
       

  

 

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

     



Стратегије: 

Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара 

(Сл. Гласник РС 33/12) 

    Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине у 
Републици Србији 

(Сл. Гласник РС 80/11) 

Национална стратегија одрживог развоја 

(Сл. Гласник РС 57/08) 

  

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС) 

 

1. Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање 
животне средине и највишег износа накнаде (Сл. гласник РС бр. 111/09)      

2. Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања 
накнаде за загађивање животне средине (Сл. гласник РС бр. 113/05, 24/10)     

3. Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (Сл. 
гласник РС бр. 109/09, 8/10)      

4. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за 
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма (Сл. гласник РС бр. 88/10)      

5. Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне 
средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима 
сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и 
обавезно обавештава јавност (Сл. гласник РС бр. 112/09)      

6. Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (Сл. 
гласник РС бр. 31/05, 45/05 - исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11)     

7. Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне 
средине и приоритета за санацију и ремедијацију (Сл. гласник РС бр. 22/10)      

8. Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање 
животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања 
накнаде (Сл. гласник РС бр. 113/05, 6/07, 13/08 - др. пропис, 7/09 - др. пропис, 5/10 - др. 
пропис, 8/10, 102/10, 7/11 - др. пропис, 15/12, 22/12 - др. пропис, 91/12, 30/13 - др. пропис, 
37/14 - др. пропис)  

 

9. Правилник о ближим условима и поступку за добијање права на коришћење 
еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за 
производе, процесе и услуге (Сл. гласник РС бр. 3/09)      

10. Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 
одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно 
комплекса (Сл. гласник РС бр. 41/10)    

11. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора 
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 
(Сл. гласник РС бр. 91/10, 10/13)     

12. Правилник о обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту животне 
средине (Сл. гласник РС бр. 5/14)  

13. Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти 
опреме инспектора за заштиту природних богатстава (Сл. гласник РС бр. 90/13)   

14. Правилник о поступку обавештавања, односно размене података о СЕВЕСО 

http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07830601.html%26path%3D07830601.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09259201.html%26path%3D09259201.html%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26regExpZaMarkiranje%3D


постројењу, односно комплексу чије активности могу довести до настанка 
хемијског удеса са прекограничним ефектима (Сл. гласник РС бр. 26/13)   

15. Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама (Сл. гласник 
РС бр. 99/09, 6/14)   

16. Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање 
дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (Сл. гласник РС бр. 60/09, 101/10)   

17. Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно 
комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о трајном 
престанку рада севесо постројења, односно комплекса (Сл. гласник РС бр. 41/10)   

18. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији 
израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (Сл. гласник РС бр. 41/10)   

19. Правилник о условима које морају да испуњавају стручне организације за 
испитивање отпада (Сл. гласник РС бр. 53/06)   

20. Правилник о висини трошкова за достављање информација које се односе на 
заштиту животне средине (Сл. гласник РС бр. 35/10)   

21. Правилник о врсти опреме и садржини и изгледу ознаке инспектора за заштиту 
животне средине (Сл. гласник РС бр. 35/05, 23/06, 7/07, 64/07, 94/08)  

 

ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
(Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09) 

 

1. Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник 
РС бр. 114/08)   

2. Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о 
процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05)   

3. Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну 
средину (Сл. гласник РС бр. 69/05)   

4. Правилник о садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени 
утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05)   

5. Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним 
поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник 
РС бр. 69/05)  

 

 
ЗАКОН О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

(Сл. гласник РС бр. 135/04, 88/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(Сл. гласник РС бр. 135/04, 25/15) 
 
 

1. Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену 
стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у 
интегрисаној дозволи (Сл. гласник РС бр. 84/05)  

2. Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или 
активности прописаним условима (Сл. гласник РС бр. 84/05) 

3. Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање 
интегрисане дозволе (Сл. гласник РС бр. 108/08) 

4. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
(Сл. гласник РС бр. 84/05) 

5. Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (Сл. гласник РС бр. 30/06)  

6. Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола 
(Сл. гласник РС бр. 69/05)  

7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник 
РС бр. 69/05)  

8. Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање 
интегрисане дозволе (Сл. гласник РС бр. 30/06) 

 
 

 
ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

(Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10) 

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
  ЗА ПЕРИОД 2010-2019. ГОДИНЕ (Сл. гласник РС бр. 29/10) 

 
 

1. Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово 
попуњавање (Сл. гласник РС бр. 60/09)   

2. Уредба о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом 
која прати прекогранично кретање (Сл. гласник РС бр. 102/10)  

3. Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл. гласник РС бр. 92/10)  

4. Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као 
секундарне сировине (Сл. гласник РС бр. 60/09)  

5. Уредба о престанку важења Уредбе о начину и поступцима управљања отпадом 
који садржи азбест (Сл. гласник РС бр. 74/10)  

6. Уредба о престанку важења Уредбе о управљању отпадним уљима (Сл. гласник РС 
бр. 71/10)  

7. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и 
годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања... (Сл. гласник РС бр. 54/10, 23/11 - др. пропис, 86/11, 15/12, 23/12 
- др. пропис, 41/13 - др. пропис, 3/14, 81/14)  

8. 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 ... (Сл. гласник РС бр. 102/10, 50/12)  

9. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС бр. 
56/10)  

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 (Сл. гласник РС бр. 99/10)  

11. Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом 
и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање 
отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама (Сл. гласник РС бр. 65/11)  

12. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама  
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 
61/10)   

13. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима (Сл. гласник РС бр. 86/10)   

14. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (Сл. гласник РС бр. 
104/09, 81/10)   

15. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима (Сл. гласник РС бр. 
98/10)   

16. Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама 
надзора и мониторинга животне средине на локацији (Сл. гласник РС бр. 1/12)   

17. Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима 
које садрже живу (Сл. гласник РС бр. 97/10)   

18. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (Сл. 
гласник РС бр. 92/10)   

19. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 95/10)   

20. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово 
попуњавање (Сл. гласник РС бр. 114/13)   

21. Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање (Сл. гласник РС бр. 114/13)   

22. Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и 
одлагање отпада (Сл. гласник РС бр. 72/09)   

23. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест (Сл. гласник РС бр. 75/10)   

24. Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB (Сл. гласник РС бр. 
37/11)   

25. Правилник о престанку важења Правилника о критеријумима за одређивање 
локације и уређење депонија отпадних материја (Сл. гласник РС бр. 92/10)    

26. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање 
отпада (Сл. гласник РС бр. 96/09)     

27. Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за 
складиштење инертног и неопасног отпада (Сл. гласник РС бр. 73/10)     

28. Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за 
управљање отпадом (Сл. гласник РС бр. 95/10)    

29. Правилник о управљању медицинским отпадом (Сл. гласник РС бр. 78/10)    

30. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (Сл. 
гласник РС бр. 98/10)     

31. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл. гласник 
РС бр. 71/10)  



ЗАКОН О АМБАЛАЖИ И АМБАЛАЖНОМ ОТПАДУ 
(Сл. гласник РС бр. 36/09) 

1. Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и 
ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и о 
начину обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. гласник РС бр. 8/10) 

2. Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. до 
2019. године (Сл. гласник РС бр. 114/14) 

3. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно 
обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 
складиштење (Сл. гласник РС бр. 70/09) 

4. Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, 
живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од 
примене и року за примену граничне вредности (Сл. гласник РС бр. 70/09) 

5. 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 (Сл. гласник РС бр. 99/10) 

6. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима 
за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне 
захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет (Сл. гласник РС бр. 
70/09) 

7. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива 
систем идентификације и означавања амбалажних материјала (Сл. гласник РС бр. 
70/09) 

8. Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом 
(Сл. гласник РС бр. 21/10, 10/13) 

9. Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљање 
амбалажним отпадом (Сл. гласник РС бр. 76/09) 

10. Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања (Сл. гласник РС бр. 70/09) 

11. Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу 
стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није 
дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом (Сл. гласник РС бр. 70/09) 

 

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА 
(Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 92/11,93/12, 25/15) 

 

1. Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору 
и начину обележавања тог простора (Сл. гласник РС бр. 31/11, 16/12) 

2. Правилник о детергентима (Сл. гласник РС бр. 25/15) 

3. Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за 
коришћење нарочито опасних хемикалија (Сл. гласник РС бр. 94/10, 55/11, 15/13) 

4. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и 
одређеног производа (Сл. гласник РС бр. 59/10, 25/11, 5/12) 

5. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и 
одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за 
класификацију и обележавање УН (Сл. гласник РС бр. 105/13) 

6. Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као PBT или vPvB (Сл. 
гласник РС бр. 23/10) 



7. Правилник о методама испитивања опасних својстава хемикалија (Сл. гласник РС 
бр. 117/13) 

8. Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама (Сл. гласник РС бр. 31/11) 

9. Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и 
коришћења хемикалија (Сл. гласник РС бр. 90/13, 25/15) 

10.  Правилник о Регистру хемикалија (Сл. гласник РС бр. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 
115/13, 1/15) 

11. Правилник о садржају безбедносног листа (Сл. гласник РС бр. 100/11) 

12. Правилник о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице 
или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије (Сл. 
гласник РС бр. 13/11, 28/11, 47/12) 

13. Правилник о начину на који се врши процена безбедности хемикалија и садржина 
извештаја о безбедности хемикалије (Сл. гласник РС бр. 37/11) 

14. Правилник о увозу и извозу одређених опасних хемикалија (Сл. гласник РС бр. 89/10, 
15/13, 114/14) 

15. Правилник о списку класификованих супстанци (Сл. гласник РС бр. 48/14) 

16. Одлука о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу 
података из досијеа о хемикалији, као и о висини других накнада утврђених 
Законом о хемикалијама (Сл. гласник РС бр. 3/11, 25/11, 55/11, 5/12) 

 

ЗАКОН О ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА 
(Сл. гласник РС бр. 88/10) 

1. Правилник о обрасцу годишњег извештаја Саветника, обрасцу Сертификата за 
Саветника, као и о обрасцу потврде о завршеном стручном оспособљавању 
кандидата за Саветника (Сл. гласник РС бр. 57/12) 

2. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености 
запосленог на пословима у транспорту опасног терета (Сл. гласник РС бр. 42/13) 

3. Правилник о обрасцу сертификата о посебним знањима у области АДН и Регистру 
издатих сертификата о посебним знањима у области АДН (Сл. гласник РС бр. 36/13) 

4. Правилник о покретној опреми под притиском (Сл. гласник РС бр. 30/14) 

5. Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за 
обављање послова Лица са сертификатом АДН (Сл. гласник РС бр. 64/13) 

6. Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за 
обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и 
износу трошкова полагања испита (Сл. гласник РС бр. 27/13) 

7. Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање 
Сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту 
опасног терета (Сл. гласник РС бр. 44/13) 

8. Правилник о садржини сертификата о одобрењу за возило и условима под којима 
се издаје, односно враћа сертификат о одобрењу за возило (Сл. гласник РС бр. 
36/13) 

9. Правилник о садржини сертификата за возача, року важења и условима за 
продужење важења сертификата за возача и вођењу Регистра издатих сертификата 
за возача (Сл. гласник РС бр. 36/13, 74/13) 

10. Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго 
правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавање кандидата за 
Саветника, као и о обрасцу Лиценце (Сл. гласник РС бр. 55/12) 

11. Правилник о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава 
овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за 



транспорт опасног терета, о обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о 
изгледу жига (Сл. гласник РС бр. 60/13) 

12. Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно 
оспособљавање кандидата за лице са сертификатом АДН (Сл. гласник РС бр. 41/13) 

13. Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно 
оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета (Сл. 
гласник РС бр. 64/13) 

 

ЗАКОН О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА 
(Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15) 

 

1. Правилник о начину вођења евиденције о биоцидним производима (Сл. гласник РС 
бр. 28/11) 

2. Правилник о обиму и садржини техничког досијеа за биоцидни производ, односно 
за биоцидни производ мањег ризика (Сл. гласник РС бр. 97/10) 

3. Правилник о одређеним опасним биоцидним производима који не могу да се 
стављају у промет за општу употребу (Сл. гласник РС бр. 37/11) 

4. Правилник о садржини основних информација о биоцидном производу (Сл. гласник 
РС бр. 23/10, 28/11) 

5. Правилник о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање 
биоцидног производа (Сл. гласник РС бр. 59/10, 26/11) 

6. Правилник о врстама биоцидних производа (Сл. гласник РС бр. 23/10) 

7. Одлука о висини накнада за процену и проверу података о биоцидним производима 
(Сл. гласник РС бр. 23/10, 39/11) 

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Одлуке о висини 
накнада за процену и проверу података о биоцидним производима (Сл. гласник РС 
бр. 38/11) 

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнада за процену и проверу 
података о биоцидним производима (Сл. гласник РС бр. 23/10) 

10. Листа биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа (Сл. гласник 
РС бр. 28/12) 

11. Листе активних супстанци у биоцидном производу (Сл. гласник РС бр. 72/14) 

12. Смернице за процену биоцидног производа на основу техничког досијеа (Сл. 
гласник РС бр. 28/11) 

 
 

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА 
(Сл. гласник РС бр. 36/09, 10/13) 

 

1. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гласник 
РС бр. 71/10, 6/11 - исправка) 

2. Уредба о критеријумима и начину одобравања програма и пројеката који се 
реализују у оквиру Механизма чистог развоја (Сл. гласник РС бр. 44/10) 

3. Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише 
емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих 
органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним 
емисијама, као и шеми… (Сл. гласник РС бр. 100/11) 

4. Уредба о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије 
гасова са ефектом стаклене баште (Сл. гласник РС бр. 81/10) 



5. Уредба о методологији прикупљања података за Национални инвентар ненамерно 
испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци (Сл. гласник РС бр. 76/10) 

6. Уредба о одређивању зона и агломерација (Сл. гласник РС бр. 58/11, 98/12) 

7. Уредба о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о 
условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова (Сл. гласник РС бр. 120/13) 

8. Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о 
условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци (Сл. гласник РС бр. 
114/13) 

9. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 
11/10, 75/10, 63/13) 

10. Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи (Сл. 
гласник РС бр. 58/11) 

11. Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној 
мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем 
квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама (Сл. гласник РС бр. 84/10) 

12. Правилник о престанку важења Правилника о граничним вредностима, методама 
мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији 
података (Сл. гласник РС бр. 75/10) 

13. Правилник о садржају краткорочних акционих планова (Сл. гласник РС бр. 65/10) 

14. Правилник о садржају планова квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 21/10) 

15. Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе 
факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и 
транспорта бензина (Сл. гласник РС бр. 1/12, 25/12, 48/12) 

16. Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и 
дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања (Сл. гласник РС бр. 
1/12) 

17. Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета 
ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања (Сл. гласник РС бр. 16/12) 

18. Одлука о оснивању Националног тела за спровођење пројеката механизма чистог 
развоја (Сл. гласник РС бр. 32/10, 101/12) 

 

 

ЗАКОН О ВОДАМА 

(Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12) 
:  

1. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 67/11, 48/12)  

2. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. 
гласник РС бр. 24/14)  

3. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС 
бр. 50/12)  

4. Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 
2018. године (Сл. гласник РС бр. 23/12)  

5. Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину (Сл. гласник РС бр. 15/15) 
 

6. Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације, изгледу и садржини 
ознаке, врсти опреме и изгледу службеног одела водног инспектора (Сл. гласник РС 



бр. 4/12) 

7. Правилник о одређивању граница подсливова (Сл. гласник РС бр. 54/11) 

8. Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница (Сл. гласник 
РС бр. 38/11) 

9. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС 
бр. 74/11) 

10. Правилник о референтним условима за типове површинских вода (Сл. гласник РС 
бр. 67/11) 

11. Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката (Сл. гласник РС 
бр. 34/11) 

12. Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, 
методологији, структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о 
садржини података о којима се обавештава јавност (Сл. гласник РС бр. 54/11) 

13. Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини 
мишљења у поступку издавања водних услова (Сл. гласник РС бр. 74/10, 116/12) 

14. Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Сл. гласник РС бр. 
86/10) 

15. Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и 
организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области 
управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих 
лиценци(Сл. гласник РС бр. 23/12, 57/13) 

16. Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од 
поплава (Сл. гласник РС бр. 1/12) 

17. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (Сл. гласник 
РС бр. 96/10) 

 

 

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И О НУКЛЕАРНОЈ 
СИГУРНОСТИ   

(Сл. гласник РС бр. 36/09, 93/12) 

 
1. Уредба о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала (Сл. 

гласник РС бр. 39/14)  

2. Уредба о утврђивању Програма нуклеарне сигурности и безбедности (Сл. гласник 
РС бр. 39/14)  

3. Правилник о евиденцији о изворима јонизујућих зрачења, професионално 
изложеним лицима, о изложености пацијената јонизујућим зрачењима и 
радиоактивном отпаду (Сл. гласник РС бр. 97/11)  

4. Правилник о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од 
јонизујућих зрачења (Сл. гласник РС бр. 17/11)  

5. Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради 
процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима (Сл. гласник РС бр. 86/11)  

6. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне 
средине и начину спровођења деконтаминације (Сл. гласник РС бр. 38/11)  

7. Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним 
намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском 
материјалу и другој роби која се ставља у промет (Сл. гласник РС бр. 86/11, 97/13)  

8. Правилник о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту (Сл. 



гласник РС бр. 44/11)  

9. Правилник о мониторингу радиоактивности (Сл. гласник РС бр. 97/11)  

10. Правилник о начину вођења евиденције о нуклеарним материјалима (Сл. гласник РС 
бр. 27/11)  

11. Правилник о обављању нуклеарних активности (Сл. гласник РС бр. 37/11)  

12. Правилник о престанку важења Правилника о границама излагања јонизујућим 
зрачењима (Сл. гласник РС бр. 86/11)  

13. Правилник о престанку важења Правилника о начину и условима сакупљања, 
чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног 
отпадног материјала (Сл. гласник РС бр. 60/11)  

14. Правилник о престанку важења Правилника о начину примене извора јонизујућих 
зрачења у медицини (Сл. гласник РС бр. 1/12)  

15. Правилник о престанку важења Правилника о условима које морају испуњавати 
правна лица за вршење деконтаминације (Сл. гласник РС бр. 61/11)  

16. Правилник о престанку важења Правилника о условима које морају испуњавати 
правна лица за вршење систематског испитивања садржаја радионуклида у 
животној средини (Сл. гласник РС бр. 61/11)  

17. Правилник о престанку важења Правилника о условима за промет и коришћење 
радиоактивних материјала, рендген-апарата и других уређаја који производе 
јонизујућа зрачења (Сл. гласник РС бр. 61/11)  

18. Правилник о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења (Сл. 
гласник РС бр. 25/11)  

19. Правилник о примени извора јонизујућих зрачења у медицини (Сл. гласник РС бр. 
1/12)  

20. Правилник о управљању радиоактивним отпадом (Сл. гласник РС бр. 60/11)  

21. Правилник о условима за добијање лиценце за обављање нуклеарне активности 
(Сл. гласник РС бр. 37/11)  

22. Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности 
(Сл. гласник РС бр. 61/11)  

23. Правилник о условима за добијање решења за обављање послова из области 
заштите од зрачења (Сл. гласник РС бр. 61/11)  

24. Правилник о утврђивању Програма систематског испитивања радиоактивности у 
животној средини (Сл. гласник РС бр. 100/10)  

25. Правилник о утврђивању Програма за допунско обучавање и оспособљавање 
професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите 
од јонизујућих зрачења (Сл. гласник РС бр. 31/11)  

26. Правилник о утврђивању Програма за правовремену најаву акцидента (Сл. гласник 
РС бр. 70/11)  

27. Правилник о висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о 
евидентирању и сертификата (Сл. гласник РС бр. 100/10)  

 

 
 
 

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 
(Сл. гласник РС бр. 36/09) 

 
1. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (Сл. гласник РС бр. 

104/09) 

2. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама 
извора, начину и периоду њиховог испитивања (Сл. гласник РС бр. 104/09)  



3. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса (Сл. гласник РС бр. 104/09)  

4. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању 
нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини (Сл. гласник РС бр. 104/09) 

5. Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове 
испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у 
животној средини (Сл. гласник РС бр. 104/09) 

6. Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове 
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе 
систематског испитивања у животној средини (Сл. гласник РС бр. 104/09) 

 
 

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
(Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10) 

 

1. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. 
гласник РС бр. 75/10)  

2. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(Сл. гласник РС бр. 72/10)  

3. Правилник о методологији за израду акционих планова (Сл. гласник РС бр. 72/10)  

4. Правилник о методологији за одређивање акустичких зона (Сл. гласник РС бр. 72/10)  

5. Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 
њиховог приказивања јавности (Сл. гласник РС бр. 80/10)  

6. Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење 
буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за 
мерење буке (Сл. гласник РС бр. 72/10) 

 
 

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
(Сл. гласник РС бр. 101/05) 

 

1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима (Сл. гласник РС бр. 14/09, 95/10) 

2. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на пловилима која 
обављају риболов (Сл. гласник РС бр. 70/10) 

3. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији 
минералних сировина дубинским бушотинама (Сл. гласник РС бр. 61/10) 

4. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и 
површинској експлоатацији минералних сировина (Сл. гласник РС бр. 65/10) 

5. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од 
експлозивних атмосфера (Сл. гласник РС бр. 101/12, 12/13 - исправка) 

6. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (Сл. гласник 
РС бр. 62/07) 

7. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 
(Сл. гласник РС бр. 72/06, 84/06 - исправка, 30/10) 

8. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду (Сл. гласник РС 
бр. 95/10) 

9. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова 
радне околине (Сл. гласник РС бр. 94/06, 108/06 – исправка, 114/14) 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df66289%26action%3Dpropis%26path%3D06628901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dbuka*%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78119%26action%3Dpropis%26path%3D07811901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dbuka*%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-


10. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области 
безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 60/06) 

11. Правилник о престанку важења Правилника о хигијенским и техничким заштитним 
мерама при раду у кудељарама (Сл. гласник РС бр. 112/09) 

12. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на 
радним местима са повећаним ризиком (Сл. гласник РС бр. 120/07, 93/08) 

13. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (Сл. 
гласник РС бр. 21/09) 

14. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту 
(Сл. гласник РС бр. 106/09, 6/10 - исправка, 15/10 - исправка) 

15. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
биолошким штетностима (Сл. гласник РС бр. 96/10) 

16. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци (Сл. 
гласник РС бр. 96/11) 

17. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
електромагнетском пољу (Сл. гласник РС бр. 117/12) 

18. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
хемијским материјама (Сл. гласник РС бр. 106/09) 

19. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
карциногенима или мутагенима (Сл. гласник РС бр. 96/11) 

20. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
вештачким оптичким зрачењима (Сл. гласник РС бр. 120/12, 29/13 - исправка) 

21. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
вибрацијама (Сл. гласник РС бр. 93/11) 

22. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме 
за рад (Сл. гласник РС бр. 23/09, 123/12) 

23. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме 
за рад са екраном (Сл. гласник РС бр. 106/09, 93/13) 

24. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 
средстава и опреме за личну заштиту на раду (Сл. гласник РС бр. 92/08) 

25. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу 
терета (Сл. гласник РС бр. 106/09) 

26. Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за 
обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (Сл. 
гласник РС бр. 111/13, 57/14,126/14) 

27. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл. гласник РС бр. 121/12) 

28. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, 
професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (Сл. гласник РС бр. 72/06, 
84/06 - исправка) 

29. Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање 
послова у области безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 112/13) 

 

 
 
 
 
 
 



ЗАКОН  
О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
(Сл. гласник РС бр. 111/09, 92/11, 93/12) 

 
 

1. Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину 
остваривања права на накнаду за коришћење истих (Сл. гласник РС бр. 10/13)  

2. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту 
од елементарних непогода и других несрећа (Сл. гласник РС бр. 3/11)  

3. Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама (Сл. гласник РС бр. 8/11)  

4. Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (Сл. гласник РС бр. 
98/10)  

5. Уредба о служби у активној резерви у специјализованим јединицама цивилне 
заштите (Сл. гласник РС бр. 46/13)  

6. Уредба о спровођењу евакуације (Сл. гласник РС бр. 22/11)  

7. Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ (Сл. 
гласник РС бр. 98/10)  

8. Уредба о заштити од неексплодираних убојних средстава (Сл. гласник РС бр. 70/13)  

 
9. Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса (Сл. гласник РС бр. 

82/12)   

10. Правилник о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као 
наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације (Сл. гласник РС бр. 14/11, 
28/11)  

11. Правилник о начину утврђивања вредности грађевинског дела објекта и начину 
обрачуна накнаде за склониште (Сл. гласник РС бр. 78/12)  

12. Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима 
наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите (Сл. 
гласник РС бр. 8/13)  

13. Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне 
заштите (Сл. гласник РС бр. 26/11)  

14. Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку 
издавања и изгледу лиценце за процену ризика (Сл. гласник РС бр. 8/13)  

15. Правилник о садржају и начину вођења евиденције о припадницима органа, 
јединица, служби и другим учесницима и о средствима и опреми у цивилној 
заштити (Сл. гласник РС бр. 91/13)  

16. Правилник о садржају и начину вођења Регистра привредних друштава и других 
правних лица која рукују опасним материјама (Сл. гласник РС бр. 53/13)  

17. Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају 
удеса (Сл. гласник РС бр. 18/12)  

18. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и 
специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Сл. гласник РС бр. 
13/13,84/14)  

19. Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим 
критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају 
мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, 
материјална добра и... (Сл. гласник РС бр. 8/13)  

20. Правилник о врсти, критеријумима и поступку за доделу признања и награда за 
нарочите успехе у области заштите и спасавања (Сл. гласник РС бр. 100/13)  



ЗАКОН  
О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ 

УСАГЛАШЕНОСТИ 
(Сл. гласник РС бр. 36/09) 

 

1. Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености 
(Сл. гласник РС бр. 98/09) 

2. Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. 
гласник РС бр. 98/09) 

3. Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о 
усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености (Сл. гласник 
РС бр. 98/09) 

4. Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на 
техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде (Сл. гласник РС бр. 45/10) 

5. Правилник о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/10)  

6. Правилник о безбедности машина (Сл. гласник РС бр. 13/10)  

7. Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору 
(Сл. гласник РС бр. 1/13)  

8. Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених 
граница напона (Сл. гласник РС бр. 13/10)  

9. Правилник о електромагнетској компатибилности (Сл. гласник РС бр. 13/10)  

10. Правилник о квалитету цемента (Сл. гласник РС бр. 34/13,44/14)  

11. Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС бр. 100/11)  

12. Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у 
потенцијално експлозивним атмосферама (Сл. гласник РС бр. 1/13)  

13. Правилник о означавању и обележавању текстилних производа (Сл. гласник РС бр. 
1/14)  

14. Правилник о означавању обуће (Сл. гласник РС бр. 1/14)  

15. Правилник о покретној опреми под притиском (Сл. гласник РС бр. 30/14)  

16. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник 
РС бр. 87/11, 75/13)  

17. Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (Сл. гласник 
РС бр. 11/12)  

18. Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке 
прописе (Сл. гласник РС бр. 33/10)  

19. Правилник о садржини обрасца на коме се објављује списак српских стандарда на 
које се позива технички пропис (Сл. гласник РС бр. 110/09, 14/12)  

20. Правилник о техничким и другим захтевима у области шумарства и дрвно 
прерађивачке индустрије (Сл. гласник РС бр. 63/09)  

21. Правилник о техничким и другим захтевима у погледу метода мерења на уређајима 
који се користе у земаљским радио-релејним системима (Сл. гласник РС бр. 91/09)  

22. Правилник о техничким и другим захтевима у погледу заштите телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских постројења (Сл. гласник РС бр. 91/09)  

23. Правилник о техничким и другим захтевима за дуван и производе од дувана (Сл. 
гласник РС бр. 63/09)  

24. Правилник о техничким и другим захтевима за експлозиве и иницијална средства у 
рударству (Сл. гласник РС бр. 50/09)  

25. Правилник о техничким и другим захтевима за јестива уља, масти и семе уљарица 
(Сл. гласник РС бр. 63/09)  



26. Правилник о техничким и другим захтевима за кабловске дистрибутивне системе 
(Сл. гласник РС бр. 91/09) 

27. Правилник о техничким и другим захтевима за кафу, чај и њихове производе (Сл. 
гласник РС бр. 63/09)  

28. Правилник о техничким и другим захтевима за лабораторијско посуђе и прибор од 
стакла (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

29. Правилник о техничким и другим захтевима за лакотопиве тешке метале и њихове 
легуре (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

30. Правилник о техничким и другим захтевима за материјале и робу према понашању 
у пожару (Сл. гласник РС бр. 74/09)  

31. Правилник о техничким и другим захтевима за материјале за обнављање 
аутомобилских спољних гума (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

32. Правилник о техничким и другим захтевима за методе испитивања јамског ваздуха, 
угљене прашине, угљених слојева и степена опасности од метана у рудницима за 
подземну експлоатацију (Сл. гласник РС бр. 70/09)  

33. Правилник о техничким и другим захтевима за намештај (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

34. Правилник о техничким и другим захтевима за номенклатуру подручја заштите од 
пожара и испитивање материјала и конструкција према пожару (Сл. гласник РС бр. 
74/09)  

35. Правилник о техничким и другим захтевима за обележавање ласерских производа, 
затворених просторија и терена (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

36. Правилник о техничким и другим захтевима за означавање, декларисање и начин 
паковања готове коже и крзна, производа од природне и вештачке коже (Сл. гласник 
РС бр. 56/09)  

37. Правилник о техничким и другим захтевима за означавање, обележавање и 
паковање текстилних производа (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

38. Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за 
оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима 
које мора да испуни именовано тело (Сл. гласник РС бр. 3/12)  

39. Правилник о техничким и другим захтевима за посуде за кување, припрему и 
прераду хране и стони прибор (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

40. Правилник о техничким и другим захтевима за производе ливачке индустрије (Сл. 
гласник РС бр. 56/09)  

41. Правилник о техничким и другим захтевима за пуњење универзалних контејнера 
серије 1 (Сл. гласник РС бр. 91/09)  

42. Правилник о техничким и другим захтевима за радио емисије, карактеристике 
предајника у радиокомуникацијама, методе мерења истих, као и за карактеристике 
ТВ система и радиодифузних пријемника (Сл. гласник РС бр. 91/09)  

43. Правилник о техничким и другим захтевима за радиокомуникационе уређаје који се 
користе у мобилним службама (Сл. гласник РС бр. 91/09)  

44. Правилник о техничким и другим захтевима за рударске ознаке и симболе (Сл. 
гласник РС бр. 50/09)  

45. Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење 
пожара (Сл. гласник РС бр. 74/09)  

46. Правилник о техничким и другим захтевима за системе обраде података (Сл. гласник 
РС бр. 91/09)  

47. Правилник о техничким и другим захтевима за стаклене боце за пренос узорака 
течних производа нафте (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

48. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. 
гласник РС бр. 123/12, 63/13, 75/13,114/14)  



49. Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. гласник РС бр. 
97/10, 123/12, 63/13)  

50. Правилник о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и 
степена отпорности према пожару (Сл. гласник РС бр. 74/09)  

51. Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасне приколичне лестве (Сл. 
гласник РС бр. 56/09) 

52. Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасну опрему (Сл. гласник РС 
бр. 74/09)  

53. Правилник о техничким и другим захтевима за возила за гашење и заштиту од 
пожара (Сл. гласник РС бр. 74/09)  

54. Правилник о техничким и другим захтевима за возила за спасавање са висина (Сл. 
гласник РС бр. 74/09)  

55. Правилник о техничким и другим захтевима за воће, поврће и њихове производе 
намењене за индустријску прераду (Сл. гласник РС бр. 63/09)  

56. Правилник о техничким и другим захтевима за вучену челичну жицу (Сл. гласник РС 
бр. 56/09)  

57. Правилник о техничким и другим захтевима за вучену челичну жицу за ужад за 
дизалице (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

58. 65. Правилник о техничким и другим захтевима за челике за ланце (Сл. гласник РС 
бр. 56/09)   

59. Правилник о техничким и другим захтевима за челичне отковке и челичне ваљане 
полуфабрикате (Сл. гласник РС бр. 56/09)  

60. Правилник о техничким и другим захтевима за житарице и њихове производе 
намењене за индустријску прераду и пекарски квасац (Сл. гласник РС бр. 63/09)  

61. Правилник о техничким захтевима у погледу квалитета које мора да испуњава воће 
које се складишти у јавном складишту (Сл. гласник РС бр. 44/11)  

62. Правилник о техничким захтевима у погледу квалитета које морају да испуњавају 
пољопривредни производи који се складиште у јавном складишту (Сл. гласник РС 
бр. 37/10, 10/14)  

63. Правилник о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта 
минералних сировина (Сл. гласник РС бр. 96/10)  

64. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање 
усаглашености једноставних посуда под притиском (Сл. гласник РС бр. 87/11)  

65. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање 
усаглашености опреме под притиском (Сл. гласник РС бр. 87/11)  

66. Правилник о обележавању производа од кристалног стакла(Сл. гласник РС бр. 
143/14) 

67. Правилник о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на 
водомлазни погон (Сл. гласник РС бр. 140/14) 

 

 


