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ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И 
ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛНОГ ТЕСТИРАЊА 

УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЈЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА

Члан 1.
У Правилнику о начину и периодичности контролног 

тестирања уређаја за примјену средстава за заштиту биља 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 36/14) у чла-
ну 8. у ставу 4. ријечи: “Управе Босне и Херцеговине за за-
штиту здравља биља (у даљем тексту: Управа),” бришу се.

Члан 2.
У члану 14. у ставу 2. ријечи: “у сарадњи са Управом, 

припремиће” замјењују се ријечима: “ће припремити”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-4262/15
4. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

943
На основу члана 33. став 11. Закона о средствима за 

заштиту биља (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАД У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ АПОТЕЦИ

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину полагања стручног 

испита за рад у пољопривредној апотеци (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 8/13 и 52/14) у члану 6. у ста-
ву 5. ријечи: “у сарадњи са Управом одређује једнообразно 
програм за обуку” замјењују се ријечима: “доноси програм 
обуке”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-4261/15
4. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

944
На основу члана 31. став 2. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/10, 57/12 
и 67/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар трговине и туризма  
д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ 

РЕГИСТРА УГОСТИТЕЉСТВА 

Члан 1.
У Правилнику о облику и садржају Регистра угости-

тељства (“Службени гласник Републике Српске”, број 
21/12) у члану 2. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Подаци из става 1. овог члана уносе се у Реги-
стар на основу рјешења Министарства трговине и туризма 

(у даљем тексту: Министарство) и на основу података из 
регистара које води Агенција за посредничке, информа-
тичке и финансијске услуге (у даљем тексту: АПИФ), и 
то: Регистра пословних субјеката, Регистра предузетника 
у Републици Српској и Регистра сеоских домаћинстава и 
пружалаца угоститељских услуга у апартманима, кућама за 
одмор и собама за изнајмљивање.”.

У ставу 4. ријечи: “рјешења Надлежног органа или 
АПИФ-а” замјењују се ријечима: “података из Регистра 
пословних субјеката, Регистра предузетника у Републици 
Српској и Регистра сеоских домаћинстава и пружалаца 
угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и 
собама за изнајмљивање”.

Члан 2.
У члану 3. став 2. мијења се и гласи: 
“(2) Податке из члана 2. став 4. овог правилника обе-

збјеђује АПИФ.”.
Став 3. брише се.

Члан 3.
У члану 4. тачка ђ) мијења се и гласи: 
“ђ) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника или 
рјешења о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пру-
жалаца угоститељских услуга у апартманима, кућама за 
одмор и собама за изнајмљивање,”.

Члан 4.
 У члану 5. у ставу 1. тачка ђ) мијења се и гласи:
“ђ) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника,”.

Члан 5.
У члану 6. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника,”.

Члан 6.
У члану 7. у ставу 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника.”.

Члан 7.
У члану 8. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника,”.

Члан 8.
У члану 11. у ставу 1. ријечи: “Надлежног органа, од-

носно” бришу се.
У ставу 2. ријечи: “Надлежни орган, односно” бришу 

се.

Члан 9.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: “Надлежног органа или” 

бришу се.
У ставу 2. ријечи: “на основу рјешења Надлежног орга-

на или АПИФ-а” бришу се.
У ставу 3. ријечи: “Надлежног органа, односно” бришу 

се.
У ставу 4. ријечи: “Надлежни орган, односно” бришу се.

Члан 10.
У члану 15. у ставу 1. ријечи: “Надлежни орган, од-

носно АПИФ обавезан је” замјењују се ријечима: “АПИФ 
је обавезан”.
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У ставу 2. ријечи: “Надлежни орган, односно” бришу се.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 14-01-07-865/15
18. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Мр Предраг Глухаковић, с.р.

945
На основу члана 41. став 1. Закона о хемикалијама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 25/09) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне заштите  
у т в р ђ у ј е

ЛИСТУ
О ИЗМЈЕНИ ЛИСТЕ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ 

ЗАБРИНУТОСТ

Члан 1.
У Листи супстанци које изазивају забринутост (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 106/12) у члану 3. 
Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1, који се налази у 
прилогу ове листе и чини њен саставни дио.

Члан 2.
Ова листа ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-14/15
25. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Драган Богданић, с.р.

Прилог 1.

ЛИСТА СУПСТАНЦИ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ

Ред. 
број Идентитет супстанце

Класификација и својства 
супстанце због којих се та 

супстанца сматра супстанцом 
која изазива забринутост

Начини коришћења за које није 
потребно прописати додатне 
мјере за смањење ризика

1.

5-terc-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен (мошусни ксилен)
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro- m-xylene (Musk xylene) 
EC: 201-329-4
CAS: 81-15-2

вПвБ -

2.

4,4‘-диаминодифенилметан (MDA)
4,4’-Diaminodiphenylmethane (MDA)
EC: 202-974-4
CAS: 101-77-9

Карциногено – категорија 1Б -

3.

Хексабромциклододекан (HBCDD) 
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 
EC: 221-695-9, 247-148-4
CAS: 3194-55-6, 25637-99-4
α-хексабромциклододекан
alpha-hexabromocyclododecane
CAS: 134237-50-6
β-хексабромциклододекан
beta-hexabromocyclododecane 
CAS: 134237-51-7
γ-хексабромциклододекан
gamma-hexabromocyclododecane
CAS: 134237-52-8

ПБТ -

4.

bis(2-етилхексил)-фталат (DEHP) 
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
EC: 204-211-0
CAS: 117-81-7

Токсично по репродукцију – 
категорија 1Б

Ако се користе за израду 
амбалаже која је у директном 
контакту са лијеком, у складу 
са прописима којима се уређују 
лијекови и медицинска средства.

5.

Бензил-бутил-фталат (BBP) 
Benzyl butyl phthalate (BBP)
EC: 201-622-7
CAS: 85-68-7

Токсично по репродукцију – 
категорија 1Б

6.

Дибутил-фталат (DBP) 
Dibutyl phthalate (DBP)
EC: 201-557-4
CAS: 84-74-2

Токсично по репродукцију – 
категорија 1Б

7.

диизобутил-фталат (DIBP)
Diisobutyl phthalate (DIBP)
EC: 201-553-2
CAS: 84-69-5

Токсично по репродукцију – 
категорија 1Б

-

8.

диарсен-триоксид
Diarsenic trioxide
EC: 215-481-4
CAS: 1327-53-3

Карциногено – категорија 1А -


