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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ СТРУЧНОГ ИСПИТА 
ИЗ ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕТАЛУРГИЈЕ  

 
 

Стручна оспособљеност за рад на пословима техничке документације, техничке контроле техничке документације и 
грађења објеката проверава се стручним испитом. 
 
Стручни испит се полаже на начин прописан Правилником о условима, програму и начину полагања стручног 
испита у области просторног и урганистичког планирања, израде техничке документације и грађења (Сл. 
гласник РС, број  4/2010, 21/2010 и 14/2012) и састоји се од: 
-  општег дела и 
-  стручног дела. 

 
Општи део стручног испита полаже се према јединственом програму. 
 
Посебан део стручног испита обухвата: 
 
1. Писмени део испита садржи израду писменог стручног рада, односно пројекта; 
2. Усмени део испита се састоји од: 
     - одбране стручног рада и 

- провере познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области из које 
кандидат полаже стручни испит. 

 

ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА ОБУХВАТА: 
 
1. Друштвено и економско уређење Републике Србије;  
2.  Радне односе; и 
3.  Управни поступак. 
 
Правни извори за општи део стручног испита: 

1. Устав Републике Србије (Сл. гласник РС бр.83/2006); 
2. Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09); и 
3. Закон о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ бр. 33/97 и 31/01). 
 

 
ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА 

 
I УСТАВ 
 

1. Влада 
2. Општина 
3. Уставни суд 
4. Град Београд 
5. Председник Републике 
6. Аутономна покрајина 
7. Општина 
8. Подела власти у Републици Србији 
9. Народна скупштина 
10. Председник Владе 
11. Влада Републике Србије 
 
 
II РАДНИ ОДНОСИ 
 

12. Пробни рад 
13. Радни однос на одређено време 
14. Забрана дискриминације 
15. Услови за заснивање радног односа 
16. Предмет, облик и врсте колективног уговора 
17. Одмори и одсуства 
18. Мировање радног односа 
19. Престанак радног односа 
20. Радно време 
21. Уговор о раду 
22. Колективни уговори 
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III УПРАВНИ ПОСТУПАК 
 

23. Основна начела управног поступка  
24. Начело саслушања странке 
25. Начело ефикасности 
26. Начело правоснажности 
27. Решење у управном поступку 
28. Поступак по жалби 
29. Извршност решења 
30. Облик и саставни делови решења 
31. Извршење решења путем принуде 
32. Измена захтева у управном поступку 
33. Докази у управном поступку 
 
 

ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА 
 

1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 
 
1.1. ИЗРАДА СТРУЧНОГ РАДА – ПРОЈЕКТА  
 
Стручни рад у облику Главног технолошког пројекта фабрике, погона или постројења у: 

- хемијској индустрији; 
- металургији; 
- прехрамбеној индустрији; 
- фармацеутској индустрији; 
- индустрији коже; 
- индустрији неметала; 
- преради вода и отпадних вода итд. 
 
Главни технолошки пројекат израђује се за изградњу технолошки и технички сложенијих објеката у горе 
наведеним индустријама или за сложене реконструкције тих објеката. 

 
Кандидат предлаже назив једног или више наслова пројекта, од којих ће Комисија прихватити један, или ће упутити 
кандидата да измени или допуни наслов предложеног пројекта. Кандидат уз предлог наслова стручног рада доставља 
и предлог пројектног задатка.  
 
Стручни рад кандидат ради самостално, односно под надзором испитивача – ментора, чија је стручност и 
специјалност из области за коју се ради Главни технолошки пројекат. 
 
Главни технолшки пројекат би требало да садржи следећа поглавља: 
 
1. Насловна страна и име кандидата 
2. Изјава о самосталној изради пројекта, потписана 
3. Садржај 
4. Списак законских прописа 
5. Пројектни задатак 
6. Извештај одговорног пројектанта 
7. Производни програм и обим производње 
8. Капацитет фабрике, погона, постројења  
9. Стандарди квалитета готових производа, сировина, амбалаже и енергије 
10. Опис технолошког поступка производње готових производа и опис постројења 
11. Просечни нормативи потрошње сировина, амбалаже и енергије 
12. Годишњи биланс потрошње сировина, амбалаже и енергије 
13. Спецификација радне снаге по квалификационој структури 
14. Прорачун и избор опреме 
15. Спецификација технолошке и лабораторијске опреме 
16. Карактеристике и биланс отпадних материја 
17. Подлоге за израду осталих решења 
18. Прилог о заштити на раду 
19. Списак графичке документације: 
      - ситуација 
      - опште процесне шеме (блок шеме) поступка производње, (по потреби) 
      - технолошке шеме поступка производње готових производа 
      - диспозицијa (распоред) опреме – основе и пресеци, (по потреби) 
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Напомена:  
- У оквиру пројекта неопходно је извршити класификацију материјала у односу на понашање у пожару и 
одредити зоне опасности, у оквиру поглавља 17. 
-   Прорачунима обухватити складишта сировина, готових производа и амбалаже у оквиру поглавља 14. 

 
Пројектним задатком Инвеститор би требало да дефинише Пројектанту следеће елементе:  
 

 Назив објекта (фабрике, погона, постројења); 

 Намену објекта; 

 Производни програм и производе (укључујући паковање) ; 

 Капацитет;  

 Локацију; 

 Границу пројекта; 

 Захтеве сировина; 

 Захтеве складиштења; 

 Услове и захтеве енергената и инфраструктуре; 

 Захтеве у вези са споредним производима; 

 Захтеве у вези са технолошким поступком и опремом; 

 Захтеве контроле и управљања; 

 Захтеве у вези са отпадним материјама; 

 Захтеви у вези заштите животне и радне средине; и 

 Подлоге. 
 

У току израде Главног технолошког пројекта, кандидат у консултацији са ментором, може делимично изменити 
предметни садржај у случају да пројекат ради за постројење или објекат за припрему воде, пречишћавање отпадних 
вода, складиштење сировина, међупроизвода или готових производа и сл.  
 
Рад се предаје у 2 примерка у Инжењерску комору Србије, Булевар војводе Мишића 37/ II,11000 Београд. 

 

2. УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 
 
2.1. ОДБРАНА СТРУЧНОГ РАДА 
 

Одбрана стручног рада врши се усмено пред Комисијом коју је именовао министар надлежан за послове 
грађевинарства. 
 
Одбрана Стручног рада – Главног пројекта обухвата: 
-образложење усвојеног технолошког поступка производње готових производа и капацитета постројења са гледишта  
  функционалности, техничке савремености и економичности производње; 
- образложење капацитета објекта као технолошке целине; 
- уклапање у фабрички комплекс; 
- веза објекта са енергијом и енергетским изворима; 
- опис технолошког поступка производње по фазама са навођењем процесних параметара и опис постројења са    
   мерно-регулационом опремом везано за технолошку шему и диспозицију опреме; 
- прорачун капацитета, избор опреме; 
- утицај погона на радну и животну средину; 
- опасност од пожара; 
- заштита на раду. 
 
Након презентације пројектних решења, по горе наведеним тезама, кандидат одговара на питања која му постављају 
ментор и чланови Комисије, ради провере самосталности у изради пројекта, познавања методологије израде 
пројектне документације и познавања законских прописа коју су примењени при изради предметног пројекта. 
 
2.2. ПОЗНАВАЊЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011) И 
ЗАКОНСКИХ И ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, НОРМАТИВА, СТАНДАРДА И ДРУГИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ   ИЗ КОЈЕ 
СЕ ПОЛАЖЕ СТРУЧНИ ИСПИТ 
 

Проверу познавања законских прописа врши иста комисија, након одбране Стручног рада, и полаже се усмено. 
Кандидат мора да зна смисао и суштину чланова законских прописа које тумачи. 
 
Програмом полагања Стручног испита предвиђена је провера знања из следећих поглавља Закона о планирању и 
изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011) и осталих законских прописа који регулишу 
изградњу индустријских објеката, која су дефинисана кроз следећа питања:  
 

ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА ИЗ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 
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 1. ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ  
 І  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
1. Дефинисати појам „унапређење енергетске ефикасности“. 
2. Дефинисати појам „енергетскa својства објекта“. 
3. Дефинисати појмове „регулациона и грађевинска линија“ . 
4. Дефинисати појам «насељено место». 
5. Дефинисати појмове «инвеститор и регистар инвеститора» 
6. Дефинисати појам «објекат». 
7. Дефинисати појмове «зграда и помоћни објекат». 
8. Дефинисати појам «припремни радови» и навести примере. 
9. Дефинисати појмове «грађење и градилиште». 
10. Дефинисати појам «техничка документација». 
11. Дефинисати појам «изградња објекта». 
12. Дефинисати појам «реконструкција». 
13. Дефинисати појам «доградња». 
14. Дефинисати појам «адаптација». 
15. Дефинисати појам «санација». 
16. Дефинисати појам «инвестиционо одржавање». 
 
ІІ  ПРОСТОРНО  И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

17. Документи просторног и урбанистичког планирања. 
18. Објаснити појам „информација о локацији“. 
19. Објаснити појам „локацијска дозвола“. 
20. Шта садржи локацијска дозвола? 

 
III  РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
21. Шта су надлежности Републичке агенције за просторно планирање? 
 
IV ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
22. Објаснити појмове: грађевинско земљиште, грађевинско подручје и грађевинска парцела. 
 
V   ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 

 
23. На основу којих пројеката се врши изградња објеката, односно извођење радова. 
24. Дефинисати појам «претходни радови» и навести примере. 
25. Дефинисати појам «Претходна студија оправданости» и навести који пројекат она садржи. 
26. Дефинисати појам «Студија оправданости» и навести који пројекат она садржи. 
27. Овлашћење за израду Претходне студије оправданости и Студије оправданости. 
28. Навести садржај Претходне студије оправданости. 
29. Навести садржај Студије оправданости. 
30. Дефинисати појам «генерални пројекат» и описати његову намену и садржај. 
31. Дефинисати појам «идејни пројекат» и описати његову намену и садржај. 
32. Дефинисати појам «главни пројекат» и описати његову намену и садржај. 
33. Дефинисати појам «извођачки пројекат» и описати његову и садражај 
34. Дефинисати појам «пројекат изведеног објекта» и описати његову намену и садржај. 
35. Ко може да израђује техничку документацију? 
36. Ко потписује техничку документацију? 
37. Ко не може да израђује техничку документацију? 
38. Услови за одговорног пројектанта. 
39. Дефинисати појам «техничка контрола техничке документације» и описати како се она врши. 
40. Ревизија пројекта. 
 
VI ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 
 

41. Надлежност за издавање Грађевинске дозволе. 
42. Садржај Захтева за издавање Грађевинске дозволе. 
43. Рок важења Грађевинске дозволе. 
44. Посебни случајеви извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола и/или уз сагласност надлежног 

органа. 
 
VII ГРАЂЕЊЕ 
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45. Припрема за грађење /изградњу. 
46. Пријава почетка извођења радова. 
47. Извођач радова. 
48. Одговорни извођач радова. 
49. Стручни надзор  у току грађења објекта. 
 
VIII УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 
 

50. Технички преглед објекта. 
51. Пробни рад. 
52. Употребна дозвола. 
53. Одржавање објекта. 
 
IX СТРУЧНИ ИСПИТ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ 
    ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 
54. Стручни испит и лиценца. 
 
X ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ  

 
55. Улога инжењерске коморе. 
 
XI  УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 
56. Ко налаже уклањање објеката? 
57. Ко реализује уклањање објеката? 
 
XII НАДЗОР 

 
58. Грађевински инспектор и његова овлашћења. 
 
 
XIII ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА  

 
59. Услови за легализацију објекта. 
 
XIV  ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА 

 
60. Ко има овлашћење за доношење подзаконских аката? 
 
XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
61. Набројати значаније привредне преступе и прекршаје. 

 
2.   ПОДЗАКОНСКА АКТА И ОСТАЛИ  ЗАКОНСКИ И ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 

 
62. Набројати најзначајнија подзаконска акта Закона о планирању и изградњи. 
63. Дефинисати поступак техничке контроле Главног пројекта. 
64. Дефинисати лица која могу, а која не могу да учествују у процесу техничке контроле. 
65. Дефинисати циљ техничке контроле документације израђене по прописима других земаља. 
66. Дефинисати процедуру израде и садржај Студије о процени утицаја на животну средину. 
67. Описати и објаснити које правилнике односно прописе пројектант користи при пројектовању објеката за  запаљиве 

течности, гасове и опасне материје (зоне опасности). 
68. Описати класификацију материјала у односу на понашање у пожару. 
69. Описати класификацију запаљивих течности према температури паљења и температури кључања. 
70. Описати и објаснити које прописе и стандарде пројектанти користе при изради процесних шема. 
71. Дефинисати поделу процесних шема по врстама. 
72. Описати појам Пројектног задатка и на примеру главног пројекта дефинисати његов садржај 
73. Набројати врсте пројеката садржаних у техничкој документацији и објаснити њихову улогу и међусобни однос 

(нивои пројектовања). 
74. Набројати које је све пројекте потребно урадити да би се изградио погон или постројење хемијске индустрије 

смештен у грађевинском објекту (остали струковни пројекти). 
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Осим познавања одредаба горе наведеног Закона о планирању и изградњи, проверава се и познавање 
законских прописа која дефинишу услове и захтеве за пројектовање погона (објеката, постројења, опреме, 
инсталација) који је предмет стручног рада: 
- стандарди квалитета сировина и готових производа; 
- мере заштите од пожара и експлозија; 
- мере (заштите на раду) о безбедности и здрављу на раду; 
- заштите (радне и) животне средине, 
- познавање и примена техничких прописа и СРПС стандарда. 

 
Правни извори за усмени део испита: 
 
У циљу олакшања припремања дела испита који се односи на познавање закона, техничких прописа, норматива, 
стандарда и других прописа из које кандидат полаже стручни испит, даје се списак најчешће примењиваних прописа о 
изградњи објеката, односно техничких норматива и стандарда груписаних по областима. Прописи који се односе на 
изградњу објеката су обавезни за све кандидате. Прописе и техничке нормативе који буду објављени, измењени или 
допуњени после израде овог упутства кандидати такође треба да познају. 
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ПРИЛОГ УПУТСТВУ: 
СПИСАК ЗАКОНА, ПРАВИЛНИКА, ПРОПИСА И СТАНДАРДА 

 

ЗАКОНИ  
 
Закон о планирању и изградњи, Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09, испр. 64/10 – одлука УС и 24/11; 
Закон о транспорту опасног терета, Службени гласник РС бр. 88/10; 
Закон о заштити природе, Службени гласник РС бр. 36/09 и 88/10; 
Закон о управљању отпадом, Службени гласник РС бр. 36/09 и 88/10; 
Закон о заштити од буке у животној средини, Службени гласник РС бр. 36/09 и 88/10; 
Закон о хемикалијама, Службени гласник РС бр. 36/09 и 88/10; 
Закон о биоцидним производима, Службени гласник РС бр. 36/09 и 88/10; 
Закон о водама, Службени гласник РС бр. 30/10; 
Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС бр. 111/09; 
Закон о ванредним ситуацијама, Службени гласник РС бр. 111/09; 
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника, 
Службени гласник РС 104/09; 
Закон о комуналној полицији, Службени гласник РС бр. 72/09; 

Закон о добробити животиња, Службени гласник РС бр. 72/09; 

Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса, Службени гласник РС бр. 42/09; 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о вину, Службени гласник РС бр.  41/09; 

Закон о здрављу биља, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о ракији и другим алкохолним пићима, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о етанолу, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о безбедности хране, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о сточарству, Службени гласник РС бр.41/09; 

Закон о средствима за заштиту биља, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о генетички модификованим организмима, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о пољопривредном и руралном развоју, Службени гласник РС бр. 41/09; 

Закон о туризму, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о стандардизацији, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о заштити ваздуха, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Службени гласник РС бр. 36/09; 

Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја, Службени глсник РС бр. 36/09; 

Закон о органској производњи и органским производима ("Службени гласник РС", бр. 62/06); 

Закон о пољопривредном земљишту, Службени гласник РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09; 

Закон о дувану, Службени гласник РС бр. 101/05; 
Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник РС бр. 101/05;  

Закон о јавним путевима, Службени гласник РС бр. 101/05 и 123/07; 

Закон о раду, Службени гласник РС бр. 24/05; 

Закон о железници, Службени гласник РС бр. 18/05; 

Закон о заштити животне средине, Службени гласник Р Србије бр. 135/04, 36/09 и 72/09; 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Службени гласник РС бр. 135/04 и 88/10; 
Закон о процени утицаја на животну средину, Службени гласник Р Србије бр. 135/04 и 36/09; 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Службени гласник РС бр. 135/04; 
Закон о санитарном надзору, Службени гласник РС бр. 125/04; 
Закон о лековима и медицинским средствима, Службени гласник РС бр. 84/04; 
Закон о енергетици, Сужбени. гласник Р Србије бр. 84/04; 
Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС бр. 39/02; 
Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС бр. 9/02; 
Закон о мерним јединицама и мерилима, Службени лист СРЈ бр. 80/94, 83/94, 28/96 и 12/98; 
Закон о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса, Службени гласник РС бр. 66/91, 53/93, 67/93, 48/94 
и 12/96; 
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Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, Службени гласник СР Србије бр. 44/77, 
45/85, 18/89 и Службени гласник Р Србије бр. 53/93, 67/93 и 48/94; 
Закон о промету експлозивних материја, Службени лист СФРЈ бр. 30/85; 6/89 и 53/91 и Службени лист СРЈ бр. 
24/94; 28/96 и 68/02; 
Закон о превозу опасних материја, Службени лист СФРЈ бр. 27/90 и 45/90 и Службени лист СРЈ бр. 24/94; 28/96, 
21/99; 44/99 и 68/02; 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА  
 
Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређевинаје грађевинског земљишта у поступку легализације и 
о условима и начину легализаицје објеката, Службени гласник РС,  
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената, Службени гласник РС бр. 31/10, 69/10 и 
16/11;  
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора, Службени гласник РС бр. 7/10; 
Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, критеријумима за објекте за које се 
не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини техничке документације и садржини и начину 
издавања грађевинске и употребнедозволе за објекте који су предмет легализације, Службени гласник РС бр. 89/09 
и 5/10; 
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у области просторног и урбанистичког 
планирања, израде техничке документације и грађења, Службени гласник РС бр. 4/10 и 21/10; 
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе, Службени гласник РС бр. 4/10 и 26/10; 
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле, Службени гласник РС бр. 4/10; 
Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе, Службени гласник РС бр. 3/10; 
Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју користи 
инспектор, Службени гласник РС бр. 86/09; 
Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта, Службени гласник РС бр. 79/09; 
Правилник о пројекту изведеног објекта, односно техничкој документацији и о издавању одобрења за изградњу и 
употребне дозволе за објекте чија је изградња завршена без грађевинске дозволе, Службени гласник РС бр. 79/06;   
Правилник о методологији и процедури реализације пројеката за изградњу објеката за које одобрење за изградњу 
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно аутономна покрајина, Службени гласник РС бр. 
59/06; 
Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изгрдњу 
објеката, Службени гласник РС бр. 80/05; 
Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за 
израду техничке документације, Службени гласник РС бр. 114/04; 
Правилник о програму посебног дела стручног испита за запослене који се оспособљавају, односно који обављају 
послове из делокруга министарства за државну управу и локалну самоуправу, Службени гласник РС бр. 18/04; 
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе, Службени 
гласник РС бр. 111/03; 
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника, Службени гласник РС бр. 
105/03; 
Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о 
урбанистичким условима за објекта за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа, 
Службени гласник РС бр. 75/03; 
Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе, Службени гласник РС бр. 
13/98; 
Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката, Службени гласник РС бр. 13/98; 
Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта, Службени гласник РС бр. 31/92; 
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, Службени лист 
СФРЈ бр. 31/81; 49/82; 29/83; 21/88 и 52/90; 
Правилник о мерама заштите од елементарних и других већих непогода које мора да садржи техничка 
документација за изградњу инвестиционих објеката, Службени гласник СРС бр. 34/78;  
Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним  кретањем деце, страих, 
хендикепираних и инвалидних лица, Службени гласнимк РС бр. 18/97; 
 

ПРАВИЛНИЦИ И СТАНДАРДИ: НАФТА, НАФТНИ ДЕРИВАТИ, ТНГ  

 
 
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, Службени гласник РС бр. 97/10; 
Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас, Сл. гласник РС бр. 97/10; 
Правилник о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 бара, Службени лист СРЈ бр. 20/92; 
Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бара, Службени лист СРЈ 
бр. 20/92; 
Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације, Службени лист СРЈ бр. 20/92 и 33/92; 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1059/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/gradjevina/novi_pravilnik_za_planove_2010_preciscen.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-948/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/8__pravilnik_o_sadrzini_i_naeinu_vodjenja_strucnog_nadzora.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-950/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/5__pravilnik_o_uslovima_programu_i_nacinu_polaganja_struenog_ispita_u_oblasti_prostornog_i_urbanistickog_plani.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-950/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/5__pravilnik_o_uslovima_programu_i_nacinu_polaganja_struenog_ispita_u_oblasti_prostornog_i_urbanistickog_plani.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-946/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/4__pravilnik_o_izgledu_sadrzini_i_mestu_postavljanja_gradilisne_table.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-946/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/4__pravilnik_o_izgledu_sadrzini_i_mestu_postavljanja_gradilisne_table.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-947/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/6__pravilnik_o_sadrzini_informacije_o_lokaciji_i_lokacijskoj_dozvoli.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-944/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/2__pravilnik_o_obrascu_i_sadrzini_legitimacije_urb__i_gradj__inspektora.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-944/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/2__pravilnik_o_obrascu_i_sadrzini_legitimacije_urb__i_gradj__inspektora.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-945/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/3__pravilnik_o_izgledu_i_sadrzini_sluzbenog_znaka_i_postupku_zatvaranja_gradilista.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-818/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_lic.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-818/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_lic.pdf
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Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница, 
Службени лист СФРЈ бр. 10/90 и 52/90; 
Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника 
магистралним гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт, Службени лист СФРЈ бр. 
26/85; 
Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива, 
Службени лист СФРЈ бр. 27/71 и 29/71; 
Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса; 
Службени лист СФРЈ бр. 24/71 и 26/71; 
Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности, 
Службени лист СФРЈ бр. 20/71 и 23/71; 
Правилник о смештају и држању уља за ложење, Службени лист СФРЈ бр. 45/67; 
Правилник о привременим правилима грађења станица за снабдевање течним горивом, Службени лист града 
Београда бр. 16/03 и 9/04; 
Уредба о општим условима за испоруку природног гаса, Службени гласник РС бр. 60/93; 
 
СРПС Б.Х0.500 (1965) Гасовита и течна горива – Класификација; 
СРПС Б.Х0.501 (1991) Нафтно рударство - Класификација нафте; 
СРПС EN ISO 15403 (2007) Природни гас - Дефинисање квалитета природног гаса као компримованог 
горива за возила; 
СРПС EN ISO 13686 (2008) Природни гас - Дефинисање квалитета; 
СРПС ISO/ТС 16922 (2007) Природни гас - Смернице за одоризацију гасова; 
СРПС Б.Х0.531 (1988) Нафта и нафтни производи – Допуштени губици услед испаравања при складиштењу и 
промету; 
СРПС Б.Х8.012 (1985) Нафта и нафтни производи – Прецизност метода испитивања - Одређивање и примена; 
СРПС ISO 9770 (1993) Сирова нафта и производи од нафте - Фактори стишљивости за угљоводонике у опсегу од 
638 кг/м3 до 1074 кг/м3 (Идентичан са ISO 9770:1989); 
СРПС Б.Х0.512 (1981) Мазива и сродни производи – Класификација мазивих масти према пенетрацији; 
СРПС Б.Х0.515 (1994) Класификација моторних уља према вискозности; 
СРПС Б.Х4.050 (1996) Битумен за индустријске сврхе – Услови квалитета; 
СРПС CEN/ТР 14745 (ен) (2008) Чврста прерађена горива; 
СРПС EN 15529 (ен) (2008) Деривати пиролизе угља – Терминологија; 
СРПС Б.Х2.130 1962 Течни нафтни гас - Пропан (ПН); 
СРПС Б.Х2.132 1962 Течни нафтни гас - Бутан (БН); 
СРПС Б.Х2.134 1962 Течни нафтни гас - Пропан-бутан смеша (ПБС); 
СРПС ISO 8216-0 1991 Нафтни производи - Горива (класа Ф) - Класификација - Део 0: Опште (Идентичан са ISO 
8216-0:1986); 
СРПС EN ISO 4256 (ен) (2008) Течни нафтни гасови – Одређивање притиска - ТНГ метода; 
СРПС Х.Ф1.001 (1989) Гасовита горива - Основни појмови, дефиниције, класификација и општи услови квалитета; 
СРПС Б.Х8.002 (1989) Израчунавање количине нафте и нафтних производа у судовима за складиштење и 
транспорт -Судови са малим натпритиском или без притиска; 
СРПС EN 1776 (ен) (2008) Системи за снабдевање гасом - Мерне станице за природни гас - Функционални захтеви; 
СРПС ISO 8222 (1993) Мерни системи за нафту - Калибрација - Корекције температуре за употребу у 
волуметријским референтним мерним системима (Идентичан са ISO 8222:1987); 
СРПС Б.Х8.005 1988 Мерење нивоа у судовима за складиштење и транспорт нафте и нафтних производа; 
СРПС Б.Х8.005/1 2008 Мерење нивоа у судовима за складиштење и транспорт нафте и нафтних производа - 
Измена 1; 
СРПС Б.Х8.006 1988 Мерење нивоа издвојене воде и муља у судовима за складиштење и транспорт нафте и 
нафтних производа; 
СРПС Б.Х8.006/1 2008 Мерење нивоа издвојене воде и муља у судовима за складиштење и транспорт нафте и 
нафтних производа - Измена 1; 
СРПС Б.Х8.017 1986 Нафта и нафтни производи - Мерење температуре и одређивање средње температуре у 
судовима за транспорт и ускладиштење; 
СРПС EN 1918-1 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Подземна складишта гаса - Део 1: Функционалне 
препоруке за природна подземна складишта за гас; 
СРПС EN 1918-2 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Подземна складишта гаса - Део 2: Функционалне 
препоруке за складишта у пољима за нафту и гас; 
СРПС EN 1918-3 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Подземна складишта гаса - Део 3: Функционалне 
препоруке за складишта у шпиљама рудника са раствореним солима 
СРПС EN 1918-4 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Подземна складишта гаса - Део 4: Функционалне 
препоруке за складишта у стеновитим шпиљама; 
СРПС EN 1918-5 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Подземна складишта гаса - Део 5: Функционалне 
препоруке за површинска постројења за складишта; 
СРПС EN 12186 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Дистрибутивне и транспортне станице за регулацију 
притиска – Функционални захтеви. 
СРПС EN 12186:2008/А1 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Дистрибутивне и транспортне станице за 
регулацију притиска – Функционални захтеви - Измена 1 
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СРПС EN 12583 (ен) 2008 Системи за снабдевање гасом - Компресорске станице - Функционални захтев 
СРПС EN 13942 (ен) 2008 Индустрија нафте и природног гаса - Системи за цевоводни транспорт - Арматуре за 
цевоводе 
СРПС EN 14141 (ен) 2008 Арматуре за цевоводе којима се природни гас транспортује – Захтеви за перформансе и 
испитивања 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: СУДОВИ ПОД ПРИТИСКОМ, ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ  
 
Правилник о техничким нормативима за цевне водове за ацетилен, Службени лист СФРЈ бр. 6/92; 
Правилник о техничким нормативима за преглед и испитивање стабилних судова под притиском за течни угљен 
диоксид, Службени лист СФРЈ бр. 76/90; 
Правилник о техничким нормативима за радове при чишћењу и одмашћивању опреме за кисеоник, Службени лист 
СФРЈ бр. 74/90; 
Правилник о техничким нормативима за цевне водове за гасовити кисеоник, Службени лист СФРЈ бр. 52/90; 
Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течни угљен диоксид, 
Службени лист СФРЈ бр. 39/90; 
Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течне атмосферске 
гасове, Службени лист СФРЈ бр. 39/88; 
Правилник о техничким нормативима за стабилне судове под притиском за течне атмосферске гасове, Службени 
лист СФРЈ бр. 9/86; 
Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском; Службени лист СФРЈ бр. 16/83; 
Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримоване, течне и под притиском 
растворене гасове, Службени лист СФРЈ бр. 25/80, 9/86, 21/94, 56/95, 1/03 и 21/10; 
 

 
ПРАВИЛНИЦИ: ЛЕКОВИ  
 
Смернице Добре произвођачке праксе, Службени гласник РС бр. 86/10; 
Правилник о управљању медицинским отпадом, Службени гласник РС бр. 78/10; 
Смернице Добре лабораторијске праксее, Службени гласник РС бр. 28/08; 
Смернице Добре праксе у дистрибуцији лекова, Службени гласник РС бр. 28/08; 
Правилник о условима за производњу лекова, Службени гласник РС бр. 27/08; 
Правилника о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, Службени гласник РС бр. 27/08; 
Правилник о јединственим параметрима за класификацију и номенклатуру лекова, Службени лист СРЈ бр. 28/02; 
Решење о утврђивању Националне фармакопеје, Службени лист СРЈ бр. 71/01; 
Правилник о условима које морају испуњавати предузећа и друга правна и физичка лица која врше лабораторијско 
испитивање лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских средстава, Службени лист СРЈ бр. 16/94; 
Правилник о производњи помоћних лековитих средстава и медицинских средстава, Службени лист СРЈ бр. 16/94; 
Решење о Јединственој класификацији лекова, Службени лист СФРЈ бр. 47/85, 73/85 и 54/90; 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: ОТРОВИ, ПЕСТИЦИДИ  
 
Листа отрова разврстаних у групе, Службени гласник РС бр. 91/08; 
Списак отрова чија су производња, промет и коришћење забрањени, Службени гласник РС бр. 72/06; 
Правилник о методама за испитивање пестицида, Службени гласник РС бр. 63/01; 
Правилник о промету, увозу и узорковању ђубрива, Службени гласник РС бр. 59/01; 
Правилник о класификацији, паковању, облежавању и рекламирању хемикалије и одреженог производа, Службени 
гласник РС бр. 59/01; 
Правилник о условима за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације у области заштите биља 
и биљних производа, Службени лист СРЈ бр. 12/99; 
Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа, односно друга правна лица чија је делатност 
производња стредстава за заштиту биља, Службени лист СФРЈ бр. 36/91; 
Правилник о условима под којим предузећа односно друга правна лица могу вршити биолошка предиспитивања и 
испитивања физичких, хемијских и биолошких својстава средстава за заштиту биља, Службени лист СФРЈ бр. 
36/91; 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: ХЕМИКАЛИЈЕ  
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Правилник о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше 
обуку и проверу знања саветника за хемикалије, Службени гласник РС бр. 13/11;  
Одлука о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о 
хемикалији, као и о висини других накнада утврђених закон о хемикалијама, Службени гласник РС бр. 3/11 и 25/11; 
Листа сурфактаната за које је издато одобрење или донет акт који се одобрава коришћење сурфактаната у 
детергенту у ЕУ и Листа сурфактаната за које је одбијен захтев за одобрење и сурфактаната који су забрањени у 
ЕУ, Службени гласник РС бр. 94/10;  
Правилник о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних 
хемикалија, Службени гласник РС бр. 94/10; 
Обрасци захтева за издавање дозвола уз Правилник о дозволама за обављање делатности промета односно 
дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија, Службени гласник РС бр. 94/10; 
Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које 
представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину, Службени гласник РС бр. 89/10; 
Правилник о увозу и извозу одређених опасних хемикалија, Службени гласник РС бр. 89/10; ок 
Списак класификованих супстанци,  Службени гласник РС бр. 82/10; 
Табела 1 СКС уз Списак класификованих супстанци, Службени гласник РС бр. 82/10; 
Табела 2 СКС уз Списак класификованих супстанци, Службени гласник РС бр. 82/10; 
Правилник о садржају безбедоносног листа, Службени гласник РС бр. 81/10; 
Правилник о класификацији,паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу 
са Глобално хармонизованим системом за класификакцију и обележавање УН, Службени гласник РС бр. 59/10 и 
26/11; 
Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и одређених производа, 
Службени гласник РС бр. 50/10 и 25/11; 
Правилник о детергентима, Службени гласик РС бр. 40/10; 
Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или вПвБ, Службени глансик РС бр. 23/10;  
Правилник о регистру хемикалија, Службени глансик РС бр. 23/10 и 40/10; 
 

ПРАВИЛНИЦИ: БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ  
 
 
Правилник о обиму и садржини техничког досијеа за биоцидни производ односно за биоцидни производ мањег 
ризика, Службени гласник РС бр. 97/10 и 26/11; 
Правилник о специфичним захтевима за паковање, обележавање и рекламирање биоцидног производа, Службени 
гласник РС бр. 59/10 и 26/11; 
Правилник о врстама биоцидних производа, Службени гласник РС бр. 23/10; 
Правилник о садржини основних информација о биоцидном производу, Службени гласник РС бр. 23/10; 
Одлука о висни накнаде за процену и проверу података обиоцидним производима, Службени гласник РС бр. 23/10; 
 

ПРАВИЛНИЦИ: ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА  
 
Правилник о квалитету пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географсског порекла, Службени 
гласник РС бр. 73/10; 
Правилник о општим и посебним условима хране, Службени гласник РС бр. 72/10; 
Правилника о здравственој исправности дијететских производа, Службени гласник РС бр. 45/10; 
Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху и 
сродних производа, Службени гласник РС бр. 27/10; 
Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник РС бр. 
25/10; 
Правилник о садржини и начину вођења центзралног регистра објеката, Службени гласник РС бр. 20/10; 
Правилника о квалитету хране за животиње, Службени гласник РС бр. 4/10; 
Правилник о условима хигијене хране, Службени гласник РС бр. 41/09; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и 
сродне производе, Службени лист СЦГ бр. 23/06; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за ароме  за намирнице, Службени лист СЦГ бр. 21/06; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за освежавајућа безалкохолна пића, Службени лист СЦГ бр. 18/06; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду и стону воду; 
Службени лист СЦГ бр. 53/05; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за чај, биљни чај и инстант чај, Службени лист СЦГ бр. 51/05; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница, Службени лист СЦГ 
бр. 31/05; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производа, 
Службени лист СЦГ бр. 12/05; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за какао производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним 
и крем производе, Службени лист СЦГ бр. 1/05; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за бомбонске производе, Службени лист СЦГ бр. 63/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за пиво, Службени лист СЦГ бр. 36/04 и 39/05, 
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Правилник о квалитету и другим захтевима за производе од меса, Службени лист СЦГ бр. 33/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за алкохолна пића, Службени лист СЦГ бр. 24/04; 
Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница, Службени гласник РС бр. 4/04, 12/04 и 48/04; 
Правилник о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове 
мешавине, Службени лист СЦГ бр. 56/03, 4/04, 51/04 и 16/05;  
Правилник о квалитету скроба и производа од скроба за прехрамбене сврхе, Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на бази меда и других 
пчелињих производа, Сл.лист СЦГ 45/03; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих печурки, Службени лист СРЈ 
бр. 31/03, 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, 
корњаче, пужеве и њихове производе, Службени лист СРЈ бр. 6/03, 31/03, и Службени лист СЦГ бр.56/03 и 4/04; 
Правилник о стављању у промет ГМО и производа од ГМО, Службени лист СРЈ бр. 62/02 и Службени гласник РС бр. 
29/09; 
Правилник о ограниченој употреби генетички модификованих организама, Службени лист СРЈ бр. 62/02 и Службени 
гласник РС бр. 29/09; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за помоћна средства у производњи прехрамбених производа, Службени 
лист СРЈ бр. 62/02 и  Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету  и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер 
културе, Службени лист СРЈ бр. 26/02 и 5/04 и Службени лист СЦГ бр. 56/03, 4/04, 5/04, 21/09 и 33/10; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за сирће, Службени лист СРЈ бр. 17/02 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 
4/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за ензимске препарате за прехрамбене производе, Службени лист СРЈ 
бр. 12/02 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за пекарски квасац, Службени лист СРЈ бр. 9/02 и Службени лист СЦГ 
бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету и дргим захтевима за сирову кафу, производа од кафе и сурогата кафе, Службени лист СРЈ 
бр. 35/01 и 49/01 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за сенф; Службени лист СРЈ бр. 3/01 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 
4/04; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за храну за животиње, Службени лист СРЈ бр. 20/00 и 38/01 и 
Службени гласник РС бр. 4/10; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за вино, Службени лист СРЈ бр. 54/99 и 39/02 и Службени лист СЦГ бр. 
56/03; 
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине, Службени 
лист СРЈ бр. 54/99 и Службени лист СЦГ бр. 4/04; 
Правилник о условима под којима се могу стављати у промет намирнице и предмети опште употребе који су 
конзервисани јонизујућим зрачењем, Сл.лист СФРЈ 42/98; 
Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних 
намирница и предмета опште употребе, Службени гласник Р Србије бр. 6/97 и 52/97; 
Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених намирница и производа биљног порекла, 
Службени гласник Р Србије бр. 50/96; 
Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, Службени лист 
СРЈ бр. 52/95  и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету супа, сосова, дадатака јелима и сродних производа, Службени лист СРЈ бр. 41/93 и 
Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету; Службени лист СФРЈ бр. 26/93, 53/95 и 46/02; 
Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница, Службени лист СЦГ бр. 21/93, 2/04, 12/04 и 48/04; 
Правилник о техничким нормативима за пекаре, Службени лист СРЈ, бр. 13/92; 
Правилник о техничким нормативима за млин за прераду жита у млинске производе, Службени лист СРЈ бр. 13/92; 
Правилник о квалитету шећера, Службени лист СФРЈ бр. 7/92 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемиотерапеутика, 
анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама, Службени лист СРЈ бр. 5/92, 11/92, 32/02 и 
25/10; 
Правилник о начину вршења ветеринарско-санитарног прегледа и контроле животиња пре клања, као и производа 
животињског клања, Службени лист СФРЈ бр. 68/89, 10/03, 44/07, 91/09 и 14/10; 
Правилник о квалитету јаја и производа од јаја, Службени лист СФРЈ бр. 55/89 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 
4/04; 
Правилник о условима које морају да испуњавају објекти за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 
животињског порекла, Службени лист СФРЈ бр. 53/89,11/08 и 73/10; ок 
Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима 
које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањања и утврђивање узрока угинућа и 
превозна средства за транспорт животињсих лешева и отпадака животињског порекла, Службени лист СФРЈ бр. 
53/89; 
Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских 
производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, Службени лист СФРЈ бр. 74/88; 
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Правилник о квалитету беланчевинастих производа и мешавина беланчевинастих производа за прехрамбену 
индустрију,Службени лист СФРЈ бр. 41/85 и 56/87 и Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04;  
Правилник о квалитету зачина, екстракта зачина и мешавина зачина, Службени лист СФРЈ бр. 4/85 и 84/87 и 
Службени лист СЦГ бр. 56/03 и 4/04; 
Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса, Сл.лист СФРЈ 2/85/, 12/85 и 24/86; 
Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, 
Службени лист СФРЈ бр. 26/ 83, 56/86, 50/89 и 18/91; 
Правилник о квалитету меса пернате живине, Сл.лист СФРЈ 1/81 и 51/88; 
Правилник о методама вршења микробиолошких анализа и суперанализа животних намирница, Службени лист 
СФРЈ бр. 25/80; 
Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки, Службени лист СФРЈ бр. 29/79 и 53/87 и Службени лист СЦГ 31/03, 
56/03 и 4/04; 
Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката у којима се врши обрада меса, млека, јаја и других 
животињсих производа, Службени гласник РС бр. 9/79; 
Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа, печурки и пектинских препарата; Службени лист СФРЈ бр. 1/79, 
20/82, 38/89, 74/90, 46/91 и Службени лист СРЈ бр. 33/95 и 58/95 и Службени лист СЦГ 56/03, 4/04 и 12/05; 
Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа, печурки и пектинских препарата; Службени лист СФРЈ бр. 1/79, 
20/81, 38/89, 74/90, 46/91 и Службени лист СРЈ бр. 33/95 и 58/95 и Службени лист СЦГ 56/03,  4/04 и 12/05; 
Правилник о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи, Сл.лист СФРЈ 34/74, 13/78, 26/75, 13/78, 1/81 и 2/85; 
Codex general standard for vegetable protein products (VPP), Codex Stan 174-1989; 
Codex Alimentarius Commision: Joint FAO/WHO Food Standards Programme, 21st Session of Codex Committee on 
Processed Fruits and Vegatbles, 23-27 September 2002; 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: ВОДА ЗА ПИЋЕ  
 
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, Службени лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99; 
Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, Службени лист СФРЈ бр. 
33/87; 
Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом 
за пиће, Службени гласник СРС бр. 33/78; 
 

ПРАВИЛНИЦИ: САНИТАРНА САГЛАСНОСТ  
 
Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору, 
Службени гласник РС бр. 47/06;  
Правилник о доказима који се прилажу уз захтев за издавање санитарне сагласности, Службени гласник РС бр. 
17/06;  
Правилник о санитарно-хигијенским условим за објекте у којима се обавља производња и промет животних 
намирница и предмета опште употребе, Службени гласник РС бр. 6/97 и 52/97;  
Правилник о начину вршења ветеринарско-санитарне контроле сточне хране и објеката у којима се производи 
сточна храна и условима које морају испуњавати лабораторије које врше суперанализу узорака сточне хране, 
Службени лист СФРЈ бр. 72/91 и Службени лист СРЈ 22/93 и 24/93 и Службени гласник РС бр. 103/09;  
 
 

ПРАВИЛНИЦИ И УРЕДБЕ: ЖИВОТНА СРЕДИНА (ВАЗДУХ, ТЛО, БУКА, ОПАСНА ОТПАД, ПРЕВЕНЦИЈА 
ОД УДЕСА)  
 
Правилник о утврђивању усклађених износа накнаде за загађивање животне средине, Службени гласник РС бр. 
7/11; 
Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 
отпада, Службени гласник РС бр. 101/10; 
Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за појединачну амбалажу у 
коју је смештена та хемикалија и о висини кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије која 
је у њу смештена, Службени гласник РС бр. 99/10; 
Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и 
електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 
електронских производа, Службени гласник РС бр. 99/10; 
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима, Службени гласник РС бр. 98/10; 
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као 
секундарна сировина или за добијање енергије, Службени гласник РС бр. 98/10; 
Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу, Службени 
гласник РС бр. 97/10; 
Павилник о обиму и садржини техничког досијеа за биоцидни производ, односно за биоцидни производ мањег 
ризика, Службени гласник РС бр. 97/10; 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1128/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_otpadna_vozila.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1127/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_sec_sirovine_enrgija.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1127/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_sec_sirovine_enrgija.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1126/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_fluo_cevi.pdf
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Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом, Службени 
гласник РС бр. 95/10; 
Правилник о обрасци дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање, 
Службени гласник РС, број 95/10; 
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада, Службени гласник РС, број 92/10; 
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологија за 
врсте, начине и рокове прикупљања података, Службени гласник РС бр. 91/10; 
Правилник о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву, Службени 
гласник РС бр. 86/10; 
Правилник о начину и постучку урпављања истрошеним батеријама и акумулалторима, Службени гласник РС бр. 
86/10; 
Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, Службени гласник РС 
бр. 84/10; 
Списак класификованих супстанци, Службени гласник РС бр. 82/10;  
Правилник о садржини и начину вођења регистра заштићених прииродних добара, Службени гласник РС бр. 81/10; 
Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама, Службени гласник РС бр. 81/10; 
Правилник о висини тропшкова доделе права на коришћење еколошког знака, Службени гласник РС бр. 81/10; 
Правилник о садржини и методама стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности, Службени 
гласник РС бр. 80/10; 
Правилник о условима под којима се фосили, минерали и кристали могу дати правном лицу на заштиту и чување, 
Службени гласник РС бр. 79/10; 
Правилник о управљању медицинским отпадом, Службени гласник РС бр. 78/10; 
Правилник о условима које морају да испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих животиња, 
Службени гласник РС бр. 76/10; 
Правилник о престанку важења Правилника о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за 
успостостављање мерних места и евиденцији података, Службени гласник РС бр. 75/10; 
Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и 
неопасног отпада, Службени гласник РС бр. 73/10; 
Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, Службени гласник РС бр. 73/10; 
Правилник о садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов, Службени гласник РС бр. 73/10; 
Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов, Службени гласник РС бр. 73/10; 
Правилник о методологији за израду акционих планова, Службени гласник РС бр. 72/10; 
Правилник о методама мерења буке, саџини и обиму извештаја о мерењу буке, Службени гласник РС бр. 72/10; 
Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, Службени гласник РС бр. 72/10;  
Правилник о методологији за одређивање акустичних зона, Службени гласник РС бр. 72/10; 
Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију 
дивљих животиња, Службени гласник РС бр. 72/10; 
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима, Службени гласник РС бр. 71/10; 
Правилник о програму мониторинга ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама, Службени гласник 
РС бр. 71/10; 
Правилник о форми, садржају и обиму финалног извештаја о коришћењу рибарског подручја, Службени гласник РС 
бр. 70/10; 
Правилник о садржини и начину вођења регистра привредних рибара, Службени гласник РС бр. 69/10; 
Правилник о условима за оснивање банке гена дивљих биљака, животиња и гљива, Службени гласник РС бр. 65/10; 
Правилник о садржају краткорочних акционих планова, Службени гласник РС бр. 65/10;  
Правилник о о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни риболов, Службени гласник РС бр. 
62/10; 
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС бр. 56/10; 
Образац 1 уз Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС бр. 56/10; 
Образац 2 уз Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС бр. 56/10; 
Прилози уз Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС бр. 56/10; 
Правилник о садржини Политике превенције удеса и садржина и методологија израде Извештаја о безбедности и 
Плана заштите од удеса, Службени гласник РС бр. 41/10; 
Прилог I Методологија израде Извештаја о безбедности уз Правилник о садржини Политике превенције удеса и 
садржина и методологија израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, Службени гласник РС бр. 
41/10; 
Прилог II Методологија израде Плана заштите од удеса уз Правилник о садржини Политике превенције удеса и 
садржина и методологија израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, Службени гласник РС бр. 
41/10; 
Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо стројењу, 
односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса, Службени гласник РС бр. 
41/10, 
Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које 
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса, Службени гласник РС бр. 41/10; 
Прилог Листа опасних материја и њихових граничних количина и листа класа опасности и граничних количина 
опасних материја уз Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање 
врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса, Службени гласник РС бр. 41/10; 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1124/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_dnevna_evidencija.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1123/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_opasan_o0tpad.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1098/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_fosili_minerali_i_kristali.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1061/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_tehnicko_tehnoloska_resenja_30_septembar_konac.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1061/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_tehnicko_tehnoloska_resenja_30_septembar_konac.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1060/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/monitoring__olga__22__09__20101.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1063/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_o_formi_sadrzaju_i_obimu_finalnog_izvestaja_o_koriscenju_ribarskog_podrucja.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1062/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/_registar_privrednih_ribara____olga____17_9_101.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1058/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/predlozi_podzakonski/pravilnikbankagena.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1055/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/kratkorocni_akcioni_planovi.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1054/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_o_visini_troskovo_za_izdavanje_godisnje_dozvole_za_rekreativni_ribolov__za_2011_godinu__29_7_2010_.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1047/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/obrazac_11.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1046/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/obrazac_21.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1045/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/prilog.zip
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-966/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/metologija__izvestaja_o_bezbednostiprilog_4_6_2010.pdf
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Правилник о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у 
односу на строго заштићене и заштићене дивље врсте, Службени гласник РС бр. 37/10; 
Прилог I - Одштетни ценовник за строго заштићене дивње врсте уз Правилник о одштетном ценовнику за 
утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и 
заштићене дивље врсте, Службени гласник РС бр. 37/10; 
Прилог II - Одштетни ценовник за заштићене дивље врсте уз Правилник о одштетном ценовнику за утврђивање 
висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и заштићене дивље 
врсте, Службени гласник РС бр. 37/10; 
Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, Службени гласник РС бр. 35/10; 
Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, Службени гласник РС бр. 
21/10; 
Правилник о садржају планова квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 21/10; 
Правилник о компезацијским мерама, Службени гласник РС бр. 20/10; 
Правилник о допуни правилника о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни риболив, 
Службени гласник РС, бр. 20/10; 
Правилник о категоризацији риболовних вода, Службени гласник РС, 13/10; 
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара, 
Службени гласник РС, бр. 07/10; 
Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе, Службени гласник РС, бр. 07/10; 
Правилник о условима и поступку издавања и одузимања лиценце за рибочувара, Службени гласник РС, бр. 07/10; 
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста, Службени гласник РС, бр. 5/10; 
Прилог I - Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива, Службени гласник РС бр. 5/10; 
Прилог II - Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива, Службени гласник РС бр. 5/10; 
Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и одлагање отпада, “Службени гласник РС”, број 
96/09 
Образац уз Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и одлагање отпада,”Службени гласник 
РС”, број 96/09 
Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, Службени гласник 
РС бр. 72/09; 
Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање, Службени гласник РС 
бр. 72/09; 
Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 
отпада “Службени гласник РС”, број 60/09 
Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја 
студије о процени утицаја на животну средину, Службени гласник Р Србије бр. 69/05; 
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Службени гласник Р Србије бр. 69/05; 
Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину, 
Службени гласник Р Србије бр. 69/05; 
Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину, Службени гласник Р 
Србије бр. 69/05; 
Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о 
процени утицаја на животну средину, Службени гласник Р Србије бр. 69/05; 
Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола, Службени гласник Р Србије бр. 
69/05; 
Правилник о утврђивању Програма унапређивања заштите и гајења дивљачи у ловној 2005/2006. Години, Службени 
гласник РС бр. 27/05; 
Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и унапређење шума, 
Службени гласник РС бр. 58/04; 
Правилник о измени Правилника о условима које морају испуњавати правна лица за вршење систематског 
испитивања садржаја радионуклида у животној средини, Службени лист СРЈ бр. 67/02; 
-Правилник о висини штете за бесправно уловљену или на други начин уништену дивљач, Службени гласник РС бр. 
19/00 и 29/00; 
Правилник о начину и условима, сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања 
радиоактивног отпадног материјала, Службени лист СРЈ бр. 9/99; 
Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима, Службени лист СРЈ бр. 32/98; 
Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за 
извођење тих радова, Службени гласник РС бр. 51/96; 
Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, 
Службени гласник РС бр. 51/96; 
Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења 
минералних сировина, Службени гласник РС бр. 51/96; 
Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и 
елабората и извођења геолошких истраживања, Службени гласник РС бр. 21/96; 
Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја, односно дела рибарског подручја на којем је 
забрањен или ограничен риболов; Службени гласник СРС бр. 49/95; 
Правилник о обрасцу легитимације чувара рибарског подручја; Службени гласник СРС бр. 49/95; 
Правилник о обрасцу дозволе за привредни риболов; Службени гласник СРС бр. 49/95; 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-935/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_o_odstetnom__cenovniku.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-935/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_o_odstetnom__cenovniku.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-936/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/strogo_zasticene_vrste_prilog_2.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-937/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/zasticene_vrste_prilog_1.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-914/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_o_obrascu_izvestaja_o_ambalazi.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-973/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/______.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1010/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/za_sajt__pravilnik_o_kom_konacno1.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-881/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/23_3__pravilnik_dozvole____konacna___nka.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-872/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_o_kategorizaciji_ribolovnih_voda.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-864/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_ispit_za_ribocuvara_i_ribara_redakcija.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-863/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_ribocuvarska_sl__redakcija_08_02.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-862/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_izdavanje_i_registar_licenci_redakcija.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-857/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_vrste_15.01.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-858/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/prilog_i__strogo_zasticene_divlje_vrstepravilnik_o_zastiti_strogo_zasticenih_i_zasticenih_divljih_vrsta__30.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-859/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/prilog_ii__zasticene_divlje_vrstepravilnik_o_zastiti_strogo_zasticenih_i_zasticenih_divljih_vrsta__30.12.20.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-915/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/tekst_pravilnika_o_sadrzini_i_izgledu_dozvole.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-918/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/obrazac_uz_pravilnik_o_sadrzini_i_izgledu_dozvole.doc
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-787/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_za_prekogranicno_23_07_09.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-787/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_za_prekogranicno_23_07_09.pdf
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Правилник о обрасцу дозволе за спортски риболов; Службени гласник СРС бр. 49/95; 
Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља риболов; Службени гласник СРС бр. 25/95; 
Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја, Службени гласник Р Србије бр. 
12/95; 
Правилник о обрасцу легитимације надзорника националног парка, Службени гласник РС бр. 70/94; 
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, Службени гласник Р Србије бр. 54/92; 
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама 
њиховог испитивања, Службени гласник Р Србије бр. 23/94; 
Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја, Службени гласник РС 
бр. 54/92; 
Правилник о регистру заштићених објеката природе, Службени гласник РС бр. 30/92; 
Правилник о начину обележавања заштићених природних добара, Службени гласник РС бр. 30/92, 24/94 и 17/96; 
Правилник о категоризацији заштићених природних добара, Службени гласник РС бр. 30/92; 
Правилник о максималним границама радиоактивне контаминације човекове средине и о вршењу деконтаминације, 
Службени лист СФРЈ бр. 8/87; 
Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско-геолошке подлоге, Службени 
гласник РС бр. 26/84; 
Правилник о техничким условима које мора да испуњава рибњак; Службени гласник СРС бр. 27/81; 
Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, 
техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман 
отпада, поступању са остатком након спаљивања, Службени гласник РС бр. 102/10; 
Уредба о одлагању отпада на депоније, Службени гласник РС бр. 92/10; 
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта Уредба о програму системског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма, Службени гласник РС бр. 88/10; 
Уредба о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште, 
Службени гласник РС бр. 88/10; 
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини, Службени гласник РС бр.75/10; 
Уредба граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздих, Службени гласник РС бр.71/10 и 6/2011; 
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и 
извоз тих супстанци, Службени гласник РС бр. 22/10; 
Уредба о критеријумима за обрачун за амбалажу или упаковани производ и ослобађање од плаћања накнаде, 
обвезницима плаћања, висини накнаде, Службени гласникРС бр. 8/10; 
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, Службени гласник РС бр. 84/05; 
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, Службени глсник РС бр. 84/05; 
Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним 
условима, Службени гласник РС бр. 84/05; 
Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за 
одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи, Службени гласник РС бр. 84/05; 
Уредба о заштити природних реткости, Службени гласник РС бр. 50/93 и 93/93;   
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: ЖИВОТНА СРЕДИНА (ОТПАДНА ВОДА)  
 
Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних 
услова, Службени гласник РС бр. 74/10; 
Правилник о одређивању пословних и других објеката за које није потребно прибављати водопривредне услове, 
Службени гласник Р Србије бр. 41/94 и 47/94;  
Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода, Службени гласник СРС бр. 47/83 и 
13/84; 
Правилник о опасним материјалима у водама, Службени гласник СРС 31/82 и 46/91; 
Правилник о количини воде која се сматра као незнатно мала количина при употребљавању и одвођењу, односно 
испуштању вода, Службени гласник СРС бр. 67/81; 
Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије, 
Службени лист СФРЈ бр. 6/78; 
Уредба о класификацији вода, Службени гласник СР Србије  бр. 5/68; 
Уредба о категоризацији водотока, Службени гласник СР Србије  бр. 5/68; 
Упутство о начину и поступку за утврђивање постигнутог степена пречишћавања испуштене загађене воде, 
Службени гласник СРС бр. 9/67; 
 

СТАНДАРДИ И ПРАВИЛНИЦИ: ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА  
 
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, Службени лист СЦГ бр. 18/06; 

http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-1121/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/uredba_odlaganje_otpada_na_deponije.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-1110/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/document1.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-1109/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/staklena_basta.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-1109/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/staklena_basta.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-1066/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/uredba_gvefinal_232010za_zakonodavstvo_db1.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-913/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/uredba_o_ods_sonja.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-913/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/uredba_o_ods_sonja.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-917/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/predlog_uredbe_o_naknadama.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/srl/download-917/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/uredbe/predlog_uredbe_o_naknadama.pdf


 17 

Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија, Службени 
лист СЦГ бр. 31/05; 
Правилник о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом, Службени 
лист СРЈ бр. 58/99; 
Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, Службени лист СРЈ 11/96; 
Правилник техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објекта повећаног ризика од пожара, Службени лист СРЈ бр. 8/95; 
Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију, Службени лист СФРЈ бр. 87/93; 
Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара, Службени лист СРЈ бр. 87/93; 
Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова, Службени 
лист СФРЈ 41/93; 
Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара, Службени 
лист СРЈ бр. 24/93; 
Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара, Службени лист 
СФРЈ бр. 74/90; 
Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, Службени лист СФРЈ, бр. 30/91; 
Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије, Службени лист СФРЈ бр. 
24/87; 
Правилник о техничким нормативима за уређаје у којима се наносе и суше премазна средства, Службени лист 
СФРЈ бр. 57/85; 
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, Службени лист СФРЈ бр. 7/84 и 
21/90; 
Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1кв 
до 400кв; Службени лист СФРЈ бр. 65/83 и 18/92; 
Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару, Службени лист 
СФРЈ бр. 45/83; 
Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за запаљиве 
течности; Службени лист СФРЈ бр. 44/83; 
Правилник о техничким нормативма за уређаје за аутоматско затварење врата или клапни отпорних према пожару, 
Службени лист СФРЈ бр. 35/80; 
Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења, Службени гласник 
СРС бр. 50/79; 
Правилник о техничким нормативима за заштиту ниско-напонских мрежа и припадајућих трафостаница, Службени 
лист СФРЈ 13/78 и 37/95; 
Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности, 
Службени лист СФРЈ бр. 20/71 и 23/71; 
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Службени лист СФРЈ бр.53/88, 
54/88 и Службени лист СРЈ бр.28/95; 
Правилник о електричним постројењима на надземним местима угроженим од експлозивних смеша,службени лист 
сфрј бр. 18/67 и 28/70; 
СРПС ИСО 3941/1974. - Класификација пожара; 
СРПС З.Ц0.005/1979. - Заштита од пожара и експлозија - Класификација материја и робе према понашању у 
пожару; 
СРПС З.Ц0.007/1978. - Заштита од пожара. Класификација запаљивих течности према температури паљења и 
температури кључања; 
СРПС З.Ц0.010/1979.- Карактеристике опасних запаљивих гасова, течности и испарљивих чврстих материја; 
СРПС З.Ц0.012/1980.- Заштита од пожара и експлозија. Утврђивање категорија и степена опасности материја 
према пожару; 
СРПС У.Ј1.240/1995. – степен отпорности зграде према пожару; 
СРПС У.Ј1.030/1976. -  Заштита од пожара. Пожарно оптерећење; 
СРПС Н.С8.003/1981. – Противексплозијска заштита - класификација експлозивних гасова и пара; 
СРПС Н.С8.006/1987. - Противексплозијска заштита - зоне опасности простора угрожених експлозивима; 
СРПС Н.С8.007/1991. - Противексплозијска заштита - зоне опасности простора угроженог експлозивним смешама 
гасова и пара;  
СРПС Н.С8.008/1983. – Противексплозијска заштита - класификација простора угрожених експлозивном прашином; 
СРПС Н.С8.008/1987 – Противексплозијска заштита - електрични уређаји у просторима угроженим експлозивном 
прашином; 
 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима, Службени 
гласник РС бр. 96/10; 
Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду, Службени гласник РС бр. 95/10; 
Правилник о безбедности машина, Службени глансик РС бр. 13/10; 
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Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама, Службени 
гласник РС бр. 106/09; 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Службени гласник РС 
бр. 23/09; 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту, Службени гласник РС бр. 21/09; 
Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, Службени гласник РС бр. 92/08; 
Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним 
ризиком, Службени гласник РС, бр. 120/07; 
Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду, Службени гласник РС бр. 62/07; 
Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, Службени 
гласник РС бр. 94/06; 
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и 
обољењу у вези са радом, Службени гласник РС бр. 72/06 и 84/06; 
Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Службени гласник РС бр. 
72/06, 84/06 и 30/10; 
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и 
обољењу у вези са радом, Службени гласники РС бр. 72/06; 
Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, 
Службени гласник РС бр. 60/06; 
Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и 
здравља на раду, Службени гласник РС бр. 60/06; 
Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и 
здравља на раду, Службени гласник РС бр. 29/06, 72/06 и 62/07; 
Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и 
здравља на раду, Службени гласник РС бр. 29/06; 
Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и 
здравља на раду и послова одговорног лица, Службени гласник РС бр. 29/06 и 62/07; 
Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Службени гласник СРС бр. 53/97; 
Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама, Службени лист 
СФРЈ бр. 21/92; 
Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад, Службени лист СФРЈ бр. 18/91; 
Максимално дозвољене концентрације шкодљивих гасова, пара и аеросола у атмосфери радних просторија и 
радилишта, СРПС З.Б0. 001/1991; 
Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, 
радним просторијама и на радилиштима, Службени гласник СР Србије бр. 21/89; 
Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала, 
Службени гласник СРС бр. 51/88; 
Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству, Службени гласник СРС бр. 33/88; 
Правилник о посебним мерама заштите на раду у црној металургији, Службени гласник СРС бр. 25/87;  
Правилник о посебним мерама заштите на раду при производњи и преради обојених метала, Службени гласник 
СРС бр. 19/85; 
Правилник о посебним мерама заштите на раду у железничком саобраћају, Службени гласник СРС бр. 19/85; 
Правилник о посебним мерама заштите на раду на преради неметалних минерала, Службени гласник СРС бр. 
2/83;  
Правилник о посебној радној одећи и обући лица која у производњи и промету долазе у непосредни додир са 
животним намирницама и лица која раде у производњи и промету средстава за одржавање личне хигијене, негу и 
улепшавање лица и тела, Службени гласник СРС бр. 22/74; 
Правилник о опреми и поступку пружања прве помоћи и о организовању службе спасавања у случају незгоде на 
раду, Службени лист СФРЈ бр. 21/71 и Службени гласник РС 42/91; 
Правилник о посебним мерама и нормативима заштите на раду при преради и обради коже, крзна и отпадака коже, 
Службени лист СФРЈ бр. 47/70; и Службени гласник РС 42/91; 
Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима, 
Службени лист СФРЈ бр. 55/69; 
Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних делова предмета 
од другого материјала, Слчужбени лист СФРЈ бр. 23/67 и Службени гласник 42/91; 
Правилник о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице, Службени 
лист СФРЈ бр. 6/67, 29/69, 52/90 и 6/92 и Службени гласник РС 42/91; 
Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила, 
Службени лист СФРЈ бр. 17/66 и Службени гласник РС 42/91; 
Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима, Службени лист 
СФРЈ бр. 55/65 и Службени гласник РС 42/91; 
Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких метала у купатилима са нитратним солима, 
Службени лист СФРЈ бр. 48/65, Службени гласник СРС бр. 8/80 и Службени гласник РС бр. 42/91; 
Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при ронилачким радовима, Службени лист ФНРЈ бр. 
36/58, Службени лист СФРЈ бр. 15/65 и Службени гласник РС бр. 42/91; 
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Правилник о техничким и здравствено-техничким заштитиним мерама на радовима при хемијско-технолошким 
процесима, Службени лист ФНРЈ бр. 55/50 – Прилог бр. 9 и Службени лист СФРЈ бр. 15/65, 48/65; 
Правилник о хигијенским и техничким заштитиним мерама при раду у каменолима и цигланама, као и код вађења 
глине, песка и шљунка, Службени лист ФНРЈ бр. 69/48, Службени лист СФРЈ бр. 15/65, 41/68 и Службени гласник 
РС бр. 42/91; ок 
Правилник о хигијенским и техничким заштитиним мерама при раду у графичким предузећима, Службени лист 
ФНРЈ бр. 56/47, Службени лист СФРЈ бр. 15/65 и Службени гласник РС бр. 42/91; ок 
Општи правилник о хигијенским и техничким заштитиним мерама при раду Службени лист ФНРЈ бр. 16/47, 18/47, 
36/50, 56/51, 52/57, Службени лист СФРЈ бр. 15/65, 18/67, 27/67, 35/69, 21/71, 29/71-566 и Службени гласник РС 
гласник 42/91; 
 

ПРАВИЛНИЦИ: МЕРЕЊЕ 
 
Правилник о метролошким условима за мерне претвараче за мерила масе, Службени лист СРЈ бр. 3/00; 
Правилник о метролошким условима за кућишта друмских и шинских вага, Службени лист СФРЈ бр. 31/87 и 39/90; 
Правилник о метролошким условима за мерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности I, II, III  
и IV, Службени лист СФРЈ бр. 4/87;  
 

СТАНДАРДИ: ШЕМЕ 
 
СРПС М.Е4.021 – Шеме процесних постројења – Врсте шема; 
СРПС М.Е4.022 – Шеме процесних постројења – Упутства за цртање; 
СРПС М.Е4.023 – Шеме процесних постројења – Графички симболи; 
СРПС М.Е4.024 – Шеме процесних постројења – Ознаке. 
 
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И СРПСКИ СТАНДАРДИ – СРПС који се односе на област из које се полаже стручни испит. 
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