
Члан 3.

(1) Инвестирање расположивих новчаних средстава из
чл. 4. и 5. За ко на, мора се вршити уз уважавање принципа
сигурности, ликвидности и дисперзије ризика.

(2) Под принципом сигурности инвестирања подра зу -
мијева се утврђивање ограничења и критеријума инвести -
рања расположивих средстава ка ко би се смањио ризик
инвестирања.

(3) Под ликвидношћу инвестирања подразумијева се
пошт ивање оп штег правила којим се утврђује да инвести -
рана средства морају имати рок доспијећа краћи од рока
на мјен ског трошења расположивих новчаних средстава.

(4) Под дисперзијом ризика подразумијева се ак -
тивност инвестирања у смислу да се расположива средства
морају инвестирати у већи број различитих средстава
инвестирања, од но сно морају се инвестирати у хартије од
вриједности више емитената или у орочене депозите код
више ба на ка, а у скла ду са чла ном 5. став 2. За ко на.

(5) Циљ инвестирања расположивих новчаних сред -
става, уважавајући на ве де не принципе инвестирања, је сте
оства  ривање добити, од но сно капитализација јавних
средстава.

Члан 4.

(1) Утврђивање расположивих јавних средстава у скла -
ду са чла ном 2. став 2. За ко на, те до но ше ње од лу ке у ко је
инструменте ће средства бити инвестирана, за сно ва но је
на прикупљеним информацијама од појединих ресора
Министарства финансија:

а) Ресор за трезор је дужан да утврди термински
мјесечни план дефинисан годишњим од лу ка ма о бу џе ту,
од но сно кварталним финансијским плановима потрошње
буџет ских средстава, у скла ду са чла ном 7. став 1. и чла -
ном 14. став 4. За ко на о извршењу бу џе та Републике
Српске за 2010. годину (“Службени гласник Републике
Српске”, број 115/09).

б) Ресор за фискални систем је дужан да сачини
мјесечни преглед јавних прихода по свим осно ва ма који се
прерасподјељују на систем јединствених рачуна трезора у
скла ду са чла ном 4. За ко на о трезору.

в) Ресор за трезор је дужан сачинити мје сеч ну
пројекцију на пла те потраживања по осно ву средстава, по
осно ву осталих потраживања, те оста ле приливе по осно -
ву пријема средстава посебних на мје на (средства од
сукцесије имовине бивше СФРЈ, средства од продаје
државног капитала на посебним escrow рачунима,
средства од продаје GSM лиценци итд.).

г) Ресор за финансијски систем дужан је доставити
Ресору за трезор одговарајуће по дат ке о бан ка ма који ће
служити као критеријум код инвестирања расположивих
средстава у депозите, као и све зна чај не параметре о ста њу
на тржиш ту капитала и хартија од вриједности и

д) Ресор за трезор је, на бази информација добијених
од Министарства финансија и трезора БиХ, дужан да
сачини кварталну пројекцију от пла те ино-ду га. 

(2) Рок за сачињавање пројекција из ста ва 1. овог чла -
на је три да на прије по чет ка сва ког мје се ца фискалне
године.

Члан 5.

(1) Обраду по да та ка из чла на 4. овог правилника врши
Министарство финансија, Ресор за трезор (Одјељење за
ликвидност и инвестирање) који сачињава:

а) приједлог днев ног трошења буџет ских средстава по
свим осно ва ма,

б) приједлог мје сеч ног трошења средстава, као и
термински план плаћања,

в) приједлог годишњег пла на трошења буџет ских
средстава,

г) приједлог потреба за готовинским средствима са на -
мје ном трошења и

д) приједлог расположивих средстава за инвестирање
са терминским пла ном доспијећа.

(2) Приједлог расположивих средстава за инвестирање
са терминским пла ном Ресор за трезор у писаној форми
доставља инвестиционом менаџеру два да на прије по чет ка
сва ког мје се ца фискалне године.

(3) Инвестициони менаџер може захтијевати да му се
до  ста ве и други приједлози из ста ва 1. овог чла на, те до -
дат не анализе и об ја шње ња у вези са наведеним приједло -
зима.

Члан 6.

Расположива нов ча на средства из чла на 1. овог
правилника инвестираће се у 2010. години искључиво у
орочене депозите код ба на ка ко је имају цертификат о члан -
ству или ко је по сје ду ју важећу са гла сност ентит ет ских
агенција за банкарство на акционе пла но ве о приступању
програму осигурања депозита, у скла ду са Од лу ком о
критеријумима за учешће ба на ка у програму осигурања
депозита Агенције за осигурање депозита Бо сне и
Херцеговине (“Службени гласник Бо сне и Херцеговине”,
бр. 71/05 и 88/09).

Члан 7.

(1) У орочене депозите код јед не бан ке ће се инве сти -
рати највише до 25% расположивих новчаних средстава.

(2) Нај ма ње 10% инвестираних јавних средстава ће се
инвестирати у орочене депозите код бан ке са роком
доспијећа до се дам да на.

Члан 8.

(1) Инвестициони менаџер доноси од лу ку о инвести ра -
њу расположивих новчаних средстава у орочене депозите
код ба на ка према ограничењима из овог правилника, а у
скла ду са За ко ном.

(2) Инвестициони менаџер од лу ку о инвестирању
расположивих новчаних средстава у орочене депозите код
ба на ка у писаном облику доставља Ресору за трезор на
реализацију и припрему уговора о орочавању.

(3) Секретар Министарства финансија или лице ко је
својим рјешењем одреди министар финансија дужно је
прегледати и одобрити уговор из ста ва 2. овог чла на, у
скла ду са законима који регулишу облигационе од но се и
јав не на бав ке.

Члан 9.

Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.09/020-254/10
10. марта 2010. године Министар,
Ба ња Лу ка Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 12. став 4. За ко на о биоцидима
(“Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и чла -
на 82. став 2. За ко на о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09), министар
здравља и социјалне заш тите Републике Српске  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА
БИОЦИДЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и начин рада
Комисије за биоциде (у даљем тек сту: Комисија), сазивање
сједница, права и дужности предсједника, замјеника
предсједника, секретара и других лица ко ја уче ству ју у
раду Комисије.

Члан 2.

Комисију именује министар здравља и социјалне
заштите (у даљем тек сту: министар), са за дат ком да оцје -
њу је документацију ко ја је приложена у по ступ ку до но ше -
ња до зво ле за стављање биоцида на тржиш те и ње го ву
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употребу у скла ду са задацима прописаним чла ном 13. За -
ко на о биоцидима и принципима процјене биоцида, у скла -
ду са правилником донесеним на осно ву чла на 16. став 4.
За ко на о биоцидима.

Члан 3.

(1) Комисија има се дам чла но ва, а бира се на период од
четири године са могућношћу по нов ног из бора за још је -
дан ман дат.

(2) Предсједника, замјеника предсједника и секретара
Комисије бирају чланови Комисије на првој кон -
ститутивној сједници Комисије.

(3) У слу ча ју оправданог од су ства предсједника
Комисије, за мје њу је га ње гов замјеник.

(4) Замјеник предсједника Комисије има сва права и
дужности предсједника Комисије.

Члан 4.

Чланови Комисије потписују изјаву о не по сто ја њу су -
ко ба интереса прије по чет ка рада, у скла ду са чла ном 13.
став 3. За ко на о биоцидима.

Члан 5.

Комисија је са мо стал на у свом раду и до но ше њу
коначних мишљења, об ја шње ња и оцје на о по себ ном
захтје ву.

Члан 6.

(1) Сједнице Комисије су затворене за јав ност и све
што се на сједницама износи представља службену тај ну.

(2) Чланови Комисије потписују изјаву о чу ва њу
службене тај не.

Члан 7.

(1) Сједницу Комисије сазива предсједник у сарадњи
са секретаром Комисије.

(2) Позив за сједницу Комисије доставља се члановима
Комисије нај ма ње се дам да на прије одржавања сједнице.

(3) Уколико се на сједници Комисије разматрају
захтјеви за добијање до зво ле за стављање биоцида на
тржиш те, свим члановима Комисије, уз позив за сједницу,
доставља се и сажетак досијеа о биоциду.

(4) Чланови Комисије мо гу захтијевати увид и у до дат -
ну документацију о биоциду.

Члан 8.

(1) На сједници Комисије мо гу се разматрати са мо они
захтјеви за добијање до зво ле за стављање биоцида на
тржиш те за ко је је приложена пот пу на документација у
скла ду са за ко ном.

(2) Захтјеви за добијање до зво ле у скла ду са ста вом 1.
овог чла на разматрају се према редослиједу под но ше ња
захтје ва.

(3) Из уз етно, мо гу се разматрати захтјеви за добијање
до зво ле за употребу биоцида у ванредним ситуацијама за
ко је се издаје привремена до зо вла, у скла ду са чла ном 29.
За ко на о биоцидима.

Члан 9.

(1) Предсједник Комисије може на сједницу позвати
подносиоца за хтје ва или ње го вог заступника, као и пред -
ста внике, од но сно експерте других органа, организација,
предузећа, уста но ва и институција кад оцијени да је њи -
хово присуство потребно и корисно за до но ше ње од лу ке.

(2) Лица из ста ва 1. овог чла на не ма ју право учество -
вати у до но ше њу од лу ке.

Члан 10.

(1) Сједницу Комисије отвара предсједник и утврђује
да ли сједници присуствују нај ма ње двије трећине укуп ног
броја чла но ва Комисије, ка ко би се мо гла доносити правно
ваљана мишљења, об ја шње ња, од но сно оцје на о под не се -
ном за хтје ву.

(2) На кон утврђивања да су се сте кли услови за рад
Комисије, предсједник предлаже дневни ред.

(3) Ако чланови Комисије усво је предложени дневни
ред, прелази се на рад по сва кој предложеној тачки днев ног
реда.

(4) Уколико чланови Комисије не усво је предложени
дневни ред, спроводи се расправа и гла са ње по истом.

(5) Ако на кон расправе и гла са ња дневни ред сједнице не
бу де прихваћен од стране натполовичне већине при сутних
чла но ва, предсједник Комисије закључком распушт а
сједницу и за ка зу је наредну у року од се дам да на.

Члан 11.

(1) Уколико се на сједници Комисије на кон расправе не
може донијети јед но гла сно закључак о поједином
предмету, приступа се гла са њу присутних чла но ва.

(2) Мишљење, об ја шње ње, од но сно оцје на о по себ ном
за хтје ву су правно ваљани уколико се за исте изјасни
натпо ло вична већина присутних чла но ва.

Члан 12.

(1) У то ку сједнице Комисије секретар води записник.

(2) Мишљења, об ја шње ња, од но сно оцје не о под не се -
ном за хтје ву морају бити ја сно и недвосмислено истакну -
ти у записнику из ста ва 1. овог чла на.

(3) За тач ност по да та ка унесених у записник одговорни
су предсједник и секретар Комисије.

Члан 13.

Члановима Комисије, секретару и административно-
техничком лицу припада право на на док на ду за рад у
Комисији у висини ко ју рјешењем одреди министар, у
скла ду са чла ном 12. став 5. За ко на о биоцидима.

Члан 14.

Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 11/07-020-4/10
3. марта 2010. године Министар,
Ба ња Лу ка Др Ранко Шкрбић, с.р.
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На осно ву чла на 71. За ко на о хемикалијама
(“Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и чла -
на 82. став 2. За ко на о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09), министар
здравља и социјалне заш тите  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА И ПРОВЈЕРИ 

ЗНА ЊА О ЗАШТИТИ ОД ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови, начин стицања
и провјера зна ња о заш тити од опасних хемикалија за
раднике за по сле не у правном и физичком лицу ко је се бави
производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и
средстава за заш титу биља ко ја садрже опа сне хемикалије,
те стицање и провјеру зна ња за савјетника за хемикалије.

Члан 2.

(1) Организацију стручног оспособљавања за рад са
опасним хемикалијама и средствима за заш титу биља ко ја
садрже опа сне хемикалије, провјеру зна ња о заш тити од
опасних хемикалија и издавање потврде о сте че ном зна њу
врши Министарство здравља и социјалне заш тите (у
даљем тек сту: Министарство), у сарадњи са Институ том
заш тите, екологије и информатике Ба ња Лу ка.

(2) Организацију стручног оспособљавања за рад са
биоцидима, провјеру зна ња о заш тити од опасних
хемикалија у биоциду и издавање потврде о сте че ном зна -
њу врши Министарство, у сарадњи са Институ том за
заштиту здравља Републике Српске.
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