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Сензибилизација респираторних органа, кат. 1. (поткат. 1А и 1Б)
Мутагеност герминативних ћелија, кат. 1А, 1Б и 2.
Канцерогеност, кат. 1А, 1Б и 2.
Токсичност по репродукцију, кат. 1А, 1Б и 2.
Специфична токсичност за циљни орган –
једнократна изложеност, кат. 1. и 2.
Специфична токсичност за циљни орган –
вишекратна изложеност, кат. 1. и 2.
Опасност од аспирације, кат. 1.
Опасност по водену животну средину
- акутно, кат. 1.
- хронично, кат. 1. и 2.

Експлозиви, поткласа 1.5 и 1.6
Запаљиви гасови, кат. 2.
Хемијски нестабилан гас, кат. А и Б
Аеросоли, кат. 3.
Самореактивне супстанце и смјеше, тип Г
Органски пероксиди, тип Г
Токсичност по репродукцију
- додатна кат. за ефекте на лактацију или преко лактације
Опасност по водену животну средину
- хронично, кат. 3. и 4.

Не користи се GHS 
пиктограм опа-

сности

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА
- Прије употребе опасних хемикалија увијек прочитајте упутство произвођача. Упутство садржи информације о опасним својствима и 
безбједном руковању опасним хемикалијама.
- У домаћинству хемикалије треба да се држе у ормару, под кључем, ван домашаја дјеце.
- Хемикалије не треба да се држе у истом ормару са храном и пићем.
- Хемикалије увијек држати у добро затвореној оригиналној амбалажи да би се онемогућило излијевање садржаја. Пресипање садр-
жаја из оригиналне амбалаже у друге посуде, посебно оне у којима се могу чувати храна и пиће, може да доведе до забуне.
- Никада не мијешати хемикалије јер се не могу предвидјети посљедице (испарења отровних гасова, пожар, експлозија итд.).
- У току употребе хемикалије никада не остављати отворене јер у тренутку непажње до њих лако могу доћи дјеца или домаће живо-
тиње, што може угрозити њихову безбједност.
- У случају тровања или сумње да је дошло до тровања, треба остати миран и поступити у складу са упутством на паковању. Потребно 
је позвати службу хитне помоћи на број телефона 124, а по потреби обратити се љекару.
- За додатне информације о поступању у случају тровања позвати Центар за контролу тровања Војномедицинске академије у Београду 
ради добијања савјета (телефон: 011/266-2381, 011/3608-234). 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ЗА ОБЈАШЊЕЊА О САДРЖАЈУ ЕТИКЕТЕ, ОПАСНОСТИМА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРАВИЛНОМ РУ-

КОВАЊУ ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА, МЈЕРАМА БЕЗБЈЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ РУКОВАЊА, КАО И МЈЕРАМА ПРВЕ 
ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ,
ОБРАТИТЕ СЕ ПРОДАВЦУ.

1313
На основу члана 28. став 6. Закона о хемикалијама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/18) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар здравља и со-
цијалне заштите, 19. јула 2018. године  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРУ ПРОИЗВОЂАЧА И УВОЗНИКА 

ХЕМИКАЛИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај пријаве, на-

чин уписа и издавање увјерења о упису произвођача и 
увозника у Регистар произвођача и увозника хемикалија (у 
даљем тексту: Регистар) и садржај Регистра.

Члан 2.
(1) Пријава за упис произвођача и увозника хемикалија 

у Регистар подноси се Министарству здравља и социјалне 

заштите (у даљем тексту: Министарство) и садржи сљедеће 
податке:

1) назив произвођача или увозника хемикалије,
2) адресу сједишта произвођача или увозника и друге 

контакт податке,
3) адресу на којој се обавља дјелатност са хемикалија-

ма,
4) ознаку врсте дјелатности – производња и/или увоз,
5) име и презиме одговорног лица,
6) име и презиме савјетника за хемикалије.
(2) Образац пријаве за упис у Регистар налази се у При-

логу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 3.
Уз пријаву из члана 2. овог правилника потребно је до-

ставити сљедеће доказе:
1) рјешење о упису у регистар пословних субјеката;
2) податке о савјетнику за хемикалије:
1. овјерена фото-копија дипломе о стеченом високом 

образовању,
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Прилог 1

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА И УВОЗНИКА ХЕМИКАЛИЈА

Назив произвођача или увозника хемикалије Број
Датум

Адреса и мјесто сједишта
Ознака пријаве

основна 
измјена 

Телефон Факс
Електронска пошта (e-mail)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БАЊА ЛУКА
Трг Републике Српске 1

П РИ Ј А ВА
за упис у Регистар произвођача и увозника хемикалија

Молим да се изврши упис у Регистар произвођача и увозника хемикалија као произвођача  увозника  (означити врсту дјелатности).
Одговорно лице
Савјетник за хемикалије 
Адреса на којој се обавља дјелатност са хе-
микалијама
Уз пријаву прилажем сљедеће доказе: Прилог број
1. Рјешење о упису у регистар пословних субјеката
2. Подаци о савјетнику за хемикалије:
- овјерена фото-копија дипломе о стеченом високом образовању,
- доказ о додатној едукацији из области хемикалија,
- ПД3100 образац, уговор о ангажовању или уговор о пословно-техничкој сарадњи
3. Кратак опис дјелатности са хемикалијама
4. Списак хемикалија које се производе или увозе
5. Изјава одговорног лица о тачности, потпуности и истинитости података наведених у пријави
6. Изјавa о насталој промјени, у случају измјене пријаве
7. Доказ о уплати накнаде за трошкове поступка
8. Доказ о уплати републичке административне таксе

Подносилац Пријаве
(М. П.)      ____________________________

(име и презиме)
____________________________

(потпис)

2. доказ о додатној едукацији из области хемикалија,
3. ПД3100 образац, уговор о ангажовању или уговор о 

пословно-техничкој сарадњи;
3) кратак опис дјелатности са хемикалијама;
4) списак хемикалија које се производе или увозе;
5) изјаве одговорног лица о тачности, потпуности и 

истинитости података наведених у пријави, која је овјерена 
код надлежне јединице локалне самоуправе или нотара;

6) доказ о уплати накнаде за трошкове поступка;
7) доказ о уплати републичке административне таксе.

Члан 4.
(1) Министарство провјерава потпуност пријаве из чла-

на 2. овог правилника.
(2) Ако је пријава непотпуна, Министарство обавјешта-

ва подносиоца пријаве које податке и/или доказе је потреб-
но накнадно доставити и одређује му рок за њихово доста-
вљање.

(3) Ако је пријава потпуна, Министарство додјељује 
произвођачу или увознику регистарски број и уписује га у 
Регистар, о чему се издаје увјерење у складу са законом.

(5) Произвођач или увозник хемикалије обавијестиће 
Министарство о свакој промјени која је од утицаја на упис 
у Регистар.

Члан 5.
(1) Министарствo води Регистар у електронској форми.
(2) Регистар садржи сљедеће податке:
1) назив произвођача или увозника хемикалије,
2) адресу сједишта предузећа,
3) адресу на којој се обавља дјелатност са хемикалија-

ма,
4) ознаку врсте дјелатности,
5) регистарски број,
6) податке о одговорном лицу,
7) податке о савјетнику за хемикалије.
(3) Извод из Регистра објављује се једном мјесечно на 

интернет страници Министарства.
(4) Извод из става 3. овог члана садржи: назив произво-

ђача или увозника, регистарски број и ознаку врсте дјелат-
ности.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-7/18
19. јула 2018. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.
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