ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ СРЕДСТАВА ЗА ПРАЊЕ И
ЧИШЋЕЊЕ

У Републици Српској, стављање на тржиште хемикалија и биоцида регулисано је Законом о
хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Законом о биоцидима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/09). На средства која се сматрају предметима
опште употребе, у које спадају средства за прање и чишћење у домаћинству (кућна хемија) и
аутокозметика, додатно се примјењују и одредбе Закона о предметима опште употребе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/10). У претходном периоду ступио је на снагу и
Правилник о безбједности предмета широке потрошње („Службени гласник Републике
Српске“, број 17/15) који детаљно прописује услове за одређена средства за прање и
чишћење.
У складу са наведним прописима, хемикалије и биоциди који се стављају на тржиште
Републике Српске морају бити уписане у одговарајућу евиденцију коју води Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске. При том, ови производи морају бити
класификовани, посебно упаковани и обиљежени у складу са прописима.
Здравствена инспекција тренутно спроводи интензивнију контролу примјене наведених
прописа што у коначници за резултат има повећан прилив захтјева за регистрацију дјелатности
с хемикалијама и регистрацију различитих производа, од стране правних лица која се нису
ускладила са прописима на снази у законом остављеним роковима.
Због наведеног, Министарство здравља је у сарадњи с Републичком управом за инспекцијске
послове одлучило да регистрацију производа врши сукцесивно, тако да се у одређеном
временском периоду врши упис одређених производа узимајући у обзир њихову
распрострањеност и потенцијална штетна дејстава.
У тренутне приоритете у погледу хемикалија спадају средства за прање вјетробранских
стакала, средства за одржавање чистоће у домаћинству на бази хлороводоничне киселине и
средства за одржавање чистоће у домаћинству на бази алкалија као што је натријум
хидроксид. Ова средства ће бити у фокусу инспекцијског надзора те је у овој фази потребно
извршити њихово пријављивање у одговарајуће евиденције које води Министарство.
У тренутне приоритете у погледу биоцидних производа спадају антисептици (врста биоцида1),
различита средства за дезинфекцију (врста биоцида 2), родентициди (врста биоцида 14),
инсектициди (врста биоцида 18) и репеленти (врста биоцида 19), исти ће такође бити у фокусу
с обзиром да се ради о производима који садрже активне супстанце које могу бити од
значајног утицаја на здравље грађана, нециљних врста и животне средине.
За средства за прање и чишћење намијењена општој употреби под пријављивањем у
одговарајуће евиденције се подразумијева упис хемикалија у Инвентар хемикалија у складу са
Правилником о начину вођења Инвентара хемикалија („Службени гласник Републике Српске“,
број 46/14).
За средстава која имају биоцидно дјеловање а намијењена су општој употреби под
пријављивањем у одговарајуће евиденције се подразумијева упис биоцида у Програм
достављања техничког досијеа прописана је Правилником о садржају основних података о
биоцидном производу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/10 и 86/13).

Пријављивање у одговорајућу евиденцију могу да изврше лица која су пробавила одобрење
министра здравља и социјалне заштите Републике Српске за обављање дјелатности с
хемикалијама.
Средства која су дефинисана као приоритети моћи ће да се нађу у промету само ако су у
поступку уписа у одговарајућу евиденцију у Министарству, до окончања поступка. По
окончању поступка, Министарство издаје акт на основу којег средство може да се стави у
промет без даљих ограничења, или дефинише рокове у којем средства морају бити повучена
са тржишта уколико не испуњавају прописане услове за даље стављање на тржиште.
Како бисмо процијенили тренутно стање хемикалија на тржишту потребно је Министарству у
електронској форми доставити обавјештење са списком свих средстава за прање и чишћење,
којима прометујете и која се већ налазе на тржишту Републике Српске, уз навођење потребних
података у сљедећој форми:
Р.
бр.

Назив
производа

Намјена

Састав

Начин
паковања

Произвођач и
земља
поријекла

Средства за прање и чишћење која буду пријављена Министарству до 30. новембра моћи ће
да се нађу и даље у промету. На основу прегледа стања на тржишту, Mинистарство ће
одредити приоритете и рокове за наредну фазу пријаве предметних произвда у одговарајуће
евиденције.
Како бисмо процијенили тренутно стање биоцидних производа на тржишту потребно је
Министарству у електронској форми доставити обавјештење са списком свих биоцидних
производа којима прометујете и која се већ налазе на тржишту Републике Српске, уз навођење
потребних података у сљедећој форми:
Р.
бр.

Назив
производа

Врста биоцида
(намјена)

Активна
супстанца

Начин
паковања

Произвођач и
земња
поријекла

Биоцидни производи који буду пријављени Министарству до 30. новембра моћи ће да се нађу
и даље у промету. На основу прегледа стања на тржишту, Mинистарство ће одредити
приоритете и рокове за наредну фазу пријаве предметних биоцида у одговарајуће евиденције.
На достављеном обавјештњу потребно је нагласити да ли се ради о списку хемикалија или
биоцида, те навести контакт податке ради благовременог евидентирања од стране
Министарства.
Обавјештење са списком хемикалија можете доставити на адресу n.pajovic@mzsz.vladars.net, а
обавјештење са списком биоицда на адресу d.milakovic-ramadani@mzsz.vladars.net.

Наведени рокови као и обавеза достављања списка не односи се на хемикалије и биоцидне
производе који су већ уписани у Интегрални инвентар хемикалија (евидентирани су од стране
Министарства здравља и социјалне заштите у претходном периоду).
Средства која нису пријављења Министарству до наведеног рока, односно планира се њихово
прво стављање на тржиште након наведеног рока, могу бити стављена на тржиште тек након
уписа у одговарајућу евиденцију у складу са законом.
Подсјећамо да правна лица која се баве производњом и прометом на велико хемикалија и
биоцида, морају прибавити одобрење министра здравља и социјалне заштите Републике
Српске за обављање дјелатности с хемикалијама, за шта је потребно испунити услове
прописане законом и посебно Правилником о утврђивању услова за обављање дјелатности
производње, промета и коришћења хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр.
27/14, 28/14 и 42/16). Обавјештење о примјени наведеног правилника, као и додатна упутства
те законски и подтаконски акти из ове области јавно су доступни за преузимање на интернет
страници Министарства здравља и социјалне заштите.

