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591/112, 591/111, 546, 594, 595/2, 537/2, 595/1, 1728, 591/4, 
1683/2, 1684/1, 591/37, 612/2, 612/1, 591/38, 1710, 1700, 
1698, 1644/1, 1644/2, 789/1, 591/124, 1070/4, 591/125, 
591/126, 591/127, 591/128, 591/129, 591/130, 591/133, 
591/120, 591/121, 591/122, 591/116, 591/118, 591/119, 
591/117, 591/113, 1734, 591/10, 1733, 1656/1, 1656/3, 1673, 
535/2, 591/81, 591/23, 591/98, 548, 551, 1730, 591/123, 596, 
591/21, 1736, 591/132 и 591/131,

4) земљишна књига за парцеле старог премјера за ка-
тастарску општину СП Врточе, и то за парцеле означене 
као к.ч. бр. 748/3, 748/4, 748/5, 1322/102, 1322/103, 1166/1, 
1749/17, 1251/1, 1328, 1174/108 и 744/1,

5) земљишна књига за парцеле старог премјера за ката-
старску општину СП Васиљ, и то за парцеле означене као 
к.ч. бр. 424/14, 424/2 и 235/56,

6) књига уложених уговора о продаји пословних згра-
да, пословних просторија и гаража за катастарску општину 
Милићи, и то за листове бр. 165, 178, 179, 180, 181 и 182.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе опи-
сане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.08/951-12/18
4. маја 2022. године В.д. директора, 
Бањалука Мр Драган Станковић, с.р.

На основу члана 80. ст. 2. и 3. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 
111/21 и 15/22) и члана 22. Закона о премјеру и катастру 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 34/06, 110/08 и 15/10), а у вези са чланом 198. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), в.д. директора 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О СТУПАЊУ НА СНАГУ 

КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ДИЈЕЛА ОПШТИНЕ 
БРАТУНАЦ, И ТО ЗА КО БРАТУНАЦ

1. Мијења се Рјешење о ступању на снагу катастра не-
покретности дијела општине Братунац, и то за катастарску 
општину Братунац, које је објављено у “Службеном гласнику 
Републике Српске”, бр. 69/10, 35/11, 110/11, 3/14, 39/15 и 18/17.

2. Рјешење се мијења тако што се у прилогу истог из 
списка парцела за које престаје да важи катастар земљишта 
брише грешком уписана парцела број 361 к.о. Подчауш за 
коју није ступио на снагу катастар непокретности.

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.03/952.1-305/10
12. маја 2022. године В.д. директора,
Бањалука Мр Драган Станковић, с.р. 

Републичка управа за инспекцијске послове
На основу члана 73. став 3. Закона о инспекцијама Ре-

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

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УЗИМАЊА УЗОРАКА, ЊИХОВОГ 
ЧУВАЊА, НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА СТРУЧНИМ 

ЛАБОРАТОРИЈАМА И ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА 
УЗОРКОВАЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак узимања 

узорака, њиховог чувања, начин достављања стручним ла-

бораторијама и трошкови поступка узорковања у оквиру 
вршења инспекцијског надзора.

Члан 2.
(1) Поступак узимања узорака из члана 1. овог правил-

ника односи се на инспекцијски надзор који врше инспек-
тори Републичке управе за инспекцијске послове и инспек-
торе који послове инспекцијског надзора обављају у једи-
ницама локалне самоуправе (у даљем тексту: инспектор).

(2) Узорци се узимају, печате, означавају, достављају и 
чувају у складу са прописима којима се уређују стандарди 
и технички нормативи у посебним областима.

Члан 3.
(1) Инспектор је овлашћен да у поступку инспекцијског 

надзора узме узорке за лабораторијску анализу у складу са 
Законом о инспекцијама Републике Српске (у даљем тек-
сту: Закон).

(2) Инспектор узима узорке непосредно или посредно 
путем овлашћене лабораторије.

(3) Субјекат надзора омогућава инспектору узимање 
узорака за испитивање и без накнаде му ставља на распола-
гање потребне количине производа и других предмета или 
ствари за испитивање.

Члан 4.
Приликом узимања узорака за испитивање под истим 

условима и у исто вријеме узимају се два примјерка узорка, 
у потребној количини за прву и другу анализу (суперана-
лиза).

Члан 5.
Печаћење узорака врши се погодним средствима, као 

што су пломба, суви печат и восак, јемственик и слично, 
на начин којим се обезбјеђује интегритет узетих узорака.

Члан 6.
Означавање узорака врши се на начин којим се обезбје-

ђује поуздана идентификација узетих узорака, и то шифри-
рањем узорака када год је могуће.

Члан 7.
Други узорак се чува код инспекцијског органа или код 

овлашћене лабораторије на такав начин да се чувањем не 
нарушавају својства узетих узорака.

Члан 8.
(1) Инспектор, без одлагања, одређује овлашћену ла-

бораторију којој доставља први узорак на анализу, водећи 
рачуна о трошковима достављања узорака и времену до-
бијања резултата анализе.

(2) Инспектор писмено обавјештава субјекта надзора о 
резултатима анализе првог узорка и доставља му један при-
мјерак лабораторијског налаза у што краћем року.

Члан 9.
(1) Субјекат надзора може у року од три дана од дана 

достављања резултата анализе првог узорка захтијевати 
другу анализу.

(2) На захтјев субјекта надзора из става 1. овог члана, 
инспектор одређује другу овлашћену лабораторију којој се 
доставља други узорак на анализу, водећи рачуна о трошко-
вима достављања узорака и времену добијања резултата 
анализе.

(3) У свим случајевима у којима резултат друге анализе 
узорка одступа од прве анализе мјеродаван је резултат дру-
ге анализе узорка, и за предузимање инспекцијских мјера и 
за сношење трошкова анализе.

(4) Трошкови анализе у оквиру инспекцијског надзора 
сносе се у складу са Законом. 

Члан 10.
(1) Изузетно од члана 4. овог правилника, у случајеви-

ма у којима је већ угрожено здравље људи, животиња или 
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биља и животна средина узима се само један узорак и не 
може се захтијевати друга анализа.

(2) У случају узимања узорка лако кварљивих произво-
да или производа код којих рок трајања брзо истиче, ако то 
захтијева субјекат надзора, инспектор узорке истовремено 
доставља на прву и другу анализу различитим овлашћеним 
лабораторијама.

Члан 11.
Уколико су одређена питања у вези са поступком узи-

мања узорака, њиховог чувања, начинa достављања струч-
ним лабораторијама и трошковима поступка узорковања 
другачије уређена посебним прописима, примјењују се 
одредбе тих прописа.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, 
начину достављања овлашћеним лабораторијама и трошко-
вима поступка узорковања (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 132/10).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 24.012/020-7-1/22
26. априла 2022. године Директор,
Бањалука Милован Крчо, с.р.

На основу члана 74. став 2. Закона о инспекцијама Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 18/20) и члана 83. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 
и 15/22), директор Републичке управе за инспекцијске по-
слове, уз сагласност Владе Републике Српске, 26. априла 
2022. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОБИЉЕЖАВАЊА МЈЕРА ЗАБРАНЕ 

ИЗРЕЧЕНИХ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Члан 1.
Овим правилником се прописује начин обиљежавања 

мјера забране изречених у поступку инспекцијског надзора.

Члан 2.
(1) Обиљежавање мјера забране из члана 1. овог пра-

вилника односи се на инспекцијски надзор у областима из 
чл. 15. до 28. Закона о инспекцијама Републике Српске (у 
даљем тексту: Закон).

(2) Инспектор обиљежава мјеру забране изречену у по-
ступку инспекцијског надзора, а може и одузети докумен-
тацију, робу, опрему, уређаје, средства за рад, превозна и 
друга средства или њихове дијелове ради обезбјеђења по-
штовања забране, у складу са Законом.

(3) Инспектор обиљежава мјеру забране одмах након 
што рјешење којим је мјера одређена постане извршно, 
осим у случајевима прописаним Законом у којима се мјера 
забране обиљежава истовремено са њеним изрицањем.

Члан 3.
(1) У оправданим случајевима, прије обиљежавања мје-

ре забране, инспектор позива субјекта надзора да објекат 
испразни од лица и ствари или да предузме друге одговара-
јуће мјере како не би трпио непотребну штету због обиље-
жавања мјере забране, односно да не би наступиле друге 
нежељене посљедице.

(2) Објекти обиљежавања мјера забрана изречених у 
поступку инспекцијског надзора могу бити: грађевински 
и други објекти, просторије, постројења, уређаји, возила, 
опрема, земљиште, роба или било који други предмети или 
ствари које се директно или индиректно могу довести у 
везу са природом и садржајем изречене мјере забране.

Члан 4.
(1) Средства обиљежавања мјера забране су службени 

печат и службени знак.
(2) Службени знак у смислу овог правилника је и слу-

жбена трака и обавјештење о забрани.

Члан 5.
(1) Обиљежавање мјере забране службеним печатом 

врши се повезивањем одговарајућих дијелова објекта 
обиљежавања забране јемственим концем на чијим краје-
вима се на печатном воску утискује отисак службеног печа-
та, тако да је без скидања или уништења печата онемогуће-
но кршење забране.

(2) Обиљежавање мјере забране службеним знаком 
врши се стављањем службеног знака на погодно и видљиво 
мјесто на објекту обиљежавања забране.

(3) Обиљежавање мјере забране службеном траком 
врши се стављањем службене траке око објекта обиљежа-
вања забране.

(4) Обавјештење о забрани ставља се на погодно и 
видљиво мјесто на објекту обиљежавања забране или уну-
тар просторија субјекта надзора на такав начин да се на два 
дијагонално супротна краја обавјештења стављају отисци 
службеног печата на печатном воску, тако да отисак слу-
жбеног печата захвати дијелом обавјештење, а дијелом по-
вршину на коју се обавјештење ставља.

(5) Обиљежавање мјере забране може се извршити 
истовремено свим средствима из члана 4. овог правилника.

Члан 6.
(1) Службени знак је димензија 450 cm · 450 cm, поза-

дина службеног знака је флуоресцентне жутозеленe боје, 
са црним обрубом и одговарајућом сликом прецртаном ли-
нијама црвене боје по дијагоналама и текстом: “ЗАБРАЊЕН 
РАД”, са називом Републике/општине/града, са називом ре-
публичког/општинског/градског органа и текстом: “Повре-
да забране представља кривично дјело (члан 311. Кривич-
ног законика Републике Српске)”, а његов приказ је дат у 
Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Службена трака је црвене боје, ширине 80 mm, са 
исписаним текстом: “ЗАБРАЊЕН РАД - НАЗИВ РЕПУ-
БЛИЧКОГ/ОПШТИНСКОГ/ГРАДСКОГ ОРГАНА” и тек-
стом: “Повреда забране представља кривично дјело (члан 
311. Кривичног законика Републике Српске)” исписаним 
словима црне боје величине 60 mm, а њен приказ је дат у 
Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Обавјештење је формата примјереног сврси изре-
чене забране са исписаним текстом у низу, који гласи: 
“НАЗИВ РЕПУБЛИКЕ/ОПШТИНЕ/ГРАДА, НАЗИВ РЕ-
ПУБЛИЧКОГ/ОПШТИНСКОГ/ГРАДСКОГ ОРГАНА, ЗА-
БРАНА, ВРСТА И КРАТАК САДРЖАЈ ИЗРЕЧЕНЕ МЈЕРЕ 
ЗАБРАНЕ” и текст: “Повреда забране представља кривич-
но дјело - члан 311. Кривичног законика Републике Срп-
ске, за које је прописана новчана или казна затвора до једне 
године. Покушај дјела је кажњив.”, а приказ обавјештења 
је дат у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов са-
ставни дио.

Члан 7.
Повреду средстава за означавање забране од стране 

трећих лица или њихово скидање од стране инспектора ин-
спектор констатује у записнику.

Члан 8.
(1) За вријеме док траје изречена мјера забране могу 

се изводити само они радови који су нужни за спровођење 
забране или за отклањање неправилности које су проузро-
ковале забрану.

(2) Радове из става 1. овог члана одобрава инспектор и 
то констатује у записнику.

Члан 9.
(1) Трајно скидање средстава обиљежавања мјера за-

бране врши се у случајевима:


