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На основу члана 30. став 6. Закона о инспекцијама Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 18/20) и чла-
на 83. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), директор Републичке 
управе за инспекцијске послове, уз сагласност Владе Републике 
Српске, 26. априла 2022. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ВРСТАМА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗА ОДРЕЂЕНО 
ИНСПЕКЦИЈСКО ЗВАЊЕ, ОДНОСНО ОДРЕЂЕНУ 

ОБЛАСТ НАДЗОРА

Члан 1.
У Правилнику о врстама стручне спреме за одређено ин-

спекцијско звање, односно одређену област надзора (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 68/20) у члану 4. ријечи: “ди-
пломирани инжењер електротехнике било којег стручног звања и 
усмјерења,” замјењују се ријечима: “дипломирани инжењер пољо-
привреде свих стручних звања и усмјерења, дипломирани кому-
николог,”.

Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. ријечи: “дипломирани инжењер пољо-

привреде - општи смјер или дипломирани инжењер пољопривреде 
за водопривредне мелиорације” замјењују се ријечима: “дипломи-
рани инжењер пољопривреде свих стручних звања и усмјерења”.

Члан 3.
У члану 9. у ставу 2. послије ријечи: “дипломирани инжењер 

машинства” брише се запета и додаје ријеч: “или”, а ријечи: “или 
дипломирани правник” бришу се.

Члан 4.
У члану 13. у ставу 1. послије ријечи: “магистар фармације” 

додају се ријечи: “или дипломирани фармацеут”.
У ставу 2. послије ријечи: “магистар фармације” додају се 

ријечи: “или дипломирани фармацеут”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Послове инспектора за нејонизујуће зрачење могу оба-

вљати лица која имају једно од наведених звања: дипломирани ин-
жењер технологије, професор биологије, дипломирани санитарни 
инжењер, дипломирани машински инжењер, дипломирани физи-

чар, дипломирани инжењер електротехнике свих стручних звања и 
усмјерења, професор физике или дипломирани еколог”.

Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Послове инспектора за хемикалије и биоциде могу оба-

вљати лица која имају једно од наведених звања: дипломирани ин-
жењер технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, 
дипломирани инжењер прехрамбене технологије, дипломирани 
хемичар, доктор медицине, магистар фармације или дипломирани 
фармацеут, доктор ветеринарске медицине или дипломирани вете-
ринар, дипломирани правник, дипломирани санитарни инжењер, 
дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер 
пољопривреде за прехрамбену технологију или дипломирани 
инжењер пољопривреде за прераду и контролу пољопривредних 
производа, дипломирани инжењер пољопривреде за анималну 
производњу, дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, 
дипломирани инжењер технологије пољопривредних и прехрам-
бених производа, дипломирани менаџер здравствене заштите, про-
фесор биологије”.

У ставу 5. послије ријечи: “дипломирани социјални радник” 
брише се ријеч: “или” и додаје се запета, а послије ријечи: “прав-
ник” додају се ријечи: “или дипломирани дефектолог”.

Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Послове инспектора за предмете опште употребе и проти-

вепидемијску заштиту могу обављати лица која имају једно од на-
ведених звања: дипломирани инжењер технологије, дипломирани 
инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије, дипломирани хемичар, доктор медицине, маги-
стар фармације или дипломирани фармацеут, доктор ветеринарске 
медицине или дипломирани ветеринар, дипломирани правник, 
дипломирани санитарни инжењер, дипломирани инжењер пољо-
привреде, дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену 
технологију или дипломирани инжењер пољопривреде за прераду 
и контролу пољопривредних производа, дипломирани инжењер 
пољопривреде за анималну производњу, дипломирани инжењер 
пољопривреде за сточарство, дипломирани инжењер технологије 
пољопривредних и прехрамбених производа, дипломирани ме-
наџер здравствене заштите, професор биологије”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 24.012/020-7-7/22
26. априла 2022. године Директор,
Бањалука Милован Крчо, с.р .
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