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б) мјерења раствора при којима су потребни тачност од +/-1% 

распона узорка и велика отпорност електроде на корозију за неку 
од сљедећих врста раствора:

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

обављати преносним инструментима. Истиче 31. децембра 2025. 
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. Истекло 31. децембра 2019. године. Након тог датума 
може се користити за резервне дијелове за системе за CT и ренд-
генске системе који су стављени на тржиште прије 1. јануара 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:

1. вријеме одзива краће од 25 ns,
2. подручје узорка за откривање веће је од 149 mm2,
3. мултипликацијски фактор већи од 1,3 · 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 · 107.
Изузеци су престали, односно престају да важе са сљедећим 

датумима:
а) 21. јула 2021. године за медицинска средства и инструменте 

за праћење и контролу,
б) 21. јула 2023. године за in vitro дијагностичкa медицинскa 

средствa,
в) 21. јула 2024. године за инструменте за праћење и контролу 

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

називни напон мањи од 125 V измјеничне струје или 250 V исто-
смјерне струје за инструменте за праћење и контролу у индустри-
ји. Истекло 31. децембра 2020. године. Након тог датума може се 
користити за замјенске дијелове за инструменте за праћење и кон-
тролу у индустрији који су стављени на тржиште прије 1. јануара 
2021. године.

41. Олово као термички стабилизатор у поливинил-хлориду 
(PVC) који се употребљава као основни материјал у ампероме-
тријским, потенциометријским и кондуктометријским електрохе-
мијским сензорима који се употребљавају у in vitro дијагностич-
ким медицинским производима за анализу крви и других тјеле-
сних течности и гасова. Истекло 31. марта 2022. године.

42. Жива у електричним закретним конекторима који се упо-
требљавају у системима за интраваскуларно ултразвучно снимање 
који се могу употребљавати при високој радној фреквенцији (> 50 
MHz). Истиче 30. јуна 2026. године.

43. Аноде од кадмијума у Herschovim ћелијама за сензоре за 
кисеоник који се употребљавају у инструментима за праћење и кон-
тролу у индустрији када је потребна осјетљивост већа од 10 ppm. 
Истиче 15. јула 2023. године.

44. Кадмијум у цијевима видео-камера отпорних на зрачење, 
израђеним за камере са средишњом резолуцијом већом од 450 ТВ 
линија које се употребљавају у окружењима у којима изложеност 
јонизујућем зрачењу превазилази 100 Gy/sat, те је укупна доза већа 
од 100 kGy. Примјењује се на производе из члана 3. став 1. тачка 9) 
овог правилника. Истиче 31. марта 2027. године.

45. Di (2-етилхексил) фталат (DEHP) у јонско-селективним 
електродама за примјену у анализи јонских материја присутних у 
људским тјелесним течностима и/или дијализатима која се спрово-
ди на мјесту пружања здравствене заштите. Истиче 21. јула 2028. 
године.

46. Di (2-етилхексил) фталат (DEHP) у пластичним компонен-
тама завојница детектора за магнетску резонанцу. Истиче 1. јануа-
ра 2024. године.

47. Di (2-етилхексил) фталат (DEHP), бензил бутил фталат 
(BBP), дибутил фталат (DBP) и диизобутил фталат (DIBP) у ре-
зервним дијеловима који су употријебљени из медицинских про-
извода, укључујући in vitro дијагностичке медицинске производе, 
и њихових додатака и употребљавају се за њихов поправак или 
обнову, уз услов да се поновна употреба одвија у повратним затво-
реним системима пословања међу привредним друштвима, који се 
могу провјеравати, те да се потрошач обавијести о свакој поновној 
употреби дијелова. Истиче 21. јула 2028. 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. јуна 2011. године са свим измјенама до 1. октобра 2022. 
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:
1) за каблове или резервне дијелове за поправак, поновну упо-

требу, унапређење функција или повећање капацитета:
1. ЕЕО стављене на тржиште прије 1. јула 2006. године,
2. медицинских средстава стављених на тржиште прије 22. 

јула 2014. године,
3. in vitro дијагностичких медицинских средстава стављених 

на тржиште прије 22. јула 2016. године,
4. инструмената за праћење и контролу стављених на тржиште 

прије 22. јула 2014. године,
5. инструмената за праћење и контролу у индустрији ставље-

них на тржиште прије 22. јула 2017. године,
6. ЕЕО обухваћене изузетком и стављене на тржиште прије 

него што је тај изузетак истекао, ако се ради управо о том изузетку;
2) под условом да се поновна употреба одвија између привред-

них друштава у повратним затвореним системима пословања који 
се могу ревидирати и да се о поновној употреби резервних дије-
лова обавијести потрошач, на сљедеће поновно добијене и упо-
тријебљене резервне дијелове, и то:

1. из ЕЕО који су стављени на тржиште прије 1. јула 2006. го-
дине и употријебљени у ЕЕО која је стављена на тржиште прије 1. 
јула 2016. године,

2. из медицинских производа или инструмената за праћење и 
контролу који су стављени на тржиште прије 22. јула 2014. године 
и употријебљени у ЕЕО која је стављена на тржиште прије 22. јула 
2024. године,

3. из in vitro дијагностичких медицинских производа који су 
стављени на тржиште прије 22. јула 2016. године и употријебљени 
у ЕЕО која је стављена на тржиште прије 22. јула 2026. године,

4. из инструмената за праћење и контролу у индустрији који су 
стављени на тржиште прије 22. јула 2017. године и употријебљени 
у ЕЕО која је стављена на тржиште прије 22. јула 2027. године. 

2217 
На основу члана 81. став 8. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 
111/21, 15/22 и 56/22), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА 

КАРАНТИН ЗА ЖИВОТИЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима за карантин за животиње 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 69/19) у чла-
ну 3. испред ријечи: “Карантински” додаје се број један у 
обостраној загради.

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Карантински објекат за кућне љубимце, изузев за 

кућне љубимце из члана 2. овог правилника, у складу са 
прописима о заштити и добробити животиња, јесте објекат 
који је одобрен као хигијеничарска служба или прихвати-
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лиште за животиње за које одобрење о раду издаје надле-
жни орган јединице локалне самоуправе”.

Члан 2.
У члану 4. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Надлежни ветеринарски инспектор има право да 

привремено или трајно одузме животиње (смјести у каран-
тин) у случају постојања сумње на заразну болест или ако 
утврди да власник животиње не поштује одредбе Закона о 
ветеринарству и Закона о заштити и добробити животиња”.

Члан 3.
Послије члана 4. додаје се нови члан 4а, који гласи:

“Члан 4а.
(1) Смјештање животиња у карантински објекат, које 

су привремено или трајно одузете у складу са чланом 4. 
став 4. овог правилника, налаже ветеринарски инспектор 
рјешењем у којем наводи мјере које треба да се спроведу на 
животињама и дужину боравка у карантину.

(2) Трошкове боравка, хране, превоза, обиљежавања и 
спровођења мјера здравствене заштите у карантину сноси 
власник животиња.

(3) Висину трошкова за боравак и храну одређује вла-
сник карантина по хранидбеном дану, у складу са актуел-
ним тржишним цијенама.

(4) Након што ветеринарска организација спроведе рје-
шењем наложене мјере обиљежавања и спровођења мјера 
здравствене заштите и власник измири трошкове наведене 
у ставу 2. овог члана, животиње се могу вратити власнику”.

Члан 4.
У члану 9. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који 

гласе:
“(4) Карантин за кућне љубимце, изузев за кућне љу-

бимце из члана 2. овог правилника, траје осам дана од дана 
смјештања у карантин у складу са Законом о заштити и до-
бробити животиња.

(5) Уколико у року од осам дана од дана смјештања у 
карантин власник кућног љубимца не жели да плати тро-
шкове и преузме кућног љубимца, власник карантина их 
може додијелити другом заинтересованом лицу у складу са 
Законом о заштити и добробити животиња”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-881/22
14. октобра 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

2218
На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), 
члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 29. став 
1. Уредбе о критеријумима за унутрашњу организацију и система-
тизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 109/19), члана 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уред-
бе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар просвјете и културе, уз 
сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И 

КУЛТУРЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству просвјете и културе Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/20 и 104/20) 
члан 17. став 1) мијења се и гласи:

“Члан 17.
(1) У Министарству се систематизује 80 радних мјеста са 94 

извршиоца, од чега 55 радних мјеста државних службеника са 
59 извршилаца, 22 радна мјеста намјештеника са 31 извршио-
цем, радно мјесто министра са једним извршиоцем, радно мјесто 
шефа Кабинета министра са једним извршиоцем и радно мјесто 
савјетника министра са два извршиоца”.

Члан 2.
Послије члана 20. додају се два нова чл. 20а. и 20б, који гласе:

“Члан 20а.
Стручни савјетник за послове планирања, информисања 
и односе са јавношћу
Опис послова: врши сложеније послове из дјелокруга Мини-

старства који захтијевају посебну стручност, а односе се на по-
слове планирања и информисања, представљања Министарства 
у пословима односа са јавношћу; координира активности израде 
планских докумената и извјештаја из ресорне надлежности Ми-
нистарства; предлаже одговарајуће мјере које подстичу промоцију 
рада и активности Министарства; предлаже и имплементира ме-
дијску стратегију Министарства; предлаже планове презентације и 
промоције рада Министарства; даје стручна мишљења, приједлоге 
и сугестије о питањима из дјелокруга послова информисања и од-
носа са јавношћу; учествује у прикупљању  информација и при-
преми извјештаја, анализа и других материјала из дјелокруга Ми-
нистарства; обавља и друге послове по налогу министра. За свој 
рад одговара министру.

Категорија: државни службеник четврте категорије.
Број извршилаца: 1 (један).
Посебни услови: VII степен стручне спреме, филолошки факул-

тет, филозофски факултет или факултет политичких наука, најмање 
двије године радног искуства у траженом степену образовања, поло-
жен стручни испит за рад у републичким органима управе.

Члан 20б.
Виши сарадник за протоколарне и организационе послове
Опис послова: обрађује захтјеве за састанке и пријеме код 

министра; стара се о испуњености материјално-техничких  услова 
за извршавање утврђеног програма пријема, посјета и састанака 
министра; благовремено указује на проблеме који могу утицати 
на извршавање утврђеног програма и отклања их; припрема ка-
лендар посјета и манифестација; руководи дочеком и испраћајем 
гостију који долазе на састанак код министра; организује послове 
превођења за потребе Министарства приликом посјета страних 
представника и делегација; припрема позивнице, писма, честитке, 
поклоне за госте; те обавља и друге послове које одреди непосред-
ни руководилац.

Категорија: намјештеник треће категорије са високом струч-
ном спремом.

Посебни услови: VII степен стручне спреме или завршен први 
циклус студија са најмање 180 ECTS бодова, економски факултет, 
факултет за примијењену економију или други факултет економ-
ског смјера, најмање једна година радног искуства у траженом сте-
пену образовања, познавање рада на рачунару”.

Члан 3.
У члану 27. послије ријечи: “економски факултет” додају се 

ријечи: “факултет за пословне и финансијске студије, факултет за 
менаџмент или други факултет економског смјера”.

Члан 4.
У члану 36. послије ријечи: “број извршилаца” број “7 (се-

дам)” замјењује се бројем “8 (осам)”.

Члан 5.
У члану 37. послије ријечи: “број извршилаца” број “2 (два)” 

замјењује се бројем “1 (један)”.

Члан 6.
У члану 48. послије ријечи: “број извршилаца” број “1 (један)” 

замјењује се бројем “2 (два)”.

Члан 7.
У члану 54. послије ријечи: “број извршилаца” број “2 (два)” 

замјењује се бројем “1 (један)”.

Број: 07.032/020-2853/22
22. септембра 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.




