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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 14. став 1. тачка г) Закона о ученичком 
стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 
72/12), Влада Републике Српске, на 97. сједници, одржаној 
19.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ДОМ БАЊАЛУКА

1. Владимиру Куваљи престаје дужност вршиоца ду-
жности директора Јавне установе Средњошколски дом 
Бањалука.

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

Број: 04/1-012-2-3286/20 Предсједник
19. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), Влада Републике Срп-
ске, на 97. сједници, одржаној 19.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ 
БАЊАЛУКА

1. Горан Бобар именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука на пе-
риод до два мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3287/20 Предсједник
19. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 97. сједници, одржаној 
19.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ДОМ УЧЕНИКА 

БИЈЕЉИНА” БИЈЕЉИНА

1. Владимиру Вуловићу престаје дужности вршиоца 
дужности директора Јавне установе “Дом ученика Бијељи-
на” Бијељина због истека периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-3264/20 Предсједник
19. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 41/03), Влада Републике Срп-
ске, на 97. сједници, одржаној 19.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА” 

БИЈЕЉИНА

1. Владимир Вуловић именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне установе “Дом ученика Бијељина” Бије-
љина на период до два мјесеца.

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

Број: 04/1-012-2-3265/20 Предсједник
19. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2266
На основу члана 8. став 2. Закона о хемикалијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 21/18) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар здравља и со-
цијалне заштите, 13.11.2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ОБИЉЕЖАВАЊУ И ПАКОВАЊУ 

ХЕМИКАЛИЈА

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Правилника
Члан 1.

Овим правилником прописују се класе опасности, тех-
нички критеријуми за класификацију и поступак класифи-
кације хемикалија, начин обиљежавања, паковања и огла-
шавања хемикалија.

Објашњење израза и појмова
Члан 2.

Поједини изрази и појмови у смислу овог правилника 
имају сљедеће значење:

1) класа опасности означава природу физичке опасно-
сти, опасности по здравље људи или опасности по животну 
средину;

2) категорија опасности означава даљу подјелу у окви-
ру сваке класе опасности којом се детаљније одређује сте-
пен опасности;

3) пиктограм опасности означава графички приказ који 
се састоји од сликовног симбола и других графичких еле-
мената, као што су оквир, текстурa или боја позадине, на-
мијењен да укаже на информације својствене предметној 
опасности;

4) ријеч упозорења означава ријеч која указује на одгова-
рајући ниво опасности којом се корисник упозорава на мо-
гућу опасност, а користе се сљедеће двије ријечи упозорења:

1. “Опасност” означава ријеч упозорења која указује на 
веома опасне категорије опасности,

2. “Пажња” означава ријеч упозорења која указује на 
мање опасне категорије опасности;

5) обавјештење о опасности означава израз, у писаној 
форми, додијељен класи и категорији опасности којим се 
описује природа опасности супстанце или смјеше, укључу-
јући и ниво опасности гдје је то потребно;

6) обавјештење о мјерама предострожности означава 
израз, у писаној форми, којим се описују препоручене мје-
ре за смањење или спречавање штетних ефеката који могу 
настати усљед излагања опасној супстанци или смјеши 
приликом њиховог коришћења или одлагања;
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7) произвођач производа означава свако физичко или 

правно лице које производи производ на територији Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Република);

8) полимер означава супстанцу сачињену од молекула 
које карактерише низ једне или више врста мономерних је-
диница, а који су распоређени у опсегу молекуларних маса, 
а разлике у молекуларној маси могу се, прије свега, при-
писати разликама у броју мономерних јединица, при чему 
полимер садржи:

1. више од 50% масеног удјела молекула са најмање 
три мономерне јединице (мономерна јединица означава 
мономерне супстанце у полимеру послије реакције) које су 
ковалентном везом повезане са најмање једном другом мо-
номерном јединицом или другим реактантом,

2. мање од 50% масеног удјела молекула исте моле-
кулске масе;

9) мономер означава супстанцу која може да успоста-
вља ковалентне везе са низом других сличних или разли-
читих молекула под условима релевантне реакције форми-
рања полимера која се користи за дати процес;

10) међупроизвод означава супстанцу која је произведе-
на за употребу и потрошњу у хемијској обради ради претва-
рања у другу супстанцу (у даљем тексту: синтеза);

11) неизоловани међупроизвод означава међупроиз-
вод који се за вријеме синтезе не уклања намјерно (осим 
ради узимања узорка) са опреме на којој се врши синте-
за. Та опрема обухвата реакциони суд, пратећу опрему и 
сву опрему кроз коју супстанца пролази за вријеме сталног 
процеса или серије процеса, као и цијеви за пренос из јед-
ног у други суд ради наредног корака у реакцији, али не 
обухвата резервоаре или друге посуде у којима се супстан-
ца складишти послије производње;

12) легура означава метални материјал, хомоген на ма-
кроскопском нивоу, који се састоји од два или више елеме-
ната спојених на такав начин да се не могу лако раздвојити 
механичким путем, а у смислу овог правилника сматра се 
смјешом;

13) UN RTDG (енгл. United Nations Recommendations on 
the Transport of Dangerous Goods) означава Препоруке Ује-
дињених нација за транспорт опасног терета;

14) гранична вриједност означава концентрацију било 
које класификоване нечистоће, адитива или појединачног 
састојака у супстанци или смјеши, изнад којег се та нечи-
стоћа, адитив или појединачни састојак узима у обзир при-
ликом класификације супстанце или смјеше;

15) гранична концентрација означава концентрацију 
изнад које присуство опасне супстанце у другој супстанци 
или смјеши као нечистоће, адитива или појединачног састојка 
доводи до класификације те супстанце или смјеше као опасне;

16) разлика унутар класе означава разлику у оквиру 
класе опасности која зависи од пута излагања или природе 
ефеката;

17) М-фактор означава коефицијент којим се множи 
концентрација супстанце која је класификована као опасна 
по водену животну средину, акутно – категорија 1 или хро-
нично – категорија 1, а који се користи у методи сумирања 
за класификацију смјеше која садржи ту супстанцу;

18) паковање означава упаковани производ који се 
састоји од амбалаже и садржаја у њој,

19) амбалажа означава једну или више посуда и све дру-
ге додатке или материјале потребне да би посуда испунила 
своју намјену задржавања садржаја и друге безбједносне 
захтјеве,

20) међуамбалажа означава амбалажу која се поставља 
између унутрашње амбалаже, односно производа и споља-
шње амбалаже.

Опасне супстанце, смјеше и класе опасности
Члан 3.

(1) Супстанца или смјеша која испуњава критеријуме за 
класификацију на основу физичке опасности, опасности по 
здравље људи или опасности по животну средину и који су 

наведени у Прилогу 1, у дијеловима од 2. до 5. опасна је и 
класификује се у одговарајуће класе опасности.

(2) Када је у Прилогу 1. наведено да унутар једне класе 
опасности постоје разлике на основу пута излагања или на 
основу природе ефеката, супстанца или смјеша се класифи-
кује у складу са тим разликама.

ГЛАВА II
КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација и класе опасности

Члан 4.
(1) Хемикалије се класификују у једну или више класа 

опасности упоређивањем података о својствима супстанци 
и смјеша са критеријумима за класификацију у одређену 
класу опасности који су наведени у Прилогу 1.

(2) Супстанце и смјеше представљају физичку опа-
сност ако се на основу физичких и хемијских својстава и 
критеријума наведених у Прилогу 1, у Дијелу 2. могу кла-
сификовати у најмање једну од сљедећих класа опасности:

1) експлозиви,
2) запаљиви гасови,
3) аеросоли,
4) оксидирајући гасови,
5) гасови под притиском,
6) запаљиве течности,
7) запаљиве чврсте супстанце и смјеше,
8) самореактивне супстанце и смјеше,
9) самозапаљиве течности,
10) самозапаљиве чврсте супстанце и смјеше,
11) самозагријавајуће супстанце и смјеше,
12) супстанце и смјеше које у контакту са водом осло-

бађају запаљиве гасове,
13) оксидирајуће течности,
14) оксидирајуће чврсте супстанце и смјеше,
15) органски пероксиди,
16) супстанце и смјеше корозивне за метале.
(3) Супстанце и смјеше представљају опасност по здра-

вље људи ако се на основу својстава која утичу на живот 
и здравље људи и критеријума наведених у Прилогу 1, у 
Дијелу 3. могу класификовати у најмање једну од сљедећих 
класа опасности:

1) акутна токсичност,
2) корозивно оштећење коже / иритација коже,
3) тешко оштећење ока / иритација ока,
4) сензибилизација респираторних органа или коже,
5) мутагеност герминативних ћелија,
6) карциногеност,
7) токсичност по репродукцију,
8) специфична токсичност за циљни орган - једнократ-

на изложеност,
9) специфична токсичност за циљни орган - вишекрат-

на изложеност,
10) опасност од аспирације.
(4) Супстанце и смјеше представљају опасност по жи-

вотну средину ако се на основу својстава која утичу на 
животну средину и критеријума наведених у Прилогу 1, у 
дијеловима 4. и 5. могу класификовати у класу опасности: 
“Опасност по водену животну средину”, односно у додатну 
класу опасности: “Опасност по озонски омотач”.

1. Идентификација и процјена података
Идентификација и процјена доступних података о 

супстанцама
Члан 5.

(1) Произвођач, увозник и даљи корисник супстанце 
идентификује релевантне доступне податке на основу којих 
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се утврђује да ли та супстанца представља физичку опа-
сност, опасност по здравље људи или опасност по животну 
средину у складу са Прилогом 1, а нарочито сљедеће:

1) податке добијене примјеном било које методе наведе-
не у члану 8. став 3. овог правилника,

2) податке из епидемиолошких испитивања и искуства 
о ефектима на људе, као што су статистички подаци о про-
фесионалним обољењима и о хемијским удесима,

3) податке добијене одступањем од стандардног режи-
ма испитивања хемикалија када се сматра да испитивање 
није научно неопходно, у складу са Прилогом 7, Дио 1,

4) нове научне податке,
5) друге податке који су добијени међународно призна-

тим програмима о хемикалијама.
(2) Подаци из става 1. овог члана односе се на облик 

или физичко стање у којем се супстанца ставља на тржи-
ште и у којем се очекује да ће бити коришћена.

(3) Произвођач, увозник и даљи корисник процјењује 
податке из става 1. овог члана како би утврдио да ли су 
адекватни, поуздани и научно доказани.

Идентификација и процјена доступних података о 
смјешама
Члан 6.

(1) Произвођач, увозник и даљи корисник смјеше иден-
тификује релевантне доступне податке о самој смјеши или 
супстанцама које она садржи, а на основу којих се утврђује 
да ли смјеша представља физичку опасност, опасност по 
здравље људи или опасност по животну средину у складу 
са Прилогом 1, а нарочито сљедеће:

1) податке о самој смјеши или супстанцама које она 
садржи добијене примјеном било које методе наведене у 
члану 8. став 3. овог правилника,

2) податке из епидемиолошких испитивања и искуства 
о ефектима на људе, као што су статистички подаци о про-
фесионалним обољењима и о хемијским удесима који се 
односе на саму смјешу или супстанце које она садржи,

3) податке добијене одступањем од стандардног режи-
ма испитивања хемикалија, у складу са Прилогом 7,

4) друге податке о самој смјеши или супстанцама које 
она садржи, а који су добијени међународно признатим 
програмима о хемикалијама.

(2) Подаци из става 1. овог члана односе се на облик 
или физичко стање у којем се смјеша ставља на тржиште и 
у којем се очекује да ће бити коришћена.

(3) Ако произвођач, увозник или даљи корисник утвр-
ди да су подаци из става 1. овог члана који су доступни 
за саму смјешу адекватни, поуздани и научно доказани, ти 
подаци се користе за процјену опасности смјеше у складу 
са одјељком 2. ове главе овог правилника.

(4) За процјену опасности смјеше у односу на класе 
опасности мутагеност герминативних ћелија, карциноге-
ност и токсичност по репродукцију, које су наведене у При-
логу 1, у пододјељцима 3.5.3.1, 3.6.3.1. и 3.7.3.1, користе се 
подаци за супстанце које смјеша садржи.

(5) Ако доступни подаци о испитивањима саме смјеше 
указују на ефекте мутагености герминативних ћелија, кар-
циногености или токсичности по репродукцију који нису 
идентификовани у подацима за појединачне супстанце у 
смјеши, такви подаци се узимају у обзир приликом процје-
не опасности смјеше.

(6) За процјену опасности смјеше у односу на класу 
опасности по водену животну средину на основу биоакуму-
лативности и биоразградљивости, које су наведене у При-
логу 1, у пододјељцима 4.1.2.8. и 4.1.2.9, користе се искљу-
чиво релевантни доступни подаци из става 1. овог члана за 
супстанце које смјеша садржи.

(7) Ако нису доступни или су недовољни подаци за 
саму смјешу, за процјену опасности смјеше у складу са чл 
од 9. до 17. овог правилника могу се користи други реле-
вантни, доступни подаци о супстанцама које смјеша садр-

жи и сличним смјешама, под условом да су ти подаци адек-
ватни и поуздани за процјену опасности смјеше у складу са 
чланом 9. ст. 4. и 5. овог правилника.

Испитивања на животињама и људима
Члан 7.

(1) Нова испитивања на животињама ради класифика-
ције супстанци и смјеша врше се само ако нема других ал-
тернатива које обезбјеђују довољну поузданост и квалитет 
података.

(2) Испитивања се не врше на приматима.
(3) Подаци добијени клиничким или другим испитива-

њима на људима могу се користити за класификацију суп-
станци и смјеша у складу са овим правилником.

Прикупљање нових података за супстанце и смјеше
Члан 8.

(1) Ради утврђивања да ли нека супстанца или смјеша 
представља опасност по здравље људи или животну среди-
ну, врше се нова испитивања само под условом да су исцр-
пљени сви други начини прикупљања података, укључују-
ћи и услове наведене у Прилогу 7.

(2) Нова испитивања ради утврђивања да ли супстанца 
или смјеша представља физичку опасност врше се уколико 
нису доступни адекватни и поуздани подаци из претходних 
испитивања.

(3) Нова испитивања из става 1. овог члана врше се у 
складу са:

1) методама које су уређене посебним прописом о мето-
дама испитивања својстава хемикалија или

2) потврђеним научним принципима или методама за 
које је урађена валидација у складу са међународно при-
знатим процедурама.

(4) Испитивања која се врше у сврху испуњавања усло-
ва из овог правилника изводе се на супстанци или смјеши 
у облику или физичком стању у којем се супстанца или 
смјеша ставља на тржиште и у којем се очекује да ће бити 
коришћена.

2. Процјена опасности и класификација

Процјена података о опасности за супстанцу и смјешу
Члан 9.

(1) Произвођач, увозник или даљи корисник супстанце 
или смјеше, ради одређивања опасности које супстанца или 
смјеша представљају, процјењује идентификоване податке 
у складу са чл. од 5. до 8. овог правилника, тако што на 
њих примјењује критеријуме за класификацију наведене у 
Прилогу 1, у дијеловима од 2. до 5.

(2) Приликом процјене доступних података добијених 
методама испитивања које нису наведене у члану 8. став 3. 
овог правилника, произвођач, увозник или даљи корисник 
те методе упоређује са наведеним методама да би устано-
вио да ли су подаци добијени у овим испитивањима такви 
да се могу користити за процјену из става 1. овог члана.

(3) Ако се критеријуми за класификацију не могу директ-
но примијенити на идентификоване податке, произвођач, 
увозник или даљи корисник утврђује квалитет података на 
основу стручне процјене у складу са Прилогом 1, пододјељак 
1.1.1, ради процјене опасности супстанце или смјеше, узи-
мајући у обзир и услове наведене у Прилогу 7, одјељак 1.2.

(4) Када су за смјешу доступни само подаци у складу са 
чланом 6. став 7. овог правилника, произвођач, увозник или 
даљи корисник за процјену опасности смјеше користи на-
чела премошћавања наведена у пододјељку 1.1.3. и у дије-
ловима 3. и 4. Прилога 1.

(5) Ако се на податке из става 4. овог члана не могу 
примијенити начела премошћавања или стручна процјена 
и утврђивање квалитета података из дијела 1. Прилога 1, 
произвођач, увозник или даљи корисник за процјену пода-
така користи друге методе које су наведене у Прилогу 1, у 
дијеловима 3. и 4.
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(6) Приликом процјене доступних података у сврху кла-

сификације, произвођач, увозник и даљи корисник узима у 
обзир облик или физичко стање у којем се супстанца или 
смјеша стављају на тржиште и у којем се очекује да ће бити 
коришћене.

Граничне концентрације за класификацију супстанци и 
смјеша
Члан 10.

(1) Специфична и општа гранична концентрација 
додјељују се супстанци да би се указало на концентрацију 
изнад које присуство опасне супстанце у другој супстанци 
или смјеши као нечистоће, адитива или појединачног 
састојка доводи до класификације те супстанце или смјеше 
као опасне.

(2) Произвођач, увозник или даљи корисник одређује 
специфичну граничну концентрацију када адекватни и по-
уздани научни подаци показују да је опасност од супстанце 
очита, иако је супстанца присутна у концентрацији нижој 
од концентрације која је прописана за било коју класу опа-
сности из Прилога 1, у Дијелу 2. или нижој од општих гра-
ничних концентрација прописаних за одговарајућу класу 
опасности из Прилога 1, у дијеловима 3, 4. или 5.

(3) Произвођач, увозник или даљи корисник може да 
одреди специфичну граничну концентрацију и у случају 
када адекватни и поуздани научни подаци показују да опа-
сност од супстанце класификоване као опасне није очита, 
иако је супстанца присутна у концентрацији вишој од про-
писане концентрације за одговарајућу класу опасности из 
Прилога 1, у Дијелу 2. или вишој од општих граничних 
концентрација прописаних за одговарајућу класу опасно-
сти из Прилога 1, у дијеловима 3, 4. или 5.

(4) Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, специфичне гра-
ничне концентрације не одређују се за усаглашене класе 
опасности или разлике унутар њих за супстанце које се на-
лазе у Списку класификованих супстанци.

(5) Приликом одређивања специфичне граничне кон-
центрације произвођач, увозник и даљи корисник узима 
у обзир сваку специфичну граничну концентрацију за ту 
супстанцу која је дата у Инвентару класификације и обиље-
жавања у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ).

(6) У поступку класификације, специфичне граничне 
концентрације из ст. од 1. до 3. овог члана имају предност у 
односу на концентрације за класе опасности из Прилога 1, 
у Дијелу 2. и опште граничне концентрације прописане за 
одговарајуће класе опасности из Прилога 1, у дијеловима 
3, 4. или 5.

М-фактори за класификацију супстанци и смјеша
Члан 11.

(1) Произвођач, увозник или даљи корисник одређује 
М-фактор за супстанцу која је класификована као опасна 
по водену животну средину, акутно – категорија 1, или хро-
нично – категорија 1.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, М-фактор се не 
одређује за усаглашене класе опасности или разлике уну-
тар њих за супстанце које се налазе у Списку класифи-
кованих супстанци и за које је М-фактор наведен у том 
списку.

(3) Произвођач, увозник или даљи корисник одређује 
М-фактор и за супстанцу која се налази у Списку класи-
фикованих супстанци и класификована је као опасна по 
водену животну средину, акутно – категорија 1, или хро-
нично – категорија 1, а за коју М-фактор није наведен у 
том списку.

(4) М-фактор се примјењује приликом класификације 
смјеше или друге супстанце која садржи супстанцу из ста-
ва 1. овог члана када се у поступку класификације користи 
метода сумирања.

(5) Приликом одређивања М-фактора произвођач, уво-
зник или даљи корисник узима у обзир сваки М-фактор 
за ту супстанцу који је дат у Инвентару класификације и 
обиљежавања у ЕУ.

Граничне вриједности
Члан 12.

(1) У поступку класификације супстанце узима се у об-
зир присуство друге опасне супстанце као нечистоће, ади-
тива или појединачног састојка уколико је њена концентра-
ција једнака или већа од граничних вриједности одређених 
на начин прописан у Прилогу 1, у пододјељку 1.1.2.2.

(2) У поступку класификације смјеше узима се у обзир 
присуство опасне супстанце као састојка или као нечистоће 
или адитива уколико је њена концентрација једнака или 
већа од граничних вриједности одређених на начин пропи-
сан у Прилогу 1, у пододјељку 1.1.2.2.

Посебни случајеви који захтијевају даљу процјену
Члан 13.

Произвођач, увозник или даљи корисник у поступку 
класификације користи сљедеће податке уколико су иден-
тификовани приликом процјене података о опасности суп-
станце или смјеше из члана 9. овог правилника:

1) адекватне и поуздане податке који показују да се фи-
зичке опасности супстанце или смјеше идентификоване 
у пракси разликују од оних које су добијене као резултат 
спроведених испитивања,

2) податке добијене као резултат научних експеримена-
та који показују да супстанца или смјеша није биораспо-
ложива,

3) адекватне и поуздане научне податке који указују на 
могућност појаве синергистичких или антагонистичких 
ефеката између супстанци садржаних у смјеши, ако је про-
цјена опасности смјеше вршена на основу података о суп-
станцама које смјеша садржи.

Одлука о класификација супстанци и смјеша
Члан 14.

Када се на основу процјене података из чл. 9. и 13. овог 
правилника утврди да супстанца или смјеша испуњава кри-
теријуме за класификацију наведене у Прилогу 1, у дије-
ловима 2, 3, 4. и 5, произвођач, увозник и даљи корисник 
класификује супстанцу или смјешу у једну класу опасно-
сти или више класа опасности, односно у једну или више 
разлика унутар тих класа, и додјељује им:

1) једну категорију опасности или више категорија опа-
сности за сваку релевантну класу опасности или разлику 
унутар тих класа,

2) једно обавјештење о опасности или више обавјеште-
ња о опасности које одговара свакој од категорија из тачке 
1) овог члана.

Посебна правила за класификацију смјеша
Члан 15.

(1) На класификацију смјеше не утичу подаци који ука-
зују да супстанца:

1) реагује споро са атмосферским гасовима, нарочито 
кисеоником, угљен-диоксидом и воденом паром, градећи 
различите супстанце у малој концентрацији,

2) реагује веома споро са другим супстанцама у смјеши, 
градећи различите супстанце у малој концентрацији,

3) може да се самополимеризује, градећи олигомере 
или полимере у малој концентрацији.

(2) Поступак класификације смјеше на основу експло-
зивности, оксидативности или запаљивости не врши се ако:

1) ниједна супстанца у смјеши не посједује било које од 
тих својстава и ако се на основу доступних података може 
закључити да смјеша неће изазвати опасности те врсте,

2) научни подаци указују да промјена у саставу смјеше 
неће довести до промјене у класификацији смјеше.

Ревизија класификације супстанци и смјеша
Члан 16.

(1) Произвођач, увозник или даљи корисник предузима 
све потребне мјере како би се информисао о новим науч-
ним или техничким подацима који могу утицати на класи-
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фикацију супстанце и смјеше које ставља на тржиште, те 
врши ревизију њихове класификације, узимајући у обзир и 
нове адекватне и поуздане податке.

(2) Произвођач, увозник или даљи корисник врши ре-
визију класификације смјеше ако је дошло до промјена у 
саставу смјеше, и то:

1) промјене почетне концентрације једног опасног 
састојка или више опасних састојака смјеше тако да је 
промјена једнака или је већа од опсега наведених у Прило-
гу 1, у Дијелу 1, у Табели 1.2,

2) замјене, односно додавања једног опасног састојка 
или више опасних састојака тако да је њихова концентра-
ција једнака или је већа од граничних вриједности наведе-
них у Прилогу 1, у пододјељку 1.1.2.2.

(3) Ревизија класификације у складу са ст. 1. и 2. овог 
члана не врши се ако постоје валидни и научно потврђени 
подаци који указују да настале промјене неће довести до 
промјене класификације.

(4) Произвођач, увозник или даљи корисник треба да 
прилагоди класификацију супстанце или смјеше резулта-
тима ревизије, осим када је супстанца укључена у Списак 
класификованих супстанци.

(5) На супстанце или смјеше које су уређене прописи-
ма о биоцидним производима или средствима за заштиту 
биља примјењују се поред захтјева из овог правилника и 
захтјеви из тих прописа.

Класификација супстанци укључених у Инвентар 
класификације и обиљежавања у ЕУ

Члан 17.
(1) Произвођач или увозник може да класификује суп-

станцу различито од класификације те супстанце наведене 
у Инвентару класификације и обиљежавања у ЕУ, под усло-
вом да приликом уписа те хемикалије у Инвентар хемика-
лија достави Министарству здравља и социјалне заштите 
(у даљем тексту: Министарство) образложење за другачију 
класификацију.

(2) Изузетно, став 1. овог члана не примјењује се уколи-
ко је класификација супстанце наведена у Инвентару кла-
сификације и обиљежавања у ЕУ усаглашена класифика-
ција која је наведена у Списку класификованих супстанци.

ГЛАВА III

ОБИЉЕЖАВАЊE

1. Садржај етикете

Општа правила
Члан 18.

(1) На амбалажи супстанце или смјеше класификоване 
као опасне налази се етикета која садржи сљедеће елементе 
обиљежавања:

1) име, адресу и број телефона снабдјевача,
2) номиналну количину супстанце или смјеше у пако-

вању које је намијењено за општу употребу, осим ако је та 
количина назначена на другом мјесту на паковању,

3) идентификаторе производа из члана 19. овог правил-
ника,

4) пиктограме опасности у складу са чланом 20. овог 
правилника, уколико је то примјењиво,

5) ријечи упозорења у складу са чланом 21. овог пра-
вилника, уколико је то примјењиво,

6) обавјештења о опасности у складу са чланом 22. овог 
правилника, уколико је то примјењиво,

7) обавјештења о мјерама предострожности у складу са 
чланом 23. овог правилника, уколико је то примјењиво,

8) додатне информације у складу са чланом 26. овог 
правилника, уколико је то примјењиво.

(2) Етикета је написана на једном од језика који су у 
службеној употреби у Републици.

(3) Етикета може бити написана на више језика, под 
условом да су на свим коришћеним језицима наведени исти 
подаци.

Идентификатори производа
Члан 19.

(1) Етикета садржи податке који омогућавају идентифи-
кацију супстанце или смјеше (у даљем тексту: идентифика-
тори производа).

(2) Израз који се користи за идентификацију супстанце 
или смјеше исти је као онај који се користи у безбједно-
сно-техничком листу (у даљем тексту: БТЛ), сачињеном у 
складу са посебним прописом којим се прописује садржај 
БТЛ-а.

(3) Идентификатор производа за супстанцу садржи нај-
мање сљедеће:

1) назив и идентификациони број који је додијељен 
супстанци у Списку класификованих супстанци, ако је суп-
станца укључена у тај списак,

2) назив и идентификациони број који је додијељен 
супстанци у Инвентару класификације и обиљежавања у 
ЕУ, ако супстанца није укључена у Списак класификованих 
супстанци, али је укључена у овај инвентар,

3) CAS број заједно са називом према IUPAC номенкла-
тури или CAS број заједно са другим међународно призна-
тим хемијским називом или називима ако супстанца није 
укључена у Списак класификованих супстанци нити у Ин-
вентар класификације и обиљежавања у ЕУ,

4) назив према IUPAC номенклатури или други међу-
народно признат хемијски назив, ако CAS број није до-
ступан.

(4) У случају када назив према IUPAC номенклатури 
садржи више од 100 карактера, као идентификатор може да 
се користи други назив, као што је уобичајени назив, трго-
вачки назив или скраћеница.

(5) Идентификатор производа за смјешу садржи:
1) трговачки назив или ознаку за смјешу,
2) идентитет свих супстанци у смјеши које доприносе 

класификацији смјешe у класе опасности: акутна токсич-
ност, корозивно оштећење коже или озбиљно оштећења 
ока, мутагеност герминативних ћелија, карциногеност, ток-
сичност по репродукцију, сензибилизација респираторних 
органа или коже, специфична токсичности за циљни орган 
или опасност од аспирације.

(6) Када смјеша садржи више од четири супстанце 
чији идентитет треба да се наведе на етикети у складу са 
ставом 5. тачка 2) овог члана, довољно је навођење најви-
ше четири хемијска назива, изузев када је више од четири 
назива неопходно да се укаже на природу и озбиљност 
опасности.

(7) Одабрани хемијски називи треба да идентификују 
супстанце у смјеши које представљају највећу опасност 
по здравље људи, а које су превасходно допринијеле кла-
сификацији смјеше и избору одговарајућих обавјештења о 
опасности.

Пиктограми опасности
Члан 20.

(1) Етикета садржи један или више одговарајућих пик-
тограма опасности који илуструју релевантну опасност.

(2) Пиктограми опасности испуњавају услове наведене 
у Прилогу 1, у пододјељку 1.2.1. и у Прилогу 5.

(3) Пиктограми опасности који одговарају свакој поје-
диначној класификацији наведени су у табелама које садр-
же елементе обиљежавања, прописане за сваку од класа 
опасности наведених у Прилогу 1.

(4) Ознаке за пиктограме опасности, које се састоје од 
латиничких слова “GHS” и одговарајућег броја, налазе се 
у Прилогу 5. у табелама које садрже: ознаку за пиктограм 
опасности, пиктограм опасности, класу опасности и кате-
горију опасности на коју се пиктограм односи.
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Ријечи упозорења

Члан 21.
(1) Етикета садржи одговарајућу ријеч упозорења у 

складу са класификацијом опасне супстанце или смјеше.
(2) Ријеч упозорења којa одговара свакој појединачној 

класификацији налази се у табелама из Прилога 1, у дије-
ловима од 2. до 5, које садрже елементе обиљежавања про-
писане за сваку класу опасности.

(3) Када се ријеч упозорења: “Опасност” налази на ети-
кети, ријеч упозорења: “Пажња” не приказује се на етикети.

Обавјештења о опасности
Члан 22.

(1) Етикета садржи одговарајућа обавјештења о опасно-
сти у складу са класификацијом опасне супстанце или смјеше.

(2) Обавјештења о опасности која одговарају сва-
кој појединачној класификацији налазе се у табелама из 
Прилога 1, у дијеловима од 2. до 5, које садрже елементе 
обиљежавања прописане за сваку класу опасности.

(3) Када је супстанца укључена у Списак класифико-
ваних супстанци, на етикети се наводе обавјештења о опа-
сности која одговарају свакој специфичној класификацији 
датој у овом списку, заједно са обавјештењима о опасности 
из става 2. овог члана за класе опасности које нису наведе-
не у овом списку.

(4) Обавјештења о опасности састоје се од латиничког 
слова “H” и одговарајућег троцифреног броја и гласе као 
што је наведено у Прилогу 3.

Обавјештења о мјерама предострожности
Члан 23.

(1) Етикета садржи одговарајућа обавјештења о мјера-
ма предострожности у складу са класификацијом опасне 
супстанце или смјеше.

(2) Обавјештења о мјерама предострожности налазе се 
у табелама Прилога 1, у дијеловима од 2. до 5, које садрже 
елементе обиљежавања за сваку класу опасности.

(3) Одабир обавјештења о мјерама предострожности 
која се приказују на етикети врши се у складу са критерију-
мима наведеним у Прилогу 4, у Дијелу 1, узимајући у обзир 
обавјештења о опасности и намјераване или идентификова-
не употребе супстанце или смјеше.

(4) Обавјештења о мјерама предострожности састоје се 
од латиничког слова “P” и одговарајућег троцифреног броја 
и гласе као што је наведено у Прилогу 4.

Одступања од прописаног обиљежавања у посебним 
случајевима
Члан 24.

Посебне одредбе о обиљежавању наведене су у Прило-
гу 1, у одјељку 1.3. и примјењују се на:

1) преносиве цилиндре за гас,
2) контејнере за гас намијењене за пропан, бутан или 

течни нафтни гас,
3) аеросоле и контејнере са запечаћеним распршивачем 

који садрже супстанце или смјеше које представљају опа-
сност од аспирације,

4) метале у чврстом стању, легуре, смјеше које садрже 
полимере, смјеше које садрже еластомере,

5) експлозиве који се стављају на тржиште у сврху 
постизања експлозивног или пиротехничког ефекта, наве-
дене у Прилогу 1, у одјељку 2.1,

6) супстанце или смјеше које су класификоване као ко-
розивне за метале, али нису класификоване као корозивне 
за кожу, односно као тешко оштећење ока (категорија 1).

Употреба алтернативног хемијског назива
Члан 25.

(1) Произвођач, увозник или даљи корисник користи 
алтернативни хемијски назив супстанце садржане у смје-
ши ако му је то одобрила Европска агенција за хемикалије.

(2) Алтернативни хемијски назив даје се у облику на-
зива којим се означава најважнија функционална хемијска 
група или у облику алтернативне ознаке када супстанца 
испуњава критеријуме из Дијела 1, Прилога 1. и када је 
пружен доказ да откривање хемијског идентитета те суп-
станце на етикети или у БТЛ-у угрожава повјерљивост по-
словања, а посебно права интелектуалног власништва.

Додатне информације на етикети
Члан 26.

(1) Додатна обавјештења о опасности за супстанцу или 
смјешу које имају одређена физичка својства или својства 
опасна по здравље људи наведена су у Прилогу 2, у Дијелу 
1, у одјељцима 1.1. и 1.2, приказују се у дијелу етикете за 
додатне информације.

(2) Додатна обавјештења из става 1. овог члана гласе 
као што је наведено у Прилогу 2, у Дијелу 1, у одјељцима 
1.1. и 1.2, те у Прилогу 3, у Дијелу 2.

(3) За супстанцу која је укључена у Списак класифико-
ваних супстанци, у дијелу етикете за додатне информације 
наводе се и додатна обавјештења о опасности која су наве-
дена у том списку.

(4) Додатно обавјештење о опасности за супстанцу или 
смјешу које се сматрају средствима за заштиту биља и ре-
гулисане су посебним прописом приказује се у дијелу ети-
кете за додатне информације.

(5) Додатно обавјештење из става 4. овог члана гласи 
као што је наведено у Прилогу 2, у Дијелу 4 и Прилогу 3, 
у Дијелу 3.

(6) Снабдјевач може у дијелу за додатне информације 
на етикети приказати и друге додатне информације које 
нису наведене у ст. од 1. до 5. овог члана, под условом да 
те информације не смањују уочљивост елемената обиље-
жавања из члана 18. став 1. т. од 1) до 7) овог правилника, 
да пружају додатне информације, да нису контрадикторне 
и да не доводе у сумњу валидност других информација које 
су дате у елементима обиљежавања на етикети.

(7) Изјаве као што су: “није токсично”, “није штетно”, 
“није загађујуће”, “еколошко” или друге изјаве које указују 
на то да супстанца или смјеша није опасна и, као изјаве које 
нису у складу са класификацијом супстанце или смјеше, 
не приказују се на етикети или амбалажи супстанце или 
смјеше.

(8) Смјеша која садржи супстанцу која је класификова-
на као опасна обиљежава се у складу са подацима из При-
лога 2, у Дијелу 2.

(9) Додатна обавјештења за смјешу из става 8. овог чла-
на гласе као што је дато у Прилогу 3, у Дијелу 3. и приказу-
ју се у дијелу етикете за додатне информације.

(10) Етикета смјеше из става 8. овог члана садржи и 
идентификатор производа из члана 19. овог правилника, 
као и име, адресу и број телефона снабдјевача смјеше.

(11) Ознаке за додатна обавјештења о опасности састоје 
се од латиничких слова “EUН” и одговарајућег троцифре-
ног броја и наведене су у Прилогу 2. заједно са припа-
дајућим текстом.

Принципи првенства за пиктограме опасности
Члан 27.

(1) Када супстанци или смјеши на основу класифи-
кације одговара више од једног пиктограма опасности, с 
циљем смањења броја неопходних пиктограма опасности 
на етикети, примјењују се сљедећи принципи првенства:

1) ако се на етикети приказује пиктограм опасности 
“GHS01”, употреба пиктограма опасности “GHS02” и 
“GHS03” није обавезна, осим у случајевима када је навође-
ње више од једног од ових пиктограма опасности обавезно,

2) ако се на етикети приказује пиктограм опасности 
“GHS06”, пиктограм опасности “GHS07” не приказује се,

3) ако се на етикети приказује пиктограм опасности 
“GHS05”, пиктограм опасности “GHS07” не приказује се у 
случају иритације коже или ока,
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4) ако се на етикети приказује пиктограм опасности 
“GHS08” за сензибилизацију респираторних органа, пик-
тограм опасности “GHS07” не приказује се у случају сен-
зибилизације коже или иритације коже или ока,

5) ако се на етикети приказује пиктограм опасности 
“GHS02” или “GHS06”, употреба пиктограма опасности 
“GHS04” није обавезна.

(2) Када супстанци или смјеши на основу класифи-
кације одговара више од једног пиктограма опасности за 
исту класу опасности, на етикети се приказује пиктограм 
опасности који одговара најопаснијој категорији за сваку 
релевантну класу опасности.

(3) За супстанце које су укључене у Списак класифико-
ваних супстанци и класификоване су у складу са чл. од 4. 
до 17. овог правилника, на етикети се приказује пиктограм 
опасности који одговара најопаснијој категорији за сваку 
релевантну класу опасности.

Принцип првенства за обавјештења о опасности
Члан 28.

Ако је супстанца или смјеша класификована у неколико 
класа опасности или у неколико разлика унутар тих класа, 
сва обавјештења о опасности која произлазе из класифика-
ције приказују се на етикети, осим уколико се понављају 
или су сувишна.

Принципи првенства за обавјештења о мјерама 
предострожности

Члан 29.
(1) Када се приликом одабира обавјештења о мјерама 

предострожности утврди да су одређена обавјештења су-
вишна или су непотребно додијељена одређеној супстанци, 
смјеши или амбалажи, таква обавјештења се изостављају 
са етикете.

(2) Ако је супстанца или смјеша намијењена за општу 
употребу, на етикети се приказује и једно обавјештење о 
мјерама предострожности које се односи на одлагање те 
супстанце или смјеше, као и одлагање њене амбалаже, 
осим ако такво обавјештење није потребно у складу са чла-
ном 23. овог правилника.

(3) Ако супстанца или смјеша није намијењена за општу 
употребу, обавјештење о мјерама предострожности које се 
односи на одлагање није неопходно уколико одлагање те 
супстанце, смјеше или њене амбалаже не представља опа-
сност по здравље људи или животну средину.

(4) На етикети се приказује највише шест обавјештења 
о мјерама предострожности, осим уколико је више обавје-
штења неопходно да би се приказала природа и озбиљност 
опасности.

Изузеци од услова за обиљежавање и паковање
Члан 30.

(1) Када је амбалажа супстанце или смјеше таквог обли-
ка или је толико мала да је немогуће задовољити услове за 
етикету из члана 32. овог правилника, елементи обиљежа-
вања дефинисани чланом 18. став 2. овог правилника при-
казују се у складу са Прилогом 1, пододјељак 1.5.1.

(2) Ако на начин одређен у ставу 1. овог члана није 
могуће приказати све потребне елементе обиљежавања 
на етикети, одређени елементи обиљежавања могу се 
изоставити са етикете у складу са Прилогом 1, по-
додјељак 1.5.2.

(3) Када је опасна супстанца или смјеша из Прилога 2, 
Дио 5. намијењена за општу употребу и ставља се на тржи-
ште без амбалаже, уз њу се доставља примјерак елемената 
обележавања у складу са чланом 18. овог правилника.

(4) За одређене смјеше класификоване као опасне по 
животну средину за које се може доказати да ће доћи до 
смањења утицаја на животну средину, одређују се изузе-
ци од појединих одредаба обиљежавања у вези са ефек-
тима на животну средину, који су наведени у Прилогу 2, 
у Дијелу 2.

Ажурирање информација на етикети
Члан 31.

(1) Снабдјевач без одлагања ажурира етикету у случају 
измјена у класификацији и обиљежавању супстанце или 
смјеше када нова класификација указује на већу опасност 
или када је потребно приказати додатне елементе обиље-
жавања у складу са чланом 26. овог правилника, а с циљем 
заштите здравља људи и животне средине.

(2) Када су потребне измјене обиљежавања друга-
чије од оних наведених у ставу 1. овог члана, снабдјевач 
ажурира етикету у року од 18 мјесеци од настанка тих 
измјена.

(3) За опасну супстанцу или смјешу која се сматра 
средством за заштиту биља или биоцидним производом 
снабдјевач ажурира етикету у складу са одредбама пропи-
са којима се уређују средства за заштиту биља и биоцидни 
производи.

2. Постављање етикете

Општа правила за постављање етикета
Члан 32.

(1) Етикета се добро причвршћује на једну или више 
површина амбалаже у којој је супстанца или смјеша непо-
средно смјештена тако да се подаци читају хоризонтално 
када је паковање положено на уобичајен начин.

(2) Боја и изглед етикете треба да буду такви да се 
пиктограм опасности јасно издваја у односу на остатак 
етикете.

(3) Елементи обиљежавања из члана 18. став 1. овог 
правилника треба да буду јасно и неизбрисиво приказани 
на етикети, тако да се јасно издвајају у односу на поза-
дину и да буду такве величине и размака да се могу лако 
читати.

(4) Облик, боја и величина пиктограма опасности, као и 
димензије етикете наведени су у Прилогу 1, у пододјељку 
1.2.1.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, етикета није по-
требна ако су елементи обиљежавања из члана 18. став 1. 
јасно приказани на самој амбалажи.

(6) У случајевима из става 5. овог члана, чл. од 18. до 
36. овог правилника који се односе на етикету примјењују 
се на информације које се приказују на амбалажи.

Распоред информација на етикети
Члан 33.

(1) Пиктограми опасности, ријечи упозорења, обавје-
штења о опасности и обавјештења о мјерама предостро-
жности приказују се заједно на етикети.

(2) Редослијед обавјештења о опасности на етикети 
одређује снабдјевач, водећи рачуна да сва обавјештења 
о опасности која су исписана на истом језику буду гру-
писана.

(3) Редослијед обавјештења о мјерама предострожно-
сти на етикети одређује снабдјевач, водећи рачуна да сва 
обавјештења о мјерама предострожности која су исписана 
на истом језику буду груписана.

(4) Група обавјештења о опасности из става 2. овог чла-
на на етикети мора се налазити поред групе обавјештења о 
мјерама предострожности из става 3. овог члана.

(5) Дио за додатне информације на етикети који садржи 
додатна обавјештења из члана 26. овог правилника мора се 
налазити поред других елемената обиљежавања на етикети 
из члана 18. став 1. овог правилника.

(6) Поред прописане употребе боје у пиктограмима 
опасности, боја се може користити и у другим дијеловима 
етикете да би се задовољили посебни захтјеви за обиље-
жавање.

(7) Елементи обиљежавања који произлазе из других 
прописа приказују се у дијелу етикете за додатне информа-
ције, у складу са чланом 26. овог правилника.
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Посебна правила за обиљежавање спољашње и 

унутрашње амбалаже
Члан 34.

(1) Када се опасна супстанца или смјеша налази у ам-
балажи која се састоји од спољашње и унутрашње амбала-
же, укључујући и међуамбалажу, а спољашња амбалажа је 
обиљежена у складу са прописима о превозу опасних мате-
рија, унутрашња амбалажа и међуамбалажа обиљежавају 
се у складу са овим правилником.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, спољашња амбала-
жа може бити обиљежена и у складу са овим правилником.

(3) У случајевима када пиктограми опасности према 
овом правилнику упозоравају на исте опасности на које се 
односе и пиктограми опасности према прописима о превозу 
опасних материја, пиктограми опасности у складу са овим 
правилником не приказују се на спољашњој амбалажи.

Изузеци од посебних правила за обиљежавање спољашње 
и унутрашње амбалаже

Члан 35.
(1) Изузетно од члана 34. овог правилника, када у скла-

ду са прописима о превозу опасних материја није потребно 
обиљежавати спољашњу амбалажу, и спољашња и унутра-
шња амбалажа, као и међуамбалажа обиљежавају се у скла-
ду са овим правилником.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако спољашња ам-
балажа омогућава јасну видљивост унутрашње амбалаже 
или међуамбалаже, спољашња амбалажа не мора да буде 
обиљежена.

Посебна правила за обиљежавање јединствене амбалаже
Члан 36.

(1) Када се опасна супстанца или смјеша налази у је-
динственој амбалажи која служи и за стављање на тржи-
ште и за транспорт, та амбалажа се обиљежава и у складу 
са овим правилником и у складу са прописима о превозу 
опасних материја.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, када пиктограми 
опасности према овом правилнику упозоравају на исте опа-
сности на које се односе и пиктограми опасности у складу 
са прописима о превозу опасних материја, пиктограми опа-
сности у складу са овим правилником не приказују се на 
јединственој амбалажи.

ГЛАВА IV

АМБАЛАЖА И РЕКЛАМИРАЊЕ

Услови за амбалажу
Члан 37.

(1) Амбалажа опасне супстанце или смјеше испуњава 
услове ако:

1) је осмишљена и направљена тако да њен садржај не 
може да исцури, осим када су прописани посебни безбјед-
носни уређаји,

2) материјали од којих су израђени амбалажа и затва-
рачи нису подложни оштећењима у додиру са садржајем, 
нити склони реакцијама са садржајем у којима настају опа-
сна једињења,

3) су амбалажа и затварачи довољно јаки и чврсти како 
не би попустили и како би безбједно поднијели уобичајена 
оптерећења и напрезања којима се излажу приликом руко-
вања,

4) је амбалажа опремљена затварачима који се могу 
отварати и затварати више пута изведена тако да се може 
отварати и затварати више пута, а да садржај не исцури.

(2) Амбалажа која садржи опасну супстанцу или смје-
шу намијењену за општу употребу нема облик или дизајн 
који могу привући пажњу дјеце или довести потрошаче у 
заблуду, нити има сличан начин приказивања или дизајн 
који се користи за храну, храну за животиње, лијекове и ме-
дицинска средства или козметичке производе који би довео 
потрошаче у заблуду.

(3) Амбалажа која садржи супстанцу или смјешу које 
испуњавају критеријуме наведене у Прилогу 2, у одјељку 
3.1.1. има затварач који дјеци отежава отварање, у складу са 
захтјевима наведеним у Прилогу 2, у пододјељцима 3.1.2, 
3.1.3 и 3.1.4.2.

(4) На амбалажи која садржи супстанцу или смјешу које 
испуњавају критеријуме наведене у Прилогу 2, у пододјељ-
ку 3.2.1. истакнуто је тактилно упозорење на опасност, у 
складу са Прилогом 2, пододјељак 3.2.2.

(5) На течни детерџент за веш за општу употребу, де-
финисан прописом којим се уређује стављање детерџената 
на тржиште, који се налази у растворљивој амбалажи за 
једнократну употребу, примјењују се додатни захтјеви де-
финисани и наведени у Прилогу 2, у одјељку 3.3.

(6) За амбалажу супстанце или смјеше која задовољава 
услове прописа о превозу опасних материја ваздушним, по-
морски и друмским саобраћајем, жељезницом или унутра-
шњим пловним путевима сматра се да је у складу са усло-
вима става 1. т. од 1) до 3) овог члана.

Садржај рекламе
Члан 38.

Реклама за супстанцу класификовану као опасну ука-
зује на одговарајућу класу или категорију опасности.

Рекламирање код закључивања уговора на даљину
Члан 39.

(1) Реклама за смјешу класификовану као опасну или 
смјешу из члана 26. ст. од 8. до 10. овог правилника којом се 
купцу омогућава закључење уговора о продаји на даљину 
без претходног увида у податке на етикети указује на врсту 
или врсте опасности које су наведене на етикети.

(2) На рекламу из става 1. овог члана примјењују се 
одредбе прописа о заштити потрошача.

ГЛАВА V

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чување података
Члан 40.

Снабдјевач прикупља и чува све податке коришћене за 
класификацију и обиљежавање у складу са овим правил-
ником најмање десет година након посљедњег стављања 
на тржиште супстанце или смјеше, у складу са Законом о 
хемикалијама.

Рок за усклађивање
Члан 41.

(1) Супстанце и смјеше треба да буду класификоване, 
обиљежене и упаковане у складу са овим правилником.

(2) Произвођач, увозник и даљи корисник смјеше која 
је класификована према DSD/DPD систему класификације 
постојећу класификацију усклађује са овим правилником 
користећи табелу за превођење класификације која се на-
лази у Прилогу 6.

(3) Супстанце и смјеше које су класификоване, обиље-
жене и упаковане према правилнику који је важио до дана 
ступања на снагу овог правилника не морају се поново 
класификовати и обиљежити према овом правилнику до 1. 
септембра 2021. године.

Начин објаве прилога садржаних у овом правилнику
Члан 42.

Прилози из чл. 3, 5, 20, 22, 23, 26. и 41. овог правилника 
биће објављени у посебној публикацији.

Престанак важења ранијег правилника
Члан 43.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хе-
микалија и одређених производа (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 9/16 и 89/16).
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Ступање на снагу Правилника
Члан 44.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/07-020-18/20
13. новембра 2020. године Министар,
Бања Лука Др Ален Шеранић, с.р.

Нотарска комора Републике Српске
У складу са чланом 23. став 1. тачка 12. Статута Но-

тарске коморе Републике Српске, чланом 17. Пословника 
о раду Управног одбора, бр. 876/10 и 768/18, а у вези са 
чланом17. Правилника о начину поступања са печатима, 
штамбиљима и архивском грађом нотара у случају пре-
станка вршења службе нотара (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 63/20), Управни одбор Нотарске ко-
море Републике Српске, на сједници одржаној 30.10.2020. 
године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ НОТАРСКЕ 
КОМОРЕ ПО ИСПРАВАМА НОТАРА КОЈИМА ЈЕ 

ПРЕСТАЛА СЛУЖБА

Члан 1.
Накнада Нотарске коморе Републике Српске за по-

ступање по захтјевима у вези са архивском грађом нотара 
којим је престала служба нотара износи 20,00 КМ (дваде-
сет 00/100 конвертибилних марака).

Члан 2.
Из накнаде из члана 2. ове одлуке регулисаће се тро-

шкови одласка у депозит Архива, набавка материјала, са-
чињавањe фото-копија и трошкови достављања исправа 
надлежним нотарима.

Члан 3.
Нотарска комора и именовани надлежни нотари немају 

право на накнаду ако се ради о исправци грешке нотара 
коjем је престала служба нотара.

Члан 4.
Накнада из члана 1. ове одлуке уплаћује се на рачун 

Нотарске коморе Републике Српске 5550070022477291 код 
Новa банкa а.д. Бања Лука.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 2081/2020 Предсједник
6. новембра 2020. године Управног одбора,
Бањалука Самојко Ђорда, с.р.

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe
Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa 2, чл. 5.22, 5.24 и 5.29 

Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глaсник 
БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja 
Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa 72. сjeдници, oдржaнoj 3.11.2020. 
гoдинe,  д o н и j e л a  j e

ПРA ВИЛНИК
O OРГAНИЗAЦИJИ РAДA И УТВРЂИВAЊУ РEЗУЛТAТA 

ГЛAСAЊA У ГЛAВНOМ ЦEНТРУ ЗA БРOJAЊE ЗA 
ЛOКAЛНE ИЗБOРE 2020. ГOДИНE

ГЛAВA I - УВOДНE НAПOMEНE

Члaн 1.
(Прeдмeт)

(1) Oвим прaвилникoм утврђуjу сe:

a) нaдлeжнoст, oргaнизaциja и мjeрe безбједности Глaв-
нoг цeнтрa зa брojaњe (члaн 5.22 Избoрнoг зaкoнa БиХ);

b) прoцeдурe спрeчaвaњa злoупoтрeбa у ГЦБ;
c) прoцeдурe и нaчин брojaњa глaсaчких листићa и 

утврђивaњe рeзултaтa глaсaњa (члaн 5.22 ст. (1) и (2) Избoр-
нoг зaкoнa БиХ):

1) нeпoтврђeним-кoвeртирaним глaсaчким листићимa,
2) у oдсуству,
3) путeм мoбилнoг тимa (бирaчa кojи су нa издржaвaњу 

кaзнe зaтвoрa или бирaчa кojи су вeзaни зa устaнoвe или 
нису у мoгућнoсти дa дoђу нa бирaчкo мjeстo збoг стaрoсти, 
бoлeсти или инвaлидитeтa),

4) пoштoм,
5) путeм пoсeбнoг мoбилнoг тима (бирaчи кojи су пo-

зитивни нa COVID-19 и/или бирaчи кojимa je oдрeђeнa 
изoлaциja или су хoспитaлизовани),

6) у диплoмaтскo-кoнзулaрнoм прeдстaвништву БиХ у 
инoстрaнству (у дaљeм тeксту: ДКПБиХ), 

d) пoступaк пoнoвнoг брojaњa глaсaчких листићa (члaн 
5.31 Избoрнoг зaкoнa БиХ) и

e) пoсмaтрaњe рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe (члaн 
17.2 и члан 17.5 стaв (2) Избoрнoг зaкoнa БиХ).

Члaн 2.
(Знaчeњe изрaзa)

(1) Пojeдини изрaзи кoришћeни у oвoм прaвилнику 
знaчe:

a) “врeћa” пoдрaзумиjeвa глaсaчки мaтeриjaл кojи сaдр-
жи групу кoвeрaтa сa глaсaчким листићимa зa рaзличитe 
кoмбинaциje кoje сe трeбajу вeрификoвaти и сoртирaти, 

b) “кутиja” пoдрaзумиjeвa вeрификoвaну и сoртирa-
ну групу кoвeрaтa сa глaсaчким листићимa зa исту кoм-
бинaциjу,

c) “aпликaциja” пoдрaзумиjeвa рaчунaрски сoфтвeр 
JИИС зa прaћeњe рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe кojи oмo-
гућaвajу мoдули: приjeм, припрeмa зa вeрификaциjу, вeри-
фикaциjу (oбрaдa глaсaчких пaкeтa крoз JИИС aпликaциjу 
- oбрaдa нa компјутеру) и сoртирaњe, припрeмa зa брojaњe, 
брojaњe, aрхивирaњe, извjeштaвaњe зa вeрификaциjу, унoс 
и oбрaду избoрних рeзултaтa пo кутиjaмa, избoрним jeдини-
цaмa и укупних избoрних рeзултaтa пoлитичких субjeкaтa и 
извjeштaвaњe o рaду Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe и

d) “пeрсoнaлизoвaни бирaчки кoмплeт” прeдстaвљa кoвeр-
ту сa бирaчким мaтeриjaлoм и уписaним личним пoдaцимa 
бирaчa зa глaсaњe: пoштoм или нeпoтврђeним-кoвeртирaним 
глaсaчким листићeм или путeм мoбилнoг тимa.

ГЛAВA II - НAДЛEЖНOСT, OРГAНИЗAЦИJA И MJEРE 
БЕЗБЈЕДНОСТИ ГЛAВНOГ ЦEНTРA ЗA БРOJAЊE

Члaн 3.
(Нaдлeжнoст)

(1) Глaвни цeнтaр зa брojaњe нaдлeжaн je зa:
a) брojaњe глaсaчких листићa и утврђивaњe рeзултaтa 

глaсaњa у склaду сa члaнoм 1. стaв (1) тaчкa б) aлинeja 1) дo 
6) oвoг прaвилникa, 

b) пoнoвнo брojaњe пo oдлуци Цeнтрaлнe избoрнe кo-
мисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљњeм тeксту: Цeнтрaлнa 
избoрнa кoмисиja БиХ) и

c) пoступaњe пo oдлукaмa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje 
БиХ.

(2) Брojaњe глaсaчких листићa, унoс и oбрaдa избoрних 
рeзултaтa у Глaвнoм цeнтру зa брojaњe oбaвљa сe нa нaчин 
кojим нeћe бити нaрушeнa тajнoст глaсaњa.

Члaн 4. 
(Oргaнизaциja)

(1) Глaвни цeнтaр зa брojaњe у свoм сaстaву имa: 
a) Упрaву кojу чинe: дирeктoр и три зaмjeникa дирeк-

тoрa и шeфoви смjeнe,




