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Додатне информације о хемикалијама

1. Класификација хемикалија на основу физичких и хемијских својстава
2. Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на живот и здравље људи
3. Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на животну средину
4. Европски инвентар класификације и обиљежавања хемикалија
5. Досије о хемикалији
6. Процјена безбједности хемикалије (процјена изложености и процјена ризика)
7. Управљање ризиком и мјере за смањење ризика
8. Ауторизација
9. Безбједније алтернативе и нетоксична животна средина
10. Производња и коришћење детерџената за професионалну употребу
11. Супстанце у производима
12. Комуникација у ланцу снабдијевања, пружање информација путем БТЛ, етикете и др.
13. Одговорна употреба хемикалија
14. Управљање хемикалијама у свим фазама животног циклуса
15. Економски аспекти адекватног управљања хемикалијама
16. Удружења (организације) произвођача, прометника и корисника хемикалија (улога, подршка, одговорности, искуства)

Додатне информације о биоцидима

1. Безбједно коришћење биоцида и професионална употреба
2. Гранични случајеви биоцида са пестицидима, медицинским и козметичким средствима, медицинским производима
3. Истраживање и развој нових биоцидних производа, интегрисано управљање биоцидима у току истраживања и развоја
4. Израда безбједносно-техничког листа
5. Методе испитивања биолошке ефикасности
6. Биоциди у предметима опште употребе
7. Биоциди у детерџентима
8. Безбједније алтернативе биоцидним производима
9. Појава резистенције на биоцидни производ и сузбијање исте
10. Нови трендови у ДДД заштити
11. Извјештај о тровању људи биоцидним производом и мјере сузбијања загађења животне средине
12. Управљање удесом, а у складу са карактеристикама биоцидног производа и законским прописима
13. Активне супстанце генерисане in situ
14. Досије за активну супстанцу (укључујући микроорганизме, вирусе и гљивице)
15. Досије за биоцидни производ (укључујући оне који садрже микроорганизме, вирусе и гљивице)
16. Замјенска тестирања за тестирања на животињама

1317
На основу члана 27. став 3. 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 САДРЖАЈУ ЕВИДЕНЦИЈА О ХЕМИКАЛИЈАМА И 

НАЧИНУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАВАЊА

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај евиденција о 

хемикалијама којe се производе и стављају на тржиште на 
територији Републике Српске и начин годишњег извјешта-
вања.

Члан 2.
Под евиденцијама о хемикалијама подразумијевају се 

евиденције о супстанци или смјеши, укључујући биоцид, 
детерџент, средство за заштиту биља или другу смјешу.

Члан 3.
(1) Евиденција о хемикалијама садржи податке о:
1) идентификацији хемикалије,
2) произведеној хемикалији,
3) увезеној хемикалији,
4) хемикалији коју је продао произвођач или увозник,

5) стању хемикалије на складишту.
(2) Евиденције се воде за календарску годину у писаној 

или електронској форми.

Члан 4.
(1) Подаци о идентификацији хемикалије су:
1) трговачко име хемикалије,
2) намјена хемикалије,
3) назив произвођача, односно снабдјевача,
4) земља поријекла.
(2) Подаци о произведеној хемикалији су:
1) количина произведене хемикалије,
2) датум производње.
(3) Подаци о увезеној хемикалији су:
1) количина увезене хемикалије,
2) датум увоза.
(4) Подаци о продатој хемикалији су:
1) количина продате хемикалије,
2) датум продаје хемикалије,
3) назив и адреса примаоца хемикалије.
(5) Подаци о стању хемикалије на складишту су подаци 

о количини хемикалије која није даље испоручена у ланцу 
снабдијевања, те се налази на стању на складишту код про-
извођача или увозника.

(6) Податке из става 3. овог члана потребно је евиден-
тирати и за хемикалију која је купљена на територији Феде-
рације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ.
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Члан 5.
(1) Извјештај о производњи и стављању на тржиште хе-

микалија на годишњем нивоу произвођач и увозник дужан 
је да достави Министарству здравља и социјалне заштите 
(у даљем тексту: Министарство) најкасније до 31. јануара 
текуће године за претходну годину, а на основу евиденција 
које се воде у складу са овим правилником на годишњем 
нивоу.

(2) Годишњи извјештај доставља се Министарству у 
електронској форми, на обрасцу који се налази у Прилогу 
1. овог правилника и чини његов саставни дио, а доступан 
је на интернет страници Министарства.

(3) Извјештај из става 2. овог члана садржи:
1) опште податке о лицу које доставља извјештај,
2) опште податке о хемикалији,
3) податке о производњи и увозу,

4) податке о продаји хемикалије,
5) податке о употреби хемикалије,
6) податке о залихама хемикалије из претходне године,
7) податке о залихама хемикалије на крају године за 

коју се доставља извјеш тај.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину вођења евиденција о хемикалијама 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 86/13).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

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

Прилог 1.

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ И СТАВЉАЊУ НА ТРЖИШТЕ ХЕМИКАЛИЈА

Назив произвођача или увозника 
Статус правног лица (произвођач, увозник, оба) 
Адреса 
Савјетник за хемикалије
Број телефона 
E-mail адреса 
Период на који се односи извјештај 
Датум испуњавања извјештаја 
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Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16), Републичка управа за геодетске 
и имовинско-правне послове Бања Лука  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК, ГРАД ЗВОРНИК

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Зворник, град Зворник, и то за ката-
старске парцеле бр. 5330/2, 5330/10, 5331/1, 5331/3 и 5333, 
укупне површине 17.273 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Зворник, град Зворник, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења стављају 

се ван снаге и престају да важе катастар земљишта за к.ч. 
бр. 5330/2, 5330/10, 5331/1, 5331/3 и 5333, све уписане у 
посједовни лист број: 5129 к.о. Зворник, и земљишна књи-
га за парцеле бр. 3032/14, 3032/19, 3032/25 и 3032/3, све 
уписане у земљишту књигу број: 5820 к.о. Зворник, и зе-
мљишна књига за парцелу број: 3336/17, уписану у земљи-
шну књигу број 5821 к.о. Зворник.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора,
 по Овлашћењу
Број: 21.04/951-642/17 број: 21.01/052-39/18,
13. јула 2018. године од 11.1.2018. године,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и
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