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Уз зах тев се под но си сле де ћа до ку мен та ци ја:
1) из вод из од го ва ра ју ћег ре ги стра;
2) фо то ко пи ја ак та о акре ди та ци ји;
3) спи сак за по сле них за ко је се тра жи овла шће ње за ме ре ње бу ке; 
4) фо то ко пи ја рад не књи жи це и ди пло ме за сва ког на ве де ног за по сле ног;
5) спи сак опре ме и до каз о вла сни штву опре ме;
6) фо то ко пи ја уве ре ња о ета ло ни ра њу опре ме;
7) при ме рак из ве шта ја о из вр ше ном ме ре њу бу ке;
8) до каз о упла ће ној ад ми ни стра тив ној так си.

Члан 6.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста ју да ва же од ред бе Пра вил ни ка о до зво ље ном ни воу бу ке у жи вот ној сре ди ни  

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 54/92), ко је се од но се на усло ве ко је мо ра ју да ис пу не струч не ор га ни за ци је за ме ре ње бу ке.  

Члан 7.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
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Ми ни стар,
др Оли вер Ду лић, с.р.


