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Трошкови превоза активи-
ста/учесника
Поштарина, телефон
Остало
Укупно

Уз Образац финансијског извјештаја прилаже се одговарајућа 
документација којом се доказују наводи извјештаја, изводи о извр-
шеним уплатама и исплатама са пословног рачуна, наруџбенице, 
рачуни, докази о прикупљеним средствима из властитих и других 
извора, изводи благајничке евиденције о кретању готовог новца, 
уговори и друго. У наведеном обрасцу неопходно је детаљно раз-
радити спецификацију трошкова по ставкама са приложеним до-
казима за сваку ставку, укључујући и пренамјену средстава ако је 
било тога.

Код ставке Набавка, дизајн и штампање материјала и код став-
ке Рачунарска и друга опрема потребно је навести све подставке 
(са припадајућим износима).

Преглед финансијске конструкције по реализацији програма 
или пројекта

Опис ставке Планирано Остварено
Средства универзитета
Средства спонзора и донатора
Средства из осталих извора
Властити рад и средства
Средства Министарства просвјете и 
културе
Укупно

Доставити доказе/изјаве о подацима наведеним у табели.

Датум подношења извјештаја      МП     Студентска организација
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На основу члана 6. став 2. Закона о предметима опште 

употребе (“Службени гласник Републике Српске”, број 
50/10), члана 6. т. а) и б) Закона о техничким прописима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар здравља и социјалне заштите, 10. јануара 2017. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA О 

БЕЗБЈЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о безбједности предмета широке потро-

шње (“Службени гласник Републике Српске”, број 17/15) у 
члану 24. послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

“(5) Изузетно од става 4. овог члана, попис састојака на 
амбалажи козметичког производа наводи се по INCI (енгл. 
INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 
номенклатури, која представља међународну номенклатуру 
козметичких састојака.”.

Члан 2.
У члану 27. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Производи који служе за чишћење и његу зуба, зуб-

не пасте, те производи који долазе у контакт са слузокожом 
усне шупљине, руба очију или спољашњих полних органа, 
који не отпуштају (рачуна се на 1 kg производа):

1) кадмијума више од 1 mg,
2) живе више од 3 mg,
3) арсена више од 5 mg,
4) олова више од 10 mg,

5) хрома више од 50 mg,
6) никла више од 50 mg.”.
Став 3. мијења се и гласи: 
“(3) Производи за уљепшавање и бојење подручја око 

очију и остала декоративна козметика, те производи који 
долазе у контакт с кожом, осим козметике за косу и нокте, 
који не отпуштају (рачуна се на 1 kg производа):

1) кадмијума више од 5 mg,
2) арсена више од 5 mg,
3) живе више од 10 mg,
4) олова више од 30 mg,
5) хрома више од 50 mg, 
6) никла више од 50 mg.”.

Члан 3.
Члан 49. мијења се и гласи:
“(1) Појединачна паковања средстава за прање тексти-

ла, осим сапуна за прање, имају упутство за заштиту руку, 
које гласи: `Након сваког прања руке испрати у чистој води, 
a лица са осјетљивом или оштећеном кожом морају се стро-
го држати упутства за дозирање и избјегавати дужи додир 
руку са раствором средства за прање.`.

(2) Изузетно, упутство за заштиту руку из става 1. овог 
члана не наводи се уколико је еквивалентан ниво информа-
ција за корисника наведен у складу са прописима о класи-
фикацији и обиљежавању хемикалија.”.

Члан 4.
У члану 53. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Изузетно, упозорење из става 2. овог члана не на-

води се уколико је еквивалентан ниво информација за ко-
рисника наведен у складу са прописима о класификацији и 
обиљежавању хемикалија.”.

Члан 5.
У члану 55. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Изузетно, упозорења из става 2. овог члана не на-

воде се уколико је еквивалентан ниво информација за ко-
рисника наведен у складу са прописима о класификацији и 
обиљежавању хемикалија.”.

Члан 6.
Члан 59. мијења се и гласи:
“Средства за чишћење у домаћинству не смију да садр-

же више од 10% масених удјела хлороводоничне кисели-
не.”.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08-012-534/16
10. јануара 2017. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Закона о жељезницама Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
58/01, 110/03, 59/08, 24/12 и 33/14) и члана 69. ст. 1. и 4. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

УПУТСТВО
О ОПРЕМАЊУ МОТОРНИХ ПРУЖНИХ ВОЗИЛА 

ПОСЛОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОТРЕБНИМ ПРИБОРОМ

1. Овим упутством прописују се садржај и начин опре-
мања потребним прибором моторних пружних возила 




