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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 

ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “РиТЕ УГЉЕВИК” 
АД УГЉЕВИК

1. Именује се Петар Ђокић, са пребивалиштем у Брч-
ком, Ул. Јована Дучића 7, да заступа капитал Фонда за ре-
ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње 
- ЗП “РиТЕ Угљевик” а.д. Угљевик.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 12 800 658 
редовних акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1213/15 Предсједница
28. маја 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким про-

писима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар инду-
стрије, енергетике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ОГРАНИЧЕЊУ УПОТРЕБЕ ОДРЕЂЕНИХ ШТЕТНИХ 
СУПСТАНЦИ У ЕЛЕКТРИЧНОЈ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ 

ОПРЕМИ

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се ограничења која се 

односе на употребу штетних супстанци у електричној и 
електронској опреми, поступак оцјењивања усаглашености 
и означавање електричне и електронске опреме са знаком 
усаглашености, као и обавезе произвођача, овлашћеног за-
ступника, увозника и дистрибутера електричне и електрон-
ске опреме.

Члан 2.
Циљ доношења овог правилника је очување здравља 

људи и животне средине од употребе прекомјерних вријед-
ности штетних супстанци у електричној и електронској 
опреми (у даљем тексту: ЕЕО).

Члан 3.
(1) Одредбе овог правилника примјењују се на сљедеће 

производе:
1) велике кућне уређаје, као што су: велики расхладни 

уређаји, фрижидери, замрзивачи, остали велики уређаји 
за хлађење, конзервирање и одлагање хране, машине за 
прање веша, машине за сушење веша, машине за прање по-
суђа, уградне рерне, електрични шпорет, електричне рин-
гле, микроталасне пећи, остали велики уређаји за кување 
и осталу припрему хране, електрични уређаји за гријање, 
термоакумулационе пећи, електрични радијатори, остали 
велики уређаји за гријање соба, кревета и намјештаја за 

сједење, електрични вентилатори, уређаји за климатиза-
цију просторија, друга опрема за провјетравање и опрема 
за климатизацију, бојлери и други апарати;

2) мале кућне уређаје, као што су: усисивачи, уређаји 
за чишћење тепиха, остали уређаји за чишћење, уређаји за 
шивење, плетење, ткање и осталу обраду тканине, пегле и 
остали уређаји за пеглање и друго одржавање одјеће, то-
стери, фритезе, млинови, апарати за кафу и уређаји за отва-
рање и затварање посуда и амбалаже, електрични ножеви, 
уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма-
сирање и остали уређаји за његу тијела, сатови, ручни сато-
ви и уређаји за мјерење, показивање и записивање времена, 
ваге и други апарати;

3) опрему информатичке технике (IT) и опрему за теле-
комуникације, као што су:

1. велики рачунари, мини-рачунари, штампарске једи-
нице за централизовану обраду података и

2. лична рачунарска опрема: лични рачунари (CPE - 
“customer premises equipment”, миш, монитор и тастатура 
укључени), преносни рачунари, лаптоп (CPE - “customer 
premises equipment”, миш, монитор и тастатура укључе-
ни), рачунари типа “notebook”, рачунари notepad, штампа-
чи, опрема за копирање, електричне и електронске писаће 
машине, џепни и стони калкулатори и други производи и 
опрема за прикупљање, одлагање, обраду и представљање 
података или комуницирање подацима електронским пу-
тем, кориснички терминали и системи, факс-уређаји, те-
лекс-уређаји, телефони, јавни телефони са картицама, же-
тонима, новчаницама, бежични телефони, мобилни теле-
фони, аутоматске секретарице, остали производи или опре-
ма за телекомуникациони пренос звука, слика или других 
података путем телекомуникација;

4) опрему широке потрошње, као што су: радио-апара-
ти, телевизијски апарати, видео-камере, видео-рекордери, 
хај-фај уређаји (енгл. hi-fi  - high fi delity), аудио-појачала, 
музички инструменти и остали производи или опрема за 
снимање или репродукцију звука или слика, укључујући 
сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и сли-
ке, осим телекомуникационих;

5) расвјетну опрему, као што су: расвјетна тијела за 
флуоресцентне сијалице (осим сијалица за домаћинство), 
равне флуоресцентне сијалице, компактне флуоресцентне 
сијалице, сијалице високог притиска (укључујући сијали-
це са натријумовим парама и металoхалидне сијалице), 
натријумове сијалице ниског притиска, остала расвјетна 
опрема или опрема за ширење или контролу свјетла, сија-
лице са жарећом нити и друга опрема;

6) електричне и електронске алате, као што су: буши-
лице, тестере, шиваће машине, опрема за окретање, мље-
вење, брушење, полирање, стругање, резање, сјечење, 
бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну 
обраду дрвета, метала и других материјала, алати за за-
кивање, спајање ексерима, спајање вијцима или скидање 
закивака, ексера, вијака или за сличне намјене, алати за 
заваривање, лемљење и сличну употребу, опрема за пје-
скарење, наношење, распршивање и осталу обраду теч-
ним или гасовитим материјама, алати за кошење или за 
друге баштенске послове и други алати и помоћна сред-
ства;

7) играчке, опрему за разоноду и спортску опрему, као 
што су: електрични возићи, односно гарнитуре тркачких 
аутомобилчића, ручне конзоле за видео-игре, видео-игре, 
компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање, 
спортска опрема са електричним или електронским ком-
понентама, аутомати за играње на метални новац и друге 
играчке, видео-игрице и спортска опрема;

8) медицинска средства, као што су: радиотерапијска 
опрема, кардиолошки уређаји, уређаји за дијализу, плућни 
вентилатори, уређаји нуклеарне медицине, лабораторијска 
опрема за дијагнозу in vitro, апарати за анализу, апарати за 
хлађење, уређаји за испитивање оплодње, други апарати за 
откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање бо-
лести, повреда или немоћи и друга средства дефинисана 
посебним прописима;
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9) инструменте за праћење и контролу, као што су: де-

тектори дима, регулатори загријавања, термостати, уређаји 
за мјерење, вагање или баждарење за домаћинство или 
лабораторије, остали инструменти за праћење и контро-
лу који се употребљавају у индустријским инсталација-
ма (нпр. на контролним плочама), други инструменти за 
праћење и надзор;

10) аутоматске самоуслужне уређаје, као што су: ауто-
мати за топле напитке, аутомати за боце или лименке које 
садрже топла или хладна пића, аутомати за чврсте произво-
де, банкомати, сви уређаји који аутоматски издају све врсте 
производа, други аутомати и

11) осталу ЕЕО која није обухваћена у т. 1. до 10. овог 
члана.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случајевима када 
су одредбе овог правилника у супротности са одредбама 
посебних прописа којима се детаљније уређују захтјеви за 
поједине врсте ЕЕО, примјењују се одредбе посебног про-
писа.

Члан 4.
Одредбе овог правилника не примјењују се на сљедеће 

производе:
1) ЕЕО која је неопходна за заштиту интереса битних 

за безбједност Републике Српске, укључујући оружје, му-
ницију и војни материјал намијењен само за војне намјене,

2) ЕЕО намијењену за употребу у свемиру,
3) ЕЕО која је посебно конструисана, а обавезно се ин-

сталира и своју сврху испуњава искључиво као дио друге 
врсте опреме, на коју се не односи овај правилник, и која 
се може замијенити само идентичном, посебно конструи-
саном опремом,

4) велике стационарне индустријске алате,
5) велика фиксна постројења,
6) путничка или теретна превозна средства, искљу-

чујући електрична возила на два точка која нису хомологна,
7) радне машине са уграђеним извором енергије, које 

се обавезно крећу у раду или се континуирано, односно 
полуконтинуирано крећу између низа фиксних радних ло-
кација, као што су хидраулични багери, булдозери, виљуш-
кари, возила за одржавање путева, комбајни и слично, које 
су искључиво намијењене за професионалну употребу,

8) активна медицинска средства за уградњу,
9) фотонапонске плоче намијењене за трајну употре-

бу на одређеној локацији у циљу производње енергије из 
сунчеве свјетлости за јавну, комерцијалну индустријску и 
кућну примјену, у системима које конструишу, састављају 
и инсталирају професионалци и

10) опрему која је посебно конструисана, искључиво за 
потребе истраживања и развоја и која је расположива само 
у оквиру размјене између привредних субјеката.

Члан 5.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) ЕЕО је опрема чији нормалан рад, односно испуњава-

ње бар једне од предвиђених функција зависи од електрич-
них струја или електромагнетских поља, као и опрема за 
производњу, пренос и мјерење струја или поља намијењена 
за употребу при називном напону до 1000 V наизмјеничне 
струје и 1500 V једносмјерне струје;

2) материјали и компоненте су материјали и компонен-
те од којих се производи ЕЕО;

3) професионалац је стручно оспособљено лице за оба-
вљање одређених послова;

4) велики стационарни индустријски алати су велики 
склопови машина, опреме или компоненти који заједно 
функционишу за одређену намјену и које:

1. професионалци трајно монтирају или демонтирају на 
одређеном мјесту и

2. професионалци користе и одржавају у индустријском 
производном погону или објекту за истраживање и развој;

5) велико фиксно постројење је велики скуп различитих 
врста апарата и, према потреби, других уређаја које скла-
пају, монтирају и демонтирају професионалци и који су на-
мијењени за сталну употребу на унапријед одређеном и за 
то намијењеном мјесту;

6) каблови подразумијевају каблове називног напона 
мањег од 250 V, који служе као веза или продужетак за по-
везивање ЕЕО са електричним напајањем или за међусобно 
повезивање двије или више компоненти ЕЕО;

7) стављање на располагање је свака испорука ЕЕО за 
дистрибуисање, потрошњу или употребу на тржишту у 
оквиру трговинске дјелатности са накнадом или без нак-
наде;

8) хомогени материјал је један материјал који у свим 
дијеловима има уједначен састав или материјал састављен 
од комбинације материјала који се не могу раставити или 
одвојити у различите материјале механичким поступцима, 
као што су одвијање, резање, дробљење, мљевење и абра-
зивни поступци;

9) медицинскo средствo je инструмент, апарат, мате-
ријал и други производ који се примјењујe на људима и 
који своју основну намјену, одређену од произвођача, не 
постижe на основу фармаколошке, имунолошке или мета-
боличке активности, већ се користи сам или у комбинацији, 
укључујући и софтвер потребан за правилну употребу, а у 
сврху:

1. постављања дијагнозе, превенције, праћења, лије-
чења или ублажавања узрока, односно посљедица болести,

2. постављања дијагнозе, праћења, лијечења или убла-
жавања повреда, односно ублажавања инвалидитета или 
надомјештења недостатака, односно посљедица узрокова-
них инвалидитетом,

3. испитивања, надомјештења или модификације ана-
томских или физиолошких функција и

4. контроле зачећа;
10) in vitro дијагностичка медицинска средства су ме-

дицинска средства која обухватају реагенсе, комплете реа-
генса, производе реагенса, материјале за контролу и кали-
брацију, инструменте и уређаје, опрему или систем који се 
користи самостално или у комбинацији и намијењена су 
за употребу у in vitro условима за испитивање биолошких 
узорака, укључујући узорке ткива добијене из људског ор-
ганизма ради прибављања информација о:

1. физиолошким или патолошким стањима,
2. конгениталним аномалијама,
3. компатибилности потенцијалних примаоца тран-

сплантата и
4. подацима потребним за праћење терапијских посту-

пака;
11) активно медицинско средство за уградњу је сред-

ство намијењено да се медицинском интервенцијом, у 
потпуности или дјелимично, угради у људско тијело или да 
се медицинском интервенцијом трајно угради у природни 
тјелесни отвор;

12) инструменти за праћење и контролу у индустрији 
су инструменти предвиђени искључиво за индустријску и 
професионалну примјену;

13) замјенска супстанца је супстанца која на одговара-
јући начин може замијенити другу супстанцу;

14) доступност замјенске супстанце је могућност про-
изводње и испоруке замјенске супстанце у разумном року 
у поређењу са временом потребним за производњу и испо-
руку супстанци чија је употреба ограничена у производњи 
ЕЕО, укључујући каблове и резервне дијелова ЕЕО, а пре-
ма рјешењима овог правилника;

15) поузданост замјенске супстанце је вјероватност да 
ће ЕЕО у којем се користи замјенска супстанца у наведе-
ним условима и у наведеном периоду беспријекорно функ-
ционисати и
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16) резервни дио је засебан дио ЕЕО, чија је сврха за-
мјена њему одговарајућег дијела у ЕЕО и чијом замјеном се 
функционалност ЕЕО поновно успоставља или побољшава 
у складу са њеном намјеном.

(2) Други изрази употријебљени у овом правилнику 
имају значење дефинисано као у закону којим се уређује 
доношење техничких прописа.

(3) Граматички изрази употријебљени у овом правилни-
ку за означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба пола.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕЊА И ИЗУЗЕЦИ ШТЕТНИХ СУПСТАНЦИ 
У ЕЕО

Члан 6.
(1) Супстанце чија је употреба ограничена у прои-

зводњи ЕЕО, укључујући каблове и резервне дијелове 
ЕЕО, са њиховим максималним допуштеним вриједно-
стима масених концентрација у хомогеним материјалима 
налазе се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Каблови, ЕЕО и њени резервни дијелови који се ста-
вљају на тржиште или употребу на територији Републике 
Српске обавезни су испуњавати ограничења из Прилога 1. 
овог правилника.

Члан 7.
(1) Супстанце које, у зависности од врсте производа, 

не подлијежу ограничењу из Прилога 1. овог правилника 
налазе се у Прилогу 2. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(2) Супстанце специфичне за медицинска средства и 
инструменте за праћење и контролу које не подлијежу огра-
ничењу из Прилога 1. овог правилника налазе се у Прилогу 
3. овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Листа производа на које се не примјењује ограни-
чење употребе супстанци из Прилога 1. овог правилника 
налази се у Прилогу 4. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(4) Право на коришћење изузетака из ст. 1. до 3. овог 
члана временски је ограничено, према роковима дефиниса-
ним у прилозима 2. до 4. овог правилника.

Члан 8.
За материјале, компоненте и ЕЕО на којима су спрове-

дена испитивања и мјерења и чији су резултати усаглашени 
са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника или за 
које је оцјењивање усаглашености спроведено у складу са 
хармонизованим стандардима сматра се да су усаглашени 
са ограничењима из овог правилника.

ГЛАВА III

ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.
(1) Оцјењивање усаглашености ЕЕО спроводи произво-

ђач, путем поступка интерне контроле производње.
(2) Поступком интерне контроле производње из става 

1. овог члана произвођач врши оцјењивање усаглашености 
материјала, компоненти и ЕЕО са захтјевима из прилога 1. 
до 4. овог правилника или са хармонизованим стандарди-
ма.

(3) Интерна контрола производње подразумијева ду-
жност произвођача да:

1) изради техничку документацију за ЕЕО,
2) у поступку производње предузме све мјере у циљу 

усаглашености производа са техничком документацијом,
3) изда декларацију о усаглашености и
4) означи ЕЕО са знаком усаглашености.

Члан 10.
(1) Техничка документација је документација на основу 

које се може утврдити да ли је ЕЕО усаглашена са захтје-
вима из прилога 1. до 4. овог правилника или хармонизова-
ним стандардима.

(2) Техничка документација обавезно садржи вријед-
ност масених концентрација употријебљених супстанци 
из Прилога 1. овог правилника у хомогеним материјали-
ма, податке који се односе на конструисања, производње 
и функционисања ЕЕО, као и одговарајућу анализу и про-
цјену ризика.

(3) У случају производње материјала, компоненти, ЕЕО 
и других производа за које се могу користити одступања из 
прилога 2. до 4. овог правилника, техничка документација, 
поред података из става 2. овог члана, обавезно садржи 
основ за употријебљено одступање.

(4) Поред елемената из ст. 2. и 3. овог члана, а у свим 
случајевима када је примјењиво, техничка документација 
обавезно садржи и сљедеће елементе:

1) општи опис ЕЕО,
2) идејно рјешење, произвођачке цртеже и шеме компо-

ненти, подсклопова, склопова, и слично,
3) описе и објашњења потребна за разумијевање цртежа 

и шема из тачке 2) овог става,
4) листу хармонизованих стандарда или других одгова-

рајућих техничких спецификација чије су ознаке објављене 
у Службеном гласнику Европске уније, које се примјењују 
у цијелости или дјелимично, и опис рјешења која су при-
хваћена како би се испунили захтјеви из овог правилника 
када хармонизовани стандарди нису примијењени,

5) резултате извршених пројектних прорачуна, обавље-
них прегледа и слично и

6) извјештаје о испитивању.
(5) Ако су хармонизовани стандарди дјелимично при-

мијењени, у техничкој документацији обавезно се наводе 
дијелови стандарда који су примијењени.

ГЛАВА IV

ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ И ЗНАК 
УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 11.
(1) Након спроведеног поступка оцјењивања усаглаше-

ности материјала, компоненти и ЕЕО интерном контролом 
производње и уколико су материјали, компоненте и ЕЕО 
усаглашене са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правил-
ника, произвођач издаје декларацију о усаглашености ЕЕО.

(2) У декларацији о усаглашености обавезно се наводи 
да су материјали, компоненте и ЕЕО усаглашене са захтје-
вима из прилога 1. до 4. овог правилника.

(3) Садржај декларације о усаглашености ЕЕО налази 
се у Прилогу 5. овог правилника, који чини његов саставни 
дио.

(4) Декларација о усаглашености ЕЕО обавезно се до-
пуњава новим информацијама, након сваке измјене која 
може утицати на усаглашеност ЕЕО са захтјевима пропи-
саним овим правилником.

(5) Декларација о усаглашености ЕЕО обавезно се 
саставља или преводи на један од језика који је у службеној 
употреби у Републици Српској.

(6) Састављањем декларације о усаглашености про-
извођач преузима одговорност за усаглашеност ЕЕО с овим 
правилником.

(7) Изузетно од става 1. овог члана, декларацију о уса-
глашености ЕЕО може издати и монтер (професионалац) 
ако обавља монтажу великих стационарних индустријских 
алата и великих фиксних постројења.

Члан 12.
(1) За ЕЕО, која је саставни дио неког сложенијег про-

извода, може се према рјешењима посебних прописа чији 
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су захтјеви једнако строги или су строжији у односу на зах-
тјеве из прилога 1. до 4. овог правилника спровести посту-
пак оцјењивања усаглашености.

(2) У случају из става 1. овог члана, произвођач изра-
ђује јединствену техничку документацију у којој се наво-
де карактеристике ЕЕО, као и карактеристике сложенијег 
производа.

(3) Послије окончања поступка оцјењивања усаглаше-
ности из става 1. овог члана, произвођач издаје декларацију 
о усаглашености, која садржи елементе како је уређено у 
члану 11. овог правилника.

Члан 13.
(1) ЕЕО која је усаглашена са захтјевима из овог пра-

вилника обавезно се означава одговарајућим знаком усагла-
шености, који се налази у Прилогу 6. овог правилника и 
чини његов саставни дио.

(2) Знак усаглашености који се користи у Републици 
Српској је у облику квадрата, минималне дужине странице 
“а” од 5 mm, са стилизованим латиничним словом “C” у 
средини.

(3) Знак усаглашености поставља се прије стављања 
ЕЕО на тржиште.

Члан 14.
(1) Произвођач је обавезан означити ЕЕО која је усагла-

шена са захтјевима из овог правилника, знаком усаглаше-
ности “C”, који је јасно видљив и неизбрисив.

(2) Произвођач може писаним овлашћењем пренијети 
обавезу означавања ЕЕО из става 1. овог члана на овлашће-
ног заступника.

(3) Знак усаглашености наноси се утискивањем или 
отискивањем директно на ЕЕО, односно утискивањем или 
отискивањем на плочицу која се ставља на ЕЕО у црно-
бијелој комбинацији боја.

(4) Ако на ЕЕО због њених димензија, односно других 
карактеристика није могуће ставити знак усаглашености 
утискивањем или отискивањем, знак усаглашености ста-
вља се отискивањем на његову амбалажу или на наљепни-
цу или привјесак који се ставља на амбалажу ЕЕО и то се 
наводи у документацији која прати ЕЕО приликом њеног 
стављања на тржиште.

(5) На ЕЕО могу се стављати и други знакови, симболи 
и друге ознаке, под условом да не умањују видљивост и 
јасноћу знака усаглашености.

(6) Није дозвољено на ЕЕО која је усаглашена са зах-
тјевима из овог правилника стављати знак који није про-
писани знак усаглашености, а који на њега подсјећа својим 
садржајем или обликом, чиме би потрошача или другог 
корисника могао да доведе у заблуду да је ријеч о знаку 
усаглашености.

(7) Није дозвољено стављање знака усаглашености на 
ЕЕО, односно производе на које се не примјењује овај пра-
вилник.

ГЛАВА V

ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА, ОВЛАШЋЕНОГ 
ЗАСТУПНИКА, УВОЗНИКА И ДИСТРИБУТЕРА

Члан 15.
(1) Произвођач је обавезан да поступа под условима и 

на начин како је дефинисано у закону којим се уређује до-
ношење техничких прописа.

(2) Произвођач је дужан да чува техничку документа-
цију и декларацију о усаглашености ЕЕО, из чл. 10. и 11. 
овог правилника, десет година од стављања ЕЕО на тржи-
ште.

(3) Произвођач је дужан да обезбиједи усаглашеност 
серијске производње ЕЕО, при чему је обавезан да узме у 
обзир промјене у конструисању или промјене карактери-
стика или дизајна ЕЕО, као и промјене у хармонизованим 

стандардима или техничким спецификацијама које су наве-
дене у декларацији о усаглашености ЕЕО.

(4) Произвођач је обавезан да води регистар ЕЕО која 
није усаглашена са захтјевима из прилога 1. до 4. овог пра-
вилника, изврши њено повлачење са тржишта и да редовно 
информише дистрибутере о неусаглашеној ЕЕО.

(5) Произвођач је дужан обезбиједити да се на његовој 
ЕЕО налази број типа, лота или серије или неки други еле-
мент који омогућава њену идентификацију или ако то не 
допушта величина или природа ЕЕО, обавезно се њихово 
навођење врши на амбалажи или у пратећој документацији 
за ЕЕО.

(6) Произвођач је дужан да на ЕЕО наведе своје послов-
но име или трговачки знак и контакт адресу.

(7) Изузетно од става 6. овог члана, ако произвођач због 
величине и карактеристика ЕЕО не може навести пословно 
име или трговачки знак и контакт адресу на ЕЕО, обавезан 
је да њихово навођење изврши на амбалажи или пратећој 
документацији ЕЕО.

(8) Контакт адреса из ст. 6. и 7. овог члана представља 
јединствену тачку на којој је произвођач доступан.

(9) У случају да за одређену ЕЕО посебни прописи 
утврђују једнако строге или строжије захтјеве у погледу 
означавања пословног имена или трговачког знака и кон-
такт адресе произвођача, на њено означавање примјењују 
се одредбе посебних прописа.

(10) Произвођач који сматра или основано сумња да је 
ЕЕО која је стављена на тржиште није усаглашена са при-
лозима 1. до 4. овог правилника дужан је да одмах предузме 
корективне мјере ради обезбјеђивања усаглашености ЕЕО 
или да изврши њено повлачење са тржишта, у зависности 
од конкретног случаја.

(11) Ако ЕЕО представља ризик, произвођач је обавезан 
обавијестити надлежни инспекцијски орган о појединости-
ма неусаглашености код ЕЕО и предузетим корективним 
мјерама.

(12) На захтјев надлежног инспекцијског органа, про-
извођач је дужан да достави све информације и документа-
цију потребну за доказивање усаглашености ЕЕО на једном 
од језика који је у службеној употреби у Републици Срп-
ској.

(13) Произвођач је дужан да сарађује са надлежним ин-
спекцијским органима у свим корективним мјерама преду-
зетим у циљу избјегавања ризика које ЕЕО представља на 
тржишту или приликом употребе.

Члан 16.
(1) Овлашћени заступник обавезан је да поступа под 

условима и на начин како је дефинисано у закону којим се 
уређује доношење техничких прописа.

(2) Рок за чување техничке документације из члана 15. 
став 2. овог правилника односи се и на овлашћеног заступ-
ника.

Члан 17.
(1) Увозник је обавезан да поступа под условима и на 

начин како је дефинисано у закону којим се уређује доно-
шење техничких прописа.

(2) Поред обавеза из става 1. овог члана увозник је ду-
жан да:

1) води регистар ЕЕО која није усаглашена са захтје-
вима из прилога 1. до 4. овога правилника или је повучена 
са тржишта и да редовно информише дистрибутере о неу-
саглашеној ЕЕО и

2) чува копију декларације о усаглашености ЕЕО десет 
година од стављања ЕЕО на тржиште и да обезбиједи да 
техничка документација буде расположива надлежном ин-
спекцијском органу на његов захтјев.

(3) У случају да за одређену ЕЕО посебни прописи 
утврђују једнако строге или строжије захтјеве у погледу 
означавања пословног имена или трговачког знака и кон-
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такт адресе увозника, на њено означавање примјењују се 
одредбе посебних прописа.

(4) Увозник се сматра произвођачем и преузима његове 
обавезе када стави на тржиште ЕЕО под својим пословним 
именом или трговачким знаком, односно ако измијени ЕЕО 
која је стављена на тржиште у мјери која утиче на усагла-
шеност са захтјевима из прилога 1. до 4. овог правилника.

Члан 18.
(1) Дистрибутер је обавезан да поступа под условима 

и на начин како је дефинисано у закону којим се уређује 
доношење техничких прописа.

(2) Дистрибутер је дужан провјерити да ли је ЕЕО озна-
чена знаком усаглашености из члана 13. овог правилни-
ка, да ли је прати техничка документација и декларација 
о усаглашености на једном од језика који је у службеној 
употреби у Републици Српској, као и да ли су произвођач и 
увозник испунили обавезе из чл. 15. и 17. овог правилника.

(3) Дистрибутер који сматра или основано сумња да 
ЕЕО коју је ставио на тржиште није усаглашена са прило-
зима 1. до 4. овог правилника дужан је да одмах предузме 
корективне мјере ради обезбјеђивања усаглашености ЕЕО 
или да изврши њено повлачење са тржишта, у зависности 
од конкретног случаја.

(4) Ако ЕЕО представља ризик, дистрибутер је обавезан 
обавијестити надлежни инспекцијски орган о појединости-
ма неусаглашености код ЕЕО и предузетим корективним 
мјерама.

(5) На захтјев надлежног инспекцијског органа, дистри-
бутер је дужан да достави све информације и документа-
цију потребну за доказивање усаглашености ЕЕО на једном 
од језика који је у службеној употреби у Републици Срп-
ској.

(6) Дистрибутер је дужан да сарађује са надлежним ин-
спекцијским органима у свим корективним мјерама преду-
зетим у циљу избјегавања ризика које ЕЕО представља на 
тржишту или употреби.

ГЛАВА VI

НАДЗОР

Члан 19.
Надлежни инспекцијски орган овлашћен је предузети 

мјере и радње у складу са прописима којима се уређује 

обављање инспекцијског надзора и доношење техничких 
прописа, када утврди да ЕЕО на коју је стављен знак уса-
глашености и која је стављена на тржиште или употребу 
у Републици Српској не испуњава захтјеве из овог пра-
вилника.

Члан 20.
Привредни субјекти обавезни су да на захтјев надле-

жног инспекцијског органа, у периоду од десет година на-
кон стављања ЕЕО на тржиште, обезбиједе податке о иден-
титету:

1) привредног субјекта који им је испоручио ЕЕО и
2) привредног субјекта којем су испоручили ЕЕО.

ГЛАВА VII

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 21.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јуна 2016. године.

Број: 05.03/020-746/15
28. маја 2015. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 11.

ОГРАНИЧЕНЕ СУПСТАНЦЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВА 1. 
ОВОГ ПРАВИЛНИКА И МАКСИМАЛНЕ ДОПУШТЕНЕ 

ВРИЈЕДНОСТИ МАСЕНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА У 
ХОМОГЕНИМ МАТЕРИЈАЛИМА

- Кадмијум .................................................................. (0,01%)

- Олово  ......................................................................... (0,1%)

- Жива  ..........................................................................(0,1%)

- Шестовалентни хром ................................................. (0,1%)

- Полибромовани бифенили (PBB) ............................. (0,1%)

- Полибромовани дифенилетери (PBDE) ................... (0,1%)

1 Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом II Директиве 
2011/65/EU o ограничењу употребе одређених штетних супстанци 
у електричној и електронској опреми Европског парламента и Са-
вјета од 8.6.2011. године.

ПРИЛОГ 22.

ЛИСТА СУПСТАНЦИ КОЈЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ПРОИЗВОДА, НЕ ПОДЛИЈЕЖУ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ 
ПРАВИЛНИКА

Изузетак Подручје примјене и период примјењивости

1
Жива у (компактним) флуоресцентним сијалицама с 
једним подношком која (по цијеви испуњеној гасом) не 
прелази:

1(а)
За опште сврхе освјетљења
< 30 W: 5 mg

- истекло 31.12.2011. године
- до 31.12.2012. године допуштено 3,5 mg по гасом пуњеној 
цијеви
- послије 31.12.2012. године допуштено је користити 2,5 mg по 
гасом пуњеној цијеви

1(б)
За опште сврхе освјетљења
≥ 30 W и < 50 W: 5 mg

- истекло 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 3,5 mg по 
гасом пуњеној цијеви

1(ц)
За опште сврхе освјетљења
≥ 50 W и < 150 W: 5 mg

1(д)
За опште сврхе освјетљења
≥ 150 W: 15 mg

1(е)
За опште сврхе освјетљења, кружног или квадратног 
облика и пречника цијеви
≤ 17 mm

- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 7 mg по 
гасом пуњеној цијеви

1(ф) За посебне намјене: 5 mg
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Изузетак Подручје примјене и период примјењивости

1(г)
За опште примјене освјетљења
< 30 W, са животним вијеком једнаким или дужим од 
20.000 сати; 3,5 mg

- истиче 31.12.2017. године

2(а)
Жива у линеарним флуоресцентним сијалицама с два под-
ношка за опште сврхе освјетљења која (по цијеви испуње-
ној гасом) не прелази:

2(а)(1) Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и 
пречником цијеви < 9 mm (нпр. Т2): 5 mg

- истекло 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 4 mg по 
сијалици 

2(а)(2)
Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и 
пречником цијеви ≥ 9 mm и ≤ 17 mm 
(нпр. Т5): 5 mg

- истекло 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 3 mg по 
сијалици 

2(а)(3) Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и 
пречником цијеви > 17 mm и ≤ 28 mm (нпр. Т8): 5 mg.

- Истекло 31.12.2011. године,
- Послије 31.12.2011. године допуштено је користити 3,5 mg по 
сијалици

2(а)(4) Трокраке фосфорне с нормалним животним вијеком и 
пречником цијеви > 28 mm (нпр. Т12): 5 mg

- истекло 31.12.2012. године
- послије 31.12.2012. године допуштено је користити 3,5 mg по 
сијалици 

2(а)(5) Трокраке фосфорне с дугим животним вијеком (≥ 25.000 
сати): 8 mg

- истекло 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 5 mg по 
сијалици 

2(б) Жива у другим флуоресцентним сијалицама која (по сија-
лици) не прелази:

2(б)(1) Линеарне халофосфатне сијалице с пречником цијеви > 
28 mm (нпр. Т10 и Т12): 10 mg - истекло 13.4.2012. године

2(б)(2) Нелинеарне халофосфатне сијалице (свих пречника): 15 
mg - истиче 13.4.2016. године

2(б)(3) Нелинеарне трокраке фосфорне сијалице с пречником 
цијеви > 17 mm (нпр. Т9)

- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 15 mg по 
сијалици 

2(б)(4) Сијалице за друге опште сврхе освјетљења и посебне 
намјене (нпр. индукцијске сијалице)

- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 15 mg по 
сијалици 

3
Жива у флуоресцентним сијалицама с хладним катодама 
и флуоресцентним сијалицама с вањском електродом 
(CCFL и EEFL), за посебне намјене, која (по сијалици) не 
прелази:

3(а) Кратке (≤ 500 mm)
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 3,5 mg по 
сијалици 

3(б) Средње дуге (> 500 mm и ≤ 1500 mm)
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 5 mg по 
сијалици 

3(ц) Дуге (> 1500 mm)
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 13 mg по 
сијалици 

4(а) Остале сијалице ниског притиска с пражњењем које садр-
же живу (по сијалици)

- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 15 mg по 
сијалици 

4(б)
Жива у натријумовим сијалицама високог притиска за 
општу намјену освјетљења која у сијалицама с побољ-
шаним индексом враћања боја Ra > 60 (по гасом пуњеној 
цијеви) не прелази:

4(б)-I P ≤ 155 W
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 30 mg по 
гасом пуњеној цијеви

4(б)-II 155 W < P ≤ 405 W
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 40 mg по 
гасом пуњеној цијеви

4(б)-III P > 405 W
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 40 mg по 
гасом пуњеној цијеви

4(ц)
Жива у другим натријумовим сијалицама високог прити-
ска за опште намјене освјетљења која (по гасом пуњеној 
цијеви) не прелази:

4(ц)-I P ≤ 155 W
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 25 mg по 
гасом пуњеној цијеви
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Изузетак Подручје примјене и период примјењивости

4(ц)-II 155 W < P ≤ 405 W
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 30 mg по 
гасом пуњеној цијеви

4(ц)-III P > 405 W
- није било ограничења у употреби до 31.12.2011. године
- послије 31.12.2011. године допуштено је користити 40 mg по 
гасом пуњеној цијеви

4(д) Жива у живиним сијалицама високог притиска (HPMV) - истиче 13.4.2015. године

4(е) Металoхалидни свјетлосни извори који садрже живу 
(MH)

4(ф) Жива у другим сијалицама са пражњењем за посебне при-
мјене које у овом прилогу нису посебно споменуте

4(г)

Жива у ручно израђеним сијалицама (HLDT) које се ко-
ристе за знакове, украсно или архитектонско и посебно 
освјетљење и за свјетлосне умјетничке радове, у којима се 
садржај живе ограничава на сљедећи начин:
- 20 mg по пару електрода + 0,3 mg по дужини цијеви у 
cm, али не више од 80 mg, за примјене на отвореном и за 
примјене у затвореном при којима су изложене темпера-
турама нижим од 20 °C,
- 15 mg по пару електрода + 0,24 mg по дужини цијеви у 
центиметрима, али не више од 80 mg, за остале примјене 
у затвореном

- истиче 31.12.2018. године

5(а) Олово у стаклу катодних цијеви

5(б) Олово у стаклу флуоресцентних сијалица, с масеним удје-
лом олова до 0,2%

6(а)
Олово као елемент у челичним легурама за потребе ма-
шинске обраде и у галванизираном челику с масеним 
удјелом олова до 0,35%

6(б) Олово као елемент у алуминијумским легурама, с масе-
ним удјелом олова до 0,4%

6(ц) Бакрене легуре, с масеним удјелом олова до 4%

7(а)
Олово у лемовима с високим температурама топљења 
(нпр. у оловним легурама, с масеним удјелом олова 85% 
или више)

7(б)
Олово у лемовима за сервере, уређаје и системе за по-
храњивање података, мрежну инфраструктурну опрему 
за комутацију (преспајање), сигнализацију и пренос, те за 
мрежно управљање телекомуникацијама

7(ц)-I

Електричне и електронске компоненте које олово садр-
же у стаклу или керамици, изузимајући диелектричну 
керамику у кондензаторима, нпр. у пиезоелектронским 
уређајима или у стаклу или керамичким матричним споје-
вима

7(ц)-II Олово у диелектричној керамици у кондензаторима за 
називни напон од 125 V AC или 250 V DC или више

7(ц)-III Олово у диелектричној керамици у кондензаторима за 
називни напон мањи од 125 V AC или 250 V DC

- истекло 1.1.2013. године
- послије 1.1.2013. године допуштено га је користити у резерв-
ним дијеловима за ЕЕО стављену на тржиште прије 1.1.2013. 
године

7(ц)-IV
Олово у диелектричним керамичким материјалима на 
бази оловног цирконат-титаната (PZT) за израду конден-
затора који су дио интегрисаних кругова или дискретних 
полупроводника

- истиче 21.7.2016. године

8(а) Кадмијум и његови спојеви у плочастим термичким оси-
гурачима за једнократну употребу

- истекло 1.1.2012. године
- послије 1.1.2012. године допуштено их је користити у резерв-
ним дијеловима за ЕЕО стављену на тржиште прије 1.1.2012. 
године

8(б) Кадмијум и његова једињења у електричним контактима

9
Шестовалентни хром као антикорозивно средство у 
расхладним системима од угљеничких челика у апсор-
ционим хладњацима, с масеним удјелом у расхладној 
течности до 0,75%

9(б)
Олово у клизним лежајевима и клизним лежиштима за 
компресоре с расхладним средством за уређаје за гријање, 
климатизацију и хлађење (HVARC)

11(а) Олово коришћено у системима пинских (игличастих) 
конектора типа C-press

- допуштено га је користити у резервним дијеловима ЕЕО ста-
вљене на тржиште прије 24.9.2010. године

11(б) Олово коришћено у системима пинских (игличастих) 
конектора који нису системи типа C-press

- истекло 1.1.2013. године
- послије 1.1.2013. године допуштено их је користити у резерв-
ним дијеловима за ЕЕО стављену на тржиште прије 1.1.2013. 
године
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Изузетак Подручје примјене и период примјењивости

12 Олово као прекривни материјал модулних C-прстенова за 
термичко провођење, који садрже олово

- допуштено га је користити за резервне дијелове ЕЕО стављене 
на тржиште прије 24.9.2010. године

13(а) Олово у бијелом стаклу за оптичке примјене

13(б) Кадмијум и олово у филтерском стаклу и стаклу коришће-
ном за стандарде рефлексије

14
Олово у лемовима који се састоје од више од два елемен-
та, за спајање пинова и склопова микропроцесора, с масе-
ним удјелом олова већим од 80% и мањим од 85%

- истекло 1.1.2011. године
- послије 1.1.2011. године допуштено га је користити у резерв-
ним дијеловима за ЕЕО стављене на тржиште прије 1.1.2011. 
године

15
Олово у лемовима за комплетирање одрживог електрич-
ног контакта између полупроводничког калупа и носача у 
интегрисаном кругу “fl ip-chip” склопова

16 Равни извори свјетлости који садрже олово са цијевима 
обложеним силикатима - истекло 1.9.2013. године

17
Оловни халид као средство за исијавање у сијалицама с 
пражњењем јаког интензитета (HID), које се користе за 
професионалне репрографијске примјене

18(а)

Олово као активатор у флуоресцентном праху (с ма-
сеним удјелом олова од 1% или мање), у сијалицама с 
пражњењем у гасу које се користе као специјалне сија-
лице за диазо-штампарску репрографију, литографију, 
заштиту од инсеката, фотохемијске процесе и лијечење, 
који садржи фосфор, као нпр. SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

- истекло 1.1.2011. године

18(б)
Олово као активатор у флуоресцентном праху (с ма-
сеним удјелом олова од 1% или мање), у сијалицама с 
пражњењем у гасу које се користе у соларијуму и садрже 
фосфор, као нпр. BSP (BaSi2O5:Pb)

19
Олово у врло компактним штедним сијалицама (ESL) које 
садрже оловне амалгаме посебног састава с PbBiSn-Hg и 
PbInSn-Hg као главним амалгамом и PbSn-Hg као помоћ-
ним амалгамом

- истекло 1.6.2011. године

20
Оловни оксид у стаклу које се користи за спајање предње 
и задње основице пљоснатих флуоресцентних сијалица 
које се користе у мониторима са течним кристалима 
(LCD-ima)

- истекло 1.6.2011. године

21
Олово и кадмијум у штампарским бојама за наношење 
емајла на стакло, као што је боросиликатно или натријум-
калцијум-силикатно стакло

23 Олово у завршним премазима за компоненте с малим раз-
маком, осим конектора с размаком од 0,65 mm или мање

- допуштено га је користити у резервним дијеловима ЕЕО ста-
вљене на тржиште прије 24.9.2010. године

24 Олово у лемовима за лемљење дискоидалних и равних 
вишеслојних керамичких кондензатора с изводима

25
Оловни оксид у структурним елементима монитора који 
емитују електроне површинским вођењем, (SED), посеб-
но у фрити за заптивање и у прстену од фрите

26 Оловни оксид у стакленом балону – BLB сијалица - истекло 1.6.2011. године

27
Легуре олова за лемљење звучничких калемова у јаким 
звучницима (намијењеним за вишесатни рад на нивоима 
звучног притиска од 125 dB SPL и више)

- истекло 24.9.2010. године

29
Олово везано у кристалном стаклу, како је регулисано у 
пропису Европске уније којим се уређују хемијска и фи-
зичка својства кристалног стакла

30
Кадмијумове легуре које се користе за лемљење електрич-
них проводника директно на изводе звучног калема, код 
звучника велике снаге, који стварају ниво звучног прити-
ска од 100 dB (A) и више

31
Олово у материјалима за лемљење у пљоснатим флуо-
ресцентним сијалицама без живе (које се нпр. користе за 
мониторе с течним кристалима, декоративну или инду-
стријску расвјету)

32
Оловни оксид у фрити за заптивање која се користи за 
прављење стаклених визуелних отвора за аргонске и 
криптонске ласерске цијеви

33
Олово у лемовима за лемљење танких бакрених жица 
пречника 100 μm и мање, у електричним трансформато-
рима

34 Олово у метално-керамичким елементима тример потен-
циометра

36
Жива која се користи као инхибитор катодног распрши-
вања у плазма екранима на истосмјерну струју, са садр-
жајем до 30 mg по заслону

- истекло 1.7.2010. године

37 Олово у површинској превлаци тијела високонапонских 
диода од цинк-боратног стакла
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38
Кадмијум и кадмијумов оксид у дебелослојним љепилима 
која се користе на берилијумовом оксиду везаном алуми-
нијумом

39
Кадмијум у вишебојним диодама II-VI LED (< 10 μg Cd 
по милиметру квадратном свијетлеће површине) за упо-
требу у чврстим системима за освјетљење или приказ

- истекло 1.7.2014. године

40
Кадмијум у фото-отпорницима за аналогне оптичке спој-
нице (фото-транзистор) који се користе у професионалној 
аудио-опреми

- истекло 31.12.2013. године

41

Олово у лему и завршним обрадама електричних и елек-
тронских компоненти и обрадама штампаних плочица 
које се користе у модулима паљења и другим системима 
контроле за електричне и електронске моторе са унутра-
шњим сагоријевањем који, због техничких разлога, 
морају бити постављени директно на кућиште или у 
кућиште или цилиндар ручних мотора са унутрашњим 
сагоријевањем (класе SH:1, SH:2 и SH:3 у складу са про-
писом Европске уније којим се уређују мјере против еми-
сије гасовитих и чврстих загађујућих материја из мотора 
са унутрашњим сагоријевањем)

- истиче 31.12.2018. године

2 Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом III Директиве 2011/65/EU o ограничењу употребе одређених штетних супстанци у 
електричној и електронској опреми Европског парламента и Савјета од 8.6.2011. године.

ПРИЛОГ 33.

СУПСТАНЦЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 
И ИНСТРУМЕНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛУ, КОЈЕ 
НЕ ПОДЛИЈЕЖУ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ 

ПРАВИЛНИКА
Опрема која користи или открива јонизујуће зрачење
1. Олово, кадмијум и жива у детекторима јонизујућег зрачења.
2. Оловни лежајеви у рендгенским цијевима.
3. Олово у уређајима за појачавање електромагнетског зра-

чења: микроканална плочица, (MCP) и капиларна плочица.
4. Олово у стакленој фрити рендгенских цијеви и појачивачи-

ма слике и олово у везиву од стаклене фрите за састављање стакле-
них ласера и за вакуумске цијеви које електромагнетско зрачење 
претварају у електроне.

5. Олово у заштити од јонизујућег зрачења.
6. Олово у предметима за испитивање рендгенског зрачења.
7. Кристали оловног стеарита за дифракцију рендгенског зра-

чења.
8. Извор радиоактивних изотопа за преносиве рендгенске флу-

оресцентне спектрометре.
Сензори, детектори и електроде
1.а. Олово и кадмијум у јонско-селективним електродама, 

укључујући стакло pH електрода.
1.б. Оловне аноде у електрохемијским сензорима за кисеоник.
1.ц. Олово, кадмијум и жива у детекторима инфрацрвеног 

свјетла.
1.д. Жива у референтним електродама: живин хлорид с ни-

ским садржајем хлорида, живин сулфат и живин оксид.
Друго
9. Кадмијум у хелијум-кадмијумовим ласерима.
10. Олово и кадмијум у лампама за атомску апсорпциону спе-

ктроскопију.
11. Олово у легурама као суперпроводник и проводник топло-

те у уређајима MRI.
12. Олово и кадмијум у металним спојевима који образују су-

перпроводне магнетске кругове у MRI, SQUID, NMR (нуклеарна 
магнетска резонанца) или FTMS (спектрометар маса уз Fourier 
трансформацију) детекторима. Истиче 30.6.2021. године.

13. Олово у противтеговима.
14. Олово у једнокристалним пијезоелектричним материјали-

ма за ултразвучне претвараче.
15. Олово у лемовима за спајање ултразвучних претварача.
16. Жива у мјерним мостовима за прецизно мјерење капа-

цитивности и губитака и у високофреквенцијским склопкама у 
радио-техници и релејима у инструментима за праћење и кон-
тролу, у којима садржај живе не прелази 20 mg по склопци или 
релеју.

17. Олово у лемовима у преносним дефибрилаторима за прву 
помоћ.

18. Олово у лемовима инфрацрвених сликовних модула високе 
ефикасности за откривање у распону од 8 μm до 14 μm.

19. Олово у заслонима са течним кристалима на силицијуму.
20. Кадмијум у филтерима за мјерење рендгенског зрачења.
21. Кадмијум у фосфорним премазима у појачивачима слике 

за рендгенске слике до 31.12.2019. године, те у резервним дијело-
вима за рендгенске системе стављене на тржиште прије 1.1.2020. 
године.

22. Оловни ацетат за употребу као маркер у стереотактичким 
оквирима за главу при употреби система за CT и MRI, те у систе-
мима за позиционирање у опреми за терапију гама снопом и чес-
тицама. Истиче 30.6.2021. године.

23. Олово као елемент у легурама за лежајеве и хабајуће повр-
шине у медицинској опреми изложеној јонизујућем зрачењу. Исти-
че 30.6.2021. године.

24. Олово које омогућава вакуумски чврсте везе између алу-
минијума и челика у појачивачима рендгенске слике. Истиче 
31.12.2019. године.

25. Олово у површинским премазима на системима пинских 
(игличастих) конектора који захтијевају конекторе од немагнетних 
материјала који се трајно употребљавају на температури испод 
-20 °C под нормалним условима рада и складиштења. Истиче 
30.6.2021. године.

26. Олово у:
- лему на штампаним плочицама,
- завршним премазима електричних и електронских компонен-

ти и премазима штампаних плочица,
- лемовима за повезивање жица и каблова,
- лемовима који спајају претвараче и сензоре који се трајно 

употребљавају на температури испод -20 °C под нормалним усови-
ма рада и складиштења. Истиче 30.6.2021. године.

27. Олово у:
- лемовима;
- премазима прикључака електричних и електронских компо-

ненти и штампаних плочица;
- спојевима електричних жица, заштитних справа и уграђених 

конектора који се користе у:
(а) магнетним пољима унутар подручја промјера од 1 m око 

изоцентра магнета у медицинској опреми за магнетну резонанцу, 
укључујући мониторе за пацијенте дизајниране за коришћење уну-
тар овог подручја или

(б) магнетним пољима унутар удаљености од 1 m од вањских 
површина циклотронских магнета, магнета за вођење снопа зрака 
и контролу смјера снопа зрака који се примјењују у терапији чес-
тицама. Истиче 30.6.2020. године.

28. Олово у лемовима за монтажу дигиталних детектора поља 
с кадмијум-телуридом и кадмијум-цинк-телуридом на штампане 
плочице. Истиче 31.12.2017. године.
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29. Олово у легурама, као суперпроводник или топлотни про-

водник, које се користи у расхладним главама криохладњака или 
у криохлађеним хладним сондама или у криохлађеним системима 
за изједначавање потенцијала, у медицинским средствима (катего-
рија 8) или у индустријским надзорним и контролним инструмен-
тима. Истиче 30.6.2021. године.

30. Хексавалентни хром у алкалним распршивачима који се 
употребљавају за израду фото-катода у појачивачима рендгенских 
снимака до 31.12.2019. године и у замјенским дијеловима за ренд-
генске системе који су стављени на тржиште Европске уније прије 
1.1.2020. године.

31. Олово, кадмијум и хексавалентни хром у замјенским дије-
ловима који се поново употребљавају, а добијени су из медицин-
ских средстава стављених на тржиште прије 22.7.2014. године и 
који се користе у категорији 8 опреме стављене на тржиште прије 
22.7.2021. године, под условом да се поновна употреба одвија у по-
вратним системима затворене петље пословања између привред-
них друштава која се могу провјеравати и да се потрошачи оба-
вијесте о поновној употреби дијелова. Истиче 21.7.2021. године.

32. Олово у лемовима на штампаним плочицама детектора 
и јединицама за прикупљање података за уређаје за позитронску 
емисијску томографију који су интегрисани у опрему за магнетску 
резонанцу. Истиче 31.12.2019. године.

33. Олово у лемовима на штампаним плочицама сa монти-
раним дијеловима које се користе у класама IIа и IIб мобилних 
медицинских средстава у складу са посебним прописом којим се 
уређују медицинска средства, осим преносних дефибрилатора за 
прву помоћ. Истиче 30.6.2016. године за класу IIа и 31.12.2020. го-
дине за класу IIб.

34. Олово као активатор у флуоресцентном праху сијалица на 
пражњење када се употребљавају као сијалице за екстракорпорал-
ну фотоферезу које садрже BSP (BaSi2O5:Pb) фосфоре. Истиче 
22.7.2021. године.

35. Жива у хладнокатодним флуоресцентним цијевима за поза-
дински освијетљене заслоне с течним кристалима, у којима садр-
жај живе не прелази 5 mg по цијеви, а које се користе у инструмен-
тима за праћење и контролу у индустрији стављеним на тржиште 
прије 22.7.2017. године. Истиче 21.7.2024. године.

36. Олово које се користи у усклађеним системима игличастих 
прикључака који нису врсте “C-press” за инструменте за праћење 
и контролу у индустрији. Истиче 31.12.2020. године. Након тог да-
тума може се користити за замјенске дијелове за инструменте за 
праћење и контролу у индустрији који су стављени на тржиште 
прије 1.1.2021. године.

37. Олово у платинираним платинским електродама које се ко-
ристе за мјерења проводљивости када се примјењује најмање један 
од сљедећих услова:

(а) широкопојасна мјерења с распоном проводљивости који 
обухвата више од једног реда величине (тј. распон између 0,1 mS/m 
и 5 mS/m) у лабораторијским примјенама за непознате концентра-
ције;

(б) мјерења раствора при којима су потребни тачност од +/-1% 
распона узорка и велика отпорност електроде на корозију за неку 
од сљедећих врста раствора:

и. раствори са киселошћу < pH 1,
ии. раствори са базношћу > pH 13,
иии. корозивни раствори који садрже халогени гас;
(в) мјерења проводљивости веће од 100 mS/m која се морају 

обављати преносним инструментима. Истиче 31.12.2018. године.
38. Олово у уређајима за откривање од елемената наслаганих 

чипова за велика подручја који имају више од 500 међусобних веза 
по контакту (интерфејсу) које се користи у рендгенским уређајима 
за откривање система за рачунарску томографију и рендгенских 
система. Истиче 31.12.2019. године. Након тог датума може се ко-
ристити за резервне дијелове за системе за CT и рендгенске систе-
ме који су стављени на тржиште прије 1.1.2020. године.

39. Олово у микроканалним плочама (MCP-ovima) које се ко-
ристе у опреми која има најмање једно од сљедећих својстава:

(а) компактну величину уређаја за откривање електрона или 
јона, када је простор за уређај за откривање ограничен на највише 
3 mm по микроканалној плочи (дебљина уређаја за откривање + 
простор за уградњу микроканалне плоче), највише 6 mm укупно, а 
алтернативни дизајн који би захтијевао више простора за уређај за 
откривање научно је или технички неизведив;

(б) дводимензионалну просторну резолуцију за откривање 
електрона или јона, при чему се примјењује нешто од сљедећег:

и. вријеме одзива краће од 25 ns,
ии. подручје узорка за откривање веће је од 149 mm2,
иии. мултипликацијски фактор већи од 1,3 x 103;

(в) вријеме одзива за откривање електрона или јона краће од 
5 ns;

(г) подручје узорка за откривање електрона или јона веће од 
314 mm2;

(д) мултипликацијски фактор већи од 4 x 107.
Изузеци престају да важе са сљедећим датумима:
(а) 21.7.2021. године за медицинска средства и инструменте за 

праћење и контролу,
(б) 21.7.2023. године за in vitro дијагностичка медицинска 

средства,
(в) 21.7.2024. године за инструменте за праћење и контролу у 

индустрији.
40. Олово у диелектричној керамици у кондензаторима за назив-

ни напон мањи од 125 V измјеничне струје или 250 V истосмјерне 
струје за инструменте за праћење и контролу у индустрији. Истиче 
31.12.2020. године. Након тог датума може се користити за замјен-
ске дијелове за инструменте за праћење и контролу у индустрији 
који су стављени на тржиште прије 1.1.2021. године.

3 Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом IV Директиве 
2011/65/EU o ограничењу употребе одређених штетних супстанци 
у електричној и електронској опреми Европског парламента и Са-
вјета од 8.6.2011. године.

ПРИЛОГ 4.
ЛИСТА ПРОИЗВОДА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ 

ОГРАНИЧЕЊЕ УПОТРЕБЕ СУПСТАНЦИ ИЗ ПРИЛОГА 1.
Ограничење употребе супстанци из Прилога 1. овог правилни-

ка не примјењује се за:
1) каблове или резервне дијелове за поправак, поновну употре-

бу, унапређење функција или повећање капацитета:
1. ЕЕО стављене на тржиште прије 1.7.2006. године,
2. медицинска средства стављена на тржиште прије 22.7.2014. 

године,
3. in vitro дијагностичка медицинска средства стављена на тр-

жиште прије 22.7.2016. године,
4. инструменте за праћење и контролу стављене на тржиште 

прије 22.7.2014. године,
5. инструменте за праћење и контролу у индустрији стављене 

на тржиште прије 22.7.2017. године и
6. ЕЕО обухваћене изузетком и стављене на тржиште прије 

него што је тај изузетак истекао, ако се ради управо о том изузетку;
 2) поново употријебљене резервне дијелове извађене из ЕЕО, 

која је стављена на тржиште прије 1.7.2006. године, и који су упо-
тријебљени у ЕЕО стављеној на тржиште прије 1.7.2016. године, 
уз услов да се поновна употреба одвија између пословних субје-
ката у затвореном кругу система враћања (искључено слободно 
стављање на тржиште), који је могуће надзирати, са обавезом да 
се потрошач обавијести о поновној употреби резервних дијелова.

ПРИЛОГ 54.
ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ

1. Бр. ... (јединствени идентификациони број ЕЕО):
2. Име (назив) и адреса произвођача или његовог овлашћеног 

заступника:
3. Ова декларација о усаглашености издаје се на искључиву 

одговорност произвођача (или монтера):
4. Предмет декларације (идентификација ЕЕО која омогућава 

праћење. Ту може да буде укључена и фотографија, ако је то при-
кладно):

5. Предмет декларације је у складу са Правилником о огра-
ничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и 
електронској опреми:

6. Позив на релевантне хармонизоване стандарде који су ко-
ришћени или позивни на спецификације у односу на које се изја-
вљује да постоји усаглашеност:

7. Додатне информације:

Потписано за и у име:
(мјесто и датум издавања):
(име, функција и потпис):

4 Овај прилог је у потпуности усаглашен са Анексом VI Директиве 
2011/65/EU o ограничењу употребе одређених штетних супстанци 
у електричној и електронској опреми Европског парламента и Са-
вјета од 8.6.2011. године.
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ПРИЛОГ 6.

ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ
“C” ЗНАК – ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ СЕ КОРИСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Знак усаглашености који се користи у Републици Српској је у облику квадрата, са стилизованим латиничним словом “C” у средини.

5
b = —— x a

100

12
c = —— x a

100

40
r1 = —— x a

100

25
r2 = —— x a

100

Ако се “C” знак смањује или увећава, морају се узети у обзир пропорције приказане на овом цртежу.
Различите компоненте “C” знака морају имати, суштински, исту висину, при чему страница “а” квадрата не смије бити мања од 5 

mm. Ако се због природе ЕЕО знак усаглашености не може поставити на ЕЕО, врши се његово постављање на амбалажу или на пратеће 
документе приложене уз ЕЕО.

“C” знак мора бити стављен у непосредној близини пословног имена, односно назива произвођача или његовог овлашћеног заступ-
ника примјеном исте технике.




