
25.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 69 27
1315

На основу члана 49. Закона о хемикалијама (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 21/18) и члана 82. став 2. Зако-
на о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 
и 31/18), министар здравља и социјалне заштите, 19. јула 2018. 
године, уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВИСИНИ НАКНАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

ХЕМИКАЛИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се висина и начин 

плаћања накнада из чл. 28, 31, 38. и 48. Закона, које се од-
носе на хемикалије, а које подносилац захтјева, односно 
пријаве плаћа приликом подношења захтјева Министар-
ству здравља и социјалне заштите.

Члан 2.
Висина накнада из чл. 28, 31, 38. и 48. Закона, које се 

односе на хемикалије одређује се у износу:
1) за упис у Регистар произвођача и увозника 
 хемикалија ...........................................................100 КМ;
2) за упис у Инвентар хемикалија:
1. према процедури пријаве за једну хемикалију ..50 КМ,
2. према процедури регистрације за једну 
 хемикалију ...........................................................200 КМ,
3. према процедури ауторизације  .........................500 КМ;
3) за спровођење поступка претходног 
 обавјештења, односно спровођење 
 поступка давања сагласности на основу 
 претходног обавјештења ......................................50 КМ;
4) за процјену оправданости захтјева за 
 означавање података одређеним 
 степеном повјерљивости ....................................100 КМ.

Члан 3.
(1) Износ из члана 2. тачка 2) подтачка 1. овог правил-

ника увећава се за 20% за сваку сљедећу хемикалију, уколи-
ко се пријава односи на више од једне хемикалије.

(2) Уколико се пријава из става 1. овог члана односи на 
више од десет хемикалија, накнада се одређује у износу од 
150 КМ по пријави.

(3) Износ из члана 2. тачка 2) подтачка 2. увећава се за 
20% за сваку сљедећу хемикалију, уколико се захтјев одно-
си на више од једне хемикалије.

(4) Уколико се захтјев из става 3. овог члана односи на 
више од десет хемикалија, накнада се одређује у износу од 
600 КМ по захтјеву.

Члан 4.
За приоритетно рјешавање у поступцима из члана 2. 

овог правилника на образложен захтјев подносиоца захтје-
ва, накнада за поједини поступак увећава се за 100%.

Члан 5.
Накнаде утврђене овим правилником подносилац зах-

тјева уплаћује у корист буџета Републике Српске, а доказ о 
уплати прилаже уз захтјев.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

одредбе члана 2. т. а) до ђ) Правилника о висини накнада 
које се односе на хемикалије и производе (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 125/11 и 27/13).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 25. став 5. 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 ПРОГРАМУ ДОДАТНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА САВЈЕТНИКА 

ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се Програм додатне еду-

кације за савјетника за хемикалије у сврху континуираног 
унапређивања знања о хемикалијама за чије правилно 
управљање је одговоран.

Члан 2.
(1) Савјетник за хемикалије је лице задужено за правил-

но управљање хемикалијама код произвођача и увозника хе-
микалија, односно лице које је дужно да пружи препоруке о 
правилном управљању хемикалијама сваком примаоцу суп-
станце и смјеше у ланцу снабдијевања, у складу са законом.

(2) Лице које рукује хемикалијом (у даљем тексту: руко-
валац) је лице које непосредно рукује хемикалијама током 
њихове производње, стављања на тржиште, дистрибуције, 
складиштења или употребе, а које је запослено код при-
вредног друштва или предузетника које обавља дјелатност 
са хемикалијама.

Члан 3.
(1) Савјетник за хемикалије стиче додатну едукацију у 

складу са Програмом додатне едукације, који се налази у 
Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Под додатном едукацијом сматра се континуирано 
учешће на семинарима, стручним и другим скуповима у 
земљи или иностранству, на којима се обрађују теме наве-
дене у Програму додатне едукације.

(3) Едукација остварена према принципу учења на 
даљину сматраће се континуираном едукацијом у складу са 
ставом 2. овог члана.

(4) Теме за континуирану едукацију савјетник бира у 
складу са врстом хемикалија за чије правилно управљање 
је задужен.

Члан 4.
(1) Савјетник за хемикалије пружа руковаоцима код 

произвођача, увозника или другог лица препоруке о пра-
вилном управљању хемикалијама којима рукују у складу 
законом, у виду обуке о:

1) особинама хемикалија,
2) правилном руковању хемикалијама,
3) складиштењу хемикалија,
4) безбједносно-техничком листу и класификацији, 

обиљежавању и паковању хемикалија,
5) стандардним оперативним процедурама за рад са хе-

микалијама,
6) вођењу евиденција о хемикалијама.
(2) Обука из става 1. овог члана спроводи се прије по-

четка рада са хемикалијама, док се даље оспособљавање 
радника за безбједан и здрав рад врши према потребама.

(3) Обуку из става 1. овог члана потребно је спровести 
и приликом сваке измјене услова под којима се обавља рад 
са хемикалијама.

(4) О извршеној обуци руковалаца води се евиденција 
код послодавца.

(5) Евиденција из става 4. овог члана садржи податке 
о раднику, датум обуке, тему обуке, потпис радника и са-
вјетника за хемикалије који је спровео обуку.


