ла зи здрав стве на уста но ва, са др жи на -
зив и/или ло го тип здрав стве не уста но ве. 

Члан 8.
Здрав стве не уста но ве из чла на 1. овог пра вил ни ка оба -

ве зне су да ускла де на чин огла ша ва ња свог ра да са од ред -
ба ма овог пра вил ни ка у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на
сна гу овог пра вил ни ка. 

Члан 9.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/04-020-1/11
10. јануара 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

123
На осно ву чла на 63. став 2. За ко на о уре ђе њу про сто ра

и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О СА ДР ЖА ЈУ И КОН ТРО ЛИ ТЕХ НИЧ КЕ 

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се ди је ло ви тех нич ке до -

ку мен та ци је, са др жај тех нич ке до ку мен та ци је, вр сте про -
је ка та ко ји чи не тех нич ку до ку мен та ци ју, фор ми ра ње тех -
нич ке до ку мен та ци је, кон тро ла тех нич ке до ку мен та ци је и
на кна да за из ра ду, ре ви зи ју и но стри фи ка ци ју тех нич ке до -
ку мен та ци је.

Члан 2.
Из ра зи упо три је бље ни у овом пра вил ни ку има ју сље -

де ћа зна че ња:
а) об но ва ло ка ци је je из град ња но вог објек та на ис тој

ло ка ци ји ка да се за др жа ва гра ђе вин ска пар це ла у по сто је -
ћим гра ни ца ма, а мо же би ти: из град ња но вог објек та ко ји
је иден ти чан по ру ше ном објек ту и ло ци ран на мје сту тог
објек та, од но сно објек та ко ји се пла ни ра за укла ња ње или
ре кон струк ци ју; из град ња но вог објек та у гра ни ца ма по -
сто је ће гра ђе вин ске пар це ле, а на осно ву до ку мен та про -
стор ног уре ђе ња, 

б) објек ти ви со ко град ње су: стам бе не и по слов не згра -
де, објек ти за јав не на мје не (га ра же, шко ле, об да ни шта,
бол ни це, хо те ли, мо те ли, по зо ри шта, би о ско пи и дру го),
објек ти ко ји слу же са о бра ћа ју, енер гет ски, ин ду стриј ски,
по љо при вред ни и дру ги при вред ни објек ти,

в) ли ниј ски ин фра струк тур ни си сте ми су: пу те ви, же -
ље зни це, жи ча ре, хи дро тех нич ке ре гу ла ци је (плов ни ка на -
ли, дре на же, хи дро ме ли о ра ци о ни си сте ми за на вод ња ва ње

и од вод ња ва ње и сл.), же ље знич ке пру ге и шин ски си сте -
ми, зе маљ ске и ко му нал не ин фра струк ту ре (цје во вод ни си -
сте ми во до во да, ка на ли за ци је, да ле ко во да, то пло во да, наф -
то во да, га со во да и те ле ко му ни ка ци о ни ка блов ски си сте ми
и ин ста ла ци је и дру ги си сте ми ве за), ко ји мо гу би ти над -
зем ни и под зем ни, 

г) за хва ти у про сто ру ко ји ма се ми је ња на чин ко ри шће -
ња про сто ра су: ис ко пи, по зај ми шта, на си пи, од ла га ли шта,
де по ни је от пад ног ма те ри ја ла, риб ња ци, мре сти ли шта,
вје штач ка је зе ра, отва ра ње по вр шин ских ко по ва за екс пло -
а та ци ју ру де и ми не рал них си ро ви на и дру ги за хва ти на зе -
мљи шту,

д) по моћ ни објек ти су објек ти ко ји слу же за ре дов ну
упо тре бу и одр жа ва ње глав ног објек та или за ор га ни зо ва -
ње гра ди ли шта при је за по чи ња ња ра до ва гра ђе ња и дру го,
а по ка рак те ру мо гу би ти стал ни или при вре ме ни,

ђ) са на ци ја те ре на је из во ђе ње ра до ва на ло ка ци ји на -
кон из во ђе ња ра до ва из тач ке г) овог чла на, а под ра зу ми је -
ва спро во ђе ње мје ра обез бје ђе ња ко ји ма се трај но спре ча -
ва мо гућ ност по ја ве опа сно сти за љу де, имо ви ну и жи вот -
ну сре ди ну и при во ђе ње те ре на пр во бит ној на мје ни укљу -
чу ју ћи и ре кул ти ва ци ју те ре на (озе ле ња ва ње, по шу мља ва -
ње и дру го), у ро ку ко ји је утвр ђен про јек том са на ци је те -
ре на и дру го, 

е) си ту а ци о но рје ше ње (си ту а ци ја) је тло црт гра ђе вин -
ске пар це ле, из ра ђен у од го ва ра ју ћем мје ри лу, ко јим се
при ка зу је гра ђе вин ска пар це ла и њен по ло жај у од но су на
стра не сви је та и су сјед не пар це ле и објек те, ве ли чи на и по -
ло жај по сто је ћих обје ка та и обје ка та чи ја се из град ња пла -
ни ра у окви ру гра ђе вин ске пар це ле, при ступ на са о бра ћај -
ну по вр ши ну и дру го, са ја сно озна че ном гра ни цом гра ђе -
вин ске пар це ле и озна ка ма ка та стар ских че сти ца, од но сно
њи хо вих ди је ло ва ко је се на ла зе у об у хва ту гра ђе вин ске
пар це ле пла ни ра не за гра ђе ње објек та,

ж) од го ва ра ју ће мје ри ло је мје ри ло из ра де гра фич ког
при ло га ко јим се омо гу ћа ва пот пу на пре глед ност са др жа ја
гра фич ког при ло га и еле ме на та де фи ни са них ле ген дом
при ло га,

з) ле ген да гра фич ког при ло га је та бе лар ни при каз еле -
ме на та при ло га ко ја, пу тем од го ва ра ју ћих гра фич ких и ну -
ме рич ких озна ка у бо ји, омо гу ћа ва пот пу ну пре глед ност и
чи тљи вост са др жа ја гра фич ког при ло га,

и) по стро је ње је функ ци о нал но по ве за на опре ма за
оба вља ње тех но ло шког или дру гог про це са у скла ду са на -
мје ном објек та и

ј) опре ма под ра зу ми је ва појединачнe уређајe, стројевe,
про це сне ин ста ла ци је и другe дијеловe од ко јих се са сто ји
по стро је ње или ко ји су са мо стал но угра ђе ни у обје кат ра -
ди тех но ло шког или дру гог про це са у скла ду са на мје ном
објек та.

Члан 3.
Тех нич ку до ку мен та ци ју чи ни скуп про је ка та, ела бо ра -

та, при ло га, про ра чу на, упут ста ва и дру гих до ку ме на та, у
за ви сно сти од вр сте и сло же но сти објек та.

Члан 4.
Вр сте про је ка та ко ји чи не тех нич ку до ку мен та ци ју у

скла ду са За ко ном су: идеј ни про је кат, глав ни про је кат, из -
вед бе ни про је кат, про је кат из ве де ног ста ња и про је кат
укла ња ња објек та. 

II - ДИ ЈЕ ЛО ВИ ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Члан 5.
(1) Тех нич ка до ку мен та ци ја за гра ђе ње обје ка та ви со -

ко град ње, од но сно про јек ти из чла на 4. овог пра вил ни ка, у
за ви сно сти од вр сте и тех нич ке струк ту ре објек та и ни воа
тех нич ке до ку мен та ци је, са сто је се од сље де ћих ди је ло ва:

а) про јект ни за да так,
б) тех нич ки опис, од но сно тех нич ки из вје штај,
в) ар хи тек тон ски про је кат,
г) гра ђе вин ски про је кат, 
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д) про јек ти ин ста ла ци ја (елек тро ин ста ла ци је, ма -
шин ске, га сне, во до во да, ка на ли за ци је и дру ги),

ђ) про је кат тех но ло шког про це са,
е) про је кат уград ње опре ме,
ж) ела бо рат о ге о тех нич ким и ге о ме ха нич ким и дру гим

ис тра жним ра до ви ма,
з) про је кат или ела бо рат ге о дет ских ра до ва,
и) про је кат вањ ског уре ђе ња, 
ј) пред мјер и пред ра чун ра до ва са опи сом ра до ва,
к) при лог или ела бо рат за шти те од по жа ра,
л) ела бо рат за шти те жи вот не сре ди не,
љ) ела бо рат о збри ња ва њу от па да,
м) при лог за шти те на ра ду,
н) про је кат лиф то ва и еска ла то ра,
њ) ела бо рат за шти те су сјед них обје ка та,
о) про је кат осма тра ња тла и објек та у то ку гра ђе ња и

ко ри шће ња,
п) про је кат или ела бо рат екс про при ја ци је и
р) дру ги ела бо ра ти и про јек ти пре ма по тре би.
(2) Ако је при је по чет ка из во ђе ња ра до ва на из град њи

објек та по треб но из ве сти при прем не ра до ве из чла на 33.
овог пра вил ни ка, тех нич ка до ку мен та ци ја из ста ва 1. овог
чла на са др жи и ела бо рат при прем них ра до ва.

(3) Из ра ди по је ди них про је ка та из ста ва 1. овог чла на
прет хо де ис тра жни ра до ви и прет ход на про у ча ва ња, а об у -
хва та ју:

а) син те зу ре зул та та прет ход них сту ди ја, ела бо ра та и
про је ка та,

б) при ку пља ње и ана ли зу по да та ка из рас по ло жи вих
до ку ме на та про стор ног уре ђе ња и ана ли зу дру гих по себ -
них усло ва и

в) ис тра жи ва ња, мје ре ња, из ра ду по себ них сту ди ја,
про грам ских за да та ка, идеј них про је ка та и дру гих вр ста
тех нич ке до ку мен та ци је ко ја је по треб на за из ра ду по је ди -
них про је ка та из ста ва 1. овог чла на.

(4) Ис тра жни ра до ви и прет ход на про у ча ва ња из ста ва
3. овог чла на вр ше се на осно ву по себ них про јект них за да -
та ка, ко ји чи не са став ни дио по себ них про је ка та из ста ва 1.
овог чла на.

(5) Тех нич ка до ку мен та ци ја, од но сно по себ ни про јек ти
из ра ђе ни на осно ву ис тра жних ра до ва и прет ход них про -
уча ва ња под ли је жу ре ви зи ји, од но сно но стри фи ка ци ји у
скла ду са по себ ним за ко ни ма.

Члан 6.
(1) Ра ди во ђе ња је дин стве не еви ден ци је о ста њу про -

сто ра, овла шће но прав но ли це ко је је из вр ши ло ге о тех нич -
ке и дру ге ис тра жне ра до ве до ста вља ела бо ра те, сту ди је и
дру ге по дат ке о спро ве де ним ис тра жним ра до ви ма над ле -
жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јој те ри то -
ри ји је ло ка ци ја на ко јој су из вр ше на ис тра жи ва ња, у скла -
ду са За ко ном, овим пра вил ни ком и дру гим про пи си ма до -
не се ним на осно ву За ко на.

(2) Ако се из во де ра до ви на отва ра њу ге о ло шких про -
фи ла: ко па ни бу на ри, бу ше ни бу на ри, сон ди ра ње те ре на,
ис ко пи у ши ро ком оби му, ко па ње ка на ла ду би не 3 м и ви -
ше и слич ни ра до ви, сни ма ју се про фи ли тла и са ком плет -
ном до ку мен та ци јом о из вр ше ним ис тра жним ра до ви ма
до ста вља ју над ле жном ор га ну из ста ва 1. овог чла на.

(3) Слу жба за до ку мен та ци ју је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве до ста вље не ре зул та те ис тра жних ра до ва из ст. 1. и
2. овог чла на, као и ре зул та те свих ис тра жних ра до ва из вр -
ше них на сво јој те ри то ри ји трај но чу ва на по себ но од ре ђе -
ном мје сту у про сто ри ја ма слу жбе за до ку мен та ци ју.

(4) Ра ди ра ци о нал не из град ње и фун ди ра ња обје ка та,
при је при сту па ња из ра ди тех нич ке до ку мен та ци је про јек -
тант при ба вља по дат ке о ис тра жним ра до ви ма из вр ше ним
на ло ка ци ји на ко јој се пла ни ра гра ђе ње и на свим бли жим
ло ка ци ја ма на ко ји ма су ра ни је из вр ше на ис тра жи ва ња.

(5) По да ци из ста ва 4. овог чла на на ро чи то се ко ри сте
за гра ђе ње и фун ди ра ње обје ка та за ко је ни је, у скла ду са
по себ ним за ко ном, про пи са на оба ве за ге о тех нич ких и дру -
гих ис тра жних ра до ва.

(6) На за хтјев овла шће ног ли ца ко је вр ши из ра ду до ку -
мен та про стор ног уре ђе ња, ур ба ни стич ко-тех нич ких усло -
ва, струч ног ми шље ња или тех нич ке до ку мен та ци је за
одре ђе ни обје кат, као и ин ве сти то ра и дру гих за ин те ре со -
ва них ли ца, слу жба за до ку мен та ци ју из ста ва 3. овог чла -
на обез бје ђу је увид у за тра же ну до ку мен та ци ју, од но сно
при пре ма из вод из исте.

Члан 7.
(1) Тех нич ка до ку мен та ци ја за гра ђе ње ли ниј ских ин -

фра струк тур них си сте ма, у за ви сно сти од вр сте и тех нич -
ке струк ту ре си сте ма, са сто ји се од ди је ло ва из чла на 5.
овог пра вил ни ка, осим про је ка та под т. ђ) и н) у чла ну 5.
овог пра вил ни ка.

(2) Си ту а ци о но рје ше ње за објек те из ста ва 1. овог чла -
на при ка зу је се као пре глед на си ту а ци ја са уцр та ном тра -
сом и објек ти ма ли ниј ског ин фра струк тур ног си сте ма на
ажур ној ге о дет ској под ло зи у од го ва ра ју ћем мје ри лу и са
ви дљи во озна че ним бро је ви ма ка та стар ских че сти ца и гра -
ни цом гра ђе вин ске пар це ле.

(3) Ако се гра де по моћ ни објек ти, згра де и дру ги ин -
фра струк тур ни објек ти као пра те ћи објек ти ли ниј ских ин -
фра струк тур них си сте ма, тех нич ка до ку мен та ци ја за исте
се са сто ји од ди је ло ва из чла на 5. овог пра вил ни ка.

Члан 8.
Тех нич ка до ку мен та ци ја за из во ђе ње за хва та у про сто -

ру ко ји ма се ми је ња на чин ко ри шће ња про сто ра, по ред
дије ло ва из чла на 7. став 1. овог пра вил ни ка, са др жи и
про је кат са на ци је те ре на.

Члан 9.
(1) Тех нич ка до ку мен та ци ја за укла ња ње обје ка та са -

сто ји се од сље де ћих ди је ло ва:
а) про је кат укла ња ња из чла на 60. овог пра вил ни ка,
б) план уре ђе ња пар це ле на кон укла ња ња објек та,
в) технологијa укла ња ња, укљу чу ју ћи и де мон та жу

опре ме,
г) пред мјер и пред ра чун ра до ва са опи сом ра до ва,
д) при лог или ела бо рат за шти те од по жа ра,
ђ) ела бо рат за шти те жи вот не сре ди не,
е) ела бо рат о збри ња ва њу от па да,
ж) при лог за шти те на ра ду,
з) ела бо рат за шти те су сјед них обје ка та,
и) про је кат осма тра ња тла и објек та у то ку ру ше ња или

де мон та же објек та или ње го вог ди је ла и
ј) дру ге ди је ло ве у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке

струк ту ре објек та.
(2) Ако је за ври је ме ко ри шће ња објек та до шло до

измје не тех но ло шког про це са или опре ме или у не до стат -
ку про јек та на осно ву ко јег је обје кат из гра ђен, из ра ђу је се
тех нич ки из вје штај по сто је ћег ста ња објек та, тех но ло шког
про це са и опре ме.

III - СА ДР ЖАЈ ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Члан 10.
Са др жај тех нич ке до ку мен та ци је про пи сан је За ко ном

о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (у да љем тек сту: За кон),
овим пра вил ни ком, тех нич ким про пи си ма, по себ ним за ко -
ни ма и про пи си ма до не се ним на осно ву тих за ко на и пра -
ви ла стру ке. 

Члан 11.
Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи:
а) оп шту до ку мен та ци ју,
б) про јект ни за да так, 
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в) под ло ге и елаборатe за из ра ду тех нич ке до ку мен та -
ци је,

г) тек сту ал ну до ку мен та ци ју,
д) ну ме рич ку до ку мен та ци ју,
ђ) гра фич ку до ку мен та ци ју и
е) пра те ће ела бо ра те, при ло ге и сту ди је.

Члан 12.
(1) Оп шта до ку мен та ци ја са др жи:
а) на слов ну стра ну са: на зи вом објек та (вр ста, на мје на,

ка па ци тет и ка рак тер објек та) и по да ци ма о ло ка ци ји
објек та, од но сно адре си ло ка ци је (на зив објек та мо ра би ти
ускла ђен са на зи вом објек та из прет ход но из да тих ло ка циј -
ских усло ва), вр стом про јек та (идеј ни, глав ни, из вед бе ни
или дру ги); озна ком или бро јем про јек та, да ту мом из ра де
про јек та; по да ци ма о ин ве сти то ру (на зив/име и адре са) и
по да ци ма о прав ном ли цу (на зив и сје ди ште) ко је је из ра -
ди ло тех нич ку до ку мен та ци ју,

б) рје ше ња о име но ва њу глав ног про јек тан та, про јек та -
на та за од ре ђе не ди је ло ве про јек та, од но сно ко ор ди на то ра
про јек та,

в) ли цен це за овла шће на прав на и фи зич ка ли ца ко ја су
уче ство ва ла у из ра ди тех нич ке до ку мен та ци је,

г) ло ка циј ске усло ве,
д) пот пи са ну и овје ре ну из ја ву глав ног про јек тан та о

ком плет но сти тех нич ке до ку мен та ци је и ме ђу соб ној
ускла ђе но сти про је ка та,

ђ) пот пи са ну и овје ре ну из ја ву ко ор ди на то ра про јек та о
ком плет но сти тех нич ке до ку мен та ци је и ме ђу соб ној
ускла ђе но сти про је ка та и

е) пот пи са ну и овје ре ну из ја ву про јек тан та од ре ђе ног
ди је ла про јек та о ком плет но сти, ис прав но сти и ква ли те ту
про јек та за ко ји је име но ван.

(2) По ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, са став -
ни дио оп ште до ку мен та ци је чи ни и за вр шни из вје штај о
кон тро ли укуп не тех нич ке до ку мен та ци је из ра ђен од стра -
не овла шће ног ре ви ден та.

(3) Оп шта до ку мен та ци ја про јек та ко ји је из ра ђен на
стра ном је зи ку са др жи по дат ке о стра ном прав ном ли цу
ко је је из ра ди ло про је кат и сје ди шту стра ног прав ног ли ца.

(4) Са став ни дио оп ште до ку мен та ци је про јек та из ста -
ва 3. овог чла на чи ни и за вр шни из вје штај о но стри фи ка -
ци ји укуп не тех нич ке до ку мен та ци је из ра ђен од стра не
овла шће ног ре ви ден та.

Члан 13.
(1) Про јект ни за да так са др жи:
а) ци ље ве и свр ху из ра де про јек та,
б) оба ве зу про јек то ва ња и из град ње објек та у скла ду са

од го ва ра ју ћим до ку мен том про стор ног уре ђе ња, ло ка циј -
ским усло ви ма, ур ба ни стич ко-тех нич ким усло ви ма, струч -
ним ми шље њем, са гла сно сти ма прет ход но при ба вље ним у
по ступ ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва и дру гим са гла сно -
сти ма ко је се при ба вља ју при је из ра де тех нич ке до ку мен -
та ци је у скла ду са За ко ном и по себ ним за ко ни ма, прет ход -
ном про цје ном ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за објек те за
ко је је из ра да те про цје не про пи са на по себ ним за ко ном и
дру го,

в) оба ве зу про јек то ва ња и из град ње објек та у скла ду са
од го ва ра ју ћим по себ ним тех нич ким про пи си ма уз при мје -
ну про пи са них стан дар да ка ко би се по сти гла без бјед ност
објек та у скла ду са чла ном 59. За ко на,

г) по дат ке о ло ка ци ји: адре са ло ка ци је, озна ке ка та -
стар ских че сти ца ко је се на ла зе у об у хва ту гра ђе вин ске
пар це ле на ко јој се пла ни ра гра ђе ње, бли зи на јав них пу те -
ва, по да ци о ста њу жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и о по -
друч ју мо гу ћег ути ца ја пла ни ра ног објек та и дру ги по да ци
ва жни за из бор ло ка ци је објек та на пред мет ној гра ђе вин -
ској пар це ли,

д) по дат ке о објек ту: на зив објек та, вр ста и на мје на
објек та, ка рак тер објек та (стал ни или при вре ме ни), ка па -

ци тет из ра жен у је ди ни ца ма у скла ду са ње го вом на мје ном
(обим про из вод ње, про пу сна моћ и дру го), хо ри зон тал ни
га ба ри ти, вер ти кал ни га ба ри ти (спрат ност) објек та, вањ -
ско уре ђе ње и при ступ на пар це лу и дру ги оп шти по да ци о
објек ту,

ђ) по дат ке о тех нич ким под ло га ма за про јек то ва ње,
е) по дат ке о гра ђе вин ским ма те ри ја ли ма и на чи ну њи -

хо ве об ра де,
ж) по дат ке о ин ста ла ци ја ма,
з) по дат ке о пла ни ра ној опре ми ко ја ће се угра ђи ва ти и

на чи ну мон та же,
и) по дат ке о тех но ло шким про це си ма, штет но сти ма и

опа сно сти ма ко је мо гу угро зи ти жи вот ну сре ди ну, а про -
исти чу из тих про це са,

ј) по дат ке о прет ход но из ве де ним ис тра жним ра до ви -
ма,

к) по себ не за хтје ве ко је је по треб но ис пу ни ти за пред -
мет ни обје кат у скла ду са За ко ном, по себ ним за ко ни ма,
тех нич ким нор ма ти ви ма и стан дар ди ма и пра ви ли ма стру -
ке,

л) фа зе, ди на ми ка и ори јен та ци о ни рок за из град њу
објек та,

љ) рок за из ра ду про јек та и
м) пот пис и овје ру ин ве сти то ра.
(2) Про јект ни за да так за хи дро тех нич ке објек те: хи дро -

е нер гет ски објек ти, бра не и аку му ла ци је, хи дро ме ли о ра -
ци о ни си сте ми (на вод ња ва ње и од вод ња ва ње), снаб ди је ва -
ње во дом на се ља, ин ду стриј ских и дру гих обје ка та, од во -
ђе ње и пре чи шћа ва ње от пад них во да, уре ђе ње ри јеч них
то ко ва, плов ни пу те ви и при ста ни шта, по ред по да та ка из
ста ва 1. овог чла на са др жи оба ве зно: 

а) про је кат или ела бо рат осма тра ња објек та и па ра ме -
та ра вод ног би лан са, 

б) про је кат или ела бо рат упра вља ња са упут стви ма за
рад,

в) усло ве из стра те шких до ку ме на та про стор ног уре ђе -
ња из над ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре -
пу бли ка) и

г) во до при вред не усло ве у скла ду са по себ ним за ко -
ном. 

(3) Про јект ни за да так за гра ђе ње обје ка та у зо на ма I и
II сте пе на за шти те на ци о нал них спо ме ни ка Бо сне и Хер це -
го ви не, као и до бра ко је је упи са но на “При вре ме ну ли сту
на ци о нал них спо ме ни ка”, са др жи од лу ку Ко ми си је за очу -
ва ње на ци о нал них спо ме ни ка о про гла ше њу тог до бра на -
ци о нал ним спо ме ни ком Бо сне и Хер це го ви не, од но сно
ста вља ња на при вре ме ну ли сту на ци о нал них спо ме ни ка
БиХ и оба ве зу про јек то ва ња у скла ду са мје ра ма за шти те
утвр ђе ним том од лу ком.

Члан 14.
(1) Под ло ге и ела бо ра ти за из ра ду про јект не до ку мен -

та ци је су:
а) ге о дет ске под ло ге,
б) се и змо ло шке, се и змо тек тон ске, струк тур но-тек тон -

ске, ге о мор фо ло шке, ге о хе миј ске, ге о фи зич ке, хи дро ге о ло -
шке, ин же њер ско-ге о ло шке, ге о тех нич ке, ге о ме ха нич ке,
ге о е ко ло шке, хи дро ло шке, хи дро ме те о роло шке и дру ге
под ло ге у за ви сно сти од за хтје ва про јек та,

в) ела бо рат о ге о тех нич ким и ге о ме ха нич ким ка рак те -
ри сти ка ма зе мљи шта,

г) ела бо рат о ре зер ва ма ми не рал них си ро ви на и по -
дзем них во да,

д) дру ги ела бо ра ти о ис тра жним ра до ви ма у скла ду са
За ко ном и по себ ним за ко ни ма и

ђ) сту ди ја ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за из град њу, ре -
кон струк ци ју, укла ња ње или дру ге ра до ве за објек те за ко -
је је из ра да те сту ди је про пи са на по себ ним за ко ном.
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(2) Ге о дет ске под ло ге из ста ва 1. овог чла на са др же
тек сту ал не, ну ме рич ке и гра фич ке по дат ке у ана лог ном
(гра фич ком, фо то) или ди ги тал ном об ли ку и чи не их: по -
сто је ћи ге о дет ски пла но ви свих раз мје ра или из во ди из тих
пла но ва; то по граф ске и пре глед не кар те; ге о дет ски пла но -
ви са ди ги тал ним мо де ли ма те ре на и обје ка та на ње му
изра ђе ни у скла ду са идеј ним или дру гим вр ста ма про је ка -
та; ге о дет ски пла но ви под зем них во до ва, ин ста ла ци ја и
обје ка та и дру ги по да ци и кар те.

(3) Ге о дет ске под ло ге за из ра ду про јект не до ку мен та -
ци је из ста ва 2. овог чла на су ажур не, не ста ри је од шест
мје се ци и овје ре не од ор га на над ле жног за по сло ве пре мје -
ра и ка та стра. 

(4) Ге о тех нич ке ела бо ра те и дру ге ела бо ра те о ис тра -
жним ра до ви ма из ста ва 1. овог чла на чи ни до ку мен та ци ја
ко ја се из ра ђу је на осно ву од го ва ра ју ћих ис тра жи ва ња и
мје ре ња, а у за ви сно сти од вр сте, од но сно ни воа тех нич ке
до ку мен та ци је ко ја се из ра ђу је и сте пе на ис тра же но сти те -
ре на.

(5) Хи дро ло шке и хи дро метеороло шке под ло ге из ра ђу -
ју се у об ли ку хи дро ло шких сту ди ја, ела бо ра та и про је ка та
ко ји су са став ни дио тех нич ке до ку мен та ци је за гра ђе ње
обје ка та хи дро тех ни ке, са о бра ћа ја, ви со ко град ње и дру гих
и на осно ву ко јих се да је син те зни при каз хи дро ло шких
усло ва и огра ни че ња.

(6) Се и змо ло шке под ло ге чи не под ло ге по треб не за
про ра чун и ана ли зу ути ца ја се и змич ких си ла на објек те.

Члан 15.
Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи:
а) тех нич ки опис, 
б) тех нич ке усло ве за про јек то ва ње и из во ђе ње и
в) пот пис и овје ру од го вор ног про јек тан та.

Члан 16.
Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи:
а) од го ва ра ју ће про ра чу не у за ви сно сти од вр сте про -

јек та,
б) спе ци фи ка ци ју ма те ри ја ла, 
в) пред мјер и пред ра чун ра до ва и
г) пот пис и овје ру од го вор ног про јек тан та.

Члан 17.
(1) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи од го ва ра ју ће гра -

фич ке при ло ге (си ту а ци о но рје ше ње, тло цр те, ка рак те ри -
стич не пре сје ке, из гле де и дру го) у за ви сно сти од вр сте и
ни воа про јек та.

(2) Сва ки цр теж, од но сно гра фич ки при лог из ста ва 1.
овог чла на са др жи: озна ку прав ног ли ца овла шће ног за по -
сло ве про јек то ва ња ко је је из ра ди ло про је кат; вр сту објек -
та; по дат ке о ин ве сти то ру; озна ку и број про јек та, од но сно
ње го вог ди је ла; вр сту тех нич ке до ку мен та ци је; вр сту цр те -
жа; озна ку и број гра фич ког при ло га; мје ри ло у ко јем је цр -
теж из ра ђен; да тум из ра де; име и пот пис про јек тан та и
глав ног про јек тан та и пе чат, у скла ду са За ко ном.

Члан 18.
(1) Пра те ћи ела бо ра ти, под ло ге, при ло зи и сту ди је из

чла на 14. овог пра вил ни ка из ра ђу ју се у за ви сно сти од вр -
сте објек та и ни воа тех нич ке до ку мен та ци је, а са др же тек -
сту ал не, ну ме рич ке и гра фич ке при ло ге. 

(2) До ку мен ти из ста ва 1. овог чла на са др же пот пис и
овје ру овла шће ног прав ног ли ца ко је их је из ра ди ло.

Члан 19.
(1) Ако се тех нич ка до ку мен та ци ја из ра ђу је за по тре бе

об но ве ло ка ци је ка да се гра ди но ви обје кат ко ји је иден ти -
чан по ру ше ном објек ту и ло ци ран на мје сту тог објек та,
од но сно обје ка та, ко ји се пла ни ра за укла ња ње или ре кон -
струк ци ју и ка да по сто ји тех нич ка до ку мен та ци ја на осно -
ву ко је је обје кат из гра ђен, та до ку мен та ци ја под ли је же ре -
ви зи ји и та да тех нич ка до ку мен та ци ја за из град њу но вог

објек та са др жи ре ви до ван про је кат по ру ше ног објек та и
ре ви до ва ну до пу ну истог про јек та из вр ше ну на осно ву за -
вр шног из вје шта ја о ре ви зи ји про јек та по ру ше ног објек та. 

(2) По ред про јек та по ру ше ног објек та, тех нич ка до ку -
мен та ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи са мо оне ди је ло ве
ко је је ре ви дент у за вр шном из вје шта ју о кон тро ли тех нич -
ке до ку мен та ци је по ру ше ног објек та еви ден ти рао као нео п -
ход не за из ра ду, а у ци љу ускла ђи ва ња про је ка та са За ко ном,
про пи си ма до не се ним на осно ву За ко на, по себ ним за ко ни -
ма и про пи си ма до не се ним на осно ву тих за ко на, стан дар -
ди ма и тех нич ким нор ма ти ви ма за ту вр сту обје ка та.

(3) Ако се тех нич ка до ку мен та ци ја из ра ђу је за по тре бе
об но ве ло ка ци је ка да се гра ди но ви обје кат у гра ни ца ма
по сто је ће гра ђе вин ске пар це ле, а на осно ву до ку мен та
про стор ног уре ђе ња, по да ци, са гла сно сти, ми шље ња и
усло ви, до ку мен ти о из вр ше ним ис тра жним ра до ви ма и
дру ги по да ци ве за ни за ло ка ци ју објек та, а ко ји су при ба -
вље ни за по ру ше ни обје кат, при хва та ју се као под ло ге за
из ра ду про јек та но вог објек та уко ли ко ни су до не се ни са
огра ни че ним ро ком тра ја ња, ако ни је до ла зи ло до зна чај -
ни јих из мје на на ло ка ци ји и ако ни су у су прот но сти са ва -
же ћом за кон ском ре гу ла ти вом.

IV - ВР СТЕ ПРО ЈЕ КА ТА КО ЈИ ЧИ НЕ ТЕХ НИЧ КУ 
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈУ

1. Идеј ни про је кат

Члан 20.
Идеј ни про је кат је скуп ме ђу соб но ускла ђе них цр те жа

и до ку ме на та, од но сно про је ка та ко ји ма се да ју основ на
об ли ков но-функ ци о нал на, тех нич ка и тех но ло шка рје ше -
ња објек та, при каз смје шта ја објек та у про сто ру, на чин
обез бје ђе ња ин фра струк ту ре, ка па ци тет објек та, мје ре за
одр жа ва ње и ко ри шће ње објек та, тех но ло ги ја из во ђе ња ра -
до ва, про цје на тро шко ва из град ње и оправ да ност за
изград њу објек та.

Члан 21.
Идеј ним про јек том за сло же не објек те, у за ви сно сти од

вр сте и сло же но сти објек та утвр ђу ју се: по ло жај објек та на
гра ђе вин ској пар це ли; ве ли чи на и ка па ци тет објек та; са гле -
да ва функ ци о нал ност и ра ци о нал ност про јект них рје ше ња,
тех но ло шких и дру гих за хтје ва; об ли ко ва ње објек та; из бор
кон струк тив ног си сте ма; из бор гра ђе вин ских ма те ри ја ла,
ин ста ла ци ја и опре ме; оси гу ра ње не сме та ног при сту па, кре -
та ња, ра да и бо рав ка ли ци ма са ума ње ним тје ле сним спо -
соб но сти ма; мје ре за шти те од штет них ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну; мје ре за шти те кул тур но-исто риј ских и при род них
до ба ра; мје ре за шти те, од но сно оси гу ра ња су сјед них обје ка -
та и зе мљи шта, са о бра ћај них по вр ши на и ко му нал них и
дру гих ин ста ла ци ја у то ку гра ђе ња и упо тре бе објек та; мје -
ре за по сти за ње енер гет ске ефи ка сно сти, од но сно уште де
енер ги је и то плот не за шти те; мје ре за без бјед ност у слу ча ју
по жа ра; тех но ло ги ја из во ђе ња ра до ва; мје ре за одр жа ва ње и
ко ри шће ње објек та; про цје на тро шко ва из град ње и одр жа -
ва ња објек та и оправ да ност за изград њу, про цје на вре ме на
по треб ног за из град њу и дру го.

Члан 22.
Идеј ни про је кат из ра ђу је се у ци љу са гле да ва ња про -

стор них и ре сурс них мо гућ но сти и огра ни че ња из град ње
објек та и из ра ђу је се за по тре бе:

а) из бо ра нај ква ли тет ни јег про јект ног рје ше ња за пла -
ни ра ни обје кат, де таљ ни јег утвр ђи ва ња про јект ног за дат ка
за из ра ду глав ног про јек та и про цје не тро шко ва из град ње
објек та,

б) из ра де ур ба ни стич ког про јек та (идеј ни про јек ти
пла ни ра них обје ка та ви со ко град ње, објек та ли ниј ске ин -
фра струк ту ре и дру гих обје ка та чи не са став ни дио ур ба ни -
стич ког про јек та),

в) из ра де глав ног про јек та за сло же не објек те у тех нич -
ко-тех но ло шком и функ ци о нал ном сми слу, као и за објек -
те ко ји мо гу да угро зе жи вот ну сре ди ну, при род не ври јед -
но сти и кул тур но-исто риј ска до бра,
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г) из да ва ња ло ка циј ских усло ва ако се зах ти је ва но гра -
ђе ње на ла зи у об у хва ту про стор не цје ли не за ино ва тив ни
раз вој утвр ђе не зо нинг пла ном,

д) из да ва ња одо бре ња за гра ђе ње за из во ђе ње при прем -
них ра до ва и дру гих ра до ва об у хва ће них идеј ним про јек -
том за објек те из чла на 50. став 2. За ко на и

ђ) из ра де про цје не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, сту ди -
је еко ном ске оправ да но сти, пред сту ди је еко ном ске или
дру штве не оправ да но сти и дру гих до ку мен та про пи са них
по себ ним за ко ни ма и про пи си ма до не се ним на осно ву тих
за ко на, од но сно из ра де по себ них про је ка та из чла на 5.
овог пра вил ни ка.

Члан 23.
Идеј ни про је кат за објек те из чла на 22. тач ка в) овог

пра вил ни ка је пред мет јав ног кон кур са, у скла ду са За ко -
ном.

1.1. С а  д р  ж а ј  и д е ј  н о г  п р о  ј е к  т а

Члан 24.
(1) Са др жај идеј ног про јек та чи ни:
а) идеј ни ар хи тек тон ски про је кат,
б) идеј ни гра ђе вин ски про је кат,
в) идеј ни про је кат елек тро ин ста ла ци ја и те ле ко му ни ка -

ци о них ин ста ла ци ја,
г) идеј ни про је кат ма шин ских ин ста ла ци ја (гри ја ња,

вен ти ла ци је, кли ма ти за ци је и га сних ин ста ла ци ја),
д) идеј ни про је кат ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци -

је,
ђ) идеј ни про је кат лиф то ва и еска ла то ра и
е) дру ги про јек ти из чла на 5. овог пра вил ни ка, у за ви -

сно сти од вр сте и тех нич ке струк ту ре објек та.
(2) Ако се идеј ни про је кат из ра ђу је за објек те ма њег ка -

па ци те та, сло же но сти и ве ли чи не, умје сто идеј них про је -
ка та из ста ва 1. овог чла на из ра ђу ју се по треб ни тек сту ал -
ни, ну ме рич ки и гра фич ки при ло зи ко ји по са др жа ју од го -
ва ра ју про јек ти ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 25.
(1) Идеј ни ар хи тек тон ски про је кат из ра ђу је се у скла ду

са од го ва ра ју ћим до ку мен том про стор ног уре ђе ња и прет -
ход но утвр ђе ним про јект ним за дат ком из чла на 13. овог
пра вил ни ка.

(2) Про јек том из ста ва 1. овог чла на од ре ђу ју се на мје -
на, ве ли чи на и ка па ци тет, вр сте гра ђе вин ских ма те ри ја ла,
са гле да ва функ ци о нал ност и ра ци о нал ност про јект них рје -
ше ња, по ло жај објек та на ло ка ци ји, из глед, об ли ко ва ње и
дру го.

(3) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
ажур не ге о дет ске под ло ге из чла на 14. став 2. овог пра вил -
ни ка, у од го ва ра ју ћем мје ри лу.

(4) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: тех нич ки опис;
укуп ну по вр ши ну гра ђе вин ске пар це ле; озна ке ка та стар -
ских че сти ца, од но сно њи хо вих ди је ло ва ко је се на ла зе у
об у хва ту гра ђе вин ске пар це ле пла ни ра не за гра ђе ње; об ра -
чун бру то и не то по вр ши на објек та по ета жа ма; укуп ну
бру то и не то по вр ши ну под зем них и над зем них ета жа са
за да тим ур ба ни стич ким па ра ме три ма (ко е фи ци јен том
изгра ђе но сти и ко е фи ци јен том ис ко ри шће но сти, укуп ну
озе ле ње ност пар це ле и дру го).

(5) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи про ци је ње ну
ври јед ност про јек то ва них ра до ва и про цје ну тро шко ва
одр жа ва ња објек та.

(6) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи: си ту а ци о но рје -
ше ње; тло црт те ме ља, по дру ма, при зе мља, свих ати пич них
ета жа и тло црт кро ва у од го ва ра ју ћем мје ри лу у за ви сно -
сти од ве ли чи не објек та (М 1:100, 1:200 и дру го); ка рак те -
ри стич не по ду жне и по преч не пре сје ке објек та; из гле де
објек та; тро ди мен зи о нал ни при каз објек та у про сто ру и
дру ге при ло ге у за ви сно сти од вр сте објек та и по тре бе за
ко ју се из ра ђу је.

(7) Ако се идеј ни про је кат из ра ђу је за ли ниј ске ин фра -
струк тур не си сте ме, гра фич ка до ку мен та ци ја из ста ва 6.
овог чла на са др жи: пре глед ну си ту а ци ју ин фра струк тур -
ног си сте ма у мје ри лу 1:10000 - 1:25000; си ту а ци о но рје -
ше ње си сте ма са свим нео п ход ним еле мен ти ма (цје во во ди,
во до за хва ти, објек ти на мре жи - за тва ра чи, ис пу сти, вен ти -
ли и дру го у од го ва ра ју ћем мје ри лу; ка рак те ри стич не по -
ду жне и по преч не про фи ле си сте ма у од го ва ра ју ћем мје ри -
лу; хи дра у лич ке про фи ле глав них цје во во да или дру гих си -
сте ма у мје ри лу 1:100 - 1:10000; тло цр те и ка рак те ри стич -
не пре сје ке свих обје ка та си сте ма у мје ри лу 1:100 и дру ге
при ло ге у за ви сно сти од вр сте објек та и по тре бе за ко ју се
из ра ђу је.

Члан 26.
(1) Идеј ни гра ђе вин ски про је кат из ра ђу је се за по тре бе

утвр ђи ва ња кон струк тив ног си сте ма за пла ни ра ни обје кат.
(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су

гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни идеј ним ар хи тек тон -
ским про јек том, ге о тех нич ке, ге о ме ха нич ке и се и змо ло шке
под ло ге из чла на 14. овог пра вил ни ка.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи тех нич ки опис,
ко ји об у хва та: оп ште по дат ке о кон струк тив ном си сте му;
опис и из бор кон струк тив ног, ста тич ког си сте ма; из бор ма -
те ри ја ла за кон струк тив ни си стем; по дат ке о кли мат ској
зо ни и зо ни се и змич но сти; усло ве те ме ље ња и дру го.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: оп шти про ра чун
утвр ђе ног кон струк тив ног си сте ма; про ра чун глав них но -
си вих еле ме на та са ди мен зи о ни са њем; на чин те ме ље ња са
про ра чу ном и ди мен зи о ни са њем; про ци је ње ну ври јед ност
про јек то ва них ра до ва и дру го.

(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге
са озна ка ма по зи ци ја глав них еле ме на та кон струк тив ног
си сте ма, укљу чу ју ћи и те ме ље.

Члан 27.
(1) Идеј ни про је кат елек тро ин ста ла ци ја и те ле ко му ни -

ка ци о них ин ста ла ци ја из ра ђу је се за по тре бе утвр ђи ва ња
на ве де них ин ста ла ци ја за пла ни ра ни обје кат, енер гет ских
по тре ба и на чи на по ве зи ва ња и при кљу чи ва ња на по сто је -
ћу мре жу ин фра струк ту ре.

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни идеј ним ар хи тек тон -
ским про јек том и дру го.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи тех нич ки опис
про јек то ва них ин ста ла ци ја са обра зло же њем за ода бир
усво је них рје ше ња.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: про ра чун мак си -
мал них елек тро оп те ре ће ња, про ра чун освје тље ња, ди мен -
зи о ни са ње на пој них во до ва, од ре ђи ва ње зо не за шти те од
уда ра гро ма и дру ге про ра чу не; про ци је ње ну ври јед ност
про јек то ва них ин ста ла тер ских ра до ва из ста ва 1. овог чла -
на и дру го.

(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:
блок-ше му глав ног енер гет ског на па ја ња и раз во да елек -
тро ин ста ла ци ја, блок-ше му те ле ко му ни ка ци о них ин ста ла -
ци ја, дис по зи ци ју опре ме и дру го. 

Члан 28.
(1) Идеј ни про је кат ма шин ских ин ста ла ци ја (гри ја ња,

вен ти ла ци је, кли ма ти за ци је и га сних ин ста ла ци ја) из ра ђу -
је се за по тре бе утвр ђи ва ња на ве де них ин ста ла ци ја за пла -
ни ра ни обје кат, енер гет ских по тре ба и на чи на по ве зи ва ња
и при кљу чи ва ња на по сто је ћу мре жу ин фра струк ту ре.

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни идеј ним ар хи тек тон -
ским про јек том и дру го.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: тех нич ки опис
про јек то ва них ин ста ла ци ја са обра зло же њем за ода бир
усво је них рје ше ња, ана ли зу и утвр ђи ва ње укуп ног ка па ци -
те та си сте ма из ста ва 1. овог чла на и дру го.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: при бли жне тер -
мич ке, хи дра у лич ке и дру ге про ра чу не с об зи ром на вр сту
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ма шин ских ин ста ла ци ја и у ци љу утвр ђи ва ња енер гет ских
по тре ба објек та и дру го, про ци је ње ну ври јед ност про јек -
то ва них ра до ва и дру го.

(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:
си ту а ци о но рје ше ње са уцр та ним при кључ ком на при мар -
ну вањ ску мре жу ин ста ла ци ја, тло цр те са дис по зи ци јом
опре ме и глав них во до ва, ше ме по ве зи ва ња пред ло же не
опре ме и дру го.

Члан 29.
(1) Идеј ни про је кат ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за -

ци је из ра ђу је се за по тре бе утвр ђи ва ња на ве де них ин ста ла -
ци ја за пла ни ра ни обје кат, по тре ба и на чи на по ве зи ва ња и
при кљу чи ва ња на по сто је ћу мре жу ин фра струк ту ре.

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни идеј ним ар хи тек тон -
ским про јек том и дру го.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: тех нич ки опис
про јек то ва них ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је са
обра зло же њем за ода бир усво је них рје ше ња; из бор ма те -
ри ја ла; по дат ке о те ре ну; по дат ке о вањ ском си сте му ин -
ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је и дру го.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: при бли жне хи -
дра у лич ке и дру ге про ра чу не с об зи ром на вр сту ин ста ла -
ци ја, про цје ну по тро шње и дру го; про ци је ње ну ври јед ност
про јек то ва них ра до ва и дру го.

(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:
тло цр те са дис по зи ци јом са ни тар не опре ме; ше му раз во да
са мје сти ма вер ти ка ла и мре жом вањ ског раз во да и дру го.

Члан 30.
(1) Идеј ни про је кат лиф то ва и еска ла то ра чи ни са став -

ни дио тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ви со ко град ње.
(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су

гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни идеј ним ар хи тек тон -
ским про јек том и дру го.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: тех нич ки опис
са тех нич ким по да ци ма о по стро је њу, опи сом еле ме на та
ма шин ског, гра ђе вин ског и елек трич ног ди је ла по стро је ња
са обра зло же њем за ода бир усво је ног по стро је ња и дру го.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: про ра чун ма -
шин ског ди је ла по стро је ња, по ла зне по дат ке, про ра чун во -
зних ка па ци те та, сна ге по го на и си гур но сних пу те ва и дру -
го; при бли жан пред ра чун по стро је ња, укљу чу ју ћи ис по ру -
ку, уград њу и дру го.

(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге
ма шин ског ди је ла: си ту а ци о но рје ше ње, дис по зи ци ја во -
зног ок на и ма шин ске про сто ри је у објек ту са уцр та ним
ка би на ма и си сте мом вје ша ња, тло цр те, пре сје ке и дру го.

Члан 31.
Идеј ни про је кат ко ји се из ра ђу је за по тре бе из град ње

ли ниј ских ин фра струк тур них си сте ма са др жи: про јект ни
за да так, тех нич ки опис ра до ва, пред мјер и пред ра чун ра до -
ва и про цје ну тро шко ва одр жа ва ња објек та, син хро ни
план, си ту а ци о но рје ше ње, по ду жне и по преч не про фи ле,
про ра чун кон струк тив ног си сте ма и дру ге тек сту ал не, ну -
ме рич ке и гра фич ке при ло ге у за ви сно сти од вр сте, тех -
нич ке струк ту ре и сло же но сти објек та. 

1.2. П о  с е б  н а  в р  с т а  и д е ј  н о г  п р о  ј е к  т а

Члан 32.
(1) Ако се на осно ву идеј ног про јек та из да је одо бре ње

за гра ђе ње за из во ђе ње при прем них ра до ва и дру гих ра до -
ва об у хва ће них идеј ним про јек том за објек те из чла на 50.
став 2. За ко на, ње го вој из ра ди оба ве зно прет хо ди при ба -
вља ње ло ка циј ских усло ва у скла ду са За ко ном и са др жи:

а) оп шту до ку мен та ци ју из чла на 12. овог пра вил ни ка,
б) про јект ни за да так из чла на 13. овог пра вил ни ка,
в) под ло ге и елаборатe за из ра ду тех нич ке до ку мен та -

ци је из чла на 14. овог пра вил ни ка,

г) тек сту ал ну до ку мен та ци ју, ко ја по ред до ку мен та ци је
про пи са не са др жа јем идеј ног про јек та са др жи: по дат ке о
тех нич ким ка рак те ри сти ка ма, вр сти и на мје ни објек та;
опис усво је ног функ ци о нал ног рје ше ња; опис тех но ло -
шког про це са и пла ни ра не опре ме; опис гра ђе вин ских ра -
до ва; основ не по дат ке о кон струк ци ји објек та и из бо ру ма -
те ри ја ла за кон струк тив ни си стем, по дат ке о то плот ној и
звуч ној за шти ти и за шти ти објек та од во де и вла ге; о за -
шти ти те мељ не ја ме; тех нич ке усло ве за про јек то ва ње и
из во ђе ње; опис про јек то ва них ин ста ла ци ја и по стро је ња
са тех нич ким обра зло же њем усво је них рје ше ња, ма те ри ја -
ла и опре ме; тех нич ке и дру ге по дат ке за при кљу чак на ин -
фра струк ту ру из да те од стра не над ле жних јав них и ко му -
нал них пред у зе ћа, пре глед тех нич ких про пи са и стан дар да
пре ма ко ји ма је обје кат про јек то ван и пре ма ко ји ма ће се
из ве сти ра до ви, 

д) ну ме рич ку до ку мен та ци ју, ко ја по ред до ку мен та ци је
про пи са не са др жа јем идеј ног про јек та са др жи: про ра чун
кон струк тив ног си сте ма ко ји об у хва та про ра чун глав них
но си вих кон струк тив них еле ме на та ко јим се про вје ра ва ју
но си вост, ста бил ност, про ра чун пред ви ђе них сли је га ња и
дру го и ко ји са др жи про ра чун ста тич ких и ди на мич ких
ути ца ја, ди мен зи о ни са ње, до каз ста бил но сти, про ра чун
де фор ма ци ја и дру го, 

ђ) гра фич ку до ку мен та ци ју про пи са ну за идеј ни про је -
кат и

е) пра те ће ела бо ра те, при ло ге и сту ди је.
(2) Идеј ни про је кат из ста ва 1. овог чла на са др жи ела -

бо рат при прем них ра до ва из чла на 33. овог пра вил ни ка. 
(3) Ако се идеј ним про јек том, по ред при прем них ра до -

ва пла ни ра из во ђе ње и дру гих ра до ва у скла ду са чла ном
87. За ко на, идеј ни про је кат из ста ва 1. овог чла на, по ред
већ про пи са не до ку мен та ци је, са др жи:

а) спе ци фи ка ци ју ра до ва ко ји се пла ни ра ју из во ди ти на
осно ву идеј ног про јек та,

б) тех нич ку до ку мен та ци ју за пла ни ра не ра до ве из ра -
ђе ну на ни воу глав ног про јек та,

в) пред мјер и пред ра чун за пла ни ра не ра до ве, 
г) де таљ не усло ве за из во ђе ње пла ни ра них ра до ва и
д) при ми је ње не про пи се, стан дар де и дру ге по треб не

по дат ке.
(4) Идеј ни про је кат из ста ва 1. овог чла на под ли је же

ре ви зи ји у скла ду са За ко ном.
(5) Ако је идеј ни про је кат из ста ва 1. овог чла на из ра -

ђен у ино стран ству, са др жи пре вод на је дан од слу жбе них
је зи ка у Ре пу бли ци и под ли је же но стри фи ка ци ји у скла ду
са За ко ном и овим пра вил ни ком.

1.3. Е л а  б о  р ат  п р и  п р е м  н и х  р а  д о  в а

Члан 33.
(1) Ела бо рат при прем них ра до ва из ра ђу је се за по тре бе

из во ђе ња ра до ва на ло ка ци ји, ко је је по треб но из ве сти
при је за по чи ња ња ра до ва гра ђе ња, а ти ра до ви мо гу би ти:

а) прет ход ни ра до ви (укла ња ње по сто је ћих обје ка та,
из мје шта ње са о бра ћај ни ца и ин ста ла ци ја, скре та ње во до -
то ка, по рав на ва ње те ре на, на си па ње, ис ко па ва ње и др.), а
из во де се у свр ху при пре ме те ре на за из во ђе ње ра до ва на
при пре ми гра ди ли шта,

б) ра до ви на по ста вља њу гра ди ли шне огра де, од но сно
са о бра ћај них зна ко ва за за шти ту и упо зо ре ње или дру гих
ви до ва за шти те гра ди ли шта за ин фра струк тур не ли ниј ске
си сте ме,

в) при пре ма од го ва ра ју ћег про сто ра (вањ ски отво ре ни
пла то) за скла ди ште ње гра ђе вин ског ма те ри ја ла,

г) ра до ви на оси гу ра њу су сјед них обје ка та и зе мљи -
шта, са о бра ћај них по вр ши на и ко му нал них и дру гих ин -
ста ла ци ја у то ку гра ђе ња,

д) по ста вља ње ко му нал них ин фра струк тур них обје ка -
та (во до вод, ка на ли за ци ја, ТТ и дру го), при вре ме ног ка рак -
те ра за по тре бе из во ђе ња ра до ва,
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ђ) из град ња при вре ме них пу те ва и пут них обје ка та у
окви ру гра ђе вин ске пар це ле ра ди до пре ме гра ђе вин ског
ма те ри ја ла и опре ме, кре та ња љу ди, пут нич ких во зи ла и
ме ха ни за ци је уну тар фор ми ра ног гра ди ли шта,

е) мон та жа опре ме за уну тра шњи хо ри зон тал ни и вер -
ти кал ни тран спорт на гра ди ли шту (кра но ви, тран спорт не
тра ке и сл.),

ж) гра ђе ње по моћ них обје ка та при вре ме ног ка рак те ра
за смје штај за по сле них ли ца, 

з) гра ђе ње по моћ них обје ка та при вре ме ног ка рак те ра
за скла ди ште ње гра ђе вин ског ма те ри ја ла и опре ме и 

и) дру ги ра до ви у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке
струк ту ре објек та.

Члан 34.
(1) Ела бо рат при прем них ра до ва са др жи тек сту ал не,

ну ме рич ке и гра фич ке при ло ге. 
(2) Тек сту ал ни при лог из ста ва 1. овог чла на са др жи:

тех нич ки из вје штај са опи сом и на чи ном из во ђе ња при -
прем них ра до ва; план за тран спорт, об ра ду и од ла га ње гра -
ђе вин ског от па да и дру гих вр ста от пад ног ма те ри ја ла уко -
ли ко се по ја ве при ли ком из во ђе ња пла ни ра них ра до ва,
спе ци фи ка ци ју опре ме по треб не за из во ђе ње пла ни ра них
ра до ва, спе ци фи ка ци ју гра ђе вин ских ма те ри ја ла по треб -
них за огра ђи ва ње гра ди ли шта, из град њу по моћ них обје -
ка та при вре ме ног ка рак те ра и из во ђе ње оста лих пла ни ра -
них ра до ва, тип ску до ку мен та ци ју за кран, тран спорт не
тра ке и дру гу опре му, од но сно по твр ду о без бјед но сти ко -
ри шће ња гра ди ли шне опре ме; тех нич ке усло ве за из во ђе -
ње пла ни ра них ра до ва, при ми је ње не про пи се и стан дар де
и дру го.

(3) Ну ме рич ки при лог из ста ва 1. овог чла на са др жи:
пред мјер и пред ра чун за пла ни ра не ра до ве, про ра чу не при -
кљу ча ка на ко му нал ну ин фра струк ту ру (елек трич не ин ста -
ла ци је, во до вод и дру го), про ра чун ефи ка сно сти за штит ног
узе мљи ва ча и гро мо бран ске за шти те и дру го.

(4) Гра фич ки при лог из ста ва 1. овог чла на са др жи: про -
је кат за гра ди ли шну тра фо-ста ни цу, кран, тран спорт не тра -
ке и дру го, си ту а ци о но рје ше ње са уцр та ним по моћ ним
објек ти ма, при кључ ним во до ви ма на ин фра струк ту ру и ше -
мом раз во да гра ди ли шних ин ста ла ци ја (елек тро ин ста ла ци -
ја, во до вод и ка на ли за ци ја, те ле ко му ни ка ци је) и дру го.

2. Глав ни про је кат

Члан 35.
Глав ни про је кат је скуп ме ђу соб но ускла ђе них про је ка -

та ко ји ма се да ју ар хи тек тон ско-гра ђе вин ска, тех нич ка,
тех но ло шка и функ ци о нал на рје ше ња објек та са опре мом
и ин ста ла ци ја ма, при каз смје шта ја објек та у про сто ру, тех -
нич ко-тех но ло шка и ор га ни за ци о на рје ше ња за из во ђе ње
ра до ва, усло ви за ко ри шће ње и одр жа ва ње објек та, тро -
шко ви из град ње и одр жа ва ња објек та, по твр ђу је ис пу ње -
ност свих бит них тех нич ких ка рак те ри сти ка за обје кат и
дру гих усло ва про пи са них За ко ном и по себ ним за ко ни ма. 

Члан 36.
(1) Глав ним про јек том де таљ но се утвр ђу ју по да ци из

чл. 20. и 21. овог пра вил ни ка, а на ро чи то мје ре из чла на 59.
За ко на, ко ји ма се по сти же без бјед ност објек та у то ку гра -
ђе ња и ко ри шће ња, као и за др жа ва ње свих бит них тех нич -
ких ка рак те ри сти ка то ком пред ви ђе ног пе ри о да.

(2) На ро чи то бит не тех нич ке ка рак те ри сти ке из ста ва
1. овог чла на ко је је по треб но оси гу ра ти су:

а) ме ха нич ка от пор ност ма те ри ја ла и ста бил ност објек -
та та ко да пред ви ђе на дје ло ва ња (зе мљо тре си, по пла ве,
кли мат ске про мје не, па да ви не, вре мен ске при ли ке и дру го)
у то ку гра ђе ња и упо тре бе објек та не про у зро ку ју: кли за ње
те ре на, по пла ве, удар гро ма, ру ше ње објек та или ње го вог
ди је ла, де фор ма ци је не до пу ште ног сте пе на, оште ће ње
објек та или опре ме због де фор ма ци је кон струк тив ног си -
сте ма, не про пор ци о нал но ве ли ка оште ће ња објек та у од -
но су на узрок ко ји их је иза звао, 

б) без бјед ност у слу ча ју по жа ра та ко да се у слу ча ју по -
жа ра: за др жи но си вост кон струк тив ног си сте ма то ком
одре ђе ног вре ме на утвр ђе ног по себ ним за ко ном, спри је чи
ши ре ње ва тре и ди ма уну тар објек та, спри је чи ши ре ње ва -
тре на су сјед не објек те, омо гу ћи без бјед но на пу шта ње
објек та, омо гу ћи спа ша ва ње љу ди и за шти та спа си ла ца, 

в) за шти та жи во та и здра вља и за шти та од штет ног
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну та ко да пред ви ђе на дје ло ва ња
у то ку гра ђе ња и упо тре бе објек та не про у зро ку ју: осло ба -
ђа ње опа сних га со ва, па ра и дру гих штет них узроч ни ка за -
га ђе ња ва зду ха, опа сно зра че ње, за га ђе ње во де и зе мљи -
шта због нео д го ва ра ју ћег од во ђе ња обо рин ских и от пад -
них во да, ди ма, пли но ва и теч ног от па да или дру гих узро -
ка, не про пи сно по сту па ње са чвр стим от па дом; са ку пља ње
вла ге у објек ту и да се обез би је ди за шти та од дје ло ва ња
агре сив ног тла, по вр шин ских и под зем них во да, тем пе ра -
тур них про мје на и дру гих не по вољ них ути ца ја, 

г) си гур ност у ко ри шће њу та ко да се то ком упо тре бе
објек та из бјег ну мо гу ће по вре де ко ри сни ка ко је мо гу на -
ста ти усљед про кли за ва ња, па да, су да ра, опе ко ти на, елек -
трич ног уда ра, екс пло зи је и дру го,

д) за шти та од бу ке та ко да фре квен ци је вањ ског и уну -
тра шњег зву ка ко је се чу ју у објек ту не угро жа ва ју здра вље
и не оме та ју усло ве за рад и од мор у про сто ри ја ма, да звук
из објек та не угро жа ва здра вље и не оме та рад и од мор
лица у су сјед ним објек ти ма, од но сно да се мак си мал но
спри је чи пре нос фре квен ци ја и бу ке на ста ле усљед тех но -
ло шког про це са од угра ђе них по стро је ња у објек ту,

ђ) енер гет ска ефи ка сност, уште да енер ги је и то плот на
за шти та та ко да се у од но су на кли мат ске усло ве, ло ка ци ју
и на мје ну објек та сма њи гу би так то пло те на нај ма њу мје -
ру, од но сно спри је чи за гри ја ва ње или хла ђе ње про сто ри ја
усљед вањ ског ути ца ја, од но сно по тро шња енер ги је при -
ли ком ко ри шће ња уре ђа ја за гри ја ње, хла ђе ње и про вје тра -
ва ње бу де у окви ру про пи са них стан дар да или ни жа од ње,
а да за лица ко ја бо ра ве у објек ту бу ду оси гу ра ни за до во -
ља ва ју ћи то плот ни ефек ти,

е) при сту пач ност та ко да се ли ци ма са ума ње ним тје ле -
сним спо соб но сти ма оси гу ра не сме тан при ступ, кре та ње,
рад и бо ра вак у објек ту и

ж) дру ге ка рак те ри сти ке.
(3) Ако се глав ни про је кат из ра ђу је за по тре бе из да ва -

ња одо бре ња за ре ха би ли та ци ју на ци о нал ног спо ме ни ка,
ре кон струк ци ју, ре ста у ра ци ју и из во ђе ње ра до ва на не по -
крет ним кул тур но-исто риј ским до бри ма, мо же се од сту пи -
ти од тех нич ких ка рак те ри сти ка из ст. 1. и 2. овог чла на ако
би се њи ма на ру ши ле аутен тич не ври јед но сти спо ме ни ка,
уз при ба вље ну са гла сност ор га на над ле жног за за шти ту
кул тур но-исто риј ских до ба ра у скла ду са по себ ним за ко -
ном.

Члан 37.
Глав ни про је кат се из ра ђу је за по тре бе:
а) из да ва ња одо бре ња за гра ђе ње,
б) из во ђе ња ра до ва на из град њи објек та,
в) вр ше ња тех нич ког пре гле да и из да ва ња одо бре ња за

упо тре бу,
г) из да ва ња одо бре ња за ре ха би ли та ци ју на ци о нал них

спо ме ни ка и
д) из да ва ња еко ло шке до зво ле и дру го.
2.1. С а  д р  ж а ј  гл а в  н о г  п р о  ј е к  т а

Члан 38.
Са др жај глав ног про јек та чи ни:
а) глав ни ар хи тек тон ски про је кат,
б) глав ни гра ђе вин ски про је кат,
в) глав ни про је кат елек тро ин ста ла ци ја и те ле ко му ни ка -

ци о них ин ста ла ци ја,
г) глав ни про је кат ма шин ских ин ста ла ци ја (гри ја ња,

вен ти ла ци је, кли ма ти за ци је и га сних ин ста ла ци ја),
д) глав ни про је кат ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је,
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ђ) глав ни про је кат лиф то ва и еска ла то ра и
е) дру ги про јек ти, при ло зи и ела бо ра ти из чла на 5. овог

пра вил ни ка.

Члан 39.
(1) Глав ни ар хи тек тон ски про је кат из ра ђу је се у скла ду

са ло ка циј ским усло ви ма, про јект ним за дат ком из чла на
13. овог пра вил ни ка, идеј ним про јек том ако исти прет хо ди
из ра ди глав ног про јек та, у скла ду са За ко ном и овим пра -
вил ни ком.

(2) Про јек том из ста ва 1. овог чла на де таљ но се утвр -
ђу ју по да ци из чла на 25. став 2. овог пра вил ни ка.

(3) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
ажур не ге о дет ске под ло ге из чла на 14. овог пра вил ни ка,
идеј ни ар хи тек тон ски про је кат ако је ње го ва из ра да прет -
хо ди ла из ра ди глав ног про јек та, сту ди ја ути ца ја на жи вот -
ну сре ди ну за објек те за ко је је из ра да те сту ди је про пи са -
на по себ ним за ко ном и дру го.

(4) Ако се ра ди о из во ђе њу ра до ва на по сто је ћем објек -
ту (ре кон струк ци ја, до град ња, на до град ња и дру го), као
под ло га за из ра ду глав ног про јек та, по ред до ку ме на та из
ста ва 3. овог чла на, слу жи глав ни про је кат, од но сно про је -
кат из ве де ног ста ња на осно ву ко јег је обје кат из гра ђен. 

(5) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: тех нич ки из вје -
штај са описoм ло ка ци је и укуп ном по вр ши ном гра ђе вин -
ске пар це ле, озна ка ма ка та стар ских че сти ца, од но сно њи -
хо вих ди је ло ва ко је се на ла зе у об у хва ту гра ђе вин ске пар -
це ле пла ни ра не за гра ђе ње, по да ци ма о тех нич ким ка рак -
те ри сти ка ма, вр сти и на мје ни објек та, об ра чун бру то и не -
то по вр ши на објек та по ета жа ма, укуп ну бру то и не то по -
вр ши ну под зем них и над зем них ета жа са за да тим ур ба ни -
стич ким па ра ме три ма: ко е фи ци јен том из гра ђе но сти и ко е -
фи ци јен том ис ко ри шће но сти, укуп ну озе ле ње ност гра ђе -
вин ске пар це ле и дру ге за да те па ра ме тре, опи сом усво је -
ног функ ци о нал ног рје ше ња, опи сом тех но ло шког про це -
са и пла ни ра не опре ме, опи сом гра ђе вин ских и гра ђе вин -
ско-за нат ских ра до ва, основ ним по да ци ма о кон струк ци ји
објек та, из бо ру ма те ри ја ла, за вр шној об ра ди уну тра шњих
по вр ши на и фа са де, за шти ти објек та од во де и вла ге и сље -
де ће по дат ке: то плот на и звуч на за шти та, дим ња ци и вен -
ти ла ци је, сто ла ри ја, бра ва ри ја, за шти та од про ва ла и дру ге
по дат ке зна чај не за обје кат.

(6) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: пред мјер и
пред ра чун свих гра ђе вин ских и гра ђе вин ско-за нат ских ра -
до ва, као и пла ни ра них ра до ва на одр жа ва њу објек та; ше -
ме сто ла ри је и бра ва ри је и спе ци фи ка ци ју опре ме ко ја ни -
је об у хва ће на дру гим про јек ти ма, про ра чун из обла сти гра -
ђе вин ске фи зи ке: про ра чун тер мич ке и звуч не за шти те и
дру ге про ра чу не у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке струк ту -
ре објек та. 

(7) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге: 
а) си ту а ци о но рје ше ње у oдговарајућем мје ри лу са

озна че ним по ло жа јем пар це ле у од но су на стра не сви је та и
бро јем ка та стар ске че сти це, по ло жа јем су сјед них пар це ла
са бро је ви ма ка та стар ских че сти ца, уцр та ним јав ним са о -
бра ћај ним по вр ши на ма и на зи вом ули ца, по сто је ћим и
пла ни ра ним објек ти ма, спрат ност пла ни ра ног објек та, ре -
гу ла ци о ним и гра ђе вин ским ли ни ја ма, гра ни цом пар це ле и
дру го, 

б) син хро ни план - при кључ ци во до ва ин ста ла ци ја, 
в) уре ђе ње вањ ских по вр ши на, 
г) тло црт те ме ља, тло црт свих под зем них и над зем них

ета жа са по да ци ма о на мје ни про сто ри ја и по треб ним ди -
мен зи ја ма и тло црт кро ва са на ги би ма кров них рав ни, ко ји
се из ра ђу ју у мје ри лу 1:50 или 1:100, са по вр ши на ма ис цр -
та ним у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма: ви син ске ко те,
ко те под зем них во да, озна че ним пре сје ци ма, де та љи ма,
уцр та ним гра ђе вин ским и ре гу ла ци о ним ли ни ја ма, та бе ла -
ма бру то и не то по вр ши на, ле ген да ма ма те ри ја ла, озна ка -
ма гра ђе вин ских еле ме на та од ре ђе них про ра чу ни ма у гра -
ђе вин ској фи зи ци и дру го,

д) ка рак те ри стич не по ду жне и по преч не пре сје ке
објек та, ко ји се из ра ђу ју у мје ри лу 1:50 или 1:100, са озна -
че ним пре сје ци ма, ис цр та ним сло је ви ма по до ва и кон -
струк ци је, са ре ла тив ним и ап со лут ним ко та ма по сто је ћег
и про јек то ва ног те ре на, по до ва и кон струк ци је, ни воа под -
зем не во де и озна ке са опи си ма: по зи ци ја, еле ме на та, ле -
ген де ма те ри ја ла, ка рак те ри стич не де та ље, ре гу ла ци о не и
гра ђе вин ске ли ни је и дру го,

ђ) све из гле де објек та, ко ји се из ра ђу ју у мје ри лу 1:50
или 1:100, са озна ка ма ви син ских ко та и на зна че ном ма те -
ри ја ли за ци јом гра ђе вин ских еле ме на та и

е) ар хи тек тон ске де та ље свих зна чај них по зи ци ја и
дру ге при ло ге у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке струк ту ре
објек та.

Члан 40.
(1) Глав ни гра ђе вин ски про је кат из ра ђу је се за по тре бе

де таљ ног утвр ђи ва ња кон струк тив ног си сте ма за пла ни ра -
ни обје кат.

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни глав ним ар хи тек тон -
ским про јек том, се и змо ло шке под ло ге, хи дро ге о ло шке
под ло ге, ела бо рат о ге о тех нич ким и ге о ме ха нич ким ка рак -
те ри сти ка ма зе мљи шта и дру ге под ло ге и ела бо ра ти из
чла на 14. овог пра вил ни ка.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи:
а) тех нич ки из вје штај ко ји об у хва та: оп ште по дат ке о

кон струк тив ном си сте му, по дат ке о ло ка ци ји, усло ви ма те -
ме ље ња, по бољ ша ње ка рак те ри сти ка тла, из ра да ди ја фраг -
ми, ши по ва, за шти та те мељ не ја ме, по да ци о кли мат ској
зо ни и зо ни се и змич но сти, опис и из бор кон струк тив ног и
ста тич ког си сте ма, из бор ма те ри ја ла за но си ву кон струк -
ци ју и дру го,

б) тех нич ке усло ве за про јек то ва ње и из во ђе ње: пре -
глед тех нич ких про пи са и стан дар да пре ма ко ји ма је обје -
кат про јек то ван и пре ма ко ји ма ће се из ве сти ра до ви, де та -
љан опис из во ђе ња по је ди них еле ме на та и ра до ва, усло ве
ква ли те та за ода бра ни ма те ри јал и на чин ра да, ме то до ло -
ги ју и обим кон тро ле, де та љан опис тех но ло шког про це са
гра ђе ња, за шти ту кон струк тив них еле ме на та и дру го. 

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: 
а) про ра чун кон струк тив ног си сте ма ко ји об у хва та:

про ра чун свих но си вих кон струк тив них еле ме на та ко јим
се про вје ра ва ју но си вост, ста бил ност, про ра чун пред ви ђе -
них сли је га ња, де фор ма ци је и дру го и ко ји са др жи ше му
про ра чун ског мо де ла са пре ци зно де фи ни са ним по зи ци ја -
ма и гра нич ним усло ви ма, ше му оп те ре ће ња, про ра чун
ста тич ких и ди на мич ких ути ца ја, ди мен зи о ни са ње, до каз
ста бил но сти, про ра чун де фор ма ци ја и ве за, а у све му пре -
ма тех нич ким нор ма ти ви ма и

б) спе ци фи ка ци ју ма те ри ја ла.
(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:
а) дис по зи ци о не цр те же са озна ка ма свих кон струк тив -

них еле ме на та кон струк ци је и фун да ме на та ко ји са др же
по треб не тло цр те, пре сје ке и из гле де са озна ка ма по зи ци ја
из ста тич ког про ра чу на,

б) пла но ве опла те бе тон ске кон струк ци је, пла но ве ар -
ма ту ре и по треб не де та ље ар ми ра ња,

в) цр те же кон струк тив ног рје ше ња че лич не кон струк -
ци је и по треб не кон струк тив не де та ље,

г) пла но ве и дис по зи ци је ка бло ва за прет ход но на пре -
за ње и

д) дру ге цр те же у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке
струк ту ре објек та.

(6) Ако се глав ни гра ђе вин ски про је кат из ра ђу је за по -
тре бе из град ње ли ниј ских ин фра струк тур них си сте ма, гра -
фич ка до ку мен та ци ја са др жи: си ту а ци о но рје ше ње у мје -
ри лу 1:1000 или дру гом од го ва ра ју ћем мје ри лу ура ђе но на
ажур ној ге о дет ској под ло зи са уцр та ном гра ни цом гра ђе -
вин ске пар це ле, огра дом, кон ту ра ма на си па, усје ка и осе
тра се и ста ци о на жа ма; уз ду жне про фи ле у мје ри лу
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1:2000/200; по преч не про фи ле у мје ри лу 1:50 или 1:100,
од но сно дру ге при ло ге у за ви сно сти од вр сте ли ниј ског ин -
фра струк тур ног си сте ма. 

Члан 41.
(1) Глав ни про је кат елек тро ин ста ла ци ја и те ле ко му ни -

ка ци о них ин ста ла ци ја из ра ђу је се за по тре бе де таљ ног
утвр ђи ва ња си сте ма на ве де них ин ста ла ци ја за пла ни ра ни
обје кат.

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни глав ним ар хи тек тон -
ским про јек том; са гла сно сти и струч на ми шље ња, од но сно
тех нич ки усло ви да ти од стра не јав них и ко му нал них
преду зе ћа и идеј ни про је кат елек тро ин ста ла ци ја и те ле ко -
му ни ка ци о них ин ста ла ци ја ако је ње го ва из ра да прет хо ди -
ла из ра ди глав ног про јек та.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи тех нич ки из вје -
штај ко ји об у хва та: опис про јек то ва них ин ста ла ци ја и по -
стро је ња елек тро е нер гет ских ин ста ла ци ја, ин ста ла ци ја
гро мо бра на и узе мље ња, сиг нал них и те ле ко му ни ка ци о -
них си сте ма са тех нич ким обра зло же њем усво је них рје ше -
ња, ма те ри ја ла и опре ме, тех нич ке усло ве за из во ђе ње,
при ми је ње не про пи се, стан дар де и дру го. 

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: 
а) про ра чун ин ста ли са не и јед но вре ме не сна ге, про ра -

чун 10 kV и 1 kV во до ва, про ра чун вањ ског и уну тра шњег
освје тље ња, ин ста ла ци ја тер мич ких по тро ша ча и елек тро -
мо тор ног по го на, про ра чун ефи ка сно сти за штит ног узе -
мље ња и гро мо бран ске за шти те, про ра чун ин ста ла ци ја
сиг нал них и те ле ко му ни ка ци о них си сте ма, евен ту ал ни
про ра чун тран сфор ма тор ске ста ни це и дру ге про ра чу не и

б) пред мјер и пред ра чун опре ме, ма те ри ја ла и ра до ва. 
(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи сље де ће гра фич ке

при ло ге:
а) си ту а ци о но рје ше ње са уцр та ним при кључ ним во до -

ви ма на ин фра струк ту ру,
б) блок-ше ме глав ног раз во да уну тра шњих елек тро е -

нер гет ских, сиг нал них и те ле ко му ни ка ци о них ин ста ла ци -
ја,

в) цр те же глав ног раз во да по ета жа ма,
г) цр те же уну тра шњих ин ста ла ци ја освје тље ња, тер -

мич ких по тро ша ча, елек тро мо тор ног по го на, сиг нал них и
те ле ко му ни ка ци о них си сте ма и дру гих ин ста ла ци ја,

д) цр те же узе мље ња и гро мо бран ске за шти те при ка за -
не на свим из гле ди ма, од но сно фа са да ма објек та и осно ви
кро ва,

ђ) јед но пол не ше ме и ше ме дје ло ва ња свих раз вод них
ор ма на и

е) цр те же евен ту ал не тра фо-ста ни це и вањ ског освје -
тље ња.

Члан 42.
(1) Глав ни про је кат ма шин ских ин ста ла ци ја (гри ја ња,

вен ти ла ци је, кли ма ти за ци је и га сних ин ста ла ци ја) из ра ђу -
је се за по тре бе де таљ ног утвр ђи ва ња си сте ма на ве де них
ин ста ла ци ја за пла ни ра ни обје кат. 

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни глав ним ар хи тек тон -
ским про јек том, са гла сно сти и струч на ми шље ња, од но сно
тех нич ки усло ви да ти од ста не јав них и ко му нал них пре ду -
зе ћа и идеј ни про је кат ма шин ских ин ста ла ци ја ако је ње го -
ва из ра да прет хо ди ла из ра ди глав ног про јек та.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: 
а) тех нич ке и дру ге по дат ке за при кљу чак на ин фра -

струк ту ру из да те од стра не над ле жних јав них и ко му нал -
них пред у зе ћа, пре глед тех нич ких про пи са и стан дар да
пре ма ко ји ма је обје кат про јек то ван и пре ма ко ји ма ће се
из ве сти ра до ви, де та љан опис из во ђе ња по је ди них еле ме -
на та и ра до ва, усло ви ква ли те та за ода бра ни ма те ри јал и
на чин ра да, ме то до ло ги ју ис пи ти ва ња и обим кон тро ле и

б) тех нич ки из вје штај ко ји об у хва та ана ли зу и де фи ни -
са ње укуп ног кон зу ма, опис про јек то ва не опре ме и ин ста -
ла ци ја са обра зло же њем усво је них рје ше ња. 

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи:
а) де таљ не про ра чу не, ди мен зи о ни са ње и из бор опре -

ме и
б) пред мјер и пред ра чун опре ме, ма те ри ја ла и ра до ва. 
(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:
а) си ту а ци о но рје ше ње са уцр та ним при кључ ци ма,
б) дис по зи ци о не цр те же опре ме и ин ста ла ци ја и
в) по треб не тло цр те, пре сје ке, ак со но ме триј ске ше ме,

де та ље и дру го.

Члан 43.
(1) Глав ни про је кат ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за -

ци је из ра ђу је се за по тре бе де таљ ног утвр ђи ва ња си сте ма
на ве де них ин ста ла ци ја за пла ни ра ни обје кат. 

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни глав ним ар хи тек тон -
ским про јек том; са гла сно сти и струч на ми шље ња, од но сно
тех нич ки усло ви да ти од ста не јав них и ко му нал них пре ду -
зе ћа и идеј ни про је кат ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци -
је ако је ње го ва из ра да прет хо ди ла из ра ди глав ног про јек -
та.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи: 
а) тех нич ке и дру ге по дат ке за при кљу чак на ин фра -

струк ту ру из да те од стра не над ле жних јав них и ко му нал -
них пред у зе ћа и

б) тех нич ки из вје штај ко ји са др жи: опис про јек то ва них
хи дро тех нич ких ин ста ла ци ја са обра зло же њем усво је них
рје ше ња, на чин ра да ин ста ла ци ја, по дат ке о вањ ским ин -
ста ла ци ја ма во до во да и ка на ли за ци је, при ми је ње не тех -
нич ке про пи се и стан дар де, опис те ре на, ода бра не ма те ри -
ја ле и дру го.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи:
а) де таљ не хи дра у лич ке и дру ге про ра чу не у за ви сно -

сти од вр сте хи дро тех нич ких ин ста ла ци ја, оби ма по тро -
шње и дру го и

б) пред мјер и пред ра чун опре ме, ма те ри ја ла и ра до ва. 
(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:
а) си ту а ци о но рје ше ње са уцр та ним по ло жа јем ко му нал -

не во до вод не и ка на ли за ци о не мре же, преч ни ком, ра спо ло -
жи вим при ти ском, мје сти ма улич них ре ви зи о них ока на,
преч ни ком и па дом ка на ла и уцр та ним при кључ ци ма, 

б) ше му раз во да са мје сти ма вер ти ка ла и раз вод ном
мре жом до са ни тар них уре ђа ја, преч ни ци ма, па до ви ма и
дру го,

в) тло цр те свих ета жа за кључ но са тло цр том кро ва, ко -
ји се из ра ђу ју у мје ри лу 1:50 или 1:100,

г) пре сје ке ка на ли за ци ја, по ду жне про фи ле до њег ра -
зво да ка на ли за ци о не мре же и изо ме триј ску ше му во до вод -
не мре же и

д) де та ље, ко ји се из ра ђу ју у мје ри лу 1:10 или 1:20 и
дру го.

Члан 44.
(1) Глав ни про је кат лиф то ва и еска ла то ра из ра ђу је се за

по тре бе де таљ ног утвр ђи ва ња си сте ма на ве де них по стро -
је ња за пла ни ра ни обје кат. 

(2) Под ло ге за из ра ду про јек та из ста ва 1. овог чла на су
гра фич ки при ло зи и по да ци утвр ђе ни идеј ним ар хи тек тон -
ским про јек том и идеј ни про је кат лиф то ва и еска ла то ра ако
је ње го ва из ра да прет хо ди ла из ра ди глав ног про јек та.

(3) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи:
а) тех нич ки из вје штај са тех нич ким по да ци ма: ка рак те -

ри сти ке по стро је ња; тех нич ки опис ва жни јих еле ме на та
гра ђе вин ског, ма шин ског и елек трич ног ди је ла по стро је -
ња, а на ро чи то си гур но сних уре ђа ја, ин ста ла ци ја и ди мен -
зи ја; опис елек трич ног на па ја ња; опис ра да и упра вља ња
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по стро је њем; опис по себ них по сту па ка са лиф то ви ма; по -
пис при ми је ње них про пи са и стан дар да и дру го и

б) тех нич ке усло ве за из во ђе ње и мон та жу са оп штим
усло ви ма: оба ве зе ин ве сти то ра или на ру чи о ца, мје ре и зах -
тје ве при из во ђе њу и мон та жи по стро је ња и дру го.

(4) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: 

а) про ра чун ма шин ског ди је ла по стро је ња ко ји об у хва -
та: по ла зне по дат ке, про ра чун во зних ка па ци те та и сна ге
по го на, ста тич ке про ра чу не си ла у но си вим ужа ди ма, спе -
ци фич ни при ти сак у жље бу ужље ња че и по гон ске спо соб -
но сти, оп те ре ће ња на во ђи ца ма, оп те ре ће ња на зи ду и под -
ним пло ча ма ја ме во зног ок на и евен ту ал но ма шин ске про -
сто ри је за елек трич не лиф то ве, про ра чу не при ти са ка и
опте ре ће ња у хи дра у лич ној ин ста ла ци ји за хи дра у лич не
лиф то ве, про ра чун вен ти ла ци ја во зног ок на код лиф то ва,
про ра чу не вуч них си ла лан ца и си ла на ослон ци ма код
еска ла то ра, про ра чун си гур но сних пу те ва и дру го,

б) про ра чун елек трич ног ди је ла ко ји об у хва та: по ла зне
по дат ке, про ра чу не па да на по на, стру је крат ког спо ја, за -
шти те од ин ди рект ног до ди ра и ка па ци те та АКУ ба те ри је
и дру го и

в) спе ци фи ка ци ју опре ме, ма те ри ја ла и ра до ва са пред -
ра чу ном.

(5) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ке при ло ге:

а) цр те же ма шин ског ди је ла: си ту а ци о но рје ше ње, ди -
с по зи ци ја во зног ок на лиф та, од но сно еска ла то ра у објек -
ту, дис по зи ци ја лиф тов ског по стро је ња у во зном ок ну, од -
но сно еска ла то ра на ло ка ци ји уград ње, са ка рак те ри стич -
ним тло цр ти ма, пре сје ци ма и де та љи ма, као и та бли ца ма
са ка рак те ри сти ка ма лиф та и са на по ме на ма за из во ђе ње и
мон та жу,

б) цр те же елек трич ног ди је ла: ше ме на па ја ња, упра -
вља ња и си гур но сних и сиг нал них ко ла и 

в) дру ге гра фич ке при ло ге у за ви сно сти од вр сте и тех -
нич ке струк ту ре по стро је ња.

Члан 45.
(1) Ако се глав ни про је кат из ра ђу је за по тре бе до град -

ње или на до град ње по сто је ћег објек та, глав ни про је кат са -
др жи и кон трол ни се и змич ки и ста тич ки про ра чун са ана -
ли зом усло ва до град ње, од но сно на до град ње, ко јим се по -
твр ђу је да:

а) ни је угро же на ста бил ност објек та, као ни су сјед ни
објек ти,

б) ни је по гор ша на упо тре бљи вост по је ди них ди је ло ва
објек та за свр хе ко ји ма слу же и дру ге усло ве ко ри шће ња
објек та и

в) обје кат као цје ли на за до во ља ва за хтје ве из чла на 59.
За ко на.

(2) Ако се глав ни про је кат из ра ђу је за по тре бе пре тва -
ра ња за јед нич ких ди је ло ва објек та у стам бе ни, од но сно
по слов ни про стор, глав ни про је кат са др жи и до ку мен та ци -
ју, од но сно по дат ке:

а) да се пре тва ра ње мо же из ве сти по про пи са ним тех -
нич ким усло ви ма за из град њу ста но ва,

б) да се пре тва ра њем не ће угро зи ти ста бил ност објек -
та, као ни су сјед ни објек ти и

в) да се пре тва ра њем не ће по гор ша ти упо тре бљи вост
по је ди них ди је ло ва објек та за свр хе ко ји ма слу же и дру ге
усло ве ко ри шће ња објек та.

(3) Про јек ти ма из ст. 1. и 2. овог чла на од ре ђу је се ко -
на чан рок за за вр ше так пла ни ра них ра до ва. 

Члан 46.
Ра ди кон ти ну и ра ног пра ће ња ускла ђе но сти гра ђе ња

објек та са тех нич ком до ку мен та ци јом, глав ним про јек том
се мо же зах ти је ва ти да се из вр ши струч ни ар хи тек тон ски
над зор у по је ди ним фа за ма гра ђе ња објек та, у скла ду са
чла ном 75. За ко на.

2.2. П о  с е б  н е  в р  с т е  гл а в  н о г  п р о  ј е к  т а

Члан 47.
По себ не вр сте глав ног про јек та су:
а) про је кат ре ха би ли та ци је на ци о нал ног спо ме ни ка,
б) глав ни про је кат ин ди ви ду ал ног стам бе ног и ин ди ви -

ду ал ног стам бе но-по слов ног објек та бру то гра ђе вин ске
по вр ши не до 400 м2 и 

в) глав ни про је кат за по моћ не и дру ге објек те јед но -
став не кон струк ци је.

Члан 48.
(1) Про је кат ре ха би ли та ци је на ци о нал ног спо ме ни ка

глав ни је про је кат ко јим су об у хва ће ни ра до ви ко ји ма се
оште ће но или уни ште но до бро вра ћа у ста ње у ко јем је то
до бро би ло при је ње го вог оште ће ња или уни ште ња, до ра -
зум но мо гу ће мје ре, укљу чу ју ћи и из град њу на ци о нал ног
спо ме ни ка на истом мје сту, у истом об ли ку и фор ми, истих
ди мен зи ја и од истог ма те ри ја ла као што је био при је ру -
ше ња, уз ко ри шће ње истих тех но ло ги ја гра ђе ња, кад год је
то ра зум но мо гу ће.

(2) Про је кат ре ха би ли та ци је објек та се из ра ђу је за по -
тре бе:

а) из да ва ња одо бре ња за ре ха би ли та ци ју на ци о нал них
спо ме ни ка и

б) из во ђе ња ра до ва на по нов ној из град њи, ре ста у ра ци -
ји или дру гим ра до ви ма на за шти ти на ци о нал ног спо ме ни -
ка.

(3) Про је кат ре ха би ли та ци је са др жи:
а) оп шту до ку мен та ци ју из чла на 12. овог пра вил ни ка,

осим ло ка циј ских усло ва, у скла ду са по себ ним за ко ном,
б) про јект ни за да так из чла на 13. овог пра вил ни ка,
в) од лу ку Ко ми си је о очу ва њу на ци о нал них спо ме ни ка

Бо сне и Хер це го ви не о про гла ше њу до бра на ци о нал ним
спо ме ни ком БиХ, од но сно од лу ку о ста вља њу до бра на
при вре ме ну ли сту на ци о нал них спо ме ни ка БиХ, 

г) под ло ге и ела бо ра те за из ра ду тех нич ке до ку мен та -
ци је и

д) тек сту ал ну, ну ме рич ку и гра фич ку до ку мен та ци ју и
пра те ће ела бо ра те, при ло ге и сту ди је, као што је про пи са -
но за глав ни про је кат.

(4) По ред до ку мен та ци је из ста ва 3. овог чла на про је -
кат ре ха би ли та ци је на ро чи то са др жи: исто риј ски и гра ђе -
вин ски опис из вор ног ста ња објек та или ком плек са са по -
сто је ћом ар хи тек тон ском, фо то граф ском и фо то-до ку мен -
та ци јом; тех нич ку до ку мен та ци ју са да шњег, од но сно по -
сто је ћег ста ња објек та или ком плек са. 

(5) На про је кат ре ха би ли та ци је оба ве зно се при ба вља
са гла сност ор га на над ле жног за за шти ту кул тур но-исто -
риј ских до ба ра.

(6) Про је кат ре ха би ли та ци је под ли је же ре ви зи ји у
скла ду са За ко ном, по себ ним за ко ном и овим пра вил ни -
ком. 

(7) Ако је про је кат ре ха би ли та ци је објек та из ра ђен у
ино стран ству, са др жи пре вод на је дан од слу жбе них је зи ка
у Ре пу бли ци и под ли је же но стри фи ка ци ји у скла ду са За -
ко ном и овим пра вил ни ком. 

Члан 49.
Глав ни про је кат ин ди ви ду ал ног стам бе ног и ин ди ви ду -

ал ног стам бе но-по слов ног објек та бру то гра ђе вин ске по -
вр ши не до 400 м2 са др жи оп шту до ку мен та ци ју из чла на
12. овог пра вил ни ка и:

а) про јект ни за да так из чла на 13. овог пра вил ни ка,
б) тех нич ки опис,
в) си ту а ци о но рје ше ње у од го ва ра ју ћем мје ри лу и гра -

фич ке при ло ге у мје ри лу 1:50 (тло цр те свих под зем них и
над зем них ета жа и кро ва, пре сје ке, по гле де, ше ме ин ста ла -
ци ја и ше ме сто ла ри је и бра ва ри је),

г) про ра чун ме ха нич ке от пор но сти и ста бил но сти,
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д) про ра чун тех нич ких ка рак те ри сти ка објек та у по гле -
ду енер гет ске ефи ка сно сти, од но сно уште де енер ги је и то -
плот не за шти те и

ђ) дру ге при ло ге у за ви сно сти од сло же но сти објек та и
вр сте дје лат но сти ко ја се оба вља у по слов ном ди је лу
објек та.

Члан 50.
Глав ни про је кат за по моћ не и дру ге објек те јед но став не

кон струк ци је са др жи ди је ло ве из чла на 49. овог пра вил ни -
ка, осим про ра чу на из тач ке д) чла на 49. овог пра вил ни ка.

3. Из вед бе ни про је кат

Члан 51.
Из вед бе ни про је кат је про је кат ко ји по свом са др жа ју

од го ва ра глав ном про јек ту и из ра ђу је се у мје ри лу глав ног
про јек та.

Члан 52.
Из вед бе ни про је кат се из ра ђу је за по тре бе: 
б) из во ђе ња ра до ва на из град њи објек та, ако глав ни

про је кат не са др жи раз ра ду де та ља по треб них за из во ђе ње
ра до ва и

в) вр ше ња тех нич ког пре гле да и из да ва ња одо бре ња за
упо тре бу, ако су ра до ви из ве де ни на осно ву из вед бе ног
про јек та.

4. Про је кат из ве де ног ста ња

Члан 53.
(1) Про је кат из ве де ног ста ња, у скла ду са За ко ном, је

глав ни про је кат са уцр та ним свим из мје на ма ко је су на ста -
ле то ком гра ђе ња, а ко је су у скла ду са из да тим одо бре њем
за гра ђе ње и одо бре не од про јек тан та глав ног про јек та и
ли ца ко је вр ши над зор.

(2) Про је кат из ста ва 1. овог чла на из ра ђу је се у мје ри -
лу глав ног, од но сно из вед бе ног про јек та.

(3) Про је кат из ве де ног ста ња из ра ђу је се за по тре бе:
а) вр ше ња тех нич ког пре гле да и из да ва ња одо бре ња за

упо тре бу,
б) ко ри шће ња, одр жа ва ња и осма тра ња објек та, 
в) из ра де про јек та за укла ња ње,
г) као под ло га за евен ту ал но на кнад не ра до ве гра ђе ња

(ре кон струк ци ја, до град ња, на до град ња и дру го) и
д) слу жи за ко на чан об ра чун ра до ва и за фи нан сиј ско и

прав но ре гу ли са ње од но са ин ве сти то ра и из во ђа ча ра до ва.

Члан 54.
Про је кат из ве де ног ста ња са др жи:
а) тех нич ки из вје штај о из ве де ним ра до ви ма са обра -

зло же ним од сту па њи ма (тек сту ал ни, ну ме рич ки и гра фич -
ки при ло зи) у од но су на тех нич ку до ку мен та ци ју на осно -
ву ко је је из да то одо бре ње за гра ђе ње, тех но ло ги ји из во ђе -
ња тих ра до ва, угра ђе ним ма те ри ја ли ма и дру го,

б) прав но-фи нан сиј ску до ку мен та ци ју о из ве де ним ра -
до ви ма: основ ни и на кнад ни уго во ри и анек си уго во ра,
извје штај о пар ци јал ним и збир ним тро шко ви ма из град ње,
ре а ли за ци ја фи нан сиј ских за хтје ва и дру го,

в) слу жбе ну пре пи ску (до пи се, на ло ге, обавјештења и
дру го) то ком гра ђе ња објек та (ин ве сти тор, про јек тант,
изво ђач, по ди зво ђа чи, над зор, ин спек ци ја),

г) из вје шта је о ате сти ма и кон тро ла ма из вр ше ним то ком
из во ђе ња ра до ва (ге о ло шка, ге о тех нич ка и дру га ис тра жи ва -
ња, утвр ђи ва ње ква ли те та угра ђе ног ма те ри ја ла, опре ме,
проб на оп те ре ће ња, фо то-до ку мен та ци ја и дру го) и

д) дру ге из вје шта је, по дат ке и при ло ге тек сту ал ног, ну -
ме рич ког и гра фич ког ди је ла про јек та. 

Члан 55.
(1) Про је кат из ве де ног ста ња оба ве зно са др жи мје ре за

одр жа ва ње и ко ри шће ње објек та и про је кат осма тра ња тла
и објек та у то ку гра ђе ња и ко ри шће ња.

(2) Про је кат из ве де ног ста ња ин ди ви ду ал них стам бе -
них и ин ди ви ду ал них стам бе но-по слов них обје ка та бру то
гра ђе вин ске по вр ши не до 400 м2, по моћ них и дру гих обје -
ка та јед но став не кон струк ци је не са др же мје ре и про јек те
из ста ва 1. овог чла на.

5. До ку мен та ци ја кон тро ле ква ли те та 

Члан 56.
(1) До ку мен та ци ју кон тро ле ква ли те та, у скла ду са За -

ко ном, чи не сви ате сти угра ђе ног ма те ри ја ла и опре ме, ре -
зул та ти за вр шног мје ре ња и те сто ва ко ји су спро ве де ни у
скла ду са по себ ним про пи си ма и нор ма ти ви ма до не се ним
на осно ву за ко на и пра ви ла стру ке.

(2) До ку мен та ци ја кон тро ле ква ли те та чи ни са став ни
дио тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се до ста вља за по тре бе
вр ше ња тех нич ког пре гле да објек та и из да ва ња упо треб не
до зво ле. 

6. Упут ства за одр жа ва ње и по гон објек та

Члан 57.
(1) Упут ства за одр жа ва ње и упо тре бу објек та, у скла -

ду са За ко ном, чи не упут ства о ко ри шће њу и одр жа ва њу
опре ме, по стро је ња и објек та, као и од го ва ра ју ћи га рант ни
ли сто ви ин ста ли са не опре ме.

(2) Упут ства из ста ва 1. овог чла на чи не са став ни дио
тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се из ра ђу је за по тре бе:

а) вр ше ња тех нич ког пре гле да објек та и из да ва ња упо -
треб не до зво ле и

б) одр жа ва ња по стро је ња, опре ме и објек та.
(3) Упут ства из ста ва 1. овог чла на од ре ђу ју тер ми не

оба ве зних ре дов них пре гле да, ро ко ве и обим по вре ме них
пре гле да, као и обим ра до ва ре дов ног одр жа ва ња објек та,
по стро је ња и опре ме.

(4) Ако су упут ства на стра ном је зи ку, уз иста се оба ве -
зно при ла же пре вод на је дан од слу жбе них је зи ка у Ре пу -
бли ци.

7. Про је кат укла ња ња објек та

Члан 58.
Про је кат укла ња ња објек та, у скла ду са За ко ном, је сте

про је кат ко ји се из ра ђу је за по тре бе ру ше ња или де мон та -
же објек та или ње го вог ди је ла и из ра ђу је се за све објек те
бру то гра ђе вин ске по вр ши не пре ко 400 м2, осим за објек те
из чл. 78. и 88. За ко на.

Члан 59.
Про је кат укла ња ња објек та, у за ви сно сти од вр сте и тех -

нич ке струк ту ре објек та ко ји се ру ши, са сто ји се од ди је ло -
ва тех нич ке до ку мен та ци је из чла на 9. овог пра вил ни ка.

Члан 60.
(1) Са др жај про је ка та укла ња ња чи ни: оп шта до ку мен -

та ци ја из чла на 12. овог пра вил ни ка; про јект ни за да так са
по да ци ма о ло ка ци ји, по да ци ма о објек ту, по да ци ма о по -
дло га ма за из ра ду про јек та; тех но ло ги ји укла ња ња, тек сту -
ал на, ну ме рич ка и гра фич ка до ку мен та ци ја.

(2) Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи:
а) тех нич ки из вје штај о ста њу објек та ко ји са др жи:

опис и ста ње кон струк тив ног си сте ма, по дат ке о усло ви ма
те ме ље ња, по дат ке о кли мат ској зо ни и зо ни се и змич но -
сти, по дат ке о угра ђе ним ма те ри ја ли ма, по дат ке о тех но ло -
шком про це су, по дат ке о по стро је њу и угра ђе ној опре ми,

б) тех нич ки из вје штај о ста њу ин ста ла ци ја ко ји са др -
жи: опис и ста ње елек тро ин ста ла ци ја; ин ста ла ци ја гри ја ња
и вр сту гри ја ња; ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је;
дру гих ин ста ла ци ја; на чин при кљу че ња ин ста ла ци ја на
вањ ску мре жу и дру го,

в) тех нич ки из вје штај о вањ ском уре ђе њу ко ји са др жи:
по дат ке о дру гим објек ти ма на пар це ли, по дат ке о су сјед -
ним пар це ла ма и објек ти ма; под зем ној и над зем ној ин фра -
струк ту ри и ста њу жи вот не сре ди не,

г) тех нич ке усло ве за из во ђе ње ра до ва на ру ше њу илу
де мон та жи објек та и 
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д) дру ге из вје шта је у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке
струк ту ре објек та.

(3) Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи: про ра чу не и
дру ге до ка зе да у то ку ру ше ња или де мон та же објек та или
ње го вог ди је ла не ће до ћи до гу бит ка ста бил но сти кон -
струк ци је ко јим мо же да се угро зи жи вот и здра вље љу ди,
жи вот на сре ди на, при род не ври јед но сти, кул тур но-исто -
риј ска до бра и су сјед ни објек ти; про ра чу не ста бил но сти
тла (су сјед ног и дру гог зе мљи шта) или су сјед них и дру гих
обје ка та ако ру ше ње или де мон та жа објек та или тех но ло -
ги ја укла ња ња ути че на ста бил ност тог тла и на тех нич ке
ка рак те ри сти ке из чла на 59. За ко на су сјед них и дру гих
обје ка та; до ка зе да тех но ло ги ја де мон та же опре ме угра ђе -
не за по тре бе вр ше ња тех но ло шког про це са не ће угро зи ти
жи вот и здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну; дру ге про ра чу -
не у за ви сно сти од вр сте и тех нич ке струк ту ре објек та и
пред мјер и пред ра чун са опи сом ра до ва ко је је по треб но
из ве сти на ру ше њу или де мон та жи објек та.

(4) Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи: си ту а ци о но рје -
ше ње у од го ва ра ју ћем мје ри лу; гра фич ке при ло ге ко јим се
до ка зу је да у то ку ру ше ња или де мон та же објек та или ње -
го вог ди је ла не ће до ћи до гу бит ка ста бил но сти кон струк -
ци је ко јом се мо же угро зи ти жи вот и здра вље љу ди, жи вот -
на сре ди на, при род не ври јед но сти, кул тур но-исто риј ска
до бра и су сјед ни објек ти и дру го.

(5) Си ту а ци о но рје ше ње се из ра ђу је у од го ва ра ју ћем
мје ри лу, на осно ву ажур ног ге о дет ског сним ка пар це ле
ура ђе ног од стра не ли ца овла шће ног за оба вља ње по сло ва
пре мје ра и ка та стра и на ро чи то са др жи: уцр тан обје кат са
ди мен зи ја ма и ко ор ди нат ним тач ка ма; по ло жа је су сјед них
обје ка та и уда ље но сти објек та ко ји се ру ши од гра ни ца су -
сјед них пар це ла; озна ку ка та стар ске пар це ле на ко јој је
обје кат из гра ђен, ин тер не са о бра ћај ни це; мје ста при кљу -
ча ка на ин фра струк ту ру; тра се под зем них ин ста ла ци ја и
дру го.

(6) Ако се про је кат укла ња ња из ра ђу је за по тре бе ру -
ше ња, од но сно де мон та же ли ниј ског ин фра струк тур ног
си сте ма, си ту а ци о но рје ше ње из ста ва 10. овог чла на са др -
жи и дру ге по дат ке у за ви сно сти од вр сте објек та (из вод из
ка та стра под зем них ин ста ла ци ја, сни мак тра се по сто је ћег
во да и дру го).

Члан 61.
Као под ло га за из ра ду про јек та укла ња ња објек та слу -

жи глав ни про је кат, од но сно про је кат из ве де ног ста ња на
осно ву ко јег је обје кат из гра ђен.

Члан 62.
Про је кат укла ња ња објек та под ли је же ре ви зи ји тех -

нич ке до ку мен та ци је, од но сно но стри фи ка ци ји у скла ду са
За ко ном.

V - ФОР МИ РА ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ 

Члан 63.
(1) У скла ду са чла ном 69. За ко на, тех нич ка до ку мен -

та ци ја и ње ни ди је ло ви мо ра ју би ти уве за ни и за пе ча ће ни.
(2) Тех нич ка до ку мен та ци ја се фор ми ра у об ли ку: 
а) ана лог них (па пир них) све за ка, од но сно књи га фор -

ма та А4 ну ме ри са них, ко ри че них твр дим по ве зом или по -
ве за них јем стве ни ком, за пе ча ће них во шта ним жи гом и
овје ре них у скла ду са За ко ном и

б) у ди ги тал ном об ли ку на не ком од ди ги тал них за пи -
са по да та ка (CD, DVD).

(3) Гра фич ки при ло зи ко ји чи не са став ни дио тех нич ке
до ку мен та ци је, од но сно про јек та сла жу се у фор мат А4,
ко ри че и уве зу ју као у ста ву 2. овог чла на.

(4) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, гра фич ки при ло зи
ко ји чи не са став ни дио про је ка та ли ниј ских ин фра струк -
тур них си сте ма мо гу се ра ди ти у све сци ма, од но сно књи -
га ма фор ма та А3, а у за ви сно сти од ду жи не пла ни ра не тра -
се ин фра струк тур ног си сте ма.

(5) Тек сту ал ни, ну ме рич ки и гра фич ки при ло зи мо ра ју
би ти ја сни и чит ки.

(6) Ако гра фич ки при ло зи ни су ја сни и чит ки у цр но-
би је лој тех ни ци из ра де, мо ра ју би ти из ра ђе ни у бо ји са ја -
сном ле ген дом.

(7) Стра ни це све за ка, од но сно књи ге про јек та су ну ме -
ри са не ред ним бро је ви ма, а гра фич ки при ло зи су по себ но
ну ме ри са ни као при ло зи.

(8) Тех нич ка до ку мен та ци ја у ди ги тал ном об ли ку се
из ра ђу је у PDF фор ма ту, Word, Auto CAD или Arc Gis фор -
ма ту.

Члан 64.
(1) Све ска, од но сно књи га про јек та у ко ју је уве за на

оп шта до ку мен та ци ја из чла на 12. овог пра вил ни ка са др -
жи: на слов ну стра ну, ле ген ду све ске, по пис оста лих све за -
ка, од но сно књи га про јек та, са др жај све ске и пра те ћу до -
ку мен та ци ју.

(2) На ко ри ца ма сва ке све ске про јек та ис пи су ју се: по -
да ци о овла шће ном прав ном ли цу ко је је из ра ди ло тех нич -
ку до ку мен та ци ју; по да ци о про јек ту (број или озна ка, да -
тум из ра де, вр ста про јек та и дру го) и по да ци о ин ве сти то -
ру у гор њем ли је вом углу; вр ста про јек та и по да ци о објек -
ту и ло ка ци ји у сре ди ни на слов не стра не; по да ци о ди је лу
про јек та ко ји је уве зан у све ску (вр ста, озна ка или број и
да тум из ра де) у до њем ли је вом углу на слов не стра не и број
све ске, од но сно књи ге у до њем де сном углу ко ри ца.

(3) Ле ген да све ске са др жи: по дат ке о овла шће ном
прав ном ли цу ко је је из ра ди ло тех нич ку до ку мен та ци ју,
про јек ту, ин ве сти то ру, све сци (на зив, број или озна ку, број
при мје ра ка, са др жај и дру го); име глав ног про јек тан та, од -
но сно ко ор ди на то ра про јек та и свих ли ца ко ја су уче ство -
ва ла у из ра ди ди је ла про јек та ко ји је пред мет све ске, пот -
пи са но од стра не свих уче сни ка у из ра ди и овје ре но од
стра не прав ног ли ца ко је је но си лац из ра де тех нич ке до ку -
мен та ци је.

Члан 65.
На кна да за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је утвр ђу је се

на осно ву уго во ра скло пље ног из ме ђу ин ве сти то ра и но си -
о ца из ра де тех нич ке до ку мен та ци је. 

VI - КОН ТРО ЛА ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Члан 66.
Вр сте кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је су:
а) ре ви зи ја тех нич ке до ку мен та ци је и
б) но стри фи ка ци ја тех нич ке до ку мен та ци је.
1. Ре ви зи ја тех нич ке до ку мен та ци је

Члан 67.
(1) Ре ви зи ја тех нич ке до ку мен та ци је је кон тро ла тех -

нич ке до ку мен та ци је ко ја се врши у скла ду са чла ном 73.
За ко на и овим пра вил ни ком.

(2) Ре ви зи ја тех нич ке до ку мен та ци је врши се за све
објек те осим за ин ди ви ду ал не стам бе не и ин ди ви ду ал не
стам бе но-по слов не објек те бру то гра ђе вин ске по вр ши не
до 400 м2.

(3) Прав но ли це овла шће но за ре ви зи ју тех нич ке до ку -
мен та ци је вр ши кон тро лу про јек та, са чи ња ва за вр шни
извје штај о из вр ше ној ре ви зи ји тех нич ке до ку мен та ци је,
овје ра ва три при мјер ка про јек та и из да је по твр ду о из вр -
ше ној ре ви зи ји, у скла ду са За ко ном и овим пра вил ни ком.

(4) Од го вор ни ре ви дент ор га ни зу је из ра ду за вр шног
из вје шта ја о кон тро ли укуп не тех нич ке до ку мен та ци је из
ста ва 3. овог чла на, на осно ву из вје шта ја о кон тро ли по је -
ди них ди је ло ва тех нич ке до ку мен та ци је, ко ји се при ла жу
уз за вр шни из вје штај.

Члан 68.
Ре ви зи јом тех нич ке до ку мен та ци је се про вје ра ва: да ли

је до ку мен та ци ју из ра ди ло прав но ли це овла шће но за
изра ду тех нич ке до ку мен та ци је за ту вр сту обје ка та, да ли
је до ку мен та ци ја ком плет на, да ли је до ку мен та ци ја из ра -
ђе на у скла ду са ло ка циј ским усло ви ма, да ли про јект на
рје ше ња за до во ља ва ју усло ве у ве зи са си гур но шћу обје ка -
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та из чла на 59. За ко на и да ли су про јект на рје ше ња из ра -
ђе на у скла ду са ва же ћим тех нич ким стан дар ди ма, про пи -
си ма, пра ви ли ма стру ке и од ред ба ма по себ них за ко на.

Члан 69.
(1) Ре ви зи јом глав ног про јек та, у за ви сно сти од вр сте и

тех нич ке струк ту ре објек та, на ро чи то се про вје ра ва: да ли
је про је кат из ра ђен у скла ду са про јект ним за дат ком, ло ка -
циј ским усло ви ма и идеј ним про јек том, ако је ње го ва из ра -
да прет хо ди ла из ра ди глав ног про јек та, да ли су при ли ком
про јек то ва ња ис по што ва ни сви усло ви из прет ход но при -
ба вље них са гла сно сти и ми шље ња јав них и ко му нал них
пред у зе ћа и дру гих над ле жних ор га на, да ли су ис по што -
ва ни усло ви из чла на 59. За ко на и чла на 36. овог пра вил ни -
ка, да ли су све фа зе про јек та ускла ђе не са пред ви ђе ним
мје ра ма за шти те од по жа ра и екс пло зи ја, да ли су ис по -
што ва ни усло ви за шти те жи вот не сре ди не и дру ги усло ви
про пи са ни За ко ном, по себ ним за ко ни ма и овим пра вил ни -
ком, да ли су про јект на рје ше ња из ра ђе на у скла ду са ре -
зул та ти ма прет ход но из ве де них ис тра жних ра до ва, ва же -
ћим тех нич ким стан дар ди ма, про пи си ма, пра ви ли ма стру -
ке и од ред ба ма по себ них за ко на и да ли тех нич ка до ку мен -
та ци ја са др жи све про пи са не ди је ло ве, да ли су исти ме ђу -
соб но ускла ђе ни, овје ре ни, уве за ни и за пе ча ће ни у скла ду
са За ко ном и овим пра вил ни ком.

(2) Ре ви зи јом про јек та ре ха би ли та ци је на ро чи то се
про вје ра ва да ли је про је кат из ра ђен у скла ду са: по себ ним
за ко ном и про пи си ма за ту вр сту обје ка та и од лу ком из
чла на 13. став 3. овог пра вил ни ка, прет ход но из да тим са -
гла сно сти ма, ми шље њи ма и смјер ни ца ма ор га на над ле -
жног за за шти ту кул тур но-исто риј ских до ба ра, ако из ра ду
ни је из вр шио тај ор ган и дру го.

(3) Ако је за из во ђе ње ра до ва по треб но из ра ди ти из вед -
бе ни про је кат, од но сно ако је ре ви дент у за вр шном из вје -
шта ју о кон тро ли укуп не тех нич ке до ку мен та ци је кон ста -
то вао да је по треб но, при је по чет ка из во ђе ња ра до ва, из ра -
ди ти из вед бе ни про је кат или по је ди не ди је ло ве тог про јек -
та, вр ши се ре ви зи ја из вед бе ног про јек та или ње го вог ди -
је ла, а при је за по чи ња ња ра до ва.

(4) Ре ви зи јом из ста ва 3. овог чла на про вје ра ва се да ли
је из вед бе ни про је кат ура ђен у скла ду са глав ним про јек -
том, на осно ву ко јег је из да то одо бре ње за гра ђе ње и усло -
ви ма из за вр шног из вје шта ја о ре ви зи ји глав ног про јек та. 

(5) Ка да се вр ши ре ви зи ја глав ног про јек та, ко јем је
прет хо ди ла из ра да идеј ног про је ка та, про вје ра ва се ње го ва
ускла ђе ност са идеј ним про јек том. 

(6) Ако ре ви дент у за вр шном из вје шта ју о ре ви зи ји
про јек та утвр ди да је нео п ход на про вје ра тач но сти ну ме -
рич ких или дру гих по да та ка из по је ди них ди је ло ва про јек -
та, за тра жи ће од про јек тан та да обез би је ди до пун ске до ка -
зе о ис прав но сти и тач но сти про јек та.

Члан 70.
(1) Ре ви зи јом идеј ног про јек та ко ји се из ра ђу је за по -

тре бе из да ва ња одо бре ња за гра ђе ње за из во ђе ње при прем -
них ра до ва и дру гих ра до ва об у хва ће них идеј ним про јек -
том за објек те из чла на 50. став 2. За ко на, на ро чи то се про -
вје ра ва: по год ност ло ка ци је у од но су на вр сту и на мје ну
објек та, усло ви гра ђе ња у по гле ду при мје не мје ра за шти те
жи вот не сре ди не, мје ра за шти те кул тур но-исто риј ских и
при род них до ба ра, мје ра за шти те од по жа ра и екс пло зи ја,
се и змо ло шких, ге о тех нич ких, са о бра ћај них и дру гих усло -
ва, енер гет ски усло ви у од но су на вр сту пла ни ра них енер -
ге на та, тех нич ко-тех но ло шке ка рак те ри сти ке објек та, тех -
нич ко-тех но ло шка и ор га ни за ци о на рје ше ња за гра ђе ње
објек та, са вре ме ност тех нич ких рје ше ња и ускла ђе ност са
раз вој ним про гра ми ма у тој обла сти и дру ги усло ви.

(2) Из вје штај о из вр ше ној ре ви зи ји идеј ног про јек та из
ста ва 1. овог чла на са др жи мје ре ко је се оба ве зно при мје -
њу ју при из ра ди глав ног про јек та за ра до ве ко ји ни су об у -
хва ће ни идеј ним про јек том.

Члан 71.
Прав но ли це овла шће но за ре ви зи ју тех нич ке до ку мен -

та ци је, по оба вље ној кон тро ли тех нич ке до ку мен та ци је,

из ра ђу је за вр шни из вје штај о кон тро ли укуп не тех нич ке
до ку мен та ци је, ко ји са др жи:

а) по дат ке о ин ве сти то ру (име и пре зи ме/на зив прав ног
ли ца, адре су ста но ва ња/сје ди ште, те ле фон и дру го),

б) по дат ке о објек ту и ло ка ци ји на ко јој се гра ди (вр ста,
на мје на, ка па ци тет и ка рак тер објек та, вр ста ра до ва на
објек ту, адре са ло ка ци је на ко јој се пла ни ра гра ђе ње, озна -
ке ка та стар ских че сти ца ко је се на ла зе у об у хва ту гра ђе -
вин ске пар це ле и дру го),

в) оп ште по дат ке о про јек ту ко ји је пред мет тех нич ке
кон тро ле (вр ста про јек та, озна ка или број про јек та, да тум
из ра де про јек та и дру го),

г) по дат ке о овла шће ном прав ном ли цу ко је је из ра ди -
ло про је кат (на зив, сје ди ште, те ле фон и дру го),

д) по дат ке о овла шће ном прав ном ли цу ко је је из вр ши -
ло кон тро лу тех нич ке до ку мен та ци је (на зив, сје ди ште, те -
ле фон, број и да тум рје ше ња о овла шће њу за ре ви зи ју тех -
нич ке до ку мен та ци је),

ђ) по дат ке о глав ном ре ви ден ту и ли ци ма ко ја су из вр -
ши ла кон тро лу по је ди них ди је ло ва тех нич ке до ку мен та ци -
је (име и пре зи ме, струч на спре ма, број рје ше ња о име но -
ва њу глав ног ре ви ден та, од но сно ре ви ден та за по је ди ни
дио тех нич ке до ку мен та ци је и број и да тум рје ше ња о
овла шће њу за ре ви зи ју тех нич ке до ку мен та ци је),

е) по пис ди је ло ва и са др жа ја тех нич ке до ку мен та ци је,
ж) да тум вр ше ња тех нич ке кон тро ле,
з) за кљу чак о из вр ше ној ре ви зи ји тех нич ке до ку мен та -

ци је, ко јом се кон ста ту је да је тех нич ка до ку мен та ци ја ком -
плет на и да су ње ни ди је ло ви ме ђу соб но ускла ђе ни; да је
до ку мен та ци ју из ра ди ло прав но ли це овла шће но за ту вр -
сту обје ка та; да је до ку мен та ци ја из ра ђе на у скла ду са про -
јект ним за дат ком, ло ка циј ским усло ви ма, идеј ним про јек -
том ако је он прет хо дио из ра ди глав ног про јек та, глав ним
про јек том ако се вр ши кон тро ла из вед бе ног про јек та; да
про јект на рје ше ња за до во ља ва ју усло ве у ве зи са си гур но -
шћу обје ка та из чла на 59. За ко на; да је до ку мен та ци ја изра -
ђе на у скла ду са За ко ном и про пи си ма до не се ним на осно -
ву За ко на; по себ ним за ко ни ма и про пи си ма до не се ним на
осно ву тих за ко на и стан дар ди ма, тех нич ким нор ма ти ви -
ма, нор ма ма ква ли те та и пра ви ли ма стру ке за те вр сте и на -
мје не обје ка та у Ре пу бли ци или се кон ста ту ју не пра вил но -
сти утвр ђе не тех нич ком кон тро лом и пред ла жу мје ре за
њи хо во от кла ња ње,

и) из вје шта је о кон тро ли по је ди них ди је ло ва тех нич ке
до ку мен та ци је и

ј) по твр ду о из вр ше ној ре ви зи ји, ко ја, по ред оп штих
по да та ка о овла шће ном прав ном ли цу ко је је из вр ши ло
кон тро лу тех нич ке до ку мен та ци је, са др жи: из ја ву овла -
шће ног прав ног ли ца ко је је из вр ши ло ре ви зи ју про јек та,
ко ја гла си: “Тех нич ка до ку мен та ци ја - Про је кат (основ ни
по да ци о ре ви до ва ном про јек ту) ин ве сти то ра (основ ни по -
да ци о ин ве сти то ру) при хва та се као тех нич ки ис прав на и
ком плет на тех нич ка до ку мен та ци ја и на осно ву исте над -
ле жни ор ган мо же из да ти одо бре ње за гра ђе ње (пре ци зи ра -
ти вр сту ра до ва ко ји се из во де: за из град њу, до град њу, ре -
кон струк ци ју и дру го)”; име и пре зи ме глав ног ре ви ден та
и ре ви де на та по је ди них ди је ло ва тех нич ке до ку мен та ци је,
струч на спре ма и њи хо ви пот пи си, број и да тум по твр де и
пот пис и пе чат овла шће ног прав ног ли ца ко је је из вр ши ло
ре ви зи ју тех нич ке до ку мен та ци је.

Члан 72.
(1) Ис прав ност ре ви до ва ног про јек та по твр ђу је се овје -

ром на на слов ној стра ни сва ког од три при мјер ка уве за ног,
за пе ча ће ног и овје ре ног про јек та ко ји је до ста вљен на кон -
тро лу, од но сно на на слов ној стра ни сва ког по себ ног ди је -
ла за пе ча ће ног про јек та, та ко да се упи су ју ри је чи: “Овај
про је кат је ре ви до ван и при хва та се као тех нич ки ис пра -
ван, ком пле тан и ускла ђен са ло ка циј ским усло ви ма.”,
број, мје сто и да тум и пот пис и пе чат овла шће ног прав ног
ли ца ко је је из вр ши ло ре ви зи ју тех нич ке до ку мен та ци је.
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(2) Из глед, ве ли чи на и са др жај штам би ља за овје ру ре -
ви до ва ног про јек та при ка зан је у При ло гу 1, ко ји је са став -
ни дио овог пра вил ни ка.

(3) Из ра ду штам би ља из ста ва 2. овог чла на, на осно ву
овла шће ња за ре ви зи ју тех нич ке до ку мен та ци је, вр ши
овла шће но ли це. 

(4) Штам биљ из ста ва 2. овог чла на пре да је се Ми ни -
стар ству ра ди ње го вог ко ми сиј ског уни ште ња у слу ча ју:
оште ће ња штам би ља, пре стан ка ва же ња овла шће ња за ре -
ви зи ју тех нич ке до ку мен та ци је, од у зи ма ња овла шће ња за
ре ви зи ју и пре стан ка ра да прав ног ли ца овла шће ног за ре -
ви зи ју тех нич ке до ку мен та ци је.

Члан 73.
(1) За вр шни из вје штај о ре ви зи ји тех нич ке до ку мен та -

ци је чи ни са став ни дио тех нич ке до ку мен та ци је.
(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на до ста вља се ин ве -

сти то ру у три при мјер ка.

Члан 74.
Прав но ли це овла шће но за ре ви зи ју тех нич ке до ку мен -

та ци је во ди еви ден ци ју оба вље них ре ви зи ја, у скла ду са
За ко ном.

Члан 75.
(1) На кна да за из вр ше ну ре ви зи ју тех нич ке до ку мен та -

ци је утвр ђу је се у из но су до 10% од ци је не из ра де тех нич -
ке до ку мен та ци је.

(2) Ако ре ви зи ја про јек та об у хва та ви ше истих обје ка -
та, на кна да за дру ги и сва ки сље де ћи про је кат из но си до
5% на кна де за ре ви зи ју пр вог про јек та из ста ва 1. овог чла -
на.

2. Но стри фи ка ци ја тех нич ке до ку мен та ци је

Члан 76.
Но стри фи ка ци ја тех нич ке до ку мен та ци је је кон тро ла

тех нич ке до ку мен та ци је ко ја је из ра ђе на у ино стран ству.

Члан 77.
(1) Но стри фи ка ци ја тех нич ке до ку мен та ци је вр ши се

на при мјер ку про јек та ко ји је прет ход но пре ве ден на је дан
од слу жбе них је зи ка у Ре пу бли ци.

(2) Ако се у по ступ ку но стри фи ка ци је утвр ди да је пре -
вод про јек та не ја сан, о то ме се оба вје шта ва ин ве сти тор ра -
ди обез бје ђе ња струч ног и тач ног пре во да свих ди је ло ва
про јек та.

(3) Ра ди лак шег упо ре ђи ва ња пре ве де ног про јек та са
ори ги нал ним про јек том из ра ђе ним у ино стран ству и ра ди
ра ци о нал но сти из ра де гра фич ких при ло га из про јек та,
про је кат ко ји под ли је же но стри фи ка ци ји мо же би ти из ра -
ђен као дво је зич ни про је кат.

(4) Тек сту ал ни ди је ло ви про јек та из ста ва 3. овог чла -
на ис пи су ју се на два је зи ка и рас по ре ђу ју у два ступ ца је -
дан по ред дру гог, док се у гра фич ким при ло зи ма тек сто ви
рас по ре ђу ју је дан по ред дру гог.

Члан 78.
(1) Струч но пре ве де ни про је кат ин ве сти тор до ста вља

овла шће ном прав ном ли цу ко је вр ши но стри фи ка ци ју тех -
нич ке до ку мен та ци је.

(2) Прав но ли це из ста ва 1. овог чла на вр ши: но стри -
фи ка ци ју про јек та, са чи ња ва за вр шни из вје штај о из вр ше -
ној но стри фи ка ци ји тех нич ке до ку мен та ци је, овје ра ва три
при мјер ка про јек та и из да је по твр ду о но стри фи ка ци ји у
скла ду са За ко ном и овим пра вил ни ком.

Члан 79.
(1) Но стри фи ка ци јом тех нич ке до ку мен та ци је, по ред

кон тро ле об у хва ће не ре ви зи јом тех нич ке до ку мен та ци је,
про вје ра ва се ускла ђе ност стра них про пи са на осно ву ко -
јих је из ра ђе на тех нич ка до ку мен та ци ја са про пи си ма ко ји
се при мје њу ју за те вр сте и на мје не обје ка та у Ре пу бли ци.

(2) Ако су у про јек ту из ра ђе ном у ино стран ству при ми -
је ње не од ред бе ино стра них про пи са и нор ми, овла шће но

прав но ли це ко је вр ши но стри фи ка ци ју про јек та уз за вр -
шни из вје штај о но стри фи ка ци ји тех нич ке до ку мен та ци је
при ла же ко ри шће не про пи се и нор ме струч но пре ве де не
на је дан од слу жбе них је зи ка ко ји се при мје њу ју у Ре пу -
бли ци.

(3) Ако при ми је ње ним ино стра ним про пи си ма и нор -
ма ма од го ва ра ју од ре ђе ни про пи си и нор ме ко ји се при мје -
њу ју у Ре пу бли ци, при лог из ста ва 2. овог чла на са др жи и
по пис од го ва ра ју ћих про пи са и нор ми ко ји се при мје њу ју
у Ре пу бли ци.

(4) Ако се у по ступ ку но стри фи ка ци је тех нич ке до ку -
мен та ци је утвр ди да не до ста ју по је ди ни ди је ло ви тех нич -
ке до ку мен та ци је, ко ји су про пи са ни За ко ном, овим пра -
вил ни ком, по себ ним за ко ни ма или про пи си ма до не се ним
на осно ву тих за ко на, овла шће но прав но ли це ко је вр ши
но стри фи ка ци ју мо же из ра ди ти те ди је ло ве тех нич ке до ку -
мен та ци је уз са гла сност ин ве сти то ра.

(5) Но стри фи ко ван про је кат не под ли је же ре ви зи ји, у
скла ду са За ко ном и овим пра вил ни ком. 

Члан 80.
(1) Прав но ли це овла шће но за но стри фи ка ци ју тех нич -

ке до ку мен та ци је, по оба вље ној кон тро ли, из ра ђу је за вр -
шни из вје штај, ко ји са др жи:

а) по дат ке из чла на 71. овог пра вил ни ка,
б) при ло ге из чла на 79. ст. 2. и 3. овог пра вил ни ка,
в) из вје шта је о но стри фи ка ци ји по је ди них ди је ло ва

тех нич ке до ку мен та ци је,
г) за кљу чак о из вр ше ној но стри фи ка ци ји тех нич ке до -

ку мен та ци је, ко јом се по ред по да та ка из чла на 71. тач ка з)
овог пра вил ни ка, кон ста ту је да је но стри фи ко ва ни про је -
кат ускла ђен са За ко ном и про пи си ма из под руч ја гра ђе ња
ко ји ва же у Ре пу бли ци и

д) по твр ду о но стри фи ка ци ји ко ја, по ред оп штих по да -
та ка о овла шће ном прав ном ли цу ко је је из вр ши ло кон тро -
лу тех нич ке до ку мен та ци је, са др жи: из ја ву овла шће ног
прав ног ли ца ко је је из вр ши ло но стри фи ка ци ју про јек та,
ко ја гла си: “Тех нич ка до ку мен та ци ја - Про је кат (основ ни
по да ци о но стри фи ко ва ном про јек ту) ин ве сти то ра (основ -
ни по да ци о ин ве сти то ру) при хва та се као тех нич ки
исправ на, ком плет на и ускла ђе на са За ко ном и про пи си ма
из под руч ја гра ђе ња ко ји ва же у Ре пу бли ци Срп ској и на
осно ву исте над ле жни ор ган мо же из да ти одо бре ње за гра -
ђе ње (пре ци зи ра ти вр сту ра до ва ко ји се из во де: за из град -
њу, до град њу, ре кон струк ци ју и дру го)”; име и пре зи ме
глав ног ре ви ден та и ли ца ко ја су из вр ши ла но стри фи ка ци -
ју по је ди них ди је ло ва тех нич ке до ку мен та ци је, струч на
спре ма и њи хо ви пот пи си; број, да тум, пот пис и пе чат
овла шће ног прав ног ли ца ко је је из вр ши ло но стри фи ка ци -
ју тех нич ке до ку мен та ци је.

(2) По ред ди је ло ва из ста ва 1. овог чла на, за вр шни
извје штај о но стри фи ка ци ји тех нич ке до ку мен та ци је са др -
жи при мјед бе и при је дло ге за из мје ну и до пу ну про јек та,
као и при је длог тех нич ких, тех но ло шких и дру гих рје ше -
ња ра ди уса гла ша ва ња про јек та са од го ва ра ју ћим про пи си -
ма и стан дар ди ма ко ји се при мје њу ју у Ре пу бли ци.

Члан 81.
(1) Ис прав ност но стри фи ко ва ног про јек та по твр ђу је се

овје ром на на слов ној стра ни сва ког од три при мјер ка уве -
за ног, за пе ча ће ног и овје ре ног про јек та ко ји је до ста вљен
на кон тро лу, од но сно на на слов ној стра ни сва ког по себ ног
ди је ла за пе ча ће ног про јек та, та ко да се упи су ју ри је чи:
“Овај про је кат је но стри фи ко ван и при хва та се као тех нич -
ки ис пра ван, ком пле тан и ускла ђен са За ко ном и про пи си -
ма из под руч ја гра ђе ња ко ји ва же у Ре пу бли ци Срп ској”,
број, мје сто и да тум, пот пис и пе чат овла шће ног прав ног
ли ца ко је је из вр ши ло но стри фи ка ци ју тех нич ке до ку мен -
та ци је.

(2) Из глед, ве ли чи на и са др жај штам би ља за овје ру но -
стри фи ко ва ног про јек та при ка зан је у При ло гу 2, ко ји је
са став ни дио овог пра вил ни ка.
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(3) Из ра ду штам би ља из ста ва 2. овог чла на, на осно ву
овла шће ња за но стри фи ка ци ју тех нич ке до ку мен та ци је,
вр ши овла шће но ли це. 

(4) Штам биљ из ста ва 2. овог чла на пре да је се Ми ни -
стар ству ра ди ње го вог ко ми сиј ског уни ште ња у слу ча ју из
чла на 72. став 4. овог пра вил ни ка.

Члан 82.
(1) За вр шни из вје штај о но стри фи ка ци ји тех нич ке до -

ку мен та ци је чи ни са став ни дио тех нич ке до ку мен та ци је.
(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на до ста вља се ин ве -

сти то ру у три при мјер ка.

Члан 83.
Прав но ли це овла шће но за но стри фи ка ци ју во ди еви -

ден ци ју оба вље них но стри фи ка ци ја у скла ду са За ко ном.

Члан 84.
(1) На кна да за из вр ше ну но стри фи ка ци ју тех нич ке до -

ку мен та ци је утвр ђу је се у из но су до 15% од ци је не из ра де
тех нич ке до ку мен та ци је.

(2) Ако но стри фи ка ци ја про јек та об у хва та ви ше истих
обје ка та, на кна да за дру ги и сва ки сље де ћи про је кат из но -
си до 5% на кна де за но стри фи ка ци ју пр вог про јек та из ста -
ва 1. овог чла на.

VII - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 85.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о но стри фи ка ци ји тех нич ке до ку мен та ци је
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 10/04).

Члан 86.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 15-020-49/10
24. де цем бра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Фа ти ма Фе ти бе го вић, с.р.

При лог 1.
Обра зац штам би ља за овје ру ре ви до ва ног про јек та
Ве ли чи на штам би ља: 85 мм х 75 мм
ОВАЈ ПРО ЈЕ КАТ ЈЕ РЕ ВИ ДО ВАН И ПРИ ХВА ТА СЕ
КАО ТЕХ НИЧ КИ ИС ПРА ВАН, КОМ ПЛЕ ТАН И УСКЛА -
ЂЕН СА ЛО КА ЦИЈ СКИМ УСЛО ВИ МА
Прав но ли це овла шће но за ре ви зи ју про јек та
__________________________________________________

(на зив овла шће ног ли ца)

ИЗ ДА ЈЕ ПО ТВР ДУ О РЕ ВИ ЗИ ЈИ
Број: ______________________________
Мје сто и да тум: _____________________

______________________________
(пот пис и пе чат овла шће ног ли ца)

При лог 2.
Обра зац штам би ља за овје ру но стри фи ко ва ног про јек та
Ве ли чи на штам би ља: 85 мм х 75 мм

ОВАЈ ПРО ЈЕК ТА ЈЕ НО СТРИ ФИ КО ВАН И ПРИ ХВА ТА
СЕ КАО ТЕХ НИЧ КИ ИС ПРА ВАН, КОМ ПЛЕ ТАН И
УСКЛА ЂЕН СА ЗА КО НОМ И ПРО ПИ СИ МА ИЗ
ПОДРУЧ ЈА ГРА ЂЕ ЊА КО ЈИ ВА ЖЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ
СРП СКОЈ
Прав но ли це овла шће но за но стри фи ка ци ју про јек та
__________________________________________________

(на зив овла шће ног ли ца)

ИЗ ДА ЈЕ ПО ТВР ДУ О НО СТРИ ФИ КА ЦИ ЈИ
Број: ______________________________

Мје сто и да тум: _____________________
______________________________

(пот пис и пе чат овла шће ног ли ца)
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На осно ву чла на 22. За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи -

ји Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 36/09), чла на 11. За ко на о Је дин стве ном ре ги стру
фи нан сиј ских из вје шта ја (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 74/10), чла на 64. За ко на о бу џет ском си сте му
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 54/08 - Пре чи шћени текст, 126/08 и 92/09) и чла на
69. ст. 1. и 3. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар фи нан си ја  д о  н о  с и

Н А  Р Е Д  БУ
О ПРЕ ДА ЈИ ФИ НАН СИЈ СКИХ ИЗ ВЈЕ ШТА ЈА ОП ШТЕ
НА МЈЕ НЕ СА ЧИ ЊЕ НИХ ЗА ОБ РА ЧУН СКИ ПЕ РИ ОД 

од 1. јануара до 31. децембра 2010. године

1. Обaвеза пре да је фи нан сиј ских из вје шта ја у Је дин -
стве ни ре ги стар фи нан сиј ских из вје шта ја (у да љем тек сту:
Ре ги стар) про пи са на је чла ном 22. За ко на о ра чу но вод ству
и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске.

2. Фи нан сиј ски из вје шта ји оп ште на мје не за об ра чун -
ски пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2010. го ди не, са -
чи ње ни у скла ду са про пи си ма из обла сти ра чу но вод ства и
ре ви зи је де фи ни са ним у чла ну 2. став 1. тач ка н) За ко на о
ра чу но вод ству и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске, пре да ју се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге а. д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Аген ци ја), пре ма
мје сту сје ди шта под но си о ца из вје шта ја, у ро ко ви ма и на
на чин про пи сан чла ном 22. За ко на о ра чу но вод ству и ре ви -
зи ји Ре пу бли ке Срп ске. 

3. Из у зет но од тач ке 2. ове на ред бе, фи нан сиј ски
извје шта ји бу џет ских ко ри сни ка и фон до ва са чи ња ва ју се
и пре да ју у ро ко ви ма и на на чин про пи сан Пра вил ни ком
о фи нан сиј ском из вје шта ва њу за ко ри сни ке при хо да бу -
џе та Ре пу бли ке, оп шти на и гра до ва и фон до ва (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 56/04, 62/04, 11/05 и
14/07) у скла ду са За ко ном о бу џет ском си сте му Ре пу бли -
ке Срп ске.

4. Кон со ли до ва ни го ди шњи фи нан сиј ски из вје штај ко -
ри сни ка при хо да бу џе та Ре пу бли ке, кон со ли до ва ни го ди -
шњи фи нан сиј ски из вје штај ко ри сни ка бу џе та оп шти на и
гра до ва и го ди шњи фи нан сиј ски из вје штај фон до ва до ста -
вља ју се Аген ци ји у ро ку про пи са ном За ко ном о бу џет ском
си сте му Ре пу бли ке Срп ске. 

5. Фи нан сиј ске из вје шта је оп ште на мје не чи ни ком пле -
тан сет фи нан сиј ских из вје шта ја ко ји, у сми слу од ре да ба
МРС 1, од но сно МРС-ЈС 1 - Пре зен та ци ја фи нан сиј ских
из вје шта ја, об у хва та ју:

- Би ланс ста ња - Из вје штај о фи нан сиј ском по ло жа ју на
кра ју пе ри о да,

- Би ланс успје ха - Из вје штај о укуп ном ре зул та ту за пе -
ри од,

- Из вје штај о про мје на ма на ка пи та лу, 
- Би ланс то ко ва го то ви не - Из вје штај о то ко ви ма го то -

ви не и
- На по ме не уз фи нан сиј ске из вје шта је. 
6. На по ме не уз фи нан сиј ске из вје шта је пре да ју се у

фор ми и са са др жа јем ко ји су при пре мље ни у скла ду са
зах тје ви ма МРС 1/ МРС-ЈС 1 и дру гих ре ле вант них ра чу -
но вод стве них стан дар да, де фи ни са них у За ко ну о ра чу но -
вод ству и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске.

7. Уз фи нан сиј ске из вје шта је из тач ке 2. ове на ред бе,
об ве зни ци ко ји пре да ју фи нан сиј ске из вје шта је оп ште на -
мје не пре да ју и:
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- До дат ни ра чу но вод стве ни из вје штај - Анекс, са чи њен
у скла ду са Пра вил ни ком о до дат ном ра чу но вод стве ном
из вје шта ју - Анек су (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 84/09) и 

- обра сце ПВН 2 - Из вје штај о ко ли чи на ма про из ве де -
ног, узе тог, ис по ру че ног, ис ко ри шће ног, ис пу ште ног или
де по но ва ног ре сур са и пла ће ним на кна да ма и ПВН 3 -
Извје штај о об ра чу ну бро ја екви ва лент них ста нов ни ка,
про пи сан Уред бом о на чи ну, по ступ ку и ро ко ви ма об ра чу -
на ва ња и пла ћа ња по себ них вод них на кна да (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/09).

8. Бу џет ски ко ри сни ци и фон до ви оба ве зни су да уз
фи нан сиј ске из вје шта је оп ште на мје не де фи ни са не у тач -
ки 5. ове на ред бе над ле жном ми ни стар ству, оп шти ни или
гра ду до ста ве и дру ге обра сце про пи са не Пра вил ни ком о
фи нан сиј ском из вје шта ва њу за ко ри сни ке при хо да бу џе та
Ре пу бли ке, оп шти на и гра до ва и фон до ва.

9. Пред у зет ни ци ко ји су по слов не про мје не у 2010. го -
ди ни, осим кроз књи ге и еви ден ци је про пи са не Пра вил ни -
ком о при мје ни За ко на о по ре зу на до хо дак (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08, 5/10 и 104/10), па -
ра лел но еви ден ти ра ли пре ма пра ви ли ма двој ног књи го -
вод ства, на об ра чун ском осно ву ра чу но вод ства, у Ре ги стар
мо гу да пре да ју Би ланс ста ња и Би ланс успје ха, при пре -
мље не на обра сци ма про пи са ним Пра вил ни ком о са др жи -
ни и фор ми обра за ца фи нан сиј ских из вје шта ја за при вред -
на дру штва, за дру ге, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ке
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 84/09) и До -
дат ни ра чу но вод стве ни из вје штај - Анекс.

10. У скла ду са чла ном 23. став 5. За ко на о ра чу но вод -
ству и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске, Аген ци ја је оба ве зна да
Ми ни стар ству фи нан си ја у ро ку од 30 да на од ис те ка ро ка
за пре да ју фи нан сиј ских из вје шта ја оп ште на мје не из тач -
ке 2. ове на ред бе до ста ви по дат ке о ли ци ма ко ја ни су по -
сту пи ла у скла ду са од ред ба ма чла на 22. на ве де ног за ко на.

11. Ова на ред ба сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06.15/020-12/11 По овлашћењу министра,
17. јануара 2011. године секретар,
Бања Лука Славољуб Стојановић, с.р.

Републички завод за статистику 
Републике Српске

На осно ву чла на 21. За ко на о ста ти сти ци Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
85/03), а у скла ду са Ста ти стич ким про гра мом Ре пу бли ке
Срп ске за пе ри од 2009-2012. го ди не, Ре пу блич ки за вод за
ста ти сти ку о б  ј а  в љ у  ј е

КО  Е  Ф И  Ц И  Ј Е Н  Т Е
ПО ТРО ШАЧ КИХ ЦИ ЈЕ НА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

Мје сеч ни ко е фи ци јент по тро шач ких ци је на у децембру
2010. го ди не у од но су на новембар 2010. го ди не је 0,008.

Број: 06.3.03/060.1.5-135/11
18. јануара 2011. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Др Рад ми ла Чич ко вић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САО П Ш Т Е Њ Е
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу -

блици Српској исплаћена у децембру 2010. године износи
1.226 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу -
блици Српској исплаћена у децембру 2010. године износи
798 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу -
блици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар
2010. године износи 1.199 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу -
блици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар
2010. године износи 784 КМ.

Број: 06.3.03/061.2.2-243/11
26. јануара 2011. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске
о б ј а в љ у ј е

П Р О С Ј Е Ч Н Е
БРУТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ДЕЦЕМБРУ 2010. ГОДИНЕ

Укупно 1226
A Пољопривреда, лов и шумарство 906
B Рибарство 969
C Вађење руде и камена 1451
D Прерађивачка индустрија 856
E Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом и водом 1454
F Грађевинарство 869
G Трговина на велико и мало, оправка моторних 

возила, мотоцикала и предмета за личну 
употребу и домаћинство 908

H Хотели и ресторани 808
I Саобраћај, складиштење и везе 1209
J Финансијско посредовање 1893
K Активности у вези с некретнинама, 

изнајмљивање и пословне активности 957
L Државна управа и одбрана, обавезно 

социјално осигурање 1650
M Образовање 1374
N Здравствени и социјални рад 1567
O Остале комуналне, друштвене и личне 

услужне активности 950

Број: 06.3.03/061.2.2-243/11
26. јануара 2011. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

На основу члана 51. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр.18/99, 51/00,
70/01, 51/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 30. Статута Фон-
да здравственог осигурања Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и
105/09), а у складу са чланом 29. став 1. Правилника о
остваривању права на накнаду плате за вријеме привреме-
не неспособности за рад (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 63/08 и 38/10) и Одлуком о броју првостепе-
них комисија за оцјену привремене неспособности за рад
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 95/08, 19/09 и
41/10), директор Фонда здравственог осигурања Републи-
ке Српске д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРВОСТЕПЕНИХ КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ 

ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСOБНОСТИ ЗА 
РАД ПРЕКО 30 ДАНА

1. У Рјешењу о именовању првостепених комисија за
оцјену привремене неспособности за рад преко 30 дана
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/10, 88/10 и
108/10) у тачки 1) подтачка 2., У Канцеларији Приједор,
под 1. треба да стоји текст:

“1) Др Славица Поповић, специјалиста педијатар -
предсједник”.
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2. У тачки 1) подтачка 3. у Канцеларији Добој, под 3)
треба да стоји текст:

“3) Зоран Богдановић, правник - члан”.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 01/015-2188-3/10
24. јануара 2011. године Директор,
Бања Лука Горан Кљајчин, с.р.

Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине

Након извршеног сравњавања са изворним текстом
уочено је да у Одлуци о потврђивању резултата Општих
из бо ра у Бо сни и Хер це го ви ни 2010. го ди не број: 05-1-07-
1-5270/10, од 2. но вем бра 2010. го ди не је на чи ње на тех нич -
ка гре шка, па у скла ду са чла ном 18. По слов ни ка Цен трал -
не из бор не ко ми си је Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла -
сник БиХ”, бр. 50/07 и 33/09), чла ном 2.9 став (1) тач ка 9.
и чла ном 5.32 Из бор ног за ко на Бо сне и Хер це го ви не
(“Слу жбе ни  гла сник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и чла ном 55. став (2) Је дин стве -
них пра ви ла за из ра ду прав них про пи са у ин сти ту ци ја ма
Бо сне и Хер це го ви не („Слу жбе ни гла сник БиХ”, број
11/05), Цен трал на из бор на ко ми си ја Бо сне и Хер це го ви не
д а ј е   

И С П РА В К У  
ОДЛУКЕ О ПО ТВР ЂИ ВА ЊУ РЕ ЗУЛ ТА ТА ОП ШТИХ 
ИЗ БО РА У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ 2010. ГО ДИ НЕ

Члан 1.

У чла ну 2. Од лу ке о по твр ђи ва њу ре зул та та Оп штих
из бо ра у Бо сни и Хер це го ви ни 2010. го ди не, број: 05-1-07-
1-5270/10, од 2. но вем бра 2010. го ди не, у Из вје шта ју о ре -
зул та ти ма гла са ња за сва ки  из бор ни ни во из чла на 1. став
(1) т. а), б), ц), д), е) и ф) ове од лу ке, са рас по дје ље ним ман -
да ти ма и име ни ма кан ди да та уну тар по ли тич ких су бје ка та,
вр ше се ис прав ке у ре до сли је ду кан ди да та уну тар по ли -
тич ких су бје ка та са истим бро јем гла со ва за ни во скуп шти -
на кан то на и Пред став нич ки дом Пар ла мен та Фе де ра ци је
Бо сне и Хер це го ви не, ка ко сли је ди:

SKUPŠTINA KANTONA 1 / СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 1 
Izborna utrka / Из бор на утр ка 201

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN 
RADONČIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

DŽAFEROVIĆ FIKRETA 14 466
PAVIĆ VINKO 17 466

NS R ZA BOLJITAK, KSPP, E-5 I LDS - ZAJEDNO ZA USK

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

MESIĆ ZAHARIJE 21 384
HODŽIĆ ŠUHRET 30 384

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

KRUPIĆ ELVIRA 17 1188
HADŽIĆ NEDŽAD 25 1188

SKUPŠTINA KANTONA 2 / СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 2
Izborna utrka / Из бор на утр ка 202

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN 
RADONČIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

ZLATKIĆ ESMIR 6 33
KOČIĆ SADETA 14 33

SKUPŠTINA KANTONA 3 / СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 3
Izborna utrka / Из бор на утр ка 203

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

ILIČKOVIĆ MARICA 2 608
MALKOČEVIĆ AMIRA 11 608

SKUPŠTINA KANTONA 4 / СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 4
Izborna utrka / Из бор на утр ка 204

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

BAŠIĆ AIDA 14 2130
ŠEHIĆ LATIFA 32 2130

SKUPŠTINA KANTONA 5 / СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 5
Izborna utrka / Из бор на утр ка 205

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

ADŽEM MEMSUR 12 178
HODŽIĆ DŽENAN 24 178

SKUPŠTINA KANTONA 8 / СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 8
Izborna utrka / Из бор на утр ка 208

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

HRGOTA-VLAŠIĆ MIRA 2 254
SLIŠKOVIĆ BLAGICA 25 254

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE   IZBORNA JEDINICA 6 / ЗА СТУП НИЧ -

КИ/ПРЕД СТАВ НИЧ КИ ДОМ ПАР ЛА МЕН ТА ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ 
БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ   ИЗ БОР НА ЈЕ ДИ НИ ЦА 6

Izborna utrka / Из бор на утр ка 406

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

LIBRIĆ NERMIN 4 943
KLJAKO AVDO 6 943

Члан 2.
Ова ис прав ка Од лу ке об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла -

сни ку БиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку Републике Српске”,
“Слу жбе ним но ви на ма ФБиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку Брч -
ко Ди стрик та БиХ” и на wеб стра ни ци Цен трал не из бор не
ко ми си је БиХ www.izbori.ba.

Број: 05-1-07-1-5270/10 
23. децембра 2010. године  Предсједница,
Сарајево Ирена Хаџиабдић, с.р.

На кон из вр ше ног срав ња ва ња са из вор ним тек стом
уоче но је да у До пун ској од лу ци о по твр ђи ва њу ре зул та та
Оп штих из бо ра у Бо сни и Хер це го ви ни 2010. го ди не, број:
05-1-07-1-5270-1/10, од 11. но вем бра 2010. го ди не је на чи -
ње на тех нич ка гре шка, па у скла ду са чла ном 18. По слов -
ни ка Цен трал не из бор не ко ми си је Бо сне и Хер це го ви не
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 50/07 и 33/09), чла ном 2.9
став (1) тач ка 9. и чла ном 5.32 Из бор ног за ко на Бо сне и
Хер це го ви не (“Слу жбе ни  гла сник БиХ”, бр. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и чла ном 55. став
(2) Је дин стве них пра ви ла за из ра ду прав них про пи са у ин -
сти ту ци ја ма Бо сне и Хер це го ви не („Слу жбе ни гла сник
БиХ”, број 11/05), Цен трал на из бор на ко ми си ја Бо сне и
Хер це го ви не  д а ј е   

И С П РА В К У
ДО ПУН СКЕ ОДЛУКЕ О ПО ТВР ЂИ ВА ЊУ 
РЕ ЗУЛ ТА ТА  ОП ШТИХ ИЗ БО РА У БО СНИ 

И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ 2010. ГО ДИ НЕ

Члан 1.
У чла ну 2. До пун ске од лу ке о по твр ђи ва њу ре зул та та

Оп штих из бо ра у Бо сни и Хер це го ви ни 2010. го ди не, број:
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05-1-07-1-5270-1/10, од 11. но вем бра 2010. го ди не, у Из вје -
шта ју о ре зул та ти ма гла са ња за из бор ни ни во Скуп шти не
Хер це го вач ко-не ре тван ског кан то на, са рас по ди је ље ним
ман да ти ма и име ни ма кан ди да та уну тар по ли тич ких су бје -
ка та, вр ше се ис прав ке у ре до сли је ду кан ди да та уну тар по -
ли тич ких су бје ка та пре ма бро ју гла со ва, ка ко сли је ди:

Izabrani kandidati - Izborna utrka 207 -
SKUPŠTINA KANTONA 7

Иза бра ни кан ди да ти - Из бор на утр ка 207 -
СКУП ШТИ НА КАН ТО НА 7

BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES AJANOVIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
EMINOVIĆ MEHO 1 65
ČOMOR DAJANA 2 26
MALOVIĆ ZENAIDA 5 20
BEGIĆ AMERA 9 20
TANOVIĆ IZUDIN 3 19
EMINOVIĆ MIRZA 6 17
HELBET REFIK 4 14
KRASNIQI MAIDA 7 10
DELALIĆ JASMIN 8 13
DELALIĆ ELVIR 10 12
DELALIĆ AMRA 11 13

BPS - SEFER HALILOVIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
HERO MESUD 1 539
MIČIJEVIĆ OMER 32 273
ČOLAKOVIĆ ELVEDIN 3 146
TABAK SENADIN 4 146
ZVIZDIĆ GORAN 6 120
HUJDUR OMER 13 106
ISLAMOVIĆ OZREN 10 99
BUCMAN MEHO 7 97
REDŽOVIĆ NAJLA 2 64
HASIĆ ELMA 5 64
BAŠIĆ ŠEFIKA 8 37
HUJDUR MIRSAD 9 64
MURTIĆ AMRA 11 56
OMANOVIĆ MUHAREM 12 40
RIZVANBEGOVIĆ VESNA 14 26
DEDIĆ DŽEMAL 15 47
ĆIMIĆ HAJRUDIN 16 34
PRAČIĆ ARMINA 17 30
ŠUTA EDAD 18 51
BADŽAK ŠEFIK 19 57
GIGIĆ AIDA 20 26
ŠEMIĆ ŠEFIK 21 65
SUPNAJ ŠEMSI 22 55
HERO ZINETA 23 50
HABIBIJA JUSUF 24 59
KOVAČEVIĆ AVDO 25 56
SMAJILOVIĆ LEJLA 26 42
GOSTO MEHMEDALIJA 27 58
NAZEČIĆ DERVIŠ 28 41
IMAMOVIĆ ĆAMILA 29 41
ZATEGA NIHAD 30 62
JUSUFBEGOVIĆ JASMINA 31 65

DEMOKRATSKA  NARODNA ZAJEDNICA - DNZ BIH

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
BEHMEN MEHO 1 3

DRAGOJE SMILJAN - NEOVISNI KANDIDAT

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
DRAGOJE SMILJAN 1 12

HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 
BOSNE I HERCEGOVINE

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН
LASIĆ DENIS 1 5.530

PRKAČIN ĐURO 3 2.581
ALEKSIĆ VALENTINA 11 2.242
PAŽIN MAGDALENA 20 2.217
RAIČ ZORAN 27 2.095
BABIĆ IVKA 8 1.505
JAKIŠA ZDRAVKO 12 1.469
ROTIM NIVES 2 1.369
MARTINOVIĆ TOMISLAV 4 1.231
DUJMOVIĆ ZORA 5 739
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
SOLDO OLIVER 6 1.100
MARINOVIĆ VLATKO 7 606
JOGUNICA VICKO 9 681
PRIMORAC FRANO 10 1.103
ZOVKO NIKOLA 13 651
MARIĆ MAJA 14 718
LOVRIĆ JADRANKO 15 927
ROGIĆ ANĐELKO 16 469
VIDOVIĆ NIVES 17 454
RADIĆ PAVO 18 1.359
MATIĆ NIKOLA 19 441
KORDIĆ VJEKOSLAV 21 1.071
MARTINAC STIPE 22 1.066
ANTUNOVIĆ MARINELA 23 370
ČARAPINA MARIO 24 762
RUŽIĆ IVICA 25 537
BULIĆ MAJA 26 581
ĆALIŠ STIPO 28 1.163
MAJSTOROVIĆ MARINKA 29 337
BRAJKOVIĆ DRAGAN 30 416
BOŽIĆ ZDENKO 31 545
ĆUBELA JASNA 32 504
DŽIDIĆ BORIS JURE 33 405

HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
GRABOVAC MIRO 1 35
KOŽUL DANIJEL 3 17
ĆUŽE DRAGAN 4 15
RAJIČ ŽELJKA 7 9
PAŽIN ANITA 2 8
ĆUK MARIJANA 5 4
POPOVIĆ IVAN 6 5
ĆUK MARIO 8 5

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН
ZELENIKA DIANA 1 2.428
FALETAR LUKA 4 2.056
CVITANOVIĆ ILIJA 26 1.346
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
MARKEŠIĆ ANTE 17 1.094
KREŠIĆ STJEPAN 2 1.048
FALETAR ZVONIMIR 33 983
DŽIDŽIĆ DANIJELA 11 952
BABIĆ BORIS 10 738
KREŠIĆ ZORAN 6 720
ZOVKO LJUBO 3 550
PROLETA VALENTINA 5 264
ODAK ANA 7 327
PETRIĆ ZORAN 8 307
MARTIĆ CVJETKO 9 375
ODAK IVAN 12 312
OBRADOVIĆ MIHAELA 13 144
DUSPER IVO 14 209
KRVAVAC KATARINA 15 215
BARBARIĆ PERO 16 264
GAKIĆ ANĐELKA 18 233
MARIĆ IVO 19 294
FALAK MARINKO 20 352
SOLDO ANA 21 289
VUČIĆ FRANJO 22 169
GLAVINIĆ IVICA 23 133
HAJROVIĆ MARIJA 24 129
BEVANDA SLAVEN 25 399
JAKIŠA ANA 27 201
PEHAR PETAR 28 137
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ĆAVAR SLAVEN 29 198
STANIĆ BOJAN 30 240
VIDOVIĆ DANIJELA 31 212
MATIĆ IVICA 32 265

HSP BIH

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН
BUDIMIR ŽIVKO 1 2.103
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
ŠUNJIĆ ALBERT 3 506
MILIĆ JOSIP 4 482
FOFIĆ IVAN 9 383
GAGRO DRAŽENKA 2 312
KOZARIĆ DRAGAN 33 227
MIŠKOVIĆ ZDENKA 5 96
ČULJAK MARIO 6 137
VUKŠA ZVONKO 7 183
JURIŠIĆ BERNARDINA 8 204
DRINOVAC VINKO 10 68
ANIČIĆ VIKTORIJA 11 110
ŠARAC TIHOMIR 12 189
RAIČ STANKO 13 82
GOLEMAC VESNA 14 60
RAJIČ LAZO 15 200
JURIĆ ZLATKO 16 103
PRIMORAC MARTINA 17 48
KOŽUL JANKO 18 75
MARIĆ STANKO 19 151
SABLJIĆ ŠIMA 20 120
ANDRIĆ MILE 21 129
BENCUN MARIJO 22 108
ZADRIĆ MARIJA 23 110
TURUDIĆ KRUNISLAV 24 115
KORDIĆ JOZO 25 192
NAGULOV TENA 26 62
PUŠIĆ MIŠO 27 98
OSTOJIĆ FRENK 28 136
DRAGOJE SONJA 29 36
KRTALIĆ ZDRAVKO 30 39
BATINA TOMISLAV 31 54
DRAGIČEVIĆ LJILJANA 32 14

HSP DR. ANTE STARČEVIĆ – PRAVAŠI 21 STOLJEĆA

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
BRADVICA MARIO 1 81
DOKO DRAGAN 3 44
BULIĆ MARIJA 2 42
BRADVICA MARINA 5 26
ODAK MIRANDA 4 21

KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
BALIĆ MARINA 1 20
ĆORAJEVIĆ HARIS 3 6
MIJATOVIĆ SANEL 2 4

LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA - EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E-5

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
SANDŽAKTAR-BIJEDIĆ AZER 1 22
BATLAK MENAIL 4 9
MUSTAFIĆ EMINA 2 7
ĆATIĆ NIJAZA 11 7
KRDŽALIĆ ZLATKO 3 6
SPAHIĆ JASMINKA 8 6
DŽIDIĆ HERMINA 14 6
KEŠELJ MIODRAG 9 5
KARIĆ SVETLANA 5 4
REDŽIĆ FUAD 6 4
PAŠALIĆ ESAD 7 2
MAHINIĆ MILI 10 4
ZLOMUŽICA OSMAN 12 3
SELIMIĆ NERMIN 13 2

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН

PERIĆ TOMISLAV 1 1.376
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН

ZUROVAC SLAVEN 10 834
KARLOVIĆ IVAN 3 792
ČUGELJ TONI 6 542
DŽINO MIRALEM 7 397
CRNALIĆ ARMIN 4 371
KARAICA MAJA 2 357
TATAR NADŽIDA 11 339
ANĐELIĆ ANJA 5 320
PAUNOVSKI MILENKO 9 313
HINDIĆ DŽEJLA 13 310
KOVAČEVIĆ ANTE 14 302
ŽUŽA MILADA 8 293
KOLIČIĆ ALEN 12 258

NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO 
KRSMANOVIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН

ĐULIĆ SEAD 1 91
ĆUBELA JASNA 2 52
VEJZOVIĆ SUNITA 5 39
MILJKO TANJA 11 33
BRKAN JASMIN 9 30
POPOVIĆ IGNATKOV RADENKA 8 26
JAKOVLJEVIĆ MILOMIR 3 25
MEDAR ADNAN 4 23
ERZUMLIĆ AHMED 6 20
POLJAREVIĆ SUAD 10 20
HAKALOVIĆ SAUDIN 7 18
MILJANOVIĆ AMER 12 14

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN 
RADONČIĆ

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН

OBRADOVIĆ HUSO 1 1.755
MACIĆ OSMAN 3 1.052
KLJAKO ANEL 10 704
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН

DLAKIĆ ELMA 2 650
ŠATOR ELMIR 6 630
BEBANIĆ HATA 29 535
BAŠIĆ HALIL 18 432
GOLUBIĆ SENAD 7 421
BITANGA NATKO 4 408
GABELA ALMA 5 342
ŠABANOVIĆ AMNA 8 284
BEŠIĆ EMRUDIN 9 408
PAJIĆ AJLA 11 403
HERO MEHMED 12 340
LJEVO ASMIR 13 280
TORLO SABINA 14 335
MEHIĆ DŽEMAL 15 277
SABLJIĆ ALEN 16 205
ŠORO AIDA 17 379
TRNOVAC HASAN 19 256
BISEROVIĆ SEADA 20 255
BAKOŠ EMIL 21 342
ALIĆUŠIĆ ARMIN 22 372
HERIĆ SANELA 23 262
SARAJLIĆ FERID 24 328
RIZVANOVIĆ BEHADIN 25 205
BEŠIĆ SELMA 26 322
BRKAN ŠERIF 27 291
SULTANIĆ NIHAD 28 317
KLEPO MUSTAFA 30 308
ISAKOVIĆ RAŠID 31 185
HEBIBOVIĆ ANISA 32 308
BALAVAC ZLATAN 33 290
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SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН
JELOVAC RAMIZ 1 3.671
ŠPAGO ŠERIF 32 3.546
MUŠIĆ ZIJAT 27 3.010
OBRADOVIĆ EDIN 9 2.385
GOSTO NUSRET 15 1.960
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
HAJDUK HAMID 16 1.734
ČEVRA OMER 7 1.588
KOZIĆ MUHAREM 13 1.584
SPILJAK ADIL 4 1.469
MULIĆ SULEJMAN 21 1.395
BORIĆ SEMIN 10 1.318
TATAR NERMANA 11 1.232
BREKALO MIRSAD 23 1.216
ČOLAKOVIĆ-PRGUDA NERMA 14 1.085
HAJDAROVIĆ ALISA 5 1.018
ŠEJTANIĆ INEL 18 981
NEZIRIĆ MUSTAFA 3 969
POPOVAC PAULA 8 961
BERBEROVIĆ IBRICA 26 944
SEFO AMNA 2 885
KAŠIĆ IBRAHIM 29 885
ĐAPO NADIRA 28 872
HAMŠIĆ ALIJA 6 626
ZELENTROVIĆ NIJAZ 12 737
HODŽIĆ AIDA 17 534
KAJTAZ ENIDA 19 467
KADIĆ NERMIN 20 724
TURIĆ MIRSADA 22 826
KARA ELDINA 24 454
PEHILJ NEDŽAD 25 740
BOŠKAILO ALAUDINA 30 492
FIŠIĆ ELVEDIN 31 768
BOBAR AMIR 33 634

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova

Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН
ŽULJEVIĆ ANER 1 4.597
LJELJAK MIRSAD 3 1.986
DIZDAR NERIN 10 1.581
SARADŽIĆ VESNA 5 1.459
ČILIĆ SEMIZ 4 1.133
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН

ZAHIROVIĆ LEJLA 11 988
OSTOJIĆ MAJA 2 846
ŽUJO DRAGI 9 812
ZAGORČIĆ AMER 15 774
VEKIĆ MATO 6 569
ĆESIR-ŠKORO IFETA 7 618
TRLIN BORISLAV 8 736
ZUROVAC MILE 12 404
ŠARČEVIĆ FRANJO 13 422
JUNUZ EMINA 14 686
RASPUDIĆ MIRO 16 312
SJEKIRICA VILDANA 17 492
JURIĆ ROBERT 18 490
JANJIĆ GORAN 19 397
ALIBEGOVIĆ MINELA 20 567
DELIĆ MEHMED 21 466
ĆORIĆ MIRO 22 275
MADŽARIĆ KATICA 23 247
RAIČ DAMIR 24 475
LONČAR BORIVOJE 25 332
MRMO ALDINA 26 318
HERO IBRO 27 458
PATAK ARMIN 28 433
DIZDAR JADRANKA 29 399
MANOV OMER 30 396
DEMIROVIĆ JASMINA 31 394
ALIHODŽIĆ SAKIB 32 526
BALAVAC NEĐAD 33 595

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
GOLOŠ DŽEMAL 1 27
SEFER MURVETA 2 20

STRANKA KOKUZA - SKOK

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
MIKULIĆ SANJA 1 185
DOMAZET SRĐAN 2 96

STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I 
HERCEGOVINE

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
TANOVIĆ ALIJA 1 182
CVITANOVIĆ STANKO 3 85
CIPRA ERNA 5 67
STOJIĆ NADA 2 60
POŠKOVIĆ ZIJO 6 53
PEJANOVIĆ RATKO 4 50
LEHO SADETA 11 49
ŽUJO OSMAN 10 41
SKALONJA BEHRAM 7 38
ANĐELIĆ ŠTEFICA 8 39
BEHREM FADIL 9 33
KEVRIĆ ADEM 12 35
CINDRIĆ NIKOLA 13 13
MUCIĆ LJUBICA 14 10
MEŠIĆ ZIJO 15 27

STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I 
HERCEGOVINE

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
KUKOLJ SAFET 1 65
DEMIROVIĆ VENAD 3 21
PADALOVIĆ AMRA 8 11
KADIĆ VAHIDIN 16 11
GOLOŠ HATIDŽA 2 9
SULTIĆ ALEN 4 3
ĆORIĆ ALENA 5 2
MEDIN ARMIN 6 2
GAGULA MEHMED 7 4
MUŠIĆ ALEN 9 3
KADRIĆ ĐEMAL 10 1
NEZIROVIĆ JASMINA 11 4
GRCIĆ SMAJO 12 1
MEHIĆ IDRIZ 13 5
ZELIĆ MIRNESA 14 7
BEGIĆ MUHAREM 15 9
GRCIĆ DŽEMILA 17 1
SAKIĆ SAMIR 18 3
TIBO SENAD 19 1
MAKAN SANELA 20 5
ĐUKA ALIJA 21 3
GUŠIĆ MUSTAFA 22 0
KUKOLJ ALMA 23 5
ŠĆUK MUJO 24 3

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

IZABRAN/ИЗА БРАН
OMEROVIĆ SAFET 1 1.543
BUBALO ADIS 3 752
NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
MACIĆ JASMIN 18 400
MACIĆ-ČILIĆ MERSIHA 4 374
FALADŽIĆ AMER 13 359
ČORBADŽIĆ ZAJKO 33 322
JELOVAC ARIF 5 287
BOLOBAN AZRA 11 279
MILAVIĆ SNEŽANA 2 273
PROHIĆ REŠAD 21 253
LEPARA HARUN 25 253
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KATANIĆ RAMIZ 6 246
JUSUPOVIĆ VELIDA 16 246
TANOVIĆ ASMIR 7 169
VELEDAR ADELA 8 180
REDŽIĆ HASAN 9 143
ORUČEVIĆ ENVER 10 149
BAŠIĆ RAMIZ 12 130
KOTLO ERNA 14 132
JAŠAREVIĆ MUAMER 15 153
DŽUBUR ĐULSA 17 130
KUKO MIRSAD 19 194
DEDIĆ ANELA 20 130
DŽEMAT JUSUF 22 106
MAHINIĆ SENADA 23 114
IVKOVIĆ MAID 24 175
MILIŠIĆ DŽENANA 26 134
JAKIĆ MEHMED 27 119
BILAL DINKO 28 101
GRLJEVIĆ SANELA 29 114
BALIĆ SENID 30 207
ĆIŠIĆ AVDO 31 92
HADŽIĆ AMELA 32 136

STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
BOBAR MAHIR 1 67
HUSIĆ JASMINA 2 27
ĆOSIĆ BENIN 3 10

ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
IJAČIĆ MILADIN 1 5

СА ВЕЗ НЕ ЗА ВИ СНИХ СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА - СНСД - 
МИ ЛО РАД ДО ДИК

Ime/Име Redni broj na listiću Broj glasova
Ред ни број на ли сти ћу Број гла со ва

NIJE IZABRAN/НИ ЈЕ ИЗА БРАН
КР ЊЕ У ШИЋ МЛА ДЕН 1 296
ЋЕ РА НИЋ РА ДЕ 7 207
ПУ ТИ ЦА СТЕ ВО 12 202
БА ШИЋ БО ЖИ ДАР 10 180
НИ ШИЋ ДУ ШАН КА 17 150
ПУ ХА ЛО МИ ТАР 3 129
ГО ЛО МЛА ДЕН КА 8 122

ТРИП КО ВИЋ МИР ЈА НА 2 96
АН ТЕЉ МАР КО 16 96
КО ВА ЧЕ ВИЋ СЛА ВИ ША 6 93
РА ДО ВИЋ АЛЕК САН ДРА 11 78
БУ ЛУТ НЕ БОЈ ША 4 74
МА ВРАК СА ША 15 73
МИ ХИЋ НА ТА ША 19 73
ЋЕ ЋЕЗ ВЕ ЛИН КА 5 72
ША КО ТА МИ РА 14 69
ЋЕ ЋЕЗ ДРА ГАН 13 67
ТО ПА ЛО ВИЋ СЛО БО ДАН 18 66
ТР НИ НИЋ БО ЖО 9 62

Члан 2.
Ова ис прав ка Од лу ке об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла -

сни ку БиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку Републике Српске”,
“Слу жбе ним но ви на ма Ф БиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку
Брч ко Ди стрик та БиХ” и на wеб стра ни ци Цен трал не из -
бор не ко ми си је БиХ .

Број: 05-1-07-1-5270-1/10 
23. децембра 2010. године  Предсједница,
Сарајево Ирена Хаџиабдић, с.р.

На основу сравњења са Одлуком о усклађивању аката о
оснивању Јавне установе Завод за запошљавање Републи-
ке Српске, број: 04/1-012-2-1703/10, од 19. августа 2010.
године (“Службени гласник Републике Српске”, број
86/10), утврђено је да је учињена техничка грешка у Стату-
ту Јавне установе Завод за запошљавање Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 131/10), па је
Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Срп-
ске, у складу са чланом 20. став 1. тачка 23. Статута, на
сједници од 20. јануара 2011. године, д о н и о

ИСПРАВКУ
Статута Јавне установе Завод за запошљавање 

Републике Српске

1. У члану 3. став 4. умјесто: “са сједиштем у Источном
Сарајеву - Пале” треба да стоји: “са сједиштем у Палама”.

2. У члану 6. став 2. умјесто: “Источно Сарајево - Па-
ле” треба да стоји: “Пале”

Број: 06-95/11 Предсједник
20. јануара 2011. године Управног одбора
Пале Весељко Елез, с.р.
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Републике Српске број 01-411/93 лист је уписан у регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике
Српске Бања Лука.

Наручилац:
(назив, адреса, телефон) Добављач:

_____________________________________ ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

_____________________________________ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

_____________________________________ Вељка Млађеновића бб, Бања Лука

Матични број ________________________ Матични број 1854798
ПДВ обвезник        ДА      НЕ ЈИБ 4400929270005
ИБ (УИО) ___________________________ ИБ (УИО) 400929270005
Жиро-рачун _________________________ жиро-рачуни: 551-001-00029639-61
Претплатнички број __________________ 562-099-00004292-34

567-162-10000010-81
571-010-00001043-39 

НАРУЏБЕНИЦА број __________

Овим неопозиво наручујемо:

Регистар правних прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине за 2011. 
годину (Дикта регистар) __________  комада по цијени од 160 КМ са урачунатим 
ПДВ.

Додатне информације можете добити путем телефона 051/456-471 и 456-350.

Наруџбеницу послати факсом на број 051/456-349 и 456-471.

За оне купце који нису ПДВ обвезници у рубрици - ПДВ обвезник, обавезно заокружити НЕ.

М.п. и потпис
У ___________________ 20___ године                              _______________________
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