
„Службени гласник Републике Српске“, број 106/14 

На основу члана 7. став 3. Закона о апотекарској дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12 и 33/14) и члана 82. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/12, 24/12 и 121/12), а 

на приједлог Фармацеутске коморе Републике Српске, министар здравља и социјалне 

заштите доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА  

О ВРСТИ КОЗМЕТИЧКИХ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА, 

ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПРОМЕТ НА МАЛО  

У АПОТЕЦИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОЈ ПРОДАВНИЦИ И УСЛУГА КОЈЕ СЕ  

МОГУ ПРУЖАТИ У АПОТЕЦИ  

 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о врсти козметичких и других средстава за заштиту здравља, 

осталих производа којима се обавља промет на мало у апотеци и специјализованој 

продавници и услуга које се могу пружати у апотеци („Службени гласник Републике 

Српске“, број 9/10), у члану 2. у ставу 2. Прилог 2. замјењује се новим Прилогом 2. који 

чини саставни дио овог правилника.  

 

Члан 2. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

Број: 11/07-020-21/14  МИНИСТАР 

Датум: 29.10.2014. године 

 Др Драган Богданић 
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ПРИЛОГ 2. 

 

Листа других средстава за заштиту здравља грађана 

 

ГРУПА  А – Опрема и прибор за бебе 

Ред. број Назив 

1. Пелене и прибор за пелене 

2. Дјечије пластичне гаћице 

3. Бочице за храњење, дјечије цуцле и друга опрема за храњење 

4. Термос-боце 

5. Стерилизатори за боце 

6. Дентална помагала за бебе 

7. Сисаљке за извлачење млијека 

8. Ваге за бебе 

9. Трегери за проходавање 

10. Носиљке 

11. Ходалице 

12. Аларми за бебе 

13. Тоалетни прибор за бебе (штапићи за уши, аспиратори за нос и сл.) 

14. Колица 

 

ГРУПА  Б – Производи који се користе за заштиту здравља грађана 

Ред. број Назив 

1. Бактерицидни улошци за стопала 

2. Средства за хигијену стопала и обуће 

3. Памучне рукавице, памучна одијела за ублажавање симптома псоријазе и 

неуродермитиса, памучни прибор за остале медицинске индикације, 

укључујући и прибор од нетканог текстила 

4. Четкице за зубе и зубне протезе, туш за зубе и десни 

5. Хигијенски улошци и тампони 

6. Папирнате, освјежавајуће и хигијенске марамице 

7. Посуде за чување сочива и лијекова за дневну и седмичну терапију 

8. Масажери 

9. Инсектициди за вањску примјену 

10. Средства и апарати за заштиту од убода инсеката 

11. Дезинфицијенси површина и простора, освјеживачи простора 

12. Специфични стаклени, пластични, гумени и метални производи који су 

функцији заштите здравља (инхалатори, чепићи за уши, термофори и сл.) 

13. Нестерилне заштитне рукавице 

 

ГРУПА  В – Намирнице  

Ред. број Назив 

1. Храна за посебне прехрамбене потребе*: 

a. почетна и прелазна храна за дојенчад 

б. прерађена храна на бази житарица и дјечија храна за дојенчад и малу  

дјецу 

в. храна намијењена смањењу тјелесне масе при енергетски ограниченим 

дијетама 

г. храна за посебне медицинске потребе 

д. храна намијењена особама са повећаном тјелесном активношћу, посебно  

за спортисте 
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ђ. храна намијењена особама које пате од поремећаја метаболизма  

угљених хидрата (дијабетес) 

2. Храна без глутена** 

3. Производи са медом и други пчелињи производи 

4. Бомбоне и жвакаће гуме за заштиту усне шупљине и грла 

*На декларацији произвођача мора бити јасно назначена намјена намирнице. 

**На декларацији произвођача мора бити наведено „врло мали садржај  

  глутена“ или „без глутена“.  

 

ГРУПА  Г – Остало 

Ред. број Назив__________________________________________________________ 

1. Стаклени и метални лабораторијски прибор 

2. Сет за прву помоћ 

3. Анатомска обућа и анатомски улошци 

   

 

 

 




