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било коју другу активност при којој се користе 
хемикалије; 

7) употреба означава обраду, формулисање, 
потрошњу, складиштење, чување, прераду, 
пуњење у посуде, пренос из једне посуде у другу, 
мијешање, производњу производа или било коју 
другу употребу; 

8) производња означава производњу или екстракцију 
супстанце у природном облику; 

9) произвођач означава свако физичко или правно 
лице са сједиштем у Федерацији које производи 
супстанцу, а које своју дјелатност обавља у складу 
са прописима о привредним друштвима, о 
регистрацији пословних субјеката или прописима 
о обрту и сродним дјелатностима; 

10) увоз означава физички унос на територију 
Федерације; 

11) увозник означава свако физичко или правно лице 
са сједиштем у Федерацији које је одговорно за 
увоз хемикалија, а које своју дјелатност обавља у 
складу са прописима о привредним друштвима, о 
регистрацији пословних субјеката или прописима 
о обрту и сродним дјелатностима; 

12) стављање на тржиште означава снабдјевање или 
чињење доступним хемикалије трећем лицу на 
територији Федерације, било уз накнаду или без 
накнаде, при чему се и увоз сматра стављањем на 
тржиште; 

13) даљи корисник означава свако физичко или 
правно лице, као и лице које обавља самосталну 
пословну дјелатност - обрт са сједиштем у 
Федерацији, осим произвођача и увозника, која 
користи супстанцу саму или садржану у смјеси у 
индустријске или професионалне сврхе, 
укључујући и лице које врши поновни увоз, при 
чему се дистрибутер и потрошач не сматрају 
даљим корисником; 

14) дистрибутер означава свако физичко и правно 
лице са сједиштем у Федерацији, укључујући и 
продавца на мало, које складишти и ставља на 
тржиште хемикалије; 

15) субјекти у ланцу снабдијевања означава све 
произвођаче и увознике и даље кориснике у ланцу 
снабдијевања; 

16) снабдјевач хемикалије означава произвођача, 
увозника, даљег корисника или дистрибутера који 
ставља хемикалију на тржиште; 

17) снабдјевач производа означава сваког 
произвођача или увозника производа, 
дистрибутера или другог актера у ланцу 
снабдијевања који ставља производ на тржиште; 

18) прималац супстанце или смјесе означава даљег 
корисника или дистрибутера којем се испоручује 
супстанца или смјеса; 

19) научно истраживање и развој означава свако 
научно експериментисање, анализирање или 
истраживање хемикалија које се проводи под 
контролисаним условима у обиму мањем од једне 
тоне годишње; 

20) истраживање и развој производа и процеса 
означава сваки научни развој који се односи на 
развој производа или даљи развој супстанце, саме, 
у смјесама или у производима, у сврху чега се 
користе пилот-постројења или пробне производње 
за развој производног процеса и/или испитивање 
области примјене супстанце; 

21) сценарио изложености означава скуп услова, 
укључујући оперативне услове и мјере управљања 
ризиком, који описују како се супстанца производи 
или употребљава за вријеме свог животног 
циклуса и како произвођач или увозник 
контролишу, или препоручују даљим корисницима 
како да контролишу изложеност људи и животне 
средине. Сценарио изложености може покривати 
специфичан процес или употребу, или више 
процеса или употреба, зависно од случаја; 

22) ограничење означава сваки услов за забрану 
производње, употребе или стављања на тржиште; 

23) хемијски назив према IUPAC номенклатури 
јесте назив хемикалије идентификован у 
номенклатури Међународне уније за чисту и 
примјењену хемију (engl. International Union of Pure 
and Applied Chemistry - IUPAC); 

24) глобално хармонизовани систем (eng. Globally 
Harmonised System) (у даљњем тексту: ГХС 
систем) означава глобално хармонизовани систем 
Уједињених нација за класификацију и 
обиљежавање хемикалија; 

25) поступак претходног обавјештења је поступак 
према којем се хемикалије које су забрањене или 
строго ограничене у држави извозници, смију 
извозити само ако се о томе претходно обавијести 
држава увозница; 

26) поступак давања сагласности на основу 
претходног обавјештења (engl. Prior Informed 
Consent) (у даљњем тексту: PIC) је поступак према 
којем се хемикалије које су забрањене или строго 
ограничене у држави извозници, смију извозити 
само ако се о томе претходно обавијести држава 
увозница и она да сагласност за увоз предметне 
хемикалије; 

27) детерџент означава супстанцу или смјесу која 
садржи сапуне, односно друге сурфактанте и 
користи се за прање и чишћење. У детерџенте 
спадају и помоћне смјесе за прање (претпрање, 
испирање или избјељивање одјеће и кућног 
текстила), омекшивачи рубља, смјесе за друга 
чишћења и слично; 

28) сурфактант означава било коју органску 
супстанцу или смјесу која се користи у 
детерџентима, а која има површински активна 
својства, и која садржи једну или више 
хидрофилних и хидрофобних група које су 
способне да смање површински напон воде 
формирајући раширен или адсорбујући монослој 
на додиру вода-ваздух и створе емулзију односно 
микроемулзију, односно мицеле, као и да се 
адсорбују на додиру вода - чврста површина; 

29) примарна биоразградљивост јесте структурна 
промјена (трансформација) сурфактанта под 
дејством микроорганизама чиме се губи његова 
површински активна способност због разградње 
његове структуре; 

30) потпуна аеробна биоразградљивост јесте такав 
ниво биоразградљивости да се сурфактант уз 
помоћ микроорганизама у присуству кисеоника 
потпуно разгради на угљен диоксид, воду и 
минералне соли (минерализација); 

31) прање означава чишћење веша и текстила, посуђа 
и осталих тврдих површина; 
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32) чишћење означава процес којим се непожељне 
наслаге уклањају са подлоге или из подлоге и 
преводе у стање раствора или дисперзије. 

Члан 4. 
(Забрана дискриминације) 

(1) Забрањује се сваки вид дискриминације на основу расе, 
боје коже, пола, језика, религије или вјеровања, 
политичких и других увјерења, националног и 
социјалног поријекла, приликом обављања радњи на 
основу овог закона и прописа донесених на основу овог 
закона. 

(2) Изрази који имају родно значење, а који се користе у 
овом закону и прописима који се доносе на основу овог 
закона, обухватају на једнак начин мушки и женски род, 
без обзира да ли се користе у мушком или женском 
роду. 

Члан 5. 
(Општи изузеци од примјене овог закона) 

(1) Одредбе овог закона не примјењују се на: 
a) радиоактивне хемикалије, 
b) хемикалије које се налазе под надзором царине 

које су привремено ускладиштене у царинском 
складишту или слободним зонама ради поновног 
извоза, или су у транзиту, под условом да се не 
врши њихова прерада или обрада, 

c) неизоловане међупроизводе, 
d) превоз опасних материја. 

(2) Отпад који је регулисан прописима о управљању 
отпадом не сматра се супстанцом, смјесом или 
производом у смислу овог закона. 

(3) Изузетно, одредбе овог закона се не примјењују на 
одређене хемикалије када је то неопходно у одбрамбене 
сврхе. 

Члан 6. 
(Посебни изузеци од примјене овог закона) 

(1) Одредбе овог закона које се односе на класификацију, 
обиљежавање и паковање хемикалија не примјењују се 
на хемикалије: 
a) које се користе за научно истраживање и развој и 

које се не стављају на тржиште, уколико се 
користе под контролисаним условима гдје је 
смањена изложеност, и 

b) које се у финалном облику стављају на тржиште 
као: 
- лијекови и медицинска средства која се 

користе у хуманој и ветеринарској медицини, 
- козметички производи и 
- храна и храна за животиње, адитиви за храну 

и храну за животиње, ароме и додаци за 
животиње. 

(2) Одредбе овог закона које се односе на безбједносно-
технички лист не примјењују се на смјесе у готовом 
облику како слиједи: 
a) лијекови и медицинска средства која се користе у 

хуманој и ветеринарској медицини, 
b) козметички производи и 
c) храна и храна за животиње, адитиви за храну и 

храну за животиње, ароме и додаци за животиње. 
(3) Одредбе овог закона које се односе на упис хемикалија 

у Инвентар хемикалија не примјењују се на супстанце 
које се у финалном облику стављају на тржиште као: 
a) биоциди, 
b) средства за заштиту биља, 
c) лијекови и медицинска средства која се користе у 

хуманој и ветеринарској медицини, 

d) козметички производи и 
e) храна и храна за животиње, адитиви за храну и 

храну за животиње, ароме и додаци за животиње. 
(4) Одредбе овог закона које се односе на увоз и извоз 

хемикалија не примјењују се на: 
a) опојне дроге и психотропне супстанце, као и 

њихове прекурсоре, 
b) хемијско оружје и прекурсоре за хемијско оружје, 
c) храну и храну за животиње, као адитиве за храну и 

храну за животиње, 
d) генетски модификоване организме, 
e) лијекове и медицинска средства која се користе у 

хуманој и ветеринарској медицини и 
f) хемикалије које се користе за научно истраживање 

и развој у количини која неће утицати штетно на 
здравље људи и животну средину, а која не 
прелази 10 кг на годишњем нивоу. 

II - КЛАСИФИКАЦИЈА, ОБИЉЕЖАВАЊЕ И 
ПАКОВАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА 

Члан 7. 
(Класификација, обиљежавање и паковање) 

(1) Произвођач и увозник који ставља хемикалију на 
тржиште дужан је да изврши класификацију, 
обиљежавање и паковање у складу са овим законом и 
прописима донесеним на основу овог закона. 

(2) Поступак класификације, обиљежавања и паковања 
хемикалија врши се у складу са ГХС системом, на начин 
на који је тај систем примјењен у Европској унији (у 
даљњем тексту: ЕУ). 

Члан 8. 
(Поступак класификације) 

(1) На основу процјене опасности хемикалије и на основу 
утврђених критерија врши се класификација хемикалије 
у одређене класе опасности према њиховим физичким 
својствима, својствима која утичу на здравље људи, као 
и својствима која утичу на животну средину. 

(2) Федерални министар здравства (у даљњем тексту: 
министар) посебним прописом уређује класификацију, 
обиљежавање и паковање хемикалија. 

(3) Пропис из става (2) овог члана обухвата утврђивање 
класа опасности, критерија за класификацију 
хемикалија, поступак класификације, обиљежавање, 
паковање и оглашавање хемикалија. 

Члан 9. 
(Списак класификованих супстанци) 

(1) Списак класификованих супстанци садржи усаглашену 
класификацију и обиљежавање за одређене опасне 
супстанце. 

(2) За супстанцу која је наведена на Списку 
класификованих супстанци није потребно проводити 
поступак класификације за класе опасности које су 
обухваћене тим Списком. 

(3) Изузетно од става (2) овог члана, ако супстанца 
наведена на Списку класификованих супстанци потпада 
под неку од класа опасности које нису обухваћене тим 
Списком, потребно је провести поступак класификације 
у складу са овим законом. 

(4) Ако се супстанца не налази на Списку класификованих 
супстанци, класификација те супстанце врши се на 
основу анализе постојећих података о својствима те 
супстанце, односно на основу резултата нових 
испитивања њених својстава и упоређивања тих 
података, односно резултата са утврђеним критеријима 
за класификацију хемикалије у одређене класе 
опасности. 
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(5) Министар доноси Списак класификованих супстанци из 
става (1) овог члана и исти се редовно ажурира у циљу 
усклађивања са Усаглашеном класификацијом и 
обиљежавањем за одређене опасне супстанце у ЕУ. 

(6) Списак класификованих супстанци објављује се у 
"Службеним новинама Федерације БиХ". 

Члан 10. 
(Методе испитивања) 

(1) Нова испитивања хемикалија у поступку класифи-
кације хемикалије врше се по прописаним методама. 

(2) Токсиколошка и екотоксиколошка испитивања проводе 
се у лабораторијама које примјењују принципе добре 
лабораторијске праксе. 

(3) Министар посебним прописом уређује методе 
испитивања хемикалија. 

Члан 11. 
(Добра лабораторијска пракса) 

(1) Добра лабораторијска пракса (у даљњем тексту: ДЛП) 
представља систем квалитета који се односи на 
организацијске поступке и услове под којима се 
испитивања, у вези са здрављем људи и животне 
средине планирају, обављају, надгледају, биљеже, 
архивирају и приказују. 

(2) Министар посебним прописом уређује принципе ДЛП. 
(3) Министар посебним прописом уређује надзор и 

провјеру принципа ДЛП. 

Члан 12. 
(Обиљежавање и паковање) 

(1) Произвођач и увозник опасних хемикалија, дужан је да 
обезбиједи обиљежавање опасности и паковање 
хемикалија на начин прописан овим законом и 
прописима донесеним на основу овог закона. 

(2) На обиљежавање хемикалија, осим одредби овог закона 
и прописа донесених на основу овог закона, примјењују 
се и одредбе прописа о заштити потрошача. 

(3) Обиљежавање на паковању мора бити на једном од 
језика који је у службеној употреби у Босни и 
Херцеговини (у даљњем тексту: БиХ). 

Члан 13. 
(Оглашавање) 

Свако оглашавање хемикалије која је класификована као 
опасна мора да укаже на одговарајућу класу или категорију 
опасности. 

Члан 14. 
(Чување података о класификацији и обиљежавању) 

(1) Снабдјевач хемикалије дужан је да прикупља и чува све 
податке о опасним хемикалијама који се односе на 
класификацију и обиљежавање, као и друге податке који 
су му потребни у сврху провођења одредби овог закона 
најмање десет година након посљедње производње или 
стављања на тржиште и употребе хемикалије. 

(2) На захтјев Министарства снабдјевач је дужан доставити 
податке из става (1) овог члана. 

(3) Ако је снабдјевач хемикалије престао са радом или је 
своје послове или дио својих послова уступио трећем 
лицу, обавеза чувања података прелази на то лице. 

III - БЕЗБЈЕДНОСНО-ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 

Члан 15. 
(Безбједносно-технички лист) 

(1) Снабдјевач хемикалије обавезан је да пружи примаоцу 
хемикалије безбједносно-технички лист (eng. Safety data 
sheet) (у даљњем тексту: БТЛ) израђен у складу са овим 
законом и прописима донесеним на основу овог закона. 

(2) БТЛ се доставља: 

a) ако хемикалија испуњава критерије за 
класификацију као опасна у складу са овим 
законом, или 

b) ако је супстанца перзистентна, биоакумулативна и 
токсична (у даљњем тексту: ПБТ) или веома 
перзистентна и веома биоакумулативна (у даљњем 
тексту: вПвБ), или 

c) ако је супстанца уврштена у списак супстанци које 
су кандидати за укључивање на Списак посебно 
забрињавајућих супстанци из члана 35. став (3) 
овог закона из разлога различитих од оних који су 
наведени у тач. а) и б) овог става. 

(3) Ако је израђен извјештај о безбједности хемикалије, 
информације наведене у БТЛ треба да одговарају 
информацијама из тога извјештаја, а сценарио 
изложености треба да буде наведен у анексу БТЛ. 

(4) Снабдјевач је дужан на захтјев примаоца обезбиједити 
примаоцу БТЛ за смјесу када она није разврстана као 
опасна ако садржи: 
a) најмање једну супстанцу класификовану као 

опасну по људско здравље и животну средину у 
концентрацији која је већа или једнака од 1% од 
масе смјесе која није у гасовитом стању, односно 
која је већа или једнака од 0,2% од запремине 
смјесе која је у гасовитом стању; или 

b) најмање једну супстанцу која је класификована као 
канцерогена категорије 2 или токсична по 
репродукцију категорије 1А, 1Б и 2, сензибили-
затор коже категорије 1, сензибилизатор 
респираторних органа категорије 1, или има ефекте 
на лактацију или преко лактације, или испуњава 
критеријуме за идентификацију као ПБТ или вПвБ, 
или је уврштена у списак супстанци које су 
кандидати за укључивање на Списак посебно 
забрињавајућих супстанци из члана 35. став (3) 
овог закона из разлога различитих од оних који су 
наведени у тачки а) овог става, у концентрацији 
која је већа или једнака од 0,1% по маси смјесе која 
није у гасовитом стању; или 

c) супстанцу за коју су прописане максимално 
дозвољене концентрације у радној средини у 
Федерацији. 

(5) Министар посебним прописом уређује критеријуме за 
идентификацију супстанци као ПБТ или вПвБ. 

Члан 16. 
(Достављање БТЛ) 

(1) Када је за опасне хемикалије или смјесе које се нуде или 
продају у општој употреби пружено довољно 
информација како би корисници могли предузети 
потребне мјере за заштиту здравља људи и заштиту 
животне средине, БТЛ се не мора доставити, осим ако 
то затражи даљи корисник или дистрибутер. 

(2) БТЛ се доставља на једном од језика који је у службеној 
употреби у БиХ. 

(3) Изузетно од става (2) овог члана, БТЛ може бити 
написан на неком од страних језика, уколико се 
хемикалија ставља на тржиште у количини мањој од 50 
кг на годишњем нивоу за лабораторијску употребу, под 
условом да је БТЛ израђен у складу са овим законом и 
под условом да су основне информације о хемикалији 
наведене на једном од језика који је у службеној 
употреби у БиХ. 

(4) БТЛ се пружа без накнаде, у писаној или у електронској 
форми, приликом прве испоруке хемикалије. 

(5) Послодавац је дужан да радницима обезбједи БТЛ за 
хемикалију којом рукују и којој могу бити изложени 
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током рада, те да обезбиједи мјере које произлазе из 
његовог садржаја. 

Члан 17. 
(Измјене и допуне БТЛ) 

(1) Снабдјевач, који је у обавези да уради БТЛ, дужан је без 
одлагања да врши измјене и допуне садржаја БТЛ у 
складу са новим сазнањима о хемикалији, нарочито о 
сазнањима која могу утицати на мјере за управљање 
ризиком, односно новим информацијама о опасностима 
од хемикалије, као и законским одлукама у вези с 
ограничењем или забраном производње, стављањем на 
тржиште или употребом хемикалије. 

(2) Измијењен и допуњен БТЛ снабдјевач је дужан 
доставити сваком дистрибутеру или даљем кориснику у 
ланцу снабдијевања којем је хемикалија испоручена у 
претходних 12 мјесеци. 

(3) Измијењен и допуњен БТЛ мора да садржи напомену: 
"ревидиран" и датум када су извршене измјене, односно 
допуне. 

(4) Министар посебним прописом уређује садржај БТЛ. 

Члан 18. 
(Алтернативни хемијски назив супстанце) 

Алтернативни хемијски назив супстанце може да се 
употријеби у БТЛ или приликом обиљежавања на амбалажи 
опасне супстанце садржане у смјеси само уколико је тај назив 
одобрила Европске агенција за хемикалије. 

Члан 19. 
(Извјештај о безбједности хемикалије) 

(1) Извјештај о безбједности хемикалије је документ о 
процјени безбједности хемикалије и мјерама за смањење 
и контролу ризика. 

(2) Ради сачињавања извјештаја о безбједности хемикалије 
врши се процјена безбједности хемикалије. 

(3) На основу процјене безбједности хемикалије утврђују се 
мјере за смањење и контролу ризика који представља 
супстанца. 

Члан 20. 
(Процјена безбједности хемикалије) 

(1) Процјена безбједности хемикалије подразумијева 
процјену опасности супстанци по људе и животну 
средину и процјену да ли супстанца испуњава 
критеријуме за идентификацију као ПБТ или вПвБ. 

(2) У складу са утврђеним степеном опасности приликом 
процјене опасности, врши се и процјена изложености 
људи и животне средине тој супстанци и 
карактеризација ризика за супстанцу. 

(3) Министар посебним прописом уређује начин процјене 
безбједности хемикалије и садржај извјештаја о 
безбједности хемикалије. 

IV - ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СА 
ХЕМИКАЛИЈАМА 

Члан 21. 
(Производња) 

Произвођач који се бави производњом хемикалија 
дужан је да обезбиједи одговарајуће услове простора, опреме 
и кадра како би такву дјелатност обављао без штетног утицаја 
на здравље људи и животну средину у складу са посебним 
прописима. 

Члан 22. 
(Складиштење) 

(1) Лице које рукује хемикалијом обавезно је да складишти 
хемикалију тако да та хемикалија не угрожава здравље 
људи или животну средину. 

(2) Лице које рукује хемикалијом дужно је да сакупља, 
складишти и безбједно одлаже остатке хемикалија и 
амбалажу од тих хемикалија у складу са прописима о 
управљању отпадом. 

Члан 23. 
(Малопродаја) 

Опасна хемикалија која се ставља на тржиште као 
производ намијењен широкој потрошњи може да се продаје у 
малопродајним објектима у којима су обезбјеђени посебни 
услови за промет и складиштење тих хемикалија. 

Члан 24. 
(Услови за обављање дјелатности) 

(1) Производња хемикалија, те њихово складиштење у 
сврху производње хемикалија или продаје на велико, 
није дозвољено у стамбеним објектима. 

(2) Министар посебним прописом уређује услове за 
обављање дјелатности са хемикалијама. 

Члан 25. 
(Савјетник за хемикалије) 

(1) Произвођач и увозник хемикалије дужни су да именују 
лице које је задужено за правилно управљање 
хемикалијама (у даљњем тексту: савјетник за 
хемикалије). 

(2) Савјетник за хемикалије је лице које има високу стручну 
спрему и додатну едукацију о хемикалијама којима 
управља. 

(3) Савјетник за хемикалије код произвођача и увозника 
може бити у сталном радном односу, или повремено 
ангажован, зависно од врсте и обима регистроване 
производње, односно од врсте и обима регистрованог 
увоза хемикалија. 

(4) Савјетник је дужан да пружи препоруке о правилном 
управљању хемикалијама сваком примаоцу супстанце и 
смјесе у ланцу снабдијевања. 

(5) Министар посебним прописом уређује програм додатне 
едукације за савјетника за хемикалије. 

Члан 26. 
(Заштита на раду) 

Послодавац је дужан да обезбиједи раднику потребна 
знања о хемикалијама, сходно врсти послова које радник 
обавља, а у складу са прописима о безбједности и здрављу на 
раду. 

Члан 27. 
(Евиденције о хемикалијама) 

(1) Произвођач и увозник хемикалија обавезан је да води 
евиденције о хемикалијама. 

(2) Извјештај о производњи и стављању на тржиште 
хемикалија на годишњем нивоу, произвођач и увозник 
дужни су доставити Министарству најкасније до 31. 
јануара текуће године за претходну годину. 

(3) Министар посебним прописом уређује садржај 
евиденција о хемикалијама и начин годишњег 
извјештавања. 

Члан 28. 
(Упис у Регистар произвођача и увозника хемикалија) 

(1) Произвођач и увозник хемикалија дужан је да своју 
дјелатност, прије почетка производње и увоза 
хемикалија, пријави Министарству, при чему одговара 
за тачност, цјеловитост и истинитост података 
поднесених у пријави Министарству. 

(2) На основу поднесене пријаве дјелатности из става (1) 
овог члана, Министарство врши упис у Регистар 
произвођача и увозника хемикалија (у даљем тексту: 
Регистар). 
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(3) О извршеном упису издаје се увјерење. 
(4) За упис у Регистар произвођач и увозник плаћа накнаду. 
(5) Министарство води Регистар у електронској форми, а 

извод из Регистра се објављује на интернет страници 
Министарства. 

(6) Министар посебним прописом уређује Регистар 
произвођача и увозника хемикалија. 

(7) Пропис из става (6) овог члана обухвата садржај 
Регистра, начин уписа и издавање увјерења о упису 
произвођача и увозника у Регистар. 

V - ИНТЕГРАЛНИ ИНВЕНТАР ХЕМИКАЛИЈА 

Члан 29. 
(Интегрални инвентар хемикалија) 

(1) Интегрални инвентар хемикалија које се налазе на 
тржишту Федерације води Министарство, а састоји се 
од Инвентара хемикалија, Инвентара биоцида и 
података о средствима за заштиту биља. 

(2) Податке за Инвентар хемикалија обезбјеђује произвођач 
и увозник хемикалија на основу одредби овог закона. 

(3) Податке за Инвентар биоцида обезбјеђује произвођач и 
увозник биоцида на основу прописа о биоцидима. 

(4) Податке о средствима за заштиту биља Министарству 
доставља орган надлежан за стављање на тржиште 
средстава за заштиту биља на основу посебних прописа. 

(5) Интегрални инвентар хемикалија води се као 
електронска база података. 

(6) Министар посебним прописом уређује Интегрални 
инвентар хемикалија. 

(7) Пропис из става (6) овог члана обухвата садржај и начин 
вођења Интегралног инвентара хемикалија, те начин 
достављања података за потребе вођења овог инвентара. 

(8) Подаци из Интегралног инвентара хемикалија ће бити 
доступни свим заинтересованим субјектима на њихов 
захтјев, а у складу са овим законом. 

Члан 30. 
(Инвентар хемикалија) 

(1) Произвођач или увозник хемикалије која се производи 
или увози у Федерацију у количини изнад прописане 
доње границе на годишњем нивоу дужан је ту 
хемикалију да упише у Инвентар хемикалија, који води 
Министарство. 

(2) Министар посебним прописом уређује Инвентар 
хемикалија. 

(3) Пропис из става (2) овог члана обухвата услове за упис у 
Инвентар хемикалија, начин вођења Инвентара 
хемикалија, утврђивање доње границе за увоз или 
производњу хемикалије изнад које се хемикалија 
уписује у Инвентар хемикалија, хемикалије које се не 
уписују у Инвентар хемикалија, као и производе за које 
је обавезан упис у Инвентар хемикалија. 

Члан 31. 
(Упис у Инвентар хемикалија) 

(1) Произвођач или увозник хемикалије или производа 
дужан је, прије отпочињања производње или увоза, да 
поднесе захтјев Министарству за упис хемикалије у 
Инвентар хемикалија. 

(2) У сврху уписа у Инвентар хемикалија, у зависности од 
опасности коју представљају, хемикалије подлијежу 
пријави, регистрацији или ауторизацији. 

(3) Министарство врши процјену потпуности пријаве 
хемикалије у року од 60 дана од дана подношења 
пријаве, на основу чега издаје потврда о упису и 
Инвентар хемикалија. 

(4) Министарство врши процјену потпуности захтјева за 
регистрацију или ауторизацију хемикалије, те на основу 

евалуације достављених података, доноси рјешење о 
упису хемикалије у Инвентар хемикалија у року од 90 
дана од дана доношења потпуног захтјева, или доноси 
рјешење којим се захтјев одбија. 

(5) Рокови из ст. (3) и (4) овог члана престају тећи када 
Министарство од подносиоца захтјева за упис 
хемикалије у Инвентар хемикалија затражи потребне 
допунске податке или објашњења и прекид рачунања 
рока траје до испуњења захтјева Министарства. 

(6) На поступак издавања потврде из става (3) и доношења 
рјешења из става (4) овог члана сходно се примјењују 
прописи о управном поступку. 

(7) Произвођач или увозник хемикалије или производа 
одговара за тачност, цјеловитост и истинитост података 
достављених у поступку уписа у Инвентар хемикалија. 

(8) За упис у Инвентар хемикалија, према процедури 
пријаве, регистрације или ауторизације произвођач и 
увозник плаћа накнаду. 

Члан 32. 
(Сагласност иностраног произвођача, односно снабдјевача 

хемикалије) 
(1) Увозник хемикалије у поступку уписа хемикалије у 

Инвентар хемикалије дужан је обезбједити сагласност 
иностраног произвођача, односно снабдјевача 
хемикалије за упис те хемикалије у Инвентар 
хемикалија. 

(2) Повјерљиве податке који су потребни за упис 
хемикалија у Инвентар хемикалија инострани 
произвођач, односно снабдјевач хемикалије може да 
достави директно Министарству или путем увозника. 

Члан 33. 
(Слободно стављање на тржиште хемикалија) 

Стављање на тржиште хемикалија које су уписане у 
Инвентар хемикалија је слободно, осим уколико се 
хемикалија налази на посебном режиму увоза када је 
потребно прибавити дозволу у складу са посебним 
прописима. 

VI - ОГРАНИЧЕЊА И ЗАБРАНЕ ХЕМИКАЛИЈА 

Члан 34. 
(Ограничења и забране хемикалија) 

(1) За хемикалије које представљају неприхватљив ризик по 
здравље људи и животну средину прописују се 
ограничења и забране производње, стављања на 
тржиште и употребу (у даљњем тексту: ограничења и 
забране). 

(2) Ограничења и забране односе се на забрањене, односно 
дозвољене начине употребе хемикалије и дефинишу 
друге услове, који се односе на производњу, стављање 
на тржиште и употребу супстанци, као и смјесе и 
производа који садрже ту супстанцу. 

(3) Министар посебним прописом уређује ограничења и 
забране хемикалија. 

Члан 35. 
(Списак посебно забрињавајућих супстанци) 

(1) Ради обезбјеђења контроле ризика од посебно 
забрињавајућих супстанци и обезбјеђења замјене тих 
супстанци одговарајућим безбједнијим алтернативама, 
министар посебним прописом утврђује Списак посебно 
забрињавајућих супстанци. 

(2) Списак посебно забрињавајућих супстанци објављује се 
у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

(3) Министарство објављује на својој интернет страници и 
Списак супстанци које су кандидати за укључивање у 
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Списак посебно забрињавајућих супстанци (у даљњем 
тексту: Кандидатски списак). 

(4) Спискови из ст. (1) и (3) овог члана редовно се 
ажурирају. 

Члан 36. 
(Упис посебно забрињавајуће супстанце у Инвентар 

хемикалија) 
Прликом уписа посебно забрињавајуће супстанце у 

Инвентар хемикалија, произвођач или увозник дужан је да 
обезбиједи податке о начину употребе супстанце, о могућим 
алтернативним супстанцама и технологијама, њиховим 
опасностима и ризицима по здравље људи и животну 
средину, те податке о техничкој и социо-економској 
оправданости замјене супстанце мање опасном. 

Члан 37. 
(Информације о безбједној употреби производа) 

(1) Снабдјевач производа који садржи посебно 
забрињавајућу супстанцу или супстанцу са 
Кандидатског списка у концентрацији већој 0,1%, дужан 
је да сваком другом дистрибутеру или даљем кориснику 
у ланцу снабдјевања достави информације довољне за 
безбједну употребу тог производа, а најмање назив те 
супстанце. 

(2) Снабдјевач производа из става (1) овог члана дужан је 
да без накнаде, на захтјев потрошача, достави 
информације из става (1) овог члана. 

VII - УСЛОВИ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ХЕМИКАЛИЈА 

Члан 38. 
(Поступак претходног обавјештења, односно поступак 
давања сагласности на основу претходног обавјештења) 

(1) У циљу унапређења сарадње и подјеле одговорности у 
међународној трговини опасним хемикалијама, у складу 
са Ротердамском конвенцијом, за увоз и извоз одређене 
супстанце за коју је утврђено ограничење или забрана 
производње, стављања на тржиште и употребе, као и 
одређене смјесе и производа, који садрже ту супстанцу, 
проводи се поступак претходног обавјештења, односно 
поступак давања сагласности на основу претходног 
обавјештења. 

(2) За провођење поступка претходног обавјештења, 
односно поступка давања сагласности на основу 
поступка претходног обавјештења, извозник хемикалије 
подноси захтјев Министарству. 

(3) О проведеним поступцима из става (2) овог члана 
Министарство издаје потврду, односно сагласност 
подносиоцу захтјева. 

(4) За провођење поступака из става (2) овог члана, 
подносилац захтјева плаћа накнаду. 

(5) Министар посебним прописом уређује услове за увоз и 
извоз хемикалија. 

Члан 39. 
(Сарадња са именованим тијелом БиХ за имплементацију 

Ротердамске конвенције) 
Провођење поступака из члана 38. овог закона, те 

провођење потребних процедура приликом увоза хемикалија 
за које је прописан поступак претходног обавјештења, 
односно поступак давања сагласности на основу претходног 
обавјештења, врши се у сарадњи са именованим тијелом БиХ 
за имплементацију Ротердамске конвенције у БиХ. 

VIII - СТАВЉАЊЕ ДЕТЕРЏЕНТА НА ТРЖИШТЕ 

Члан 40. 
(Стављање детерџента на тржиште) 

(1) Детерџент се може ставити на тржиште ако сурфактант 
садржан у том детерџенту испуњава критерије потпуне 

аеробне биоразградљивости и ако друге хемикалије 
садржане у детерџенту испуњавају услове прописане 
овим законом. 

(2) Стављање на тржиште детерџента који садржи 
сурфактант, који не испуњава услове из става (1) овог 
члана, може да се одобри за индустријску и 
институционалну употребу под условом да сурфактант 
који је садржан у том детерџенту испуњава критеријуме 
примарне биоразградљивости и друге прописане услове. 

Члан 41. 
(Упис детерџента у Инвентар хемикалија) 

(1) Произвођач или увозник који ставља детерџент на 
тржиште дужан је да изврши упис детерџента у 
Инвентар хемикалија у складу са овим законом. 

(2) Када се у Инвентар хемикалија уписује детерџент за 
индустријску и институционалну употребу, подносилац 
захтјева доставља и технички досије о сурфактанту. 

(3) Министарство, у поступку из става (2) овог члана, 
разматра технички досије о сурфактанту, одлучује о 
упису детерџента у Инвентар хемикалија и одобравању 
за индустријску и институционалну употребу. 

Члан 42. 
(Обиљежавање детерџента и списак података о саставу 

детерџента) 
(1) Поред обавеза које се односе на класификацију, 

паковање и обиљежавање, у складу са овим законом, 
произвођач и увозник који ставља детерџент на 
тржиште обавезан је да тај детерџент обиљежи и у 
складу са посебним захтјевима о обиљежавању 
детерџената. 

(2) Произвођач и увозник који ставља детерџент на 
тржиште, а који је намијењен општој употреби, дужан је 
да изради Списак података о саставу детерџента и да тај 
списак овјери од стране одговорног лица. 

(3) Министар посебним прописом уређује услове за 
стављање детерџента на тржиште. 

IX - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА 

Члан 43. 
(Заједничко радно тијело) 

(1) Да би се обезбиједило адекватно управљање 
хемикалијама, Влада Федерације Босне и Херцеговина 
(у даљњем тексту: Влада Федерације) оснива Заједничко 
радно тијело за интегрисано управљање хемикалијама (у 
даљњем тексту: Заједничко радно тијело), при чијем 
именовању је потребно водити рачуна о равноправној 
заступљености оба пола. 

(2) Заједничко радно тијело оснива се од представника 
федералних министарстава надлежних за питања 
здравства; пољопривреде, водопривреде и шумарства; 
околиша и туризма; рада; унутрашњих послова; 
индустрије, енергетике и рударства; трговине и 
подузетништва и представника Завода за јавно 
здравство Федерације Босне и Херцеговине. Заједничко 
радно тијело може позивати на састанке представнике 
привредних субјеката, научно-истраживачких 
институција и представнике других организација и 
институција, у циљу консултовања и размјене 
информација неопходних за адекватно управљање 
хемикалијама. 

(3) За потребе Заједничког радног тијела Министарство 
врши стручне и административно-техничке послове. 



Број 77 - Страна 8 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 23. 10. 2020. 

 

Члан 44. 
(Стратегија хемијске безбједности Федерације) 

(1) Парламент Федерације, на приједлог Владе Федерације, 
доноси Стратегију хемијске безбједности Федерације, у 
циљу ефикасног и транспарентног провођења политике 
на пољу безбједног управљања хемикалијама, заштите 
здравља грађана и заштите животне средине. 

(2) Стратегија хемијске безбједности Федерације ствара 
претпоставке за адекватно управљање хемикалијама у 
свим фазама животног циклуса од производње до 
одлагања, чиме се доприноси одрживом развоју, при 
чему се остварују начела међународног управљања 
хемикалијама. 

(3) Стратегију хемијске безбједности Федерације припрема 
Министарство, у сарадњи са Заједничким радним 
тијелом именованим у складу са чланом 43. овог закона. 

Члан 45. 
(Правно лице надлежно за контролу тровања) 

(1) Министарство доставља податке из Интегралног 
инвентара хемикалија правном лицу надлежном за 
контролу тровања, ради проведбе превентивних мјера и 
мјера лијечења, нарочито у хитним случајевима. 

(2) У хитним случајевима правно лице из става (1) овог 
члана податке о безбједности хемикалије може да 
затражи и од лица које је ставило хемикалију на 
тржиште. 

(3) Податке из ст. (1) и (2) овог члана правно лице 
надлежно за контролу тровања може да користи само у 
циљу утврђеном у ставу (1) овог члана, и у друге сврхе 
се не могу користити. 

(4) Податке о проведби превентивних мјера и мјера 
лијечења, правно лице надлежно за контролу тровања 
доставља здравственим установама које врше 
збрињавање отрованих лица. 

(5) Правно лице надлежно за контролу тровања дужно је да 
води евиденцију о тровањима хемикалијама, која се 
доставља Министарству на захтјев. 

X - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 
(Подаци који су обавезно доступни јавности) 

(1) Министарство обезбјеђује механизме којима се 
одређени подаци добијени у поступку уписа у Инвентар 
хемикалија чине доступним јавности. 

(2) Подаци који су обавезно доступни јавности односе се 
нарочито на: 
a) хемијски назив према IUPAC номенклатури за 

опасну супстанцу и опасну супстанцу садржану у 
смјеси или производу, 

b) трговачки назив хемикалије, 
c) класификацију и обиљежавање хемикалије, 
d) податке о физичким и хемијским својствима 

хемикалије, 
e) резултате токсиколошких и екотоксиколошких 

испитивања, 
f) податке о изведеном нивоу изложености без 

ефекта (engl. Derived no-effect level – DNEL) и 
предвиђеној концентрацији без ефекта (engl. 
Predicted no-effect concentration – PNEC), 

g) упутсво за безбједно руковање, 
h) аналитичке методе за идентификацију опасне 

супстанце у случају њеног испуштања у животну 
средину и за одређивање директне изложености 
људи. 

Члан 47. 
(Подаци који не смију бити доступни јавности) 

(1) Подаци који не смију бити доступни јавности, у сврху 
заштите комерцијалних интереса власника података, а 
које Министарство чува као пословну тајну су: 
a) подаци о тачном саставу смјесе; 
b) прецизни подаци о намјени и начину примјене 

супстанце; 
c) прецизни подаци о количинама хемикалије 

произведене и стављене на тржиште; 
d) однос између произвођача или увозника и њихових 

дистрибутера и даљих корисника. 
(2) У хитним случајевима, уколико министар процијени да 

је то неопходно у циљу заштите људи и животне 
средине, подаци из става (1) овог члана могу се учинити 
јавно доступним. 

Члан 48. 
(Додатни захтјеви за обиљежавањем повјерљивости 

одређених података) 
(1) Поред података из члана 47. овог закона који не смију 

бити доступни јавности, лице које доставља податке у 
складу са овим законом може тражити обиљежавање и 
других података као повјерљивих, уз достављање 
образложења у смислу да би јавно објављивање тих 
података проузроковало штету власнику података. 

(2) Министар, на основу процјене оправданости захтјева за 
обиљежавање одређеним степеном повјерљивости 
података из става (1) овог члана, доноси рјешење о 
одобравању захтјева или одбија захтјев са 
образложењем. 

(3) За процјену оправданости захтјева из става (2) овог 
члана плаћа се накнада. 

Члан 49. 
(Утврђивање накнада у поступку са хемикалијама) 
Министар посебним прописом одређује висину накнада 

из чл. 28, 31, 38. и 48. овог закона, које су приход Буџета 
Федерације. 

XI - НАДЗОР 

Члан 50. 
(Надзор над примјеном закона) 

(1) Надзор над примјеном овог закона и прописа донесених 
на основу овог закона обавља Федерална управа за 
инспекцијске послове путем федералних санитарних 
инспектора за надзор над отровима. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, инспекцијски надзор 
над примјеном овог закона и прописа донесених на 
основу овог закона, а који се односе на малопродају, 
поред инспектора из става (1) овог члана обављају и 
кантонални санитарни инспектори. 

Члан 51. 
(Права и дужности инспектора) 

(1) У обављању инспекцијског надзора овлаштени 
инспектор има право и дужност да: 
a) забрани производњу, стављање на тржиште и 

употребу хемикалија те, по потреби, нареди да се 
оне униште ако утврди да услијед њиховог 
дјеловања могу настати штетне посљедице по 
здравље људи или на животну средину; 

b) забрани производњу и стављање на тржиште 
хемикалија које нису уписане у Регистар 
произвођача и увозника хемикалија; 

c) забрани стављање на тржиште хемикалија које 
нису уписане у Инвентар хемикалија; 
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d) забрани стављање на тржиште и употребу 
хемикалија које нису класификоване, паковане и 
обиљежене у складу са овим законом; 

e) нареди уклањање недостатака у вези са 
производњом, стављањем на тржиште или 
употребом хемикалија ако такви недостаци 
представљају опасност за живот и здравље људи 
или опасност по животну средину; 

f) нареди предузимање мјера за које је овлаштен 
овим законом и другим прописима, и 

g) нареди да се у одређеном року отклоне недостаци 
и неправилности утврђени инспекцијским 
прегледом. 

(2) Инспектор управне мјере из става (1) овог члана налаже 
рјешењем, у складу са прописима о инспекцијама 
Федерације и прописима о управном поступку. 

(3) Против рјешења из става (2) овог члана дозвољена је 
жалба и подноси се Министарству у року од осам дана 
од дана пријема рјешења. 

(4) Жалба из става (3) овог члана не одлаже извршење 
рјешења. 

Члан 52. 
(Обавеза омогућавања надзора) 

Правна лица, као и лице која обавља самосталну 
пословну дјелатност - обрт, обавезни су омогућити 
инспектору обављање надзора и ставити на располагање 
потребну документацију у сврху провођења надзора, ставити 
на располагање потребну количину узорака ради утврђивања 
усклађености садржаја хемикалије или производа са 
условима прописаним овим законом и прописима донесеним 
на основу овог закона, те пружити друге потребне податке и 
обавјештења. 

Члан 53. 
(Обавеза извјештавања Министарства о извршеним 

инспекцијама) 
Ради праћења стања и предузимања адекватних мјера из 

области управљања хемикалијама, Федерална управа за 
инспекцијске послове обавезна је да доставља Министарству 
извјештаје о налазима и резултатима извршених инспекција у 
области хемикалија, као и да размјењује информације у 
складу са прописима о инспекцијама у Федерацији. 

XII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 
(Прекршаји снабдјевача хемикалија и производа) 

(1) Новчаном казном од 5.000 до 50.000 КМ казниће се за 
прекршај снабдјевач хемикалија и производа ако: 
1) оглашава хемикалију супротно одредбама овог 

закона и прописима донесеним на основу овог 
закона (члан 13.), 

2) не чува податке који се односе на класификацију и 
обиљежавање хемикалија на начин и у року који је 
прописан овим законом (члан 14. став 1.), 

3) не пружи примаоцу хемикалије БТЛ израђен у 
складу са овим законом и прописима донесеним на 
основу овог закона (члан 15. став 1.), 

4) не достави БТЛ на једном од језика који је у 
службеној употреби у БиХ (члан 16. став 2.), 

5) не обезбиједи БТЛ радницима за хемикалију којом 
рукују или којој могу бити изложени током рада 
(члан 16. став 5.), 

6) не изврши измјене и допуне БТЛ у складу са новим 
сазнањима (члан 17. став 1.), 

7) не достави измијењен и допуњен БТЛ сваком 
дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу 
снабдијевања (члан 17. став 2.), 

8) не наведе напомену "ревидиран" и датум када су 
извршене измјене, односно допуне у измијењеном 
и допуњеном БТЛ (члан 17. став 3.), 

9) не складишти хемикалију у складу са овим 
законом и прописима донесеним на основу овог 
закона (члан 22.), 

10) врши малопродају опасне хемикалије у мало-
продајним објектима у којима нису обезбијеђени 
посебни услови за промет и складиштење 
хемикалија (члан 23.), 

11) производи, ставља на тржиште или употребљава 
хемикалију за коју је прописано ограничење или 
забрана супротно условима дефинисаним у том 
ограничењу или забрани (члан 34. став 1.), 

12) стави на тржиште посебно забрињавајућу 
супстанцу која се налази на Списку посебно 
забрињавајућих супстанци супротно одредбама 
овог закона (члан 35.), 

13) не поднесе Министарству захтјев за провођење 
поступка претходног обавјештења, односно 
поступка давања сагласности на основу 
претходног обавјештења за хемикалију за коју је 
овај поступак прописан у складу са овим законом и 
прописима донесеним на основу овог закона (члан 
38. став 2.), 

14) производи или ставља на тржиште детерџент који 
садржи сурфактант који не испуњава услове 
биоразградљивости прописане овим законом и 
прописима донесеним на основу овог закона (члан 
40.), 

15) не достави податке о хемикалији у хитним 
случајевима када је то затражило правно лице 
надлежно за контролу тровања (члан 45. став 2.). 

(2) За прекршај из става (1) овог члана снабдјевачу се може, 
уз изречену новчану казну, изрећи и заштитна мјера 
забране вршења одређене дјелатности у трајању до шест 
мјесеци. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и 
одговорно лице упослено код снабдјевача новчаном 
казном од 1.000 до 10.000 КМ. 

(4) Изузетно, уколико снабдјевач хемикалије дјелатност 
обавља као самосталну пословну дјелатност - обрт, за 
прекршај из става (1) овог члана казниће се новчаном 
казном од 1.500 до 15.000 КМ. 

Члан 55. 
(Прекршаји произвођача или увозника хемикалије) 

(1) Новчаном казном од 5.000 до 50.000 КМ казниће се за 
прекршај произвођач или увозник хемикалије ако: 
1) производи или ставља на тржиште опасну 

хемикалију која није класификована, пакована и 
означена у складу са овим законом и прописима 
донесеним на основу овог закона (члан 7. став 1); 

2) не обезбиједи обиљежавање опасности и паковање 
хемикалија у складу са овим законом и прописима 
донесеним на основу овог закона (члан 12.), 

3) производи хемикалију у неодговарајућим 
условима који доводе до штетног утицаја на 
здравље људи и животну средину (члан 21.), 

4) не именује савјетника за хемикалије (члан 25. став 
1.), 

5) не води евиденције о хемикалијама у складу са 
овим законом и прописима донесеним на основу 
овог закона (члан 27. став 1.), 

6) не достави Министарству извјештај о производњи 
и стављању на тржиште хемикалија на годишњем 
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нивоу у складу са овим законом и прописима 
донесеним на основу овог закона (члан 27. став 2.), 

7) не достави Министарству пријаву о обављању 
дјелатности са хемикалијама ради уписа у Регистар 
(члан 28. став 1.), 

8) производи или ставља на тржиште хемикалију која 
није уписана у Инвентар хемикалија (члан 30. став 
1.), 

9) не поднесе захтјев Министарству, прије 
отпочињања производње или увоза, за упис 
хемикалије у Инвентар хемикалија (члан 31. став 
1.), 

10) приликом уписа посебно забрињавајуће супстанце 
у Инвентар хемикалија, не обезбједи податке о 
начину употребе супстанце, о могућим 
алтернативним супстанцама и технологијама, 
њиховим опасностима и ризицима по здравље 
људи и животну средину, те техничке и социо-
економске податке о оправданости замјене 
супстанци мање опасном (члан 36.), 

11) за производ који садржи посебно забрињавајућу 
супстанцу или супстанцу са Кандидатског списка у 
концентрацији већој 0,1%, сваком другоме 
дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу 
снабдијевања, не достави информације довољне за 
безбједну употребу тог производа, а најмање назив 
те супстанце (члан 37.), 

12) производи или ставља на тржиште детерџент који 
није уписан у Инвентар хемикалија (члан 41. став 
1.), 

13) не класификује, пакује и обиљежи детерџент у 
складу са овим законом и прописима донесеним на 
основу овог закона, те не обиљежи детерџент у 
складу са посебним захтјевима о обиљежевању 
детерџената (члан 42. став 1.), 

14) не изради списак података о саставу детерџента 
(члан 42. став 2.). 

(2) За прекршај из става (1) овог члана произвођачу или 
увознику хемикалије може се, уз изречену новчану 
казну, изрећи и заштитна мјера забране вршења 
одређене дјелатности у трајању до шест мјесеци. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и 
одговорно лице произвођача или увозника хемикалије 
новчаном казном од 1.000 до 10.000 КМ. 

(4) Изузетно, уколико произвођач или увозник хемикалије 
дјелатност обавља као самосталну пословну дјелатност - 
обрт, за прекршај из става (1) овог члана казниће се 
новчаном казном од 1.500 до 15.000 КМ. 

XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 
(Прелазни рокови) 

(1) Произвођач и увозник који ставља на тржиште 
хемикалију дужан је да класификује, пакује и обиљежи 
ту хемикалију у складу са чл. 7, 8, 9. и 12. овог закона у 
року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу прописа 
којим се уређује класификација, обиљежавање и 
паковање хемикалија, а који се доноси на основу члана 
8. став (2) овог закона. 

(2) Произвођач или увозник хемикалије дужан је да 
поднесе Министарству пријаву дјелатности производње 
и стављања на тражиште хемикалије у складу са чланом 
28. овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања 
на снагу прописа којим се уређује Регистар произвођача 
и увозника хемикалија, а који се доноси на основу члана 
28. став (6) овог закона. 

(3) Произвођач или увозник хемикалије дужан је да 
поднесе Министарству пријаву за упис хемикалије у 
Инвентар хемикалија у складу са чл. 30. и 31. овог 
закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
прописа којим се уређује Инвентар хемикалија, а који се 
доноси на основу члана 30. став (2) овог закона. 

(4) Произвођач или увозник хемикалије дужан је да 
обезбиједи савјетника за хемикалије у року од шест 
мјесеци од ступања на снагу прописа којим се уређује 
програм додатне едукације за савјетника за хемикалије, 
а који се доноси на основу члана 25. став (4) овог закона. 

(5) Произвођач или увозник који ставља детерџент на 
тржиште дужан је извршити упис у Инвентар 
хемикалија у року од шест мјесеци од дана ступања на 
снагу прописа којим се уређују услови за стављање 
детерџената на тржиште, а који се доноси на основу 
члана 42. став (3) овог закона. 

(6) Поступци започети пред Министарством прије ступања 
на снагу овог закона, а који се односе на захтјев за 
класификацију и обиљежавање отрова завршит ће се у 
складу са Законом о промету отрова ("Службени лист 
РБиХ", бр. 2/92 и 13/94) и прописима донесеним на 
основу тог Закона. 

Члан 57. 
(Прелазни рокови) 

(1) Влада Федерације ће у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона именовати Заједничко 
радно тијело у складу са чланом 43. овог закона. 

(2) Заједничко радно тијело ће сачинити Приједлог 
Стратегије хемијске безбједности Федерације у року од 
12 мјесеци од дана именовања. 

Члан 58. 
(Проведбени прописи) 

У року од 24 мјесеца од дана ступања на снагу овог 
закона министар ће донијети проведбене прописе на основу 
овог закона којима се регулише сљедеће: 

a) класификација, паковање и обиљежавање 
хемикалија (члан 8. став 2.), 

b) Списак класификованих супстанци (члан 9. став 
5.), 

c) методе испитивања хемикалија (члан 10. став 3.), 
d) принципи добре лабораторијске праксе (члан 11. 

став 2.), 
e) надзор и провјера принципа добре лабораторијске 

праксе (члан 11. став 3.), 
f) критеријуми за идентификацију супстанци као 

ПБТ или вПвБ (члан 15. став 5.), 
g) садржај безбједносно-техничког листа (члан 17. 

став 4.), 
h) начин процјене безбједности хемикалије и садржај 

извјештаја о безбједности хемикалије (члан 20. 
став 3.), 

i) услови за обављање дјелатности са хемикалијама 
(члан 24. став 2.), 

j) програм додатне едукације за савјетника за 
хемикалије (члан 25. став 5.). 

k) садржај евиденција о хемикалијама и начин 
годишњег извјештавања (члан 27. став 3.), 

l) Регистар произвођача и увозника хемикалија (члан 
28. став 6.), 

m) Интегрални инвентар хемикалија (члан 29. став 6.), 
n) Инвентар хемикалија (члан 30. став 2.), 
o) ограничења и забране хемикалија (члан 34. став 3.), 
p) Списак посебно забрињавајућих супстанци (члан 

35. став 1.), 
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q) услови за увоз и извоз хемикалија (члан 38. став 
5.), 

r) услови за стављање детерџента на тржиште (члан 
42. став 3.), 

s) висина накнада које се односе на хемикалије (чл. 
28, 31, 38. и 48.). 

Члан 59. 
(Примјена других прописа) 

До доношења прописа из члана 58. овог закона, 
примјењиваће се прописи донесени на основу Закона о 
промету отрова ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92 и 13/94), 
Закона о превозу опасних материја ("Службени лист РБиХ", 
бр. 2/92 и 13/94), Закона о здравственој исправности 
живежних намирница и предмета опште употребе 
("Службени лист РБиХ", бр. 2/92 и 13/94), као и Листа отрова 
чији се промет дозвољава ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 50/08), Правилник о хигијенско техничким 
условима које морају испуњавати прометници отровима 
("Службене лист РБиХ", бр. 2/92 и 13/94 и "Службене новине 
Федерације БиХ", број 60/07), Одлука Владе Федерације 
Босне и Херцеговине о забрани односно ограничењу увоза, 
производње и употребе одређених опасних индустријских 
хемикалија у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 52/16) и Одлука Владе 
Федерације Босне и Херцеговине о поступку утврђивања 
услова за промет и употребу отрова пред Федералним 
министарством здравства ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 66/16), уколико нису у супротности са овим 
законом. 

Члан 60. 
(Престанак важења других прописа) 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о 
промету отрова ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92 и 13/94), и 
Закон о здравственој исправности живежних намирница и 
предмета опште употребе ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92 и 
13/94), у дијелу који се односи на детерџенте, као средства за 
одржавање чистоће. 

Члан 61. 
(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Томислав Мартиновић, с. р. 

Предсједавајући
Дома народа 

Парламента Федерације 
БиХ 

Мирсад Заимовић, с. р.
 

 
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O HEMIKALIJAMA 

Proglašava se Zakon o hemikalijama, koji je usvojio 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 
Predstavničkog doma od 24.09.2019. godine i na sjednici Doma 
naroda od 01.10.2020. godine. 

Broj 01-02-1-428-01/20 
21. oktobra 2020. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r.
 

ZAKON 
O HEMIKALIJAMA 

I - OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovim zakonom uređuje se klasifikacija, obilježavanje i 
pakovanje hemikalija; sigurnosno-tehnički list; obavljanje 
djelatnosti sa hemikalijama; Integralni inventar hemikalija; 
ograničenja i zabrane hemikalija; uslovi za uvoz i izvoz 
hemikalija; stavljanje deterdženata na tržište; integrisano 
upravljanje hemikalijama; nadzor i druga pitanja od značaja za 
sigurno upravljanje hemikalijama u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). 

Član 2. 
(Načela i nadležni organ) 

(1) Ovaj zakon zasniva se na načelu da proizvođač, uvoznik ili 
dalji korisnik treba da osiguraju da proizvode, stavljaju na 
tržište ili koriste supstance koje nemaju štetno dejstvo na 
zdravlje ljudi i životnu sredinu. 

(2) Odredbe ovog zakona zasnovane su na načelu 
predostrožnosti. 

(3) Ovim zakonom ostvaruju se pretpostavke za implementaciju 
Globalno harmonizovanog sistema klasifikacije i 
obilježavanja hemikalija Ujedinjenih nacija, Roterdamske 
konvencije o proceduri davanja saglasnosti na osnovu 
prethodnog obavještenja za određene opasne hemikalije i 
pesticide u međunarodnoj trgovini (u daljem tekstu: 
Roterdamska konvencija) i drugih međunarodnih sporazuma 
i inicijativa koje imaju za cilj sigurno upravljanje 
hemikalijama. 

(4) Nadležni organ u pogledu ovog zakona je Federalno 
ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). 

Član 3. 
(Definicije izraza) 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće 
značenje: 

1) hemikalija označava supstancu i smjesu koja sadrži 
supstancu; 

2) supstanca označava hemijski element i njegova 
jedinjena u prirodnom stanju ili dobijena u 
proizvodnom procesu, uključujući aditive potrebne za 
očuvanje njegove stabilnosti i nečistoće koje proizilaze 
iz primjenjenog procesa, a isključujući rastvarač koji se 
može izdvojiti bez uticaja na stabilnost supstance ili 
promjenu njenog sastava; 

3) smjesa označava mješavinu ili rastvor dvije ili više 
supstanci; 

4) proizvod označava predmet kojem je tokom 
proizvodnje dat određeni oblik, površina ili dizajn koji 
određuju njegovu funkciju više nego njegov hemijski 
sastav; 

5) opasna hemikalija označava hemikaliju koja je 
razvrstana u najmanje jednu od klasa opasnosti; 

6) rukovanje označava proizvodnju, preradu, pakovanje, 
skladištenje, stavljanje na tržište, transport, prodaju i 
upotrebu hemikalija ili bilo koju drugu aktivnost pri 
kojoj se koriste hemikalije; 

7) upotreba označava obradu, formulisanje, potrošnju, 
skladištenje, čuvanje, preradu, punjenje u posude, 
prenos iz jedne posude u drugu, miješanje, proizvodnju 
proizvoda ili bilo koju drugu upotrebu; 

8) proizvodnja označava proizvodnju ili ekstrakciju 
supstance u prirodnome obliku; 

9) proizvođač označava svako fizičko ili pravno lice sa 
sjedištem u Federaciji koje proizvodi supstancu, a koje 
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svoju djelatnost obavlja u skladu sa propisima o 
privrednim društvima, o registraciji poslovnih 
subjekata ili propisima o obrtu i srodnim djelatnostima; 

10) uvoz označava fizički unos na teritorij Federacije; 
11) uvoznik označava svako fizičko ili pravno lice sa 

sjedištem u Federaciji koje je odgovorno za uvoz 
hemikalija, a koje svoju djelatnost obavlja u skladu sa 
propisima o privrednim društvima, o registraciji 
poslovnih subjekata ili propisima o obrtu i srodnim 
djelatnostima; 

12) stavljanje na tržište označava snabdijevanje ili 
činjenje dostupnim hemikalije trećem licu na teritoriji 
Federacije, bilo uz naknadu ili bez naknade, pri čemu 
se i uvoz smatra stavljanjem na tržište; 

13) dalji korisnik označava svako fizičko ili pravno lice, 
kao i lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost 
- obrt sa sjedištem u Federaciji, osim proizvođača i 
uvoznika, koja koristi supstancu samu ili sadržanu u 
smjesi u industrijske ili profesionalne svrhe, 
uključujući i lice koje vrši ponovni uvoz, pri čemu se 
distributer i potrošač ne smatraju daljim korisnikom; 

14) distributer označava svako fizičko i pravno lice sa 
sjedištem u Federaciji, uključujući i prodavca na malo, 
koje skladišti i stavlja na tržište hemikalije; 

15) subjekti u lancu snabdijevanja označava sve 
proizvođače i uvoznike i dalje korisnike u lancu 
snabdijevanja; 

16) snabdjevač hemikalije označava proizvođača, 
uvoznika, daljeg korisnika ili distributera koji stavlja 
hemikaliju na tržište; 

17) snabdjevač proizvoda označava svakog proizvođača 
ili uvoznika proizvoda, distributera ili drugog aktera u 
lancu snabdijevanja koji stavlja proizvod na tržište; 

18) primalac supstance ili smjese označava daljeg 
korisnika ili distributera kojem se isporučuje supstanca 
ili smjesa; 

19) naučno istraživanje i razvoj označava svako naučno 
eksperimentisanje, analiziranje ili istraživanje 
hemikalija koje se provodi pod kontrolisanim uslovima 
u obimu manjem od jedne tone godišnje; 

20) istraživanje i razvoj proizvoda i procesa označava 
svaki naučni razvoj koji se odnosi na razvoj proizvoda 
ili dalji razvoj supstance, same, u smjesama ili u 
proizvodima, u svrhu čega se koriste pilot-postrojenja 
ili probne proizvodnje za razvoj proizvodnog procesa 
i/ili ispitivanje oblasti primjene supstance; 

21) scenario izloženosti označava skup uslova, 
uključujući operativne uslove i mjere upravljanja 
rizikom, koji opisuju kako se supstanca proizvodi ili 
upotrebljava za vrijeme svog životnog ciklusa i kako 
proizvođač ili uvoznik kontrolišu, ili preporučuju 
daljim korisnicima kako da kontrolišu izloženost ljudi i 
životne sredine. Scenario izloženosti može pokrivati 
specifičan proces ili upotrebu, ili više procesa ili 
upotreba, zavisno od slučaja; 

22) ograničenje označava svaki uslov za zabranu 
proizvodnje, upotrebe ili stavljanja na tržište; 

23) hemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi jeste 
naziv hemikalije identifikovan u nomenklaturi 
Međunarodne unije za čistu i primjenjenu hemiju 
(engl. International Union of Pure and Applied 
Chemistry – IUPAC); 

24) globalno harmonizovani sistem (eng. Globally 
Harmonised System) (u daljnjem tekstu: GHS sistem) 
označava globalno harmonizovani sistem Ujedinjenih 
nacija za klasifikaciju i obilježavanje hemikalija; 

25) postupak prethodnog obavještenja je postupak 
prema kojem se hemikalije koje su zabranjene ili 
strogo ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti 
samo ako se o tome prethodno obavijesti država 
uvoznica; 

26) postupak davanja saglasnosti na osnovu 
prethodnog obavještenja (engl. Prior Informed 
Consent) (u daljnjem tekstu: PIC) je postupak prema 
kojem se hemikalije koje su zabranjene ili strogo 
ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti samo ako 
se o tome prethodno obavijesti država uvoznica i ona 
da saglasnost za uvoz predmetne hemikalije; 

27) deterdžent označava supstancu ili smjesu koja sadrži 
sapune, odnosno druge surfaktante i koristi se za pranje 
i čišćenje. U deterdžente spadaju i pomoćne smjese za 
pranje (pretpranje, ispiranje ili izbjeljivanje odjeće i 
kućnog tekstila), omekšivači rublja, smjese za druga 
čišćenja i slično; 

28) surfaktant označava bilo koju organsku supstancu ili 
smjesu koja se koristi u deterdžentima, a koja ima 
površinski aktivna svojstva, i koja sadrži jednu ili više 
hidrofilnih i hidrofobnih grupa koje su sposobne da 
smanje površinski napon vode formirajući raširen ili 
adsorbujući monosloj na dodiru voda-vazduh i stvore 
emulziju odnosno mikroemulziju, odnosno micele, kao 
i da se adsorbuju na dodiru voda – čvrsta površina; 

29) primarna biorazgradljivost jeste strukturna promjena 
(transformacija) surfaktanta pod dejstvom 
mikroorganizama čime se gubi njegova površinski 
aktivna sposobnost zbog razgradnje njegove strukture; 

30) potpuna aerobna biorazgradljivost jeste takav nivo 
biorazgradljivosti da se surfaktant uz pomoć 
mikroorganizama u prisustvu kiseonika potpuno 
razgradi na ugljen dioksid, vodu i mineralne soli 
(mineralizacija); 

31) pranje označava čišćenje veša i tekstila, posuđa i 
ostalih tvrdih površina; 

32) čišćenje označava proces kojim se nepoželjne naslage 
uklanjaju sa podloge ili iz podloge i prevode u stanje 
rastvora ili disperzije. 

Član 4. 
(Zabrana diskriminacije) 

(1) Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na osnovu rase, boje 
kože, pola, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih 
uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla, prilikom 
obavljanja radnji na osnovu ovog zakona i propisa donesenih 
na osnovu ovog zakona. 

(2) Izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom 
zakonu i propisima koji se donose na osnovu ovog zakona, 
obuhvataju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira da 
li se koriste u muškom ili ženskom rodu. 

Član 5. 
(Opšti izuzeci od primjene ovog zakona) 

(1) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na: 
a) radioaktivne hemikalije, 
b) hemikalije koje se nalaze pod nadzorom carine koje su 

privremeno uskladištene u carinskom skladištu ili 
slobodnim zonama radi ponovnog izvoza, ili su u 
tranzitu, pod uslovom da se ne vrši njihova prerada ili 
obrada, 

c) neizolovane međuproizvode, 
d) prevoz opasnih materija. 

(2) Otpad koji je regulisan propisima o upravljanju otpadom ne 
smatra se supstancom, smjesom ili proizvodom u smislu 
ovog zakona. 
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(3) Izuzetno, odredbe ovog zakona se ne primjenjuju na 
određene hemikalije kada je to neophodno u odbrambene 
svrhe. 

Član 6. 
(Posebni izuzeci od primjene ovog zakona) 

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na klasifikaciju, 
obilježavanje i pakovanje hemikalija ne primjenjuju se na 
hemikalije: 
a) koje se koriste za naučno istraživanje i razvoj i koje se 

ne stavljaju na tržište, ukoliko se koriste pod 
kontrolisanim uslovima gdje je smanjena izloženost, i 

b) koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao: 
- lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini, 
- kozmetički proizvodi i 
- hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu 

za životinje, arome i dodaci za životinje. 
(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na sigurnosno-tehnički 

list ne primjenjuju se na smjese u gotovom obliku kako 
slijedi: 
a) lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini, 
b) kozmetički proizvodi i 
c) hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za 

životinje, arome i dodaci za životinje. 
(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis hemikalija u 

Inventar hemikalija ne primjenjuju se na supstance koje se u 
finalnom obliku stavljaju na tržište kao: 
a) biocidi, 
b) sredstva za zaštitu bilja, 
c) lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini, 
d) kozmetički proizvodi i 
e) hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za 

životinje, arome i dodaci za životinje. 
(4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na uvoz i izvoz 

hemikalija ne primjenjuju se na: 
a) opojne droge i psihotropne supstance, kao i njihove 

prekursore, 
b) hemijsko oružje i prekursore za hemijsko oružje, 
c) hranu i hranu za životinje, kao aditive za hranu i hranu 

za životinje, 
d) genetski modifikovane organizme, 
e) lijekove i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini i 
f) hemikalije koje se koriste za naučno istraživanje i 

razvoj u količini koja neće uticati štetno na zdravlje 
ljudi i životnu sredinu, a koja ne prelazi 10 kg na 
godišnjem nivou. 

II - KLASIFIKACIJA, OBILJEŽAVANJE I PAKOVANJE 
HEMIKALIJA 

Član 7. 
(Klasifikacija, obilježavanje i pakovanje) 

(1) Proizvođač i uvoznik koji stavlja hemikaliju na tržište dužan 
je da izvrši klasifikaciju, obilježavanje i pakovanje u skladu 
sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog 
zakona. 

(2) Postupak klasifikacije, obilježavanja i pakovanja hemikalija 
vrši se u skladu sa GHS sistemom, na način na koji je taj 
sistem primjenjen u Evropskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU). 

Član 8. 
(Postupak klasifikacije) 

(1) Na osnovu procjene opasnosti hemikalije i na osnovu 
utvrđenih kriterija vrši se klasifikacija hemikalije u određene 
klase opasnosti prema njihovim fizičkim svojstvima, 

svojstvima koja utiču na zdravlje ljudi, kao i svojstvima koja 
utiču na životnu sredinu. 

(2) Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) 
posebnim propisom uređuje klasifikaciju, obilježavanje i 
pakovanje hemikalija. 

(3) Propis iz stava (2) ovog člana obuhvata utvrđivanje klasa 
opasnosti, kriterija za klasifikaciju hemikalija, postupak 
klasifikacije, obilježavanje, pakovanje i oglašavanje 
hemikalija. 

Član 9. 
(Spisak klasifikovanih supstanci) 

(1) Spisak klasifikovanih supstanci sadrži usaglašenu 
klasifikaciju i obilježavanje za određene opasne supstance. 

(2) Za supstancu koja je navedena na Spisku klasifikovanih 
supstanci nije potrebno provoditi postupak klasifikacije za 
klase opasnosti koje su obuhvaćene tim Spiskom. 

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ako supstanca navedena na 
Spisku klasifikovanih supstanci potpada pod neku od klasa 
opasnosti koje nisu obuhvaćene tim Spiskom, potrebno je 
provesti postupak klasifikacije u skladu sa ovim zakonom. 

(4) Ako se supstanca ne nalazi na Spisku klasifikovanih 
supstanci, klasifikacija te supstance vrši se na osnovu analize 
postojećih podataka o svojstvima te supstance, odnosno na 
osnovu rezultata novih ispitivanja njenih svojstava i 
upoređivanja tih podataka, odnosno rezultata sa utvrđenim 
kriterijima za klasifikaciju hemikalije u određene klase 
opasnosti. 

(5) Ministar donosi Spisak klasifikovanih supstanci iz stava (1) 
ovog člana i isti se redovno ažurira u cilju usklađivanja sa 
Usaglašenom klasifikacijom i obilježavanjem za određene 
opasne supstance u EU. 

(6) Spisak klasifikovanih supstanci objavljuje se u "Službenim 
novinama Federacije BiH". 

Član 10. 
(Metode ispitivanja) 

(1) Nova ispitivanja hemikalija u postupku klasifikacije 
hemikalije vrše se po propisanim metodama. 

(2) Toksikološka i ekotoksikološka ispitivanja provode se u 
laboratorijama koje primjenjuju načela dobre laboratorijske 
prakse. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje metode ispitivanja 
hemikalija. 

Član 11. 
(Dobra laboratorijska praksa) 

(1) Dobra laboratorijska praksa (u daljnjem tekstu: DLP) 
predstavlja sistem kvaliteta koji se odnosi na organizacijske 
postupke i uslove pod kojima se ispitivanja, u vezi sa 
zdravljem ljudi i životne sredine planiraju, obavljaju, 
nadgledaju, bilježe, arhiviraju i prikazuju. 

(2) Ministar posebnim propisom uređuje načela DLP. 
(3) Ministar posebnim propisom uređuje nadzor i provjeru 

načela DLP. 

Član 12. 
(Obilježavanje i pakovanje) 

(1) Proizvođač i uvoznik opasnih hemikalija, dužan je da 
osigura obilježavanje opasnosti i pakovanje hemikalija na 
način propisan ovim zakonom i propisima donesenim na 
osnovu ovog zakona. 

(2) Na obilježavanje hemikalija, osim odredbi ovog zakona i 
propisa donesenih na osnovu ovog zakona, primjenjuju se i 
odredbe propisa o zaštiti potrošača. 

(3) Obilježavanje na pakovanju mora biti na jednom od jezika 
koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (u 
daljnjem tekstu: BiH). 
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Član 13. 
(Oglašavanje) 

Svako oglašavanje hemikalije koja je klasifikovana kao 
opasna mora da ukaže na odgovarajuću klasu ili kategoriju 
opasnosti. 

Član 14. 
(Čuvanje podataka o klasifikaciji i obilježavanju) 

(1) Snabdjevač hemikalije dužan je da prikuplja i čuva sve 
podatke o opasnim hemikalijama koji se odnose na 
klasifikaciju i obilježavanje, kao i druge podatke koji su mu 
potrebni u svrhu provedbe odredbi ovog zakona najmanje 
deset godina nakon posljednje proizvodnje ili stavljanja na 
tržište i upotrebe hemikalije. 

(2) Na zahtjev Ministarstva snabdjevač je dužan dostaviti 
podatke iz stava (1) ovog člana. 

(3) Ako je snabdjevač hemikalije prestao sa radom ili je svoje 
poslove ili dio svojih poslova ustupio trećem licu, obaveza 
čuvanja podataka prelazi na to lice. 

III - SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST 

Član 15. 
(Sigurnosno-tehnički list) 

(1) Snabdjevač hemikalije obavezan je da pruži primaocu 
hemikalije sigurnosno-tehnički list (eng. Safety data sheet) 
(u daljnjem tekstu: STL) izrađen u skladu sa ovim zakonom 
i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. 

(2) STL se dostavlja: 
a) ako hemikalija ispunjava kriterije za klasifikaciju kao 

opasna u skladu sa ovim zakonom, ili 
b) ako je supstanca perzistentna, bioakumulativna i 

toksična (u daljnjem tekstu: PBT) ili veoma 
perzistentna i veoma bioakumulativna (u daljnjem 
tekstu: vPvB), ili 

c) ako je supstanca uvrštena u spisak supstanci koje su 
kandidati za uključivanje na Spisak posebno 
zabrinjavajućih supstanci iz člana 35. stav (3) ovog 
zakona iz razloga različitih od onih koji su navedeni u 
tač. a) i b) ovog stava. 

(3) Ako je izrađen izvještaj o sigurnosti hemikalije, informacije 
navedene u STL treba da odgovaraju informacijama iz toga 
izvještaja, a scenario izloženosti treba da bude naveden u 
aneksu STL. 

(4) Snabdjevač je dužan na zahtjev primaoca osigurati primaocu 
STL za smjesu kada ona nije razvrstana kao opasna ako 
sadrži: 
a) najmanje jednu supstancu klasifikovanu kao opasnu po 

ljudsko zdravlje i životnu sredinu u koncentraciji koja 
je veća ili jednaka od 1% od mase smjese koja nije u 
gasovitom stanju, odnosno koja je veća ili jednaka od 
0,2% od zapremine smjese koja je u gasovitom stanju; 
ili 

b) najmanje jednu supstancu koja je klasifikovana kao 
kancerogena kategorije 2 ili toksična po reprodukciju 
kategorije 1A, 1B i 2, senzibilizator kože kategorije 1, 
senzibilizator respiratornih organa kategorije 1, ili ima 
efekte na laktaciju ili preko laktacije, ili ispunjava 
kriterije za identifikaciju kao PBT ili vPvB, ili je 
uvrštena u spisak supstanci koje su kandidati za 
uključivanje na Spisak posebno zabrinjavajućih 
supstanci iz člana 35. stav (3) ovog zakona iz razloga 
različitih od onih koji su navedeni u tački a) ovog 
stava, u koncentraciji koja je veća ili jednaka od 0,1% 
po masi smjese koja nije u gasovitom stanju; ili 

c) supstancu za koju su propisane maksimalno 
dozvoljene koncentracije u radnoj sredini u Federaciji. 

(5) Ministar posebnim propisom uređuje kriterije za 
identifikaciju supstanci kao PBT ili vPvB. 

Član 16. 
(Dostavljanje STL) 

(1) Kada je za opasne hemikalije ili smjese koje se nude ili 
prodaju u opštoj upotrebi pruženo dovoljno informacija kako 
bi korisnici mogli preduzeti potrebne mjere za zaštitu 
zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine, STL se ne mora 
dostaviti, osim ako to zatraži dalji korisnik ili distributer. 

(2) STL se dostavlja na jednom od jezika koji je u službenoj 
upotrebi u BiH. 

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, STL može biti napisan na 
nekom od stranih jezika, ukoliko se hemikalija stavlja na 
tržište u količini manjoj od 50 kg na godišnjem nivou za 
laboratorijsku upotrebu, pod uslovom da je STL izrađen u 
skladu sa ovim zakonom i pod uslovom da su osnovne 
informacije o hemikaliji navedene na jednom od jezika koji 
je u službenoj upotrebi u BiH. 

(4) STL se pruža bez naknade, u pisanoj ili u elektronskoj formi, 
prilikom prve isporuke hemikalije. 

(5) Poslodavac je dužan da radnicima osigura STL za 
hemikaliju kojom rukuju i kojoj mogu biti izloženi tokom 
rada, te da osigura mjere koje proizlaze iz njegovog sadržaja. 

Član 17. 
(Izmjene i dopune STL) 

(1) Snabdjevač, koji je u obavezi da uradi STL, dužan je bez 
odlaganja da vrši izmjene i dopune sadržaja STL u skladu sa 
novim saznanjima o hemikaliji, naročito o saznanjima koja 
mogu uticati na mjere za upravljanje rizikom, odnosno 
novim informacijama o opasnostima od hemikalije, kao i 
zakonskim odlukama u vezi s ograničenjem ili zabranom 
proizvodnje, stavljanjem na tržište ili upotrebom hemikalije. 

(2) Izmijenjen i dopunjen STL snabdjevač je dužan dostaviti 
svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdi-
jevanja kojem je hemikalija isporučena u prethodnih 12 
mjeseci. 

(3) Izmijenjen i dopunjen STL mora da sadrži napomenu: 
"revidiran" i datum kada su izvršene izmjene, odnosno 
dopune. 

(4) Ministar posebnim propisom uređuje sadržaj STL. 

Član 18. 
(Alternativni hemijski naziv supstance) 

Alternativni hemijski naziv supstance može da se upotrijebi 
u STL ili prilikom obilježavanja na ambalaži opasne supstance 
sadržane u smjesi samo ukoliko je taj naziv odobrila Evropske 
agencija za hemikalije. 

Član 19. 
(Izvještaj o sigurnosti hemikalije) 

(1) Izvještaj o sigurnosti hemikalije je dokument o procjeni 
sigurnosti hemikalije i mjerama za smanjenje i kontrolu 
rizika. 

(2) Radi sačinjavanja izvještaja o sigurnosti hemikalije vrši se 
procjena sigurnosti hemikalije. 

(3) Na osnovu procjene sigurnosti hemikalije utvrđuju se mjere 
za smanjenje i kontrolu rizika koji predstavlja supstanca. 

Član 20. 
(Procjena sigurnosti hemikalije) 

(1) Procjena sigurnosti hemikalije podrazumijeva procjenu 
opasnosti supstanci po ljude i životnu sredinu i procjenu da li 
supstanca ispunjava kriterije za identifikaciju kao PBT ili 
vPvB. 

(2) U skladu sa utvrđenim stepenom opasnosti prilikom 
procjene opasnosti, vrši se i procjena izloženosti ljudi i 
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životne sredine toj supstanci i karakterizacija rizika za 
supstancu. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje način procjene 
sigurnosti hemikalije i sadržaj izvještaja o sigurnosti 
hemikalije. 

IV - OBAVLJANJE DJELATNOSTI SA HEMIKALIJAMA 

Član 21. 
(Proizvodnja) 

Proizvođač koji se bavi proizvodnjom hemikalija dužan je 
da osigura odgovarajuće uslove prostora, opreme i kadra kako bi 
takvu djelatnost obavljao bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi i 
životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima. 

Član 22. 
(Skladištenje) 

(1) Lice koje rukuje hemikalijom obavezno je da skladišti 
hemikaliju tako da ta hemikalija ne ugrožava zdravlje ljudi 
ili životnu sredinu. 

(2) Lice koje rukuje hemikalijom dužno je da sakuplja, skladišti 
i sigurno odlaže ostatke hemikalija i ambalažu od tih 
hemikalija u skladu sa propisima o upravljanju otpadom. 

Član 23. 
(Maloprodaja) 

Opasna hemikalija koja se stavlja na tržište kao proizvod 
namijenjen širokoj potrošnji može da se prodaje u maloprodajnim 
objektima u kojima su osigurani posebni uslovi za promet i 
skladištenje tih hemikalija. 

Član 24. 
(Uslovi za obavljanje djelatnosti) 

(1) Proizvodnja hemikalija, te njihovo skladištenje u svrhu 
proizvodnje hemikalija ili prodaje na veliko, nije dozvoljeno 
u stambenim objektima. 

(2) Ministar posebnim propisom uređuje uslove za obavljanje 
djelatnosti sa hemikalijama. 

Član 25. 
(Savjetnik za hemikalije) 

(1) Proizvođač i uvoznik hemikalije dužni su da imenuju lice 
koje je zaduženo za pravilno upravljanje hemikalijama (u 
daljnjem tekstu: savjetnik za hemikalije). 

(2) Savjetnik za hemikalije je lice koje ima visoku stručnu 
spremu i dodatnu edukaciju o hemikalijama kojima upravlja. 

(3) Savjetnik za hemikalije kod proizvođača i uvoznika može 
biti u stalnom radnom odnosu, ili povremeno angažovan, 
zavisno od vrste i obima registrovane proizvodnje, odnosno 
od vrste i obima registrovanog uvoza hemikalija. 

(4) Savjetnik je dužan da pruži preporuke o pravilnom 
upravljanju hemikalijama svakom primaocu supstance i 
smjese u lancu snabdijevanja. 

(5) Ministar posebnim propisom uređuje program dodatne 
edukacije za savjetnika za hemikalije. 

Član 26. 
(Zaštita na radu) 

Poslodavac je dužan da osigura radniku potrebna znanja o 
hemikalijama, shodno vrsti poslova koje radnik obavlja, a u skladu 
sa propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. 

Član 27. 
(Evidencije o hemikalijama) 

(1) Proizvođač i uvoznik hemikalija obavezan je da vodi 
evidencije o hemikalijama. 

(2) Izvještaj o proizvodnji i stavljanju na tržište hemikalija na 
godišnjem nivou, proizvođač i uvoznik dužni su dostaviti 
Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje sadržaj evidencija o 
hemikalijama i način godišnjeg izvještavanja. 

Član 28. 
(Upis u Registar proizvođača i uvoznika hemikalija) 

(1) Proizvođač i uvoznik hemikalija dužan je da svoju 
djelatnost, prije početka proizvodnje i uvoza hemikalija, 
prijavi Ministarstvu, pri čemu odgovara za tačnost, 
cjelovitost i istinitost podataka podnesenih u prijavi 
Ministarstvu. 

(2) Na osnovu podnesene prijave djelatnosti iz stava (1) ovog 
člana, Ministarstvo vrši upis u Registar proizvođača i 
uvoznika hemikalija (u daljem tekstu: Registar). 

(3) O izvršenom upisu izdaje se uvjerenje. 
(4) Za upis u Registar proizvođač i uvoznik plaća naknadu. 
(5) Ministarstvo vodi Registar u elektronskoj formi, a izvod iz 

Registra se objavljuje na internet stranici Ministarstva. 
(6) Ministar posebnim propisom uređuje Registar proizvođača i 

uvoznika hemikalija. 
(7) Propis iz stava (6) ovog člana obuhvata sadržaj Registra, 

način upisa i izdavanje uvjerenja o upisu proizvođača i 
uvoznika u Registar. 

V - INTEGRALNI INVENTAR HEMIKALIJA 

Član 29. 
(Integralni inventar hemikalija) 

(1) Integralni inventar hemikalija koje se nalaze na tržištu 
Federacije vodi Ministarstvo, a sastoji se od Inventara 
hemikalija, Inventara biocida i podataka o sredstvima za 
zaštitu bilja. 

(2) Podatke za Inventar hemikalija osigurava proizvođač i 
uvoznik hemikalija na osnovu odredbi ovog zakona. 

(3) Podatke za Inventar biocida osigurava proizvođač i uvoznik 
biocida na osnovu propisa o biocidima. 

(4) Podatke o sredstvima za zaštitu bilja Ministarstvu dostavlja 
organ nadležan za stavljanje na tržište sredstava za zaštitu 
bilja na osnovu posebnih propisa. 

(5) Integralni inventar hemikalija vodi se kao elektronska baza 
podataka. 

(6) Ministar posebnim propisom uređuje Integralni inventar 
hemikalija. 

(7) Propis iz stava (6) ovog člana obuhvata sadržaj i način 
vođenja Integralnog inventara hemikalija, te način 
dostavljanja podataka za potrebe vođenja ovog inventara. 

(8) Podaci iz Integralnog inventara hemikalija će biti dostupni 
svim zainteresovanim subjektima na njihov zahtjev, a u 
skladu sa ovim zakonom. 

Član 30. 
(Inventar hemikalija) 

(1) Proizvođač ili uvoznik hemikalije koja se proizvodi ili uvozi 
u Federaciju u količini iznad propisane donje granice na 
godišnjem nivou dužan je tu hemikaliju da upiše u Inventar 
hemikalija, koji vodi Ministarstvo. 

(2) Ministar posebnim propisom uređuje Inventar hemikalija. 
(3) Propis iz stava (2) ovog člana obuhvata uslove za upis u 

Inventar hemikalija, način vođenja Inventara hemikalija, 
utvrđivanje donje granice za uvoz ili proizvodnju hemikalije 
iznad koje se hemikalija upisuje u Inventar hemikalija, 
hemikalije koje se ne upisuju u Inventar hemikalija, kao i 
proizvode za koje je obavezan upis u Inventar hemikalija. 

Član 31. 
(Upis u Inventar hemikalija) 

(1) Proizvođač ili uvoznik hemikalije ili proizvoda dužan je, 
prije otpočinjanja proizvodnje ili uvoza, da podnese zahtjev 
Ministarstvu za upis hemikalije u Inventar hemikalija. 

(2) U svrhu upisa u Inventar hemikalija, u zavisnosti od 
opasnosti koju predstavljaju, hemikalije podliježu prijavi, 
registraciji ili autorizaciji. 
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(3) Ministarstvo vrši procjenu potpunosti prijave hemikalije u 
roku od 60 dana od dana podnošenja prijave, na osnovu čega 
izdaje potvrda o upisu i Inventar hemikalija. 

(4) Ministarstvo vrši procjenu potpunosti zahtjeva za registraciju 
ili autorizaciju hemikalije, te na osnovu evaluacije 
dostavljenih podataka, donosi rješenje o upisu hemikalije u 
Inventar hemikalija u roku od 90 dana od dana donošenja 
potpunog zahtjeva, ili donosi rješenje kojim se zahtjev 
odbija. 

(5) Rokovi iz st. (3) i (4) ovog člana prestaju teći kada 
Ministarstvo od podnosioca zahtjeva za upis hemikalije u 
Inventar hemikalija zatraži potrebne dopunske podatke ili 
objašnjenja i prekid računanja roka traje do ispunjenja 
zahtjeva Ministarstva. 

(6) Na postupak izdavanja potvrde iz stava (3) i donošenja 
rješenja iz stava (4) ovog člana shodno se primjenjuju 
propisi o upravnom postupku. 

(7) Proizvođač ili uvoznik hemikalije ili proizvoda odgovara za 
tačnost, cjelovitost i istinitost podataka dostavljenih u 
postupku upisa u Inventar hemikalija. 

(8) Za upis u Inventar hemikalija, prema proceduri prijave, 
registracije ili autorizacije proizvođač i uvoznik plaća 
naknadu. 

Član 32. 
(Saglasnost inostranog proizvođača, odnosno snabdjevača 

hemikalije) 
(1) Uvoznik hemikalije u postupku upisa hemikalije u Inventar 

hemikalije dužan je osigurati saglasnost inostranog 
proizvođača, odnosno snabdjevača hemikalije za upis te 
hemikalije u Inventar hemikalija. 

(2) Povjerljive podatke koji su potrebni za upis hemikalija u 
Inventar hemikalija inostrani proizvođač, odnosno 
snabdjevač hemikalije može da dostavi direktno 
Ministarstvu ili putem uvoznika. 

Član 33. 
(Slobodno stavljanje na tržište hemikalija) 

Stavljanje na tržište hemikalija koje su upisane u Inventar 
hemikalija je slobodno, osim ukoliko se hemikalija nalazi na 
posebnom režimu uvoza kada je potrebno pribaviti dozvolu u 
skladu sa posebnim propisima. 

VI - OGRANIČENJA I ZABRANE HEMIKALIJA 

Član 34. 
(Ograničenja i zabrane hemikalija) 

(1) Za hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po 
zdravlje ljudi i životnu sredinu propisuju se ograničenja i 
zabrane proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebu (u 
daljnjem tekstu: ograničenja i zabrane). 

(2) Ograničenja i zabrane odnose se na zabranjene, odnosno 
dozvoljene načine upotrebe hemikalije i definišu druge 
uslove, koji se odnose na proizvodnju, stavljanje na tržište i 
upotrebu supstanci, kao i smjese i proizvoda koji sadrže tu 
supstancu. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje ograničenja i zabrane 
hemikalija. 

Član 35. 
(Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci) 

(1) Radi osiguranja kontrole rizika od posebno zabrinjavajućih 
supstanci i osiguranja zamjene tih supstanci odgovarajućim 
sigurnijim alternativama, ministar posebnim propisom 
utvrđuje Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci. 

(2) Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci objavljuje se u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

(3) Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici i Spisak 
supstanci koje su kandidati za uključivanje u Spisak posebno 

zabrinjavajućih supstanci (u daljnjem tekstu: Kandidatski 
spisak). 

(4) Spiskovi iz st. (1) i (3) ovog člana redovno se ažuriraju. 

Član 36. 
(Upis posebno zabrinjavajuće supstance u Inventar hemikalija) 

Prlikom upisa posebno zabrinjavajuće supstance u Inventar 
hemikalija, proizvođač ili uvoznik dužan je da osigura podatke o 
načinu upotrebe supstance, o mogućim alternativnim supstancama 
i tehnologijama, njihovim opasnostima i rizicima po zdravlje ljudi 
i životnu sredinu, te podatke o tehničkoj i socio-ekonomskoj 
opravdanosti zamjene supstance manje opasnom. 

Član 37. 
(Informacije o sigurnoj upotrebi proizvoda) 

(1) Snabdjevač proizvoda koji sadrži posebno zabrinjavajuću 
supstancu ili supstancu sa Kandidatskog spiska u 
koncentraciji većoj 0,1%, dužan je da svakom drugom 
distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdjevanja dostavi 
informacije dovoljne za sigurnu upotrebu tog proizvoda, a 
najmanje naziv te supstance. 

(2) Snabdjevač proizvoda iz stava (1) ovog člana dužan je da 
bez naknade, na zahtjev potrošača, dostavi informacije iz 
stava (1) ovog člana. 

VII - USLOVI ZA UVOZ I IZVOZ HEMIKALIJA 

Član 38. 
(Postupak prethodnog obavještenja, 
odnosno postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog 

obavještenja) 
(1) U cilju unapređenja saradnje i podjele odgovornosti u 

međunarodnoj trgovini opasnim hemikalijama, u 
skladu sa Roterdamskom konvencijom, za uvoz i izvoz 
određene supstance za koju je utvrđeno ograničenje ili 
zabrana proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe, 
kao i određene smjese i proizvoda, koji sadrže tu 
supstancu, provodi se postupak prethodnog 
obavještenja, odnosno postupak davanja saglasnosti na 
osnovu prethodnog obavještenja. 

(2) Za provođenje postupka prethodnog obavještenja, 
odnosno postupka davanja saglasnosti na osnovu 
postupka prethodnog obavještenja, izvoznik hemikalije 
podnosi zahtjev Ministarstvu. 

(3) O provedenim postupcima iz stava (2) ovog člana 
Ministarstvo izdaje potvrdu, odnosno saglasnost 
podnosiocu zahtjeva. 

(4) Za provođenje postupaka iz stava (2) ovog člana, 
podnosilac zahtjeva plaća naknadu. 

(5) Ministar posebnim propisom uređuje uslove za uvoz i 
izvoz hemikalija. 

Član 39. 
(Saradnja sa imenovanim tijelom BiH za implementaciju 

Roterdamske konvencije) 
Provođenje postupaka iz člana 38. ovog zakona, te 

provođenje potrebnih procedura prilikom uvoza hemikalija za koje 
je propisan postupak prethodnog obavještenja, odnosno postupak 
davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja, vrši se u 
saradnji sa imenovanim tijelom BiH za implementaciju 
Roterdamske konvencije u BiH. 

VIII - STAVLJANJE DETERDŽENTA NA TRŽIŠTE 

Član 40. 
(Stavljanje deterdženta na tržište) 

(1) Deterdžent se može staviti na tržište ako surfaktant sadržan u 
tom deterdžentu ispunjava kriterije potpune aerobne 
biorazgradljivosti i ako druge hemikalije sadržane u 
deterdžentu ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom. 
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(2) Stavljanje na tržište deterdženta koji sadrži surfaktant, koji 
ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana, može da se 
odobri za industrijsku i institucionalnu upotrebu pod 
uslovom da surfaktant koji je sadržan u tom deterdžentu 
ispunjava kriterije primarne biorazgradljivosti i druge 
propisane uslove. 

Član 41. 
(Upis deterdženta u Inventar hemikalija) 

(1) Proizvođač ili uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište 
dužan je da izvrši upis deterdženta u Inventar hemikalija u 
skladu sa ovim zakonom. 

(2) Kada se u Inventar hemikalija upisuje deterdžent za 
industrijsku i institucionalnu upotrebu, podnosilac zahtjeva 
dostavlja i tehnički dosije o surfaktantu. 

(3) Ministarstvo, u postupku iz stava (2) ovog člana, razmatra 
tehnički dosije o surfaktantu, odlučuje o upisu deterdženta u 
Inventar hemikalija i odobravanju za industrijsku i 
institucionalnu upotrebu. 

Član 42. 
(Obilježavanje deterdženta i spisak podataka o sastavu 

deterdženta) 
(1) Pored obaveza koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje i 

obilježavanje, u skladu sa ovim zakonom, proizvođač i 
uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište obavezan je da taj 
deterdžent obilježi i u skladu sa posebnim zahtjevima o 
obilježavanju deterdženata. 

(2) Proizvođač i uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište, a koji 
je namijenjen opštoj upotrebi, dužan je da izradi Spisak 
podataka o sastavu deterdženta i da taj spisak ovjeri od 
strane odgovornog lica. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje uslove za stavljanje 
deterdženta na tržište. 

IX - INTEGRISANO UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA 

Član 43. 
(Zajedničko radno tijelo) 

(1) Da bi se osiguralo adekvatno upravljanje hemikalijama, 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovina (u daljnjem tekstu: 
Vlada Federacije) osniva Zajedničko radno tijelo za 
integrisano upravljanje hemikalijama (u daljnjem tekstu: 
Zajedničko radno tijelo), pri čijem imenovanju je potrebno 
voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba pola. 

(2) Zajedničko radno tijelo osniva se od predstavnika federalnih 
ministarstava nadležnih za pitanja zdravstva; poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva; okoliša i turizma; rada; 
unutrašnjih poslova; industrije, energetike i rudarstva; 
trgovine i poduzetništva i predstavnika Zavoda za javno 
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedničko 
radno tijelo može pozivati na sastanke predstavnike 
privrednih subjekata, naučno-istraživačkih institucija i 
predstavnike drugih organizacija i institucija, u cilju 
konsultovanja i razmjene informacija neophodnih za 
adekvatno upravljanje hemikalijama. 

(3) Za potrebe Zajedničkog radnog tijela Ministarstvo vrši 
stručne i administrativno-tehničke poslove. 

Član 44. 
(Strategija hemijske sigurnosti Federacije) 

(1) Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, donosi 
Strategiju hemijske sigurnosti Federacije, u cilju efikasnog i 
transparentnog provođenja politike na polju sigurnog 
upravljanja hemikalijama, zaštite zdravlja građana i zaštite 
životne sredine. 

(2) Strategija hemijske sigurnosti Federacije stvara pretpostavke 
za adekvatno upravljanje hemikalijama u svim fazama 
životnog ciklusa od proizvodnje do odlaganja, čime se 

doprinosi održivom razvoju, pri čemu se ostvaruju načela 
međunarodnog upravljanja hemikalijama. 

(3) Strategiju hemijske sigurnosti Federacije priprema 
Ministarstvo, u saradnji sa Zajedničkim radnim tijelom 
imenovanim u skladu sa članom 43. ovog zakona. 

Član 45. 
(Pravno lice nadležno za kontrolu trovanja) 

(1) Ministarstvo dostavlja podatke iz Integralnog inventara 
hemikalija pravnom licu nadležnom za kontrolu trovanja, 
radi provedbe preventivnih mjera i mjera liječenja, naročito 
u hitnim slučajevima. 

(2) U hitnim slučajevima pravno lice iz stava (1) ovog člana 
podatke o sigurnosti hemikalije može da zatraži i od lica 
koje je stavilo hemikaliju na tržište. 

(3) Podatke iz st. (1) i (2) ovog člana pravno lice nadležno za 
kontrolu trovanja može da koristi samo u cilju utvrđenom u 
stavu (1) ovog člana, i u druge svrhe se ne mogu koristiti. 

(4) Podatke o provedbi preventivnih mjera i mjera liječenja, 
pravno lice nadležno za kontrolu trovanja dostavlja 
zdravstvenim ustanovama koje vrše zbrinjavanje otrovanih 
lica. 

(5) Pravno lice nadležno za kontrolu trovanja dužno je da vodi 
evidenciju o trovanjima hemikalijama, koja se dostavlja 
Ministarstvu na zahtjev. 

X - POSEBNE ODREDBE 

Član 46. 
(Podaci koji su obavezno dostupni javnosti) 

(1) Ministarstvo osigurava mehanizme kojima se određeni 
podaci dobijeni u postupku upisa u Inventar hemikalija čine 
dostupnim javnosti. 

(2) Podaci koji su obavezno dostupni javnosti odnose se 
naročito na: 
a) hemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi za opasnu 

supstancu i opasnu supstancu sadržanu u smjesi ili 
proizvodu, 

b) trgovački naziv hemikalije, 
c) klasifikaciju i obilježavanje hemikalije, 
d) podatke o fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije, 
e) rezultate toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja, 
f) podatke o izvedenom nivou izloženosti bez efekta 

(engl. Derived no-effect level - DNEL) i predviđenoj 
koncentraciji bez efekta (engl. Predicted no-effect 
concentration - PNEC), 

g) uputsvo za sigurno rukovanje, 
h) analitičke metode za identifikaciju opasne supstance u 

slučaju njenog ispuštanja u životnu sredinu i za 
određivanje direktne izloženosti ljudi. 

Član 47. 
(Podaci koji ne smiju biti dostupni javnosti) 

(1) Podaci koji ne smiju biti dostupni javnosti, u svrhu zaštite 
komercijalnih interesa vlasnika podataka, a koje 
Ministarstvo čuva kao poslovnu tajnu su: 
a) podaci o tačnom sastavu smjese; 
b) precizni podaci o namjeni i načinu primjene supstance; 
c) precizni podaci o količinama hemikalije proizvedene i 

stavljene na tržište; 
d) odnos između proizvođača ili uvoznika i njihovih 

distributera i daljih korisnika. 
(2) U hitnim slučajevima, ukoliko ministar procijeni da je to 

neophodno u cilju zaštite ljudi i životne sredine, podaci iz 
stava (1) ovog člana mogu se učiniti javno dostupnim. 
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Član 48. 
(Dodatni zahtjevi za obilježavanjem povjerljivosti određenih 

podataka) 
(1) Pored podataka iz člana 47. ovog zakona koji ne smiju biti 

dostupni javnosti, lice koje dostavlja podatke u skladu sa 
ovim zakonom može tražiti obilježavanje i drugih podataka 
kao povjerljivih, uz dostavljanje obrazloženja u smislu da bi 
javno objavljivanje tih podataka prouzrokovalo štetu 
vlasniku podataka. 

(2) Ministar, na osnovu procjene opravdanosti zahtjeva za 
obilježavanje određenim stepenom povjerljivosti podataka iz 
stava (1) ovog člana, donosi rješenje o odobravanju zahtjeva 
ili odbija zahtjev sa obrazloženjem. 

(3) Za procjenu opravdanosti zahtjeva iz stava (2) ovog člana 
plaća se naknada. 

Član 49. 
(Utvrđivanje naknada u postupku sa hemikalijama) 

Ministar posebnim propisom određuje visinu naknada iz čl. 
28, 31, 38. i 48. ovog zakona, koje su prihod Budžeta Federacije. 

XI - NADZOR 

Član 50. 
(Nadzor nad primjenom zakona) 

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na 
osnovu ovog zakona obavlja Federalna uprava za 
inspekcijske poslove putem federalnih sanitarnih inspektora 
za nadzor nad otrovima. 

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, inspekcijski nadzor nad 
primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog 
zakona, a koji se odnose na maloprodaju, pored inspektora iz 
stava (1) ovog člana obavljaju i kantonalni sanitarni 
inspektori. 

Član 51. 
(Prava i dužnosti inspektora) 

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora ovlašteni inspektor ima 
pravo i dužnost da: 
a) zabrani proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu 

hemikalija te, po potrebi, naredi da se one unište ako 
utvrdi da uslijed njihovog djelovanja mogu nastati 
štetne posljedice po zdravlje ljudi ili na životnu 
sredinu; 

b) zabrani proizvodnju i stavljanje na tržište hemikalija 
koje nisu upisane u Registar proizvođača i uvoznika 
hemikalija; 

c) zabrani stavljanje na tržište hemikalija koje nisu 
upisane u Inventar hemikalija; 

d) zabrani stavljanje na tržište i upotrebu hemikalija koje 
nisu klasifikovane, pakovane i obilježene u skladu sa 
ovim zakonom; 

e) naredi uklanjanje nedostataka u vezi sa proizvodnjom, 
stavljanjem na tržište ili upotrebom hemikalija ako 
takvi nedostaci predstavljaju opasnost za život i 
zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu; 

f) naredi preduzimanje mjera za koje je ovlašten ovim 
zakonom i drugim propisima, i 

g) naredi da se u određenom roku otklone nedostaci i 
nepravilnosti utvrđeni inspekcijskim pregledom. 

(2) Inspektor upravne mjere iz stava (1) ovog člana nalaže 
rješenjem, u skladu sa propisima o inspekcijama Federacije i 
propisima o upravnom postupku. 

(3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana dozvoljena je žalba i 
podnosi se Ministarstvu u roku od osam dana od dana 
prijema rješenja. 

(4) Žalba iz stava (3) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja. 

Član 52. 
(Obaveza omogućavanja nadzora) 

Pravna lica, kao i lice koja obavlja samostalnu poslovnu 
djelatnost - obrt, obavezni su omogućiti inspektoru obavljanje 
nadzora i staviti na raspolaganje potrebnu dokumentaciju u svrhu 
provedbe nadzora, staviti na raspolaganje potrebnu količinu 
uzoraka radi utvrđivanja usklađenosti sadržaja hemikalije ili 
proizvoda sa uslovima propisanim ovim zakonom i propisima 
donesenim na osnovu ovog zakona, te pružiti druge potrebne 
podatke i obavještenja. 

Član 53. 
(Obaveza izvještavanja Ministarstva o izvršenim inspekcijama) 

Radi praćenja stanja i preduzimanja adekvatnih mjera iz 
oblasti upravljanja hemikalijama, Federalna uprava za 
inspekcijske poslove obavezna je da dostavlja Ministarstvu 
izvještaje o nalazima i rezultatima izvršenih inspekcija u oblasti 
hemikalija, kao i da razmjenjuje informacije u skladu sa propisima 
o inspekcijama u Federaciji. 

XII - KAZNENE ODREDBE 

Član 54. 
(Prekršaji snabdjevača hemikalija i proizvoda) 

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kazniće se za 
prekršaj snabdjevač hemikalija i proizvoda ako: 
1) oglašava hemikaliju suprotno odredbama ovog zakona 

i propisima donesenim na osnovu ovog zakona (član 
13.), 

2) ne čuva podatke koji se odnose na klasifikaciju i 
obilježavanje hemikalija na način i u roku koji je 
propisan ovim zakonom (član 14. stav 1.), 

3) ne pruži primaocu hemikalije STL izrađen u skladu sa 
ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog 
zakona (član 15. stav 1.), 

4) ne dostavi STL na jednom od jezika koji je u službenoj 
upotrebi u BiH (član 16. stav 2.), 

5) ne osigura STL radnicima za hemikaliju kojom rukuju 
ili kojoj mogu biti izloženi tokom rada (član 16. stav 
5.), 

6) ne izvrši izmjene i dopune STL u skladu sa novim 
saznanjima (član 17. stav 1.), 

7) ne dostavi izmijenjen i dopunjen STL svakom 
distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja 
(član 17. stav 2.), 

8) ne navede napomenu "revidiran" i datum kada su 
izvršene izmjene, odnosno dopune u izmijenjenom i 
dopunjenom STL (član 17. stav 3.), 

9) ne skladišti hemikaliju u skladu sa ovim zakonom i 
propisima donesenim na osnovu ovog zakona (član 
22.), 

10) vrši maloprodaju opasne hemikalije u maloprodajnim 
objektima u kojima nisu osigurani posebni uslovi za 
promet i skladištenje hemikalija (član 23.), 

11) proizvodi, stavlja na tržište ili upotrebljava hemikaliju 
za koju je propisano ograničenje ili zabrana suprotno 
uslovima definisanim u tom ograničenju ili zabrani 
(član 34. stav 1.), 

12) stavi na tržište posebno zabrinjavajuću supstancu koja 
se nalazi na Spisku posebno zabrinjavajućih supstanci 
suprotno odredbama ovog zakona (član 35.), 

13) ne podnese Ministarstvu zahtjev za provođenje 
postupka prethodnog obavještenja, odnosno postupka 
davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja 
za hemikaliju za koju je ovaj postupak propisan u 
skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na 
osnovu ovog zakona (član 38. stav 2.), 
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14) proizvodi ili stavlja na tržište deterdžent koji sadrži 
surfaktant koji ne ispunjava uslove biorazgradljivosti 
propisane ovim zakonom i propisima donesenim na 
osnovu ovog zakona (član 40.), 

15) ne dostavi podatke o hemikaliji u hitnim slučajevima 
kada je to zatražilo pravno lice nadležno za kontrolu 
trovanja (član 45. stav 2.). 

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana snabdjevaču se može, uz 
izrečenu novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane 
vršenja određene djelatnosti u trajanju do šest mjeseci. 

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno 
lice uposleno kod snabdjevača novčanom kaznom od 1.000 
do 10.000 KM. 

(4) Izuzetno, ukoliko snabdjevač hemikalije djelatnost obavlja 
kao samostalnu poslovnu djelatnost – obrt, za prekršaj iz 
stava (1) ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.500 
do 15.000 KM. 

Član 55. 
(Prekršaji proizvođača ili uvoznika hemikalije) 

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kazniće se za 
prekršaj proizvođač ili uvoznik hemikalije ako: 
1) proizvodi ili stavlja na tržište opasnu hemikaliju koja 

nije klasifikovana, pakovana i označena u skladu sa 
ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog 
zakona (član 7. stav 1); 

2) ne osigura obilježavanje opasnosti i pakovanje 
hemikalija u skladu sa ovim zakonom i propisima 
donesenim na osnovu ovog zakona (član 12.), 

3) proizvodi hemikaliju u neodgovarajućim uslovima koji 
dovode do štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu 
sredinu (član 21.), 

4) ne imenuje savjetnika za hemikalije (član 25. stav 1.), 
5) ne vodi evidencije o hemikalijama u skladu sa ovim 

zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog 
zakona (član 27. stav 1.), 

6) ne dostavi Ministarstvu izvještaj o proizvodnji i 
stavljanju na tržište hemikalija na godišnjem nivou u 
skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na 
osnovu ovog zakona (član 27. stav 2.), 

7) ne dostavi Ministarstvu prijavu o obavljanju djelatnosti 
sa hemikalijama radi upisa u Registar (član 28. stav 1.), 

8) proizvodi ili stavlja na tržište hemikaliju koja nije 
upisana u Inventar hemikalija (član 30. stav 1.), 

9) ne podnese zahtjev Ministarstvu, prije otpočinjanja 
proizvodnje ili uvoza, za upis hemikalije u Inventar 
hemikalija (član 31. stav 1.), 

10) prilikom upisa posebno zabrinjavajuće supstance u 
Inventar hemikalija, ne osigura podatke o načinu 
upotrebe supstance, o mogućim alternativnim 
supstancama i tehnologijama, njihovim opasnostima i 
rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu, te tehničke 
i socio-ekonomske podatke o opravdanosti zamjene 
supstanci manje opasnom (član 36.), 

11) za proizvod koji sadrži posebno zabrinjavajuću 
supstancu ili supstancu sa Kandidatskog spiska u 
koncentraciji većoj 0,1%, svakom drugome 
distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja, 
ne dostavi informacije dovoljne za sigurnu upotrebu 
tog proizvoda, a najmanje naziv te supstance (član 
37.), 

12) proizvodi ili stavlja na tržište deterdžent koji nije 
upisan u Inventar hemikalija (član 41. stav 1.), 

13) ne klasifikuje, pakuje i obilježi deterdžent u skladu sa 
ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog 
zakona, te ne obilježi deterdžent u skladu sa posebnim 

zahtjevima o obilježevanju deterdženata (član 42. stav 
1.), 

14) ne izradi spisak podataka o sastavu deterdženta (član 
42. stav 2.). 

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana proizvođaču ili uvozniku 
hemikalije može se, uz izrečenu novčanu kaznu, izreći i 
zaštitna mjera zabrane vršenja određene djelatnosti u trajanju 
do šest mjeseci. 

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno 
lice proizvođača ili uvoznika hemikalije novčanom kaznom 
od 1.000 do 10.000 KM. 

(4) Izuzetno, ukoliko proizvođač ili uvoznik hemikalije 
djelatnost obavlja kao samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, 
za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se novčanom 
kaznom od 1.500 do 15.000 KM. 

XIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 56. 
(Prelazni rokovi) 

(1) Proizvođač i uvoznik koji stavlja na tržište hemikaliju dužan 
je da klasifikuje, pakuje i obilježi tu hemikaliju u skladu sa 
čl. 7, 8, 9. i 12. ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana 
stupanja na snagu propisa kojim se uređuje klasifikacija, 
obilježavanje i pakovanje hemikalija, a koji se donosi na 
osnovu člana 8. stav (2) ovog zakona. 

(2) Proizvođač ili uvoznik hemikalije dužan je da podnese 
Ministarstvu prijavu djelatnosti proizvodnje i stavljanja na 
tražište hemikalije u skladu sa članom 28. ovog zakona u 
roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa 
kojim se uređuje Registar proizvođača i uvoznika 
hemikalija, a koji se donosi na osnovu člana 28. stav (6) 
ovog zakona. 

(3) Proizvođač ili uvoznik hemikalije dužan je da podnese 
Ministarstvu prijavu za upis hemikalije u Inventar hemikalija 
u skladu sa čl. 30. i 31. ovog zakona u roku od šest mjeseci 
od dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuje Inventar 
hemikalija, a koji se donosi na osnovu člana 30. stav (2) 
ovog zakona. 

(4) Proizvođač ili uvoznik hemikalije dužan je da osigura 
savjetnika za hemikalije u roku od šest mjeseci od stupanja 
na snagu propisa kojim se uređuje program dodatne 
edukacije za savjetnika za hemikalije, a koji se donosi na 
osnovu člana 25. stav (4) ovog zakona. 

(5) Proizvođač ili uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište 
dužan je izvršiti upis u Inventar hemikalija u roku od šest 
mjeseci od dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuju 
uslovi za stavljanje deterdženata na tržište, a koji se donosi 
na osnovu člana 42. stav (3) ovog zakona. 

(6) Postupci započeti pred Ministarstvom prije stupanja na 
snagu ovog zakona, a koji se odnose na zahtjev za 
klasifikaciju i obilježavanje otrova završit će se u skladu sa 
Zakonom o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 
13/94) i propisima donesenim na osnovu tog Zakona. 

Član 57. 
(Prelazni rokovi) 

(1) Vlada Federacije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja 
na snagu ovog zakona imenovati Zajedničko radno tijelo u 
skladu sa članom 43. ovog zakona. 

(2) Zajedničko radno tijelo će sačiniti Prijedlog Strategije 
hemijske sigurnosti Federacije u roku od 12 mjeseci od dana 
imenovanja. 

Član 58. 
(Provedbeni propisi) 

U roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog 
zakona ministar će donijeti provedbene propise na osnovu ovog 
zakona kojima se reguliše sljedeće: 
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a) klasifikacija, pakovanje i obilježavanje hemikalija 
(član 8. stav 2.), 

b) Spisak klasifikovanih supstanci (član 9. stav 5.), 
c) metode ispitivanja hemikalija (član 10. stav 3.), 
d) načela dobre laboratorijske prakse (član 11. stav 2.), 
e) nadzor i provjera načela dobre laboratorijske prakse 

(član 11. stav 3.), 
f) kriteriji za identifikaciju supstanci kao PBT ili vPvB 

(član 15. stav 5.), 
g) sadržaj sigurnosno-tehničkog lista (član 17. stav 4.), 
h) način procjene sigurnosti hemikalije i sadržaj izvještaja 

o sigurnosti hemikalije (član 20. stav 3.), 
i) uslovi za obavljanje djelatnosti sa hemikalijama (član 

24. stav 2.), 
j) program dodatne edukacije za savjetnika za hemikalije 

(član 25. stav 5.). 
k) sadržaj evidencija o hemikalijama i način godišnjeg 

izvještavanja (član 27. stav 3.), 
l) Registar proizvođača i uvoznika hemikalija (član 28. 

stav 6.), 
m) Integralni inventar hemikalija (član 29. stav 6.), 
n) Inventar hemikalija (član 30. stav 2.), 
o) ograničenja i zabrane hemikalija (član 34. stav 3.), 
p) Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci (član 35. 

stav 1.), 
q) uslovi za uvoz i izvoz hemikalija (član 38. stav 5.), 
r) uslovi za stavljanje deterdženta na tržište (član 42. stav 

3.), 
s) visina naknada koje se odnose na hemikalije (čl. 28, 

31, 38. i 48.). 

Član 59. 
(Primjena drugih propisa) 

Do donošenja propisa iz člana 58. ovog zakona, 
primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu Zakona o prometu 
otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), Zakona o prevozu 
opasnih materija ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), Zakona 
o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opšte 
upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), kao i Lista 
otrova čiji se promet dozvoljava ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 50/08), Pravilnik o higijensko tehničkim uslovima koje 
moraju ispunjavati prometnici otrovima ("Službene list RBiH", br. 
2/92 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 60/07), 
Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zabrani odnosno 
ograničenju uvoza, proizvodnje i upotrebe određenih opasnih 
industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 52/16) i Odluka Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine o postupku utvrđivanja uslova za 
promet i upotrebu otrova pred Federalnim ministarstvom 
zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/16), ukoliko 
nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. 

Član 60. 
(Prestanak važenja drugih propisa) 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o 
prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), i Zakon o 
zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opšte 
upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), u dijelu koji se 
odnosi na deterdžente, kao sredstva za održavanje čistoće. 

Član 61. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Tomislav Martinović, s. r. 

Predsjedavajući 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Mirsad Zaimović, s. r.

 
 

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O KEMIKALIJAMA 

Proglašava se Zakon o kemikalijama, koji je usvojio 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 
Zastupničkog doma od 24.9.2019. godine i na sjednici Doma 
naroda od 1.10.2020. godine. 

Broj 01-02-1-428-01/20 
21. listopada 2020. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r.
 

ZAKON 
O KEMIKALIJAMA 

I - TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje, označivanje i 
pakiranje; sigurnosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti sa 
kemikalijama; Integralni inventar kemikalija; ograničenja i 
zabrane kemikalija; uvjeti za uvoz i izvoz kemikalija; stavljanje 
deterdženata na tržište; integrirano upravljanje kemikalijama; 
nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje 
kemikalijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Federacija). 

Članak 2. 
(Načela i nadležni organ) 

(1) Ovaj zakon zasniva se na načelu da proizvođač, uvoznik ili 
dalji korisnik treba da osiguraju da proizvode, stavljaju na 
tržište ili koriste tvari koje nemaju štetno dejstvo na zdravlje 
ljudi i životnu sredinu. 

(2) Odredbe ovog zakona zasnovane su na načelu 
predostrožnosti. 

(3) Ovim zakonom ostvaruju se pretpostavke za implementaciju 
Globalno harmoniziranog sustava razvrstavanja i 
označivanja kemikalija Ujedinjenih nacija, Roterdamske 
konvencije o proceduri davanja suglasnosti na temelju 
prethodnog obavještenja za određene opasne kemikalije i 
pesticide u međunarodnoj trgovini (u daljem tekstu: 
Roterdamska konvencija) i drugih međunarodnih sporazuma 
i inicijativa koje imaju za cilj sigurno upravljanje 
kemikalijama. 

(4) Nadležni organ glede ovog zakona je Federalno ministarstvo 
zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). 

Članak 3. 
(Definicije izraza) 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće 
značenje: 

1) kemikalija označava tvar i smjesu koja sadrži tvar; 
2) tvar označava kemijski element i njegova jedinjena u 

prirodnom stanju ili dobijena u proizvodnom procesu, 
uključujući aditive potrebne za očuvanje njegove 
stabilnosti i nečistoće koje proizilaze iz primjenjenog 
procesa, a isključujući rastvarač koji se može izdvojiti 
bez utjecaja na stabilnost tvari ili promjenu njenog 
sastava; 

3) smjesa označava mješavinu ili rastvor dvije ili više 
tvari; 

4) proizvod označava predmet kojem je tijekom 
proizvodnje dat određeni oblik, površina ili dizajn koji 
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određuju njegovu funkciju više nego njegov kemijski 
sastav; 

5) opasna kemikalija označava kemikaliju koja je 
razvrstana u najmanje jednu od klasa opasnosti; 

6) rukovanje označava proizvodnju, preradu, pakiranje, 
pohranjivanje, stavljanje na tržište, transport, prodaju i 
uporabu kemikalija ili bilo koju drugu aktivnost pri 
kojoj se koriste kemikalije; 

7) uporaba označava obradu, formuliranje, potrošnju, 
pohranjivanje, čuvanje, preradu, punjenje u posude, 
prijenos iz jedne posude u drugu, miješanje, 
proizvodnju proizvoda ili bilo koju drugu uporabu; 

8) proizvodnja označava proizvodnju ili ekstrakciju tvari 
u prirodnome obliku; 

9) proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa 
sjedištem u Federaciji koja proizvodi tvar, a koja svoju 
djelatnost obavlja sukladno propisima o gospodarskim 
društvima, o registraciji poslovnih subjekata ili 
propisima o obrtu i srodnim djelatnostima; 

10) uvoz označava fizički unos na teritorij Federacije; 
11) uvoznik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa 

sjedištem u Federaciji koja je odgovorna za uvoz 
kemikalija, a koja svoju djelatnost obavlja sukladno 
propisima o gospodarskim društvima, o registraciji 
poslovnih subjekata ili propisima o obrtu i srodnim 
djelatnostima; 

12) stavljanje na tržište označava snabdijevanje ili 
činjenje dostupnim kemikalije trećoj osobi na teritoriji 
Federacije, bilo uz naknadu ili bez naknade, pri čemu 
se i uvoz smatra stavljanjem na tržište; 

13) dalji korisnik označava svaku fizičku ili pravnu 
osobu, kao i osobu koja obavlja samostalnu poslovnu 
djelatnost – obrt sa sjedištem u Federaciji, osim 
proizvođača i uvoznika, koja koristi tvar samu ili 
sadržanu u smjesi u industrijske ili profesionalne 
svrhe, uključujući i osobu koja vrši ponovni uvoz, pri 
čemu se distributer i potrošač ne smatraju daljim 
korisnikom; 

14) distributer označava svaku fizičku i pravnu osobu sa 
sjedištem u Federaciji, uključujući i prodavca na malo, 
koja pohranjuje i stavlja na tržište kemikalije; 

15) subjekti u lancu snabdijevanja označava sve 
proizvođače i uvoznike i dalje korisnike u lancu 
snabdjevanja; 

16) snabdjevač kemikalije označava proizvođača, 
uvoznika, daljeg korisnika ili distributera koji stavlja 
kemikaliju na tržište; 

17) snabdjevač proizvoda označava svakog proizvođača 
ili uvoznika proizvoda, distributera ili drugog aktera u 
lancu snabdijevanja koji stavlja proizvod na tržište; 

18) primatelj tvari ili smjese označava daljeg korisnika ili 
distributera kojem se isporučuje tvar ili smjesa; 

19) znanstveno istraživanje i razvoj označava svako 
znanstveno eksperimentiranje, analiziranje ili 
istraživanje kemikalija koje se provodi pod 
kontroliranim uvjetima u opsegu manjem od jedne 
tone godišnje; 

20) istraživanje i razvoj proizvoda i procesa označava 
svaki znanstveni razvoj koji se odnosi na razvoj 
proizvoda ili dalji razvoj tvari, same, u smjesama ili u 
proizvodima, u svrhu čega se koriste pilot-postrojenja 
ili probne proizvodnje za razvoj proizvodnog procesa 
i/ili ispitivanje oblasti primjene tvari; 

21) scenario izloženosti označava skup uvjeta, uključujući 
operativne uvjete i mjere upravljanja rizikom, koji 
opisuju kako se tvar proizvodi ili upotrebljava za 

vrijeme svog životnog ciklusa i kako proizvođač ili 
uvoznik kontroliraju, ili preporučuju daljim 
korisnicima kako da kontroliraju izloženost ljudi i 
životne sredine. Scenario izloženosti može pokrivati 
specifičan proces ili uporabu, ili više procesa ili 
uporaba, ovisno od slučaja; 

22) ograničenje označava svaki uvjet za zabranu 
proizvodnje, uporabe ili stavljanja na tržište; 

23) kemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi jeste 
naziv kemikalije identificiran u nomenklaturi 
Međunarodne unije za čistu i primjenjenu kemiju 
(engl. International Union of Pure and Applied 
Chemistry – IUPAC); 

24) globalno harmonizirani sustav (eng. Globally 
Harmonised System) (u daljnjem tekstu: GHS sustav) 
označava globalno harmonizirani sustav Ujedinjenih 
nacija za razvrstavanje i označivanje kemikalija; 

25) postupak prethodnog obavještenja je postupak 
prema kojem se kemikalije koje su zabranjene ili 
strogo ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti 
samo ako se o tome prethodno obavijesti država 
uvoznica; 

26) postupak davanja suglasnosti na temelju 
prethodnog obavještenja (engl. Prior Informed 
Consent) (u daljnjem tekstu: PIC) je postupak prema 
kojem se kemikalije koje su zabranjene ili strogo 
ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti samo ako 
se o tome prethodno obavijesti država uvoznica i ona 
da suglasnost za uvoz predmetne kemikalije; 

27) deterdžent označava tvar ili smjesu koja sadrži 
sapune, odnosno druge surfaktante i koristi se za pranje 
i čišćenje. U deterdžente spadaju i pomoćne smjese za 
pranje (pretpranje, ispiranje ili izbjeljivanje odjeće i 
kućnog tekstila), omekšivači rublja, smjese za druga 
čišćenja i slično; 

28) surfaktant označava bilo koju organsku tvar ili smjesu 
koja se koristi u deterdžentima, a koja ima površinski 
aktivna svojstva, i koja sadrži jednu ili više hidrofilnih 
i hidrofobnih skupina koje su sposobne da smanje 
površinski napon vode formirajući raširen ili 
adsorbujući monosloj na dodiru voda-zrak i stvore 
emulziju odnosno mikroemulziju, odnosno micele, kao 
i da se adsorbuju na dodiru voda – čvrsta površina; 

29) primarna biorazgradljivost jeste strukturna pro-
mjena (transformacija) surfaktanta pod dejstvom 
mikroorganizama čime se gubi njegova površinski 
aktivna sposobnost zbog razgradnje njegove strukture; 

30) potpuna aerobna biorazgradljivost jeste takva ra-
zina biorazgradljivosti da se surfaktant uz pomoć 
mikroorganizama u prisustvu kiseonika potpuno 
razgradi na ugljen dioksid, vodu i mineralne soli 
(mineralizacija); 

31) pranje označava čišćenje veša i tekstila, posuđa i 
ostalih tvrdih površina; 

32) čišćenje označava proces kojim se nepoželjne nasla-ge 
uklanjaju sa podloge ili iz podloge i prevode u stanje 
rastvora ili disperzije. 

Članak 4. 
(Zabrana diskriminacije) 

(1) Zabranjuje se svaki vid diskriminacije temeljem rase, boje 
kože, spola, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih 
uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, prilikom 
obavljanja radnji na temelju ovog zakona i propisa 
donesenih na temelju ovog zakona. 

(2) Izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom 
zakonu i propisima koji se donose na temelju ovog zakona, 
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obuhvataju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira da 
li se koriste u muškom ili ženskom rodu. 

Članak 5. 
(Opća izuzeća od primjene ovog zakona) 

(1) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na: 
a) radioaktivne kemikalije, 
b) kemikalije koje se nalaze pod nadzorom carine koje su 

privremeno uskladištene u carinskom skladištu ili 
slobodnim zonama radi ponovnog izvoza, ili su u 
tranzitu, pod uvjetom da se ne vrši njihova prerada ili 
obrada, 

c) neizolirane međuproizvode, 
d) prijevoz opasnih materija. 

(2) Otpad koji je reguliran propisima o upravljanju otpadom ne 
smatra se tvari, smjesom ili proizvodom u smislu ovog 
zakona. 

(3) Iznimno, odredbe ovog zakona se ne primjenjuju na 
određene kemikalije kada je to neophodno u obrambene 
svrhe. 

Članak 6. 
(Posebna izuzeća od primjene ovog zakona) 

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na razvrstavanje, 
označivanje i pakiranje kemikalija ne primjenjuju se na 
kemikalije: 
a) koje se koriste za znanstveno istraživanje i razvoj i 

koje se ne stavljaju na tržište, ukoliko se koriste pod 
kontroliranim uvjetima gdje je smanjena izloženost, 

b) koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao: 
- lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini, 
- kozmetički proizvodi i 
- hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu 

za životinje, arome i dodaci za životinje. 
(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na sigurnosno-tehnički 

list ne primjenjuju se na smjese u gotovom obliku kako 
slijedi: 
a) lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini, 
b) kozmetički proizvodi i 
c) hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za 

životinje, arome i dodaci za životinje. 
(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis kemikalija u 

Inventar kemikalija ne primjenjuju se na tvari koje se u 
finalnom obliku stavljaju na tržište kao: 
a) biocidi, 
b) sredstva za zaštitu bilja, 
c) lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini, 
d) kozmetički proizvodi i 
e) hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za 

životinje, arome i dodaci za životinje. 
(4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na uvoz i izvoz 

kemikalija ne primjenjuju se na: 
a) opojne droge i psihotropne tvari, kao i njihove 

prekursore, 
b) kemijsko oružje i prekursore za kemijsko oružje, 
c) hranu i hranu za životinje, kao aditive za hranu i hranu 

za životinje, 
d) genetski modificirane organizme, 
e) lijekove i medicinska sredstva koja se koriste u 

humanoj i veterinarskoj medicini i 
f) kemikalije koje se koriste za znanstveno istraživanje i 

razvoj u količini koja neće utjecati štetno na zdravlje 
ljudi i životnu sredinu, a koja ne prelazi 10 kg na 
godišnjoj razini. 

II - RAZVRSTAVANJE, OZNAČIVANJE I PAKIRANJE 
KEMIKALIJA 

Članak 7. 
(Razvrstavanje, označivanje i pakiranje) 

(1) Proizvođač i uvoznik koji stavlja kemikaliju na tržište dužan 
je da izvrši razvrstavanje, označivanje i pakiranje sukladno 
ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog 
zakona. 

(2) Postupak razvrstavanja, označivanja i pakiranja kemikalija 
vrši se sukladno GHS sustavu, na način na koji je taj sustav 
primjenjen u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU). 

Članak 8. 
(Postupak razvrstavanja) 

(1) Na temelju procjene opasnosti kemikalije i na temelju 
utvrđenih kriterija vrši se razvrstavanje kemikalije u 
određene klase opasnosti prema njihovim fizičkim 
svojstvima, svojstvima koja utječu na zdravlje ljudi, kao i 
svojstvima koja utječu na životnu sredinu. 

(2) Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) 
posebnim propisom uređuje razvrstavanje, označivanje i 
pakiranje kemikalija. 

(3) Propis iz stavka (2) ovog članka obuhvata utvrđivanje klasa 
opasnosti, kriterija za razvrstavanje kemikalija, postupak 
razvrstavanja, označivanje, pakiranje i oglašavanje 
kemikalija. 

Članak 9. 
(Lista razvrstanih tvari) 

(1) Lista razvrstanih tvari sadrži usuglašenu klasifikaciju i 
označivanje za određene opasne tvari. 

(2) Za tvar koja je navedena na Listi razvrstanih tvari nije 
potrebno provoditi postupak razvrstavanja za klase opasnosti 
koje su obuhvaćene tom Listom. 

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, ako tvar navedena na 
Listi razvrstanih tvari potpada pod neku od klasa opasnosti 
koje nisu obuhvaćene tom Listom, potrebno je provesti 
postupak razvrstavanja sukladno ovom zakonu. 

(4) Ako se tvar ne nalazi na Listi razvrstanih tvari, razvrstavanje 
te tvari vrši se na temelju analize postojećih podataka o 
svojstvima te tvari, odnosno na temelju rezultata novih 
ispitivanja njenih svojstava i uspoređivanja tih podataka, 
odnosno rezultata sa utvrđenim kriterijima za razvrstavanje 
kemikalije u određene klase opasnosti. 

(5) Ministar donosi Listu razvrstanih tvari iz stavka (1) ovog 
članka i ista se redovito ažurira u cilju usklađivanja sa 
Usuglašenom klasifikacijom i označivanjem za određene 
opasne tvari u EU. 

(6) Lista razvrstanih tvari objavljuje se u "Službenim novinama 
Federacije BiH". 

Članak 10. 
(Metode ispitivanja) 

(1) Nova ispitivanja kemikalija u postupku razvrstavanja 
kemikalije vrše se po propisanim metodama. 

(2) Toksikološka i ekotoksikološka ispitivanja provode se u 
laboratorijama koje primjenjuju načela dobre laboratorijske 
prakse. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje metode ispitivanja 
kemikalija. 

Članak 11. 
(Dobra laboratorijska praksa) 

(1) Dobra laboratorijska praksa (u daljnjem tekstu: DLP) 
predstavlja sustav kvaliteta koji se odnosi na organizacijske 
postupke i uvjete pod kojima se ispitivanja, u svezi sa 
zdravljem ljudi i životne sredine planiraju, obavljaju, 
nadgledaju, bilježe, arhiviraju i prikazuju. 
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(2) Ministar posebnim propisom uređuje načela DLP. 
(3) Ministar posebnim propisom uređuje nadzor i provjeru 

načela DLP. 

Članak 12. 
(Označivanje i pakiranje) 

(1) Proizvođač i uvoznik opasnih kemikalija, dužan je da 
osigura označivanje opasnosti i pakiranje kemikalija na 
način propisan ovim zakonom i propisima donesenim na 
temelju ovog zakona. 

(2) Na označavanje kemikalija, osim odredbi ovog zakona i 
propisa donesenih na temelju ovog zakona, primjenjuju se i 
odredbe propisa o zaštiti potrošača. 

(3) Označivanje na pakiranju mora biti na jednom od jezika koji 
je u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini (u daljnjem 
tekstu: BiH). 

Članak 13. 
(Oglašavanje) 

Svako oglašavanje kemikalije koja je razvrstana kao opasna 
mora da ukaže na odgovarajuću klasu ili kategoriju opasnosti. 

Članak 14. 
(Čuvanje podataka o razvrstavanju i označivanju) 

(1) Snabdjevač kemikalije dužan je da prikuplja i čuva sve 
podatke o opasnim kemikalijama koji se odnose na 
razvrstavanje i označavanje, kao i druge podatke koji su mu 
potrebni u svrhu provedbe odredbi ovog zakona najmanje 
deset godina nakon posljednje proizvodnje ili stavljanja na 
tržište i uporabe kemikalije. 

(2) Na zahtjev Ministarstva snabdjevač je dužan dostaviti 
podatke iz stavka (1) ovog članka. 

(3) Ako je snabdjevač kemikalije prestao sa radom ili je svoje 
poslove ili dio svojih poslova ustupio trećoj osobi, obveza 
čuvanja podataka prelazi na tu osobu. 

III - SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST 

Članak 15. 
(Sigurnosno-tehnički list) 

(1) Snabdjevač kemikalije obvezan je da pruži primatelju 
kemikalije sigurnosno-tehnički list (eng. Safety data sheet) 
(u daljnjem tekstu: STL) izrađen sukladno ovom zakonu i 
propisima donesenim na temelju ovog zakona. 

(2) STL se dostavlja: 
a) ako kemikalija ispunjava kriterije za razvrstavanje kao 

opasna sukladno ovom zakonu, ili 
b) ako je tvar perzistentna, bioakumulativna i toksična (u 

daljnjem tekstu: PBT) ili veoma perzistentna i veoma 
bioakumulativna (u daljnjem tekstu: vPvB), ili 

c) ako je tvar uvrštena u listu tvari koje su kandidati za 
uključivanje na Listu posebno zabrinjavajućih tvari iz 
članka 35. stavak (3) ovog zakona iz razloga različitih 
od onih koji su navedeni u toč. a) i b) ovog stavka. 

(3) Ako je izrađeno izvješće o sigurnosti kemikalije, informacije 
navedene u STL treba da odgovaraju informacijama iz toga 
izvješća, a scenario izloženosti treba da bude naveden u 
aneksu STL. 

(4) Snabdjevač je dužan na zahtjev primatelja osigurati 
primatelju STL za smjesu kada ona nije razvrstana kao 
opasna ako sadrži: 
a) najmanje jednu tvar razvrstanu kao opasnu po ljudsko 

zdravlje i životnu sredinu u koncentraciji koja je veća 
ili jednaka od 1% od mase smjese koja nije u 
gasovitom stanju, odnosno koja je veća ili jednaka od 
0,2% od zapremine smjese koja je u gasovitom stanju; 
ili 

b) najmanje jednu tvar koja je razvrstana kao 
kancerogena kategorije 2 ili toksična po reprodukciju 

kategorije 1A, 1B i 2, senzibilizator kože kategorije 1, 
senzibilizator respiratornih organa kategorije 1, ili ima 
efekte na laktaciju ili preko laktacije, ili ispunjava 
kriterije za identifikaciju kao PBT ili vPvB, ili je 
uvrštena u listu tvari koje su kandidati za uključivanje 
na Listu posebno zabrinjavajućih tvari iz članka 35. 
stavak (3) ovog zakona iz razloga različitih od onih 
koji su navedeni u točki a) ovog stavka, u koncentraciji 
koja je veća ili jednaka od 0,1% po masi smjese koja 
nije u gasovitom stanju; ili 

c) tvar za koju su propisane maksimalno dozvoljene 
koncentracije u radnoj sredini u Federaciji. 

(5) Ministar posebnim propisom uređuje kriterije za 
identifikaciju tvari kao PBT ili vPvB. 

Članak 16. 
(Dostavljanje STL) 

(1) Kada je za opasne kemikalije ili smjese koje se nude ili 
prodaju u općoj uporabi pruženo dovoljno informacija kako 
bi korisnici mogli poduzeti potrebne mjere za zaštitu 
zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine, STL se ne mora 
dostaviti, osim ako to zatraži dalji korisnik ili distributer. 

(2) STL se dostavlja na jednom od jezika koji je u službenoj 
uporabi u BiH. 

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, STL može biti napisan 
na nekom od stranih jezika, ukoliko se kemikalija stavlja na 
tržište u količini manjoj od 50 kg na godišnjoj razini za 
laboratorijsku uporabu, pod uvjetom da je STL izrađen 
sukladno ovom zakonu i pod uvjetom da su osnovne 
informacije o kemikaliji navedene na jednom od jezika koji 
je u službenoj uporabi u BiH. 

(4) STL se pruža bez naknade, u pisanoj ili u elektroničkoj 
formi, prilikom prve isporuke kemikalije. 

(5) Poslodavac je dužan da djelatnicima osigura STL za 
kemikaliju kojom rukuju i kojoj mogu biti izloženi tijekom 
rada, te da osigura mjere koje proizlaze iz njegovog sadržaja. 

Članak 17. 
(Izmjene i dopune STL) 

(1) Snabdjevač, koji je u obvezi da uradi STL, dužan je bez 
odlaganja da vrši izmjene i dopune sadržaja STL sukladno 
novim saznanjima o kemikaliji, naročito o saznanjima koja 
mogu utjecati na mjere za upravljanje rizikom, odnosno 
novim informacijama o opasnostima od kemikalije, kao i 
zakonskim odlukama u svezi s ograničenjem ili zabranom 
proizvodnje, stavljanjem na tržište ili uporabom kemikalije. 

(2) Izmijenjen i dopunjen STL snabdjevač je dužan dostaviti 
svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snab-
dijevanja kojem je kemikalija isporučena u prethodnih 12 
mjeseci. 

(3) Izmijenjen i dopunjen STL mora da sadrži napomenu: 
"revidiran" i datum kada su izvršene izmjene, odnosno 
dopune. 

(4) Ministar posebnim propisom uređuje sadržaj STL. 

Članak 18. 
(Alternativni kemijski naziv tvari) 

Alternativni kemijski naziv supstance može da se upotrijebi 
u STL ili prilikom označivanja na ambalaži opasne tvari sadržane 
u smjesi samo ukoliko je taj naziv odobren od strane Europske 
agencije za kemikalije. 

Članak 19. 
(Izvješće o sigurnosti kemikalije) 

(1) Izvješće o sigurnosti kemikalije je dokument o procjeni 
sigurnosti kemikalije i mjerama za smanjenje i kontrolu 
rizika. 

(2) Radi sačinjavanja izvješća o sigurnosti kemikalije vrši se 
procjena sigurnosti kemikalije. 



Број 77 - Страна 24 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 23. 10. 2020. 

 

(3) Na temelju procjene sigurnosti kemikalije utvrđuju se mjere 
za smanjenje i kontrolu rizika koji predstavlja tvar. 

Članak 20. 
(Procjena sigurnosti kemikalije) 

(1) Procjena sigurnosti kemikalije podrazumijeva procjenu 
opasnosti tvari po ljude i životnu sredinu i procjenu da li tvar 
ispunjava kriterije za identifikaciju kao PBT ili vPvB. 

(2) Sukladno utvrđenom stupnju opasnosti prilikom procjene 
opasnosti, vrši se i procjena izloženosti ljudi i životne 
sredine toj tvari i karakterizacija rizika za tvar. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje način procjene 
sigurnosti kemikalije i sadržaj izvješća o sigurnosti 
kemikalije. 

IV - OBAVLJANJE DJELATNOSTI SA KEMIKALIJAMA 

Članak 21. 
(Proizvodnja) 

Proizvođač koji se bavi proizvodnjom kemikalija dužan je 
da osigura odgovarajuće uvjete prostora, opreme i kadra kako bi 
takvu djelatnost obavljao bez štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i 
životnu sredinu sukladno posebnim propisima. 

Članak 22. 
(Pohranjivanje) 

(1) Osoba koja rukuje kemikalijom obvezna je da pohranjuje 
kemikaliju tako da ta kemikalija ne ugrožava zdravlje ljudi 
ili životnu sredinu. 

(2) Osoba koja rukuje kemikalijom dužna je da sakuplja, 
pohranjuje i sigurno odlaže ostatke kemikalija i ambalažu od 
tih kemikalija sukladno propisima o upravljanju otpadom. 

Članak 23. 
(Maloprodaja) 

Opasna kemikalija koja se stavlja na tržište kao proizvod 
namijenjen širokoj potrošnji može da se prodaje u maloprodajnim 
objektima u kojima su osigurani posebni uvjeti za promet i 
pohranu tih kemikalija. 

Članak 24. 
(Uvjeti za obavljanje djelatnosti) 

(1) Proizvodnja kemikalija, te njihovo skladištenje u svrhu 
proizvodnje kemikalija ili prodaje na veliko, nije dozvoljeno 
u stambenim objektima. 

(2) Ministar posebnim propisom uređuje uvjete za obavljanje 
djelatnosti sa kemikalijama. 

Članak 25. 
(Savjetnik za kemikalije) 

(1) Proizvođač i uvoznik kemikalije dužni su da imenuju osobu 
koja je zadužena za pravilno upravljanje kemikalijama (u 
daljnjem tekstu: savjetnik za kemikalije). 

(2) Savjetnik za kemikalije je osoba koja ima visoku stručnu 
spremu i dodatnu edukaciju o kemikalijama kojima upravlja. 

(3) Savjetnik za kemikalije kod proizvođača i uvoznika može 
biti u stalnom radnom odnosu, ili povremeno angažiran, 
ovisno od vrste i opsega registrirane proizvodnje, odnosno 
od vrste i opsega registriranog uvoza kemikalija. 

(4) Savjetnik je dužan da pruži preporuke o pravilnom 
upravljanju kemikalijama svakom primatelju tvari i smjese u 
lancu snabdijevanja. 

(5) Ministar posebnim propisom uređuje program dodatne 
edukacije za savjetnika za kemikalije. 

Članak 26. 
(Zaštita na radu) 

Poslodavac je dužan da osigura djelatniku potrebna znanja o 
kemikalijama, shodno vrsti poslova koje djelatnik obavlja, a 
sukladno propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. 

Članak 27. 
(Evidencije o kemikalijama) 

(1) Proizvođač i uvoznik kemikalija obvezan je da vodi 
evidencije o kemikalijama. 

(2) Izvješće o proizvodnji i stavljanju na tržište kemikalija na 
godišnjoj razini, proizvođač i uvoznik dužni su dostaviti 
Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje sadržaj evidencija o 
kemikalijama i način godišnjeg izvješćivanja. 

Članak 28. 
(Upis u Registar proizvođača i uvoznika kemikalija) 

(1) Proizvođač i uvoznik kemikalija dužan je da svoju 
djelatnost, prije početka proizvodnje i uvoza kemikalija, 
prijavi Ministarstvu, pri čemu odgovara za točnost, 
cjelovitost i istinitost podataka podnesenih u prijavi 
Ministarstvu. 

(2) Na temelju podnesene prijave djelatnosti iz stavka (1) ovog 
članka, Ministarstvo vrši upis u Registar proizvođača i 
uvoznika kemikalija (u daljem tekstu: Registar). 

(3) O izvršenom upisu izdaje se uvjerenje. 
(4) Za upis u Registar proizvođač i uvoznik plaća naknadu. 
(5) Ministarstvo vodi Registar u elektroničkoj formi, a izvod iz 

Registra se objavljuje na internet stranici Ministarstva. 
(6) Ministar posebnim propisom uređuje Registar proizvođača i 

uvoznika kemikalija. 
(7) Propis iz stavka (6) ovog članka obuhvata sadržaj Registra, 

način upisa i izdavanje uvjerenja o upisu proizvođača i 
uvoznika u Registar. 

V - INTEGRALNI INVENTAR KEMIKALIJA 

Članak 29. 
(Integralni inventar kemikalija) 

(1) Integralni inventar kemikalija koje se nalaze na tržištu 
Federacije vodi Ministarstvo, a sastoji se od Inventara 
kemikalija, Inventara biocida i podataka o sredstvima za 
zaštitu bilja. 

(2) Podatke za Inventar kemikalija osigurava proizvođač i 
uvoznik kemikalija na temelju odredbi ovog zakona. 

(3) Podatke za Inventar biocida osigurava proizvođač i uvoznik 
biocida na temelju propisa o biocidima. 

(4) Podatke o sredstvima za zaštitu bilja Ministarstvu dostavlja 
organ nadležan za stavljanje na tržište sredstava za zaštitu 
bilja na temelju posebnih propisa. 

(5) Integralni inventar kemikalija vodi se kao elektronička baza 
podataka. 

(6) Ministar posebnim propisom uređuje Integralni inventar 
kemikalija. 

(7) Propis iz stavka (6) ovog članka obuhvata sadržaj i način 
vođenja Integralnog inventara kemikalija, te način 
dostavljanja podataka za potrebe vođenja ovog inventara. 

(8) Podatci iz Integralnog inventara kemikalija će biti dostupni 
svim zainteresiranim subjektima na njihov zahtjev, a 
sukladno ovom zakonu. 

Članak 30. 
(Inventar kemikalija) 

(1) Proizvođač ili uvoznik kemikalije koja se proizvodi ili uvozi 
u Federaciju u količini iznad propisane donje granice na 
godišnjoj razini dužan je tu kemikaliju da upiše u Inventar 
kemikalija, koji vodi Ministarstvo. 

(2) Ministar posebnim propisom uređuje Inventar kemikalija. 
(3) Propis iz stavka (2) ovog članka obuhvata uvjete za upis u 

Inventar kemikalija, način vođenja Inventara kemikalija, 
utvrđivanje donje granice za uvoz ili proizvodnju kemikalije 
iznad koje se kemikalija upisuje u Inventar kemikalija, 
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kemikalije koje se ne upisuju u Inventar kemikalija, kao i 
proizvode za koje je obvezan upis u Inventar kemikalija. 

Članak 31. 
(Upis u Inventar kemikalija) 

(1) Proizvođač ili uvoznik kemikalije ili proizvoda dužan je, 
prije otpočinjanja proizvodnje ili uvoza, da podnese zahtjev 
Ministarstvu za upis kemikalije u Inventar kemikalija. 

(2) U svrhu upisa u Inventar kemikalija, u ovisnosti od 
opasnosti koju predstavljaju, kemikalije podliježu prijavi, 
registraciji ili autorizaciji. 

(3) Ministarstvo vrši procjenu potpunosti prijave kemikalije u 
roku od 60 dana od dana podnošenja prijave, na temelju 
čega izdaje potvrda o upisu i Inventar kemikalija. 

(4) Ministarstvo vrši procjenu potpunosti zahtjeva za registraciju 
ili autorizaciju kemikalije, te na temelju evaluacije 
dostavljenih podataka, donosi rješenje o upisu kemikalije u 
Inventar kemikalija u roku od 90 dana od dana donošenja 
potpunog zahtjeva, ili donosi rješenje kojim se zahtjev 
odbija. 

(5) Rokovi iz st. (3) i (4) ovog članka prestaju teći kada 
Ministarstvo od podnositelja zahtjeva za upis kemikalije u 
Inventar kemikalija zatraži potrebne dopunske podatke ili 
objašnjenja i prekid računanja roka traje do ispunjenja 
zahtjeva Ministarstva. 

(6) Na postupak izdavanja potvrde iz stavka (3) i donošenja 
rješenja iz stavka (4) ovoga članka shodno se primjenjuju 
propisi o upravnom postupku. 

(7) Proizvođač ili uvoznik kemikalije ili proizvoda odgovara za 
točnost, cjelovitost i istinitost podataka dostavljenih u 
postupku upisa u Inventar kemikalija. 

(8) Za upis u Inventar kemikalija, prema proceduri prijave, 
registracije ili autorizacije proizvođač i uvoznik plaća 
naknadu. 

Članak 32. 
(Suglasnost inozemnog proizvođača, odnosno snabdjevača 

kemikalije) 
(1) Uvoznik kemikalije u postupku upisa kemikalije u Inventar 

kemikalije dužan je osigurati suglasnost inozemnog 
proizvođača, odnosno snabdjevača kemikalije za upis te 
kemikalije u Inventar kemikalija 

(2) Povjerljive podatke koji su potrebni za upis kemikalija u 
Inventar kemikalija inozemni proizvođač, odnosno 
snabdjevač kemikalije može da dostavi neposredno 
Ministarstvu ili putem uvoznika. 

Članak 33. 
(Slobodno stavljanje na tržište kemikalija) 

Stavljanje na tržište kemikalija koje su upisane u Inventar 
kemikalija je slobodno, osim ukoliko se kemikalija nalazi na 
posebnom režimu uvoza kada je potrebno pribaviti dozvolu 
sukladno posebnim propisima. 

VI - OGRANIČENJA I ZABRANE KEMIKALIJA 

Članak 34. 
(Ograničenja i zabrane kemikalija) 

(1) Za kemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po 
zdravlje ljudi i životnu sredinu propisuju se ograničenja i 
zabrane proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabu (u 
daljnjem tekstu: ograničenja i zabrane). 

(2) Ograničenja i zabrane odnose se na zabranjene, odnosno 
dozvoljene načine uporabe kemikalije i definiraju druge 
uvjete, koji se odnose na proizvodnju, stavljanje na tržište i 
uporabu tvari, kao i smjese i proizvoda koji sadrže tu tvar. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje ograničenja i zabrane 
kemikalija. 

Članak 35. 
(Lista posebno zabrinjavajućih tvari) 

(1) Radi osiguranja kontrole rizika od posebno zabrinjavajućih 
tvari i osiguranja zamjene tih tvari odgovarajućim sigurnijim 
alternativama, ministar posebnim propisom utvrđuje Listu 
posebno zabrinjavajućih tvari. 

(2) Lista posebno zabrinjavajućih tvari objavljuje se u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

(3) Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici i Listu 
tvari koje su kandidati za uključivanje u Listu posebno 
zabrinjavajućih tvari (u daljnjem tekstu: Kandidatska lista). 

(4) Liste iz st. (1) i (3) ovog članka redovito se ažuriraju. 

Članak 36. 
(Upis posebno zabrinjavajuće tvari u Inventar kemikalija) 
Prlikom upisa posebno zabrinjavajuće tvari u Inventar 

kemikalija, proizvođač ili uvoznik dužan je da osigura podatke o 
načinu uporabe tvari, o mogućim alternativnim tvarima i 
tehnologijama, njihovim opasnostima i rizicima po zdravlje ljudi i 
životnu sredinu, te podatke o tehničkoj i socio-ekonomskoj 
opravdanosti zamjene tvari manje opasnom. 

Članak 37. 
(Informacije o sigurnoj uporabi proizvoda) 

(1) Snabdjevač proizvoda koji sadrži posebno zabrinjavajuću 
tvar ili tvar sa Kandidatske liste u koncentraciji većoj 0,1%, 
dužan je da svakom drugom distributeru ili daljem korisniku 
u lancu snabdjevanja dostavi informacije dovoljne za 
sigurnu uporabu tog proizvoda, a najmanje naziv te tvari. 

(2) Snabdjevač proizvoda iz stavka (1) ovog članka dužan je da 
bez naknade, na zahtjev potrošača, dostavi informacije iz 
stavka (1) ovog članka. 

VII - UVJETI ZA UVOZ I IZVOZ KEMIKALIJA 

Članak 38. 
(Postupak prethodnog obavještenja, odnosno postupak davanja 

suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja) 
(1) U cilju unaprjeđenja suradnje i podjele odgovornosti u 

međunarodnoj trgovini opasnim kemikalijama, sukladno 
Roterdamskoj konvenciji, za uvoz i izvoz određene tvari za 
koju je utvrđeno ograničenje ili zabrana proizvodnje, 
stavljanja na tržište i uporabe, kao i određene smjese i 
proizvoda, koji sadrže tu tvar, provodi se postupak 
prethodnog obavještenja, odnosno postupak davanja 
suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja. 

(2) Za provođenje postupka prethodnog obavještenja, odnosno 
postupka davanja suglasnosti na osnovu postupka 
prethodnog obavještenja, izvoznik kemikalije podnosi 
zahtjev Ministarstvu. 

(3) O provedenim postupcima iz stavka (2) ovog članka 
Ministarstvo izdaje potvrdu, odnosno suglasnost 
podnositelju zahtjeva. 

(4) Za provođenje postupaka iz stavka (2) ovog članka, 
podnositelj zahtjeva plaća naknadu. 

(5) Ministar posebnim propisom uređuje uvjete za uvoz i izvoz 
kemikalija. 

Članak 39. 
(Suradnja sa imenovanim tijelom BiH za implementaciju 

Roterdamske konvencije) 
Provođenje postupaka iz članka 38. ovog zakona, te 

provođenje potrebnih procedura prilikom uvoza kemikalija za koje 
je propisan postupak prethodnog obavještenja, odnosno postupak 
davanja suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja, vrši se u 
suradnji sa imenovanim tijelom BiH za implementaciju 
Roterdamske konvencije u BiH. 
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VIII - STAVLJANJE DETERDŽENTA NA TRŽIŠTE 

Članak 40. 
(Stavljanje deterdženta na tržište) 

(1) Deterdžent se može staviti na tržište ako surfaktant sadržan u 
tom deterdžentu ispunjava kriterije potpune aerobne 
biorazgradljivosti i ako druge kemikalije sadržane u 
deterdžentu ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom. 

(2) Stavljanje na tržište deterdženta koji sadrži surfaktant, koji 
ne ispunjava uvjete iz stavka (1) ovog članka, može da se 
odobri za industrijsku i institucionalnu uporabu pod uvjetom 
da surfaktant koji je sadržan u tom deterdžentu ispunjava 
kriterije primarne biorazgradljivosti i druge propisane uvjete. 

Članak 41. 
(Upis deterdženta u Inventar kemikalija) 

(1) Proizvođač ili uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište 
dužan je da izvrši upis deterdženta u Inventar kemikalija 
sukladno ovom zakonu. 

(2) Kada se u Inventar kemikalija upisuje deterdžent za 
industrijsku i institucionalnu uporabu, podnositelj zahtjeva 
dostavlja i tehnički dosije o surfaktantu. 

(3) Ministarstvo, u postupku iz stavka (2) ovog članka, razmatra 
tehnički dosije o surfaktantu, odlučuje o upisu deterdženta u 
Inventar kemikalija i odobravanju za industrijsku i 
institucionalnu uporabu. 

Članak 42. 
(Označivanje deterdženta i lista podataka o sastavu deterdženta) 

(1) Pored obveza koje se odnose na razvrstavanje, pakiranje i 
označivanje, sukladno ovom zakonu, proizvođač i uvoznik 
koji stavlja deterdžent na tržište obvezan je da taj deterdžent 
označi i sukladno posebnim zahtjevima o označivanju 
deterdženata. 

(2) Proizvođač i uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište, a koji 
je namijenjen općoj uporabi, dužan je da izradi Listu 
podataka o sastavu deterdženta i da tu listu ovjeri od strane 
odgovorne osobe. 

(3) Ministar posebnim propisom uređuje uvjete za stavljanje 
deterdženta na tržište. 

IX - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE KEMIKALIJAMA 

Članak 43. 
(Zajedničko radno tijelo) 

(1) Da bi se osiguralo adekvatno upravljanje kemikalijama, 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovina (u daljnjem tekstu: 
Vlada Federacije) osniva Zajedničko radno tijelo za 
integrirano upravljanje kemikalijama (u daljnjem tekstu: 
Zajedničko radno tijelo), pri čijem imenovanju je potrebno 
voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola. 

(2) Zajedničko radno tijelo osniva se od predstavnika federalnih 
ministarstava mjerodavnih za pitanja zdravstva; 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; okoliša i turizma; 
rada; unutrašnjih poslova; industrije, energetike i rudarstva; 
trgovine i poduzetništva i predstavnika Zavoda za javno 
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedničko 
radno tijelo može pozivati na sastanke predstavnike 
gospodarskih subjekata, znanstveno-istraživačkih institucija 
i predstavnike drugih organizacija i institucija, u cilju 
konzultiranja i razmjene informacija neophodnih za 
adekvatno upravljanje kemikalijama. 

(3) Za potrebe Zajedničkog radnog tijela Ministarstvo vrši 
stručne i administrativno-tehničke poslove. 

Članak 44. 
(Strategija kemijske sigurnosti Federacije) 

(1) Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, donosi 
Strategiju kemijske sigurnosti Federacije, u cilju efikasnog i 
transparentnog provođenja politike na polju sigurnog 

upravljanja kemikalijama, zaštite zdravlja građana i zaštite 
životne sredine. 

(2) Strategija kemijske sigurnosti Federacije stvara pretpostavke 
za adekvatno upravljanje kemikalijama u svim fazama 
životnog ciklusa od proizvodnje do odlaganja, čime se 
doprinosi održivom razvoju, pri čemu se ostvaruju načela 
međunarodnog upravljanja kemikalijama. 

(3) Strategiju kemijske sigurnosti Federacije priprema 
Ministarstvo, u suradnji sa Zajedničkim radnim tijelom 
imenovanim sukladno članku 43. ovog zakona. 

Članak 45. 
(Pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja) 

(1) Ministarstvo dostavlja podatke iz Integralnog inventara 
kemikalija pravnoj osobi nadležnoj za kontrolu trovanja, radi 
provedbe preventivnih mjera i mjera liječenja, naročito u 
hitnim slučajevima. 

(2) U hitnim slučajevima pravna osoba iz stavka (1) ovog 
članka podatke o sigurnosti kemikalije može da zatraži i od 
osobe koja je stavila kemikaliju na tržište. 

(3) Podatke iz st. (1) i (2) ovog članka pravna osoba nadležna za 
kontrolu trovanja može da koristi samo u cilju utvrđenom u 
stavku (1) ovog članka, i u druge svrhe se ne mogu koristiti. 

(4) Podatke o provedbi preventivnih mjera i mjera liječenja, 
pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja dostavlja 
zdravstvenim ustanovama koje vrše zbrinjavanje otrovanih 
osoba. 

(5) Pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja dužna je da vodi 
evidenciju o trovanjima kemikalijama, koja se dostavlja 
Ministarstvu na zahtjev. 

X - POSEBNE ODREDBE 

Članak 46. 
(Podatci koji su obvezno dostupni javnosti) 

(1) Ministarstvo osigurava mehanizme kojima se određeni 
podatci dobijeni u postupku upisa u Inventar kemikalija čine 
dostupnim javnosti. 

(2) Podatci koji su obvezno dostupni javnosti odnose se naročito 
na: 
a) kemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi za opasnu 

tvar i opasnu tvar sadržanu u smjesi ili proizvodu, 
b) trgovački naziv kemikalije, 
c) razvrstavanje i označivanje kemikalije, 
d) podatke o fizičkim i kemijskim svojstvima kemikalije, 
e) rezultate toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja, 
f) podatke o izvedenoj razini izloženosti bez efekta (engl. 

Derived no-effect level - DNEL) i predviđenoj 
koncentraciji bez efekta (engl. Predicted no-effect 
concentration - PNEC), 

g) naputak za sigurno rukovanje, 
h) analitičke metode za identifikaciju opasne tvari u 

slučaju njenog ispuštanja u životnu sredinu i za 
određivanje izravne izloženosti ljudi. 

Članak 47. 
(Podatci koji ne smiju biti dostupni javnosti) 

(1) Podatci koji ne smiju biti dostupni javnosti, u svrhu zaštite 
komercijalnih interesa vlasnika podataka, a koje 
Ministarstvo čuva kao poslovnu tajnu su: 
a) podatci o točnom sastavu smjese; 
b) precizni podatci o namjeni i načinu primjene tvari; 
c) precizni podatci o količinama kemikalije proizvedene i 

stavljene na tržište; 
d) odnos između proizvođača ili uvoznika i njihovih 

distributera i daljih korisnika. 
(2) U hitnim slučajevima, ukoliko ministar procijeni da je to 

neophodno u cilju zaštite ljudi i životne sredine, podatci iz 
stavka (1) ovog članka mogu se učiniti javno dostupnim. 
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Članak 48. 
(Dodatni zahtjevi za označavanjem povjerljivosti određenih 

podataka) 
(1) Pored podataka iz članka 47. ovog zakona koji ne smiju biti 

dostupni javnosti, osoba koja dostavlja podatke sukladno 
ovom zakonu može tražiti označivanje i drugih podataka kao 
povjerljivih, uz dostavljanje obrazloženja u smislu da bi 
javno objavljivanje tih podataka prouzročilo štetu vlasniku 
podataka. 

(2) Ministar, na temelju procjene opravdanosti zahtjeva za 
označivanje određenim stupnjem povjerljivosti podataka iz 
stavka (1) ovog članka, donosi rješenje o odobravanju 
zahtjeva ili odbija zahtjev sa obrazloženjem. 

(3) Za procjenu opravdanosti zahtjeva iz stavka (2) ovog članka 
plaća se naknada. 

Članak 49. 
(Utvrđivanje naknada u postupku sa kemikalijama) 

Ministar posebnim propisom određuje visinu naknada iz čl. 
28, 31, 38. i 48. ovog zakona, koje su prihod Proračuna 
Federacije. 

XI - NADZOR 

Članak 50. 
(Nadzor nad primjenom zakona) 

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na 
temelju ovog zakona obavlja Federalna uprava za 
inspekcijske poslove putem federalnih sanitarnih inspektora 
za nadzor nad otrovima. 

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, inspekcijski nadzor nad 
primjenom ovog zakona i propisa donesenih na temelju 
ovog zakona, a koji se odnose na maloprodaju, pored 
inspektora iz stavka (1) ovog članka obavljaju i kantonalni 
sanitarni inspektori. 

Članak 51. 
(Prava i dužnosti inspektora) 

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora ovlašteni inspektor ima 
pravo i dužnost da: 
a) zabrani proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu 

kemikalija te, po potrebi, naredi da se one unište ako 
utvrdi da uslijed njihovog djelovanja mogu nastati 
štetne posljedice po zdravlje ljudi ili na životnu 
sredinu; 

b) zabrani proizvodnju i stavljanje na tržište kemikalija 
koje nisu upisane u Registar proizvođača i uvoznika 
kemikalija; 

c) zabrani stavljanje na tržište kemikalija koje nisu 
upisane u Inventar kemikalija; 

d) zabrani stavljanje na tržište i uporabu kemikalija koje 
nisu razvrstane, pakirane i označene sukladno ovom 
zakonu; 

e) naredi uklanjanje nedostataka u svezi sa proizvodnjom, 
stavljanjem na tržište ili uporabom kemikalija ako 
takvi nedostatci predstavljaju opasnost za život i 
zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu; 

f) naredi poduzimanje mjera za koje je ovlašten ovim 
zakonom i drugim propisima, i 

g) naredi da se u određenom roku otklone nedostatci i 
nepravilnosti utvrđeni inspekcijskim pregledom. 

(2) Inspektor upravne mjere iz stavka (1) ovog članka nalaže 
rješenjem, sukladno propisima o inspekcijama Federacije i 
propisima o upravnom postupku. 

(3) Protiv rješenja iz stavka (2) ovog članka dozvoljena je žalba 
i podnosi se Ministarstvu u roku od osam dana od dana 
prijema rješenja. 

(4) Žalba iz stavka (3) ovog članka ne odlaže izvršenje rješenja. 

Članak 52. 
(Obveza omogućavanja nadzora) 

Pravne osobe, kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu 
djelatnost – obrt, obvezne su omogućiti inspektoru obavljanje 
nadzora i staviti na raspolaganje potrebnu dokumentaciju u svrhu 
provedbe nadzora, staviti na raspolaganje potrebnu količinu 
uzoraka radi utvrđivanja usklađenosti sadržaja kemikalije ili 
proizvoda sa uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima 
donesenim na temelju ovog zakona, te pružiti druge potrebne 
podatke i obavještenja. 

Članak 53. 
(Obveza izvješćivanja Ministarstva o izvršenim inspekcijama) 

Radi praćenja stanja i poduzimanja adekvatnih mjera iz 
oblasti upravljanja kemikalijama, Federalna uprava za 
inspekcijske poslove obvezna je da dostavlja Ministarstvu izvješća 
o nalazima i rezultatima izvršenih inspekcija u oblasti kemikalija, 
kao i da razmjenjuje informacije sukladno propisima o 
inspekcijama u Federaciji. 

XII - KAZNENE ODREDBE 

Članak 54. 
(Prekršaji snabdjevača kemikalija i proizvoda) 

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kaznit će se za 
prekršaj snabdjevač kemikalija i proizvoda ako: 
1) oglašava kemikaliju suprotno odredbama ovog zakona 

i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 
13.), 

2) ne čuva podatke koji se odnose na razvrstavanje i 
označivanje kemikalija na način i u roku koji je 
propisan ovim zakonom (članak 14. stavak 1.), 

3) ne pruži primatelju kemikalije STL izrađen sukladno 
ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog 
zakona (članak 15. stavak 1.), 

4) ne dostavi STL na jednom od jezika koji je u službenoj 
uporabi u BiH (članak 16. stavak 2.), 

5) ne osigura STL djelatnicima za kemikaliju kojom 
rukuju ili kojoj mogu biti izloženi tijekom rada (članak 
16. stavak 5.), 

6) ne izvrši izmjene i dopune STL sukladno novim 
saznanjima (članak 17. stavak 1.), 

7) ne dostavi izmijenjen i dopunjen STL svakom 
distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja 
(članak 17. stavak 2.), 

8) ne navede napomenu "revidiran" i datum kada su 
izvršene izmjene, odnosno dopune u izmijenjenom i 
dopunjenom STL (članak 17. stavak 3.), 

9) ne pohranjuje kemikaliju sukladno ovom zakonu i 
propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 
22.), 

10) vrši maloprodaju opasne kemikalije u maloprodajnim 
objektima u kojima nisu osigurani posebni uvjeti za 
promet i pohranjivanje kemikalija (članak 23.), 

11) proizvodi, stavlja na tržište ili upotrebljava kemikaliju 
za koju je propisano ograničenje ili zabrana suprotno 
uvjetima definiranim u tom ograničenju ili zabrani 
(članak 34. stavak 1.), 

12) stavi na tržište posebno zabrinjavajuću tvar koja se 
nalazi na Listi posebno zabrinjavajućih tvari suprotno 
odredbama ovog zakona (članak 35.), 

13) ne podnese Ministarstvu zahtjev za provođenje 
postupka prethodnog obavještenja, odnosno postupka 
davanja suglasnosti na temelju prethodnog 
obavještenja za kemikaliju za koju je ovaj postupak 
propisan sukladno ovom zakonu i propisima 
donesenim na temelju ovog zakona (članak 38. stavak 
2.), 
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14) proizvodi ili stavlja na tržište deterdžent koji sadrži 
surfaktant koji ne ispunjava uvjete biorazgradljivosti 
propisane ovim zakonom i propisima donesenim na 
temelju ovog zakona (članak 40.), 

15) ne dostavi podatke o kemikaliji u hitnim slučajevima 
kada je to zatražila pravna osoba nadležna za kontrolu 
trovanja (članak 45. stavak 2.). 

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka snabdjevaču se može, 
uz izrečenu novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane 
vršenja određene djelatnosti u trajanju do šest mjeseci. 

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i 
odgovorna osoba uposlena kod snabdjevača novčanom 
kaznom od 1.000 do 10.000 KM. 

(4) Iznimno, ukoliko snabdjevač kemikalije djelatnost obavlja 
kao samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, za prekršaj iz 
stavka (1) ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 
1.500 do 15.000 KM. 

Članak 55. 
(Prekršaji proizvođača ili uvoznika kemikalije) 

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kaznit će se za 
prekršaj proizvođač ili uvoznik kemikalije ako: 
1) proizvodi ili stavlja na tržište opasnu kemikaliju koja 

nije razvrstana, pakirana i označena sukladno ovom 
zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona 
(članak 7. stavak 1); 

2) ne osigura označivanje opasnosti i pakiranje kemikalija 
sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na 
temelju ovog zakona (članak 12.), 

3) proizvodi kemikaliju u neodgovarajućim uvjetima koji 
dovode do štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i životnu 
sredinu (članak 21.), 

4) ne imenuje savjetnika za kemikalije (članak 25. stavak 
1.), 

5) ne vodi evidencije o kemikalijama sukladno ovom 
zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona 
(članak 27. stavak 1.), 

6) ne dostavi Ministarstvu izvješće o proizvodnji i 
stavljanju na tržište kemikalija na godišnjoj razini 
sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na 
temelju ovog zakona (članak 27. stavak 2.), 

7) ne dostavi Ministarstvu prijavu o obavljanju djelatnosti 
sa kemikalijama radi upisa u Registar (članak 28. 
stavak 1.), 

8) proizvodi ili stavlja na tržište kemikaliju koja nije 
upisana u Inventar kemikalija (članak 30. stavak 1.), 

9) ne podnese zahtjev Ministarstvu, prije otpočinjanja 
proizvodnje ili uvoza, za upis kemikalije u Inventar 
kemikalija (članak 31. stavak 1.), 

10) prilikom upisa posebno zabrinjavajuće tvari u Inventar 
kemikalija, ne osigura podatke o načinu uporabe tvari, 
o mogućim alternativnim tvarima i tehnologijama, 
njihovim opasnostima i rizicima po zdravlje ljudi i 
životnu sredinu, te tehničke i socio-ekonomske 
podatke o opravdanosti zamjene tvari manje opasnom 
(članak 36.), 

11) za proizvod koji sadrži posebno zabrinjavajuću tvar ili 
tvar sa Kandidatske liste u koncentraciji većoj 0,1%, 
svakom drugome distributeru ili daljem korisniku u 
lancu snabdijevanja, ne dostavi informacije dovoljne 
za sigurnu uporabu tog proizvoda, a najmanje naziv te 
tvari (članak 37.), 

12) proizvodi ili stavlja na tržište deterdžent koji nije 
upisan u Inventar kemikalija (članak 41. stavak 1.), 

13) ne razvrsta, pakira i označi deterdžent sukladno ovom 
zakonu i propisima donesenim na temelju ovog 
zakona, te ne označi deterdžent sukladno posebnim 

zahtjevima o označavanju deterdženata (članak 42. 
stavak 1.), 

14) ne izradi listu podataka o sastavu deterdženta (članak 
42. stavak 2.). 

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka proizvođaču ili 
uvozniku kemikalije može se, uz izrečenu novčanu kaznu, 
izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja određene djelatnosti u 
trajanju do šest mjeseci. 

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i 
odgovorna osoba proizvođača ili uvoznika kemikalije 
novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM. 

(4) Iznimno, ukoliko proizvođač ili uvoznik kemikalije 
djelatnost obavlja kao samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, 
za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se novčanom 
kaznom od 1.500 do 15.000 KM. 

XIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 56. 
(Prijelazni rokovi) 

(1) Proizvođač i uvoznik koji stavlja na tržište kemikaliju dužan 
je da razvrsta, pakira i označi tu kemikaliju sukladno čl. 7, 8, 
9. i 12. ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja 
na snagu propisa kojim se uređuje razvrstavanje, 
označivanje i pakiranje kemikalija, a koji se donosi na 
temelju članka 8. stavak (2) ovog zakona. 

(2) Proizvođač ili uvoznik kemikalije dužan je da podnese 
Ministarstvu prijavu djelatnosti proizvodnje i stavljanja na 
tražište kemikalije sukladno članku 28. ovog zakona u roku 
od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa kojim se 
uređuje Registar proizvođača i uvoznika kemikalija, a koji se 
donosi na temelju članka 28. stavak (6) ovog zakona. 

(3) Proizvođač ili uvoznik kemikalije dužan je da podnese 
Ministarstvu prijavu za upis kemikalije u Inventar kemikalija 
sukladno čl. 30. i 31. ovog zakona u roku od šest mjeseci od 
dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuje Inventar 
kemikalija, a koji se donosi na temelju članka 30. stavak (2) 
ovog zakona. 

(4) Proizvođač ili uvoznik kemikalije dužan je da osigura 
savjetnika za kemikalije u roku od šest mjeseci od stupanja 
na snagu propisa kojim se uređuje program dodatne 
edukacije za savjetnika za kemikalije, a koji se donosi na 
temelju članka 25. stavak (4) ovog zakona. 

(5) Proizvođač ili uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište 
dužan je izvršiti upis u Inventar kemikalija u roku od šest 
mjeseci od dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuju 
uvjeti za stavljanje deterdženata na tržište, a koji se donosi 
na temelju članka 42. stavak (3) ovog zakona. 

(6) Postupci započeti pred Ministarstvom prije stupanja na 
snagu ovog zakona, a koji se odnose na zahtjev za 
razvrstavanje i označavanje otrova završit će se sukladno 
Zakonu o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 
13/94) i propisima donesenim temeljem tog Zakona. 

Članak 57. 
(Prijelazni rokovi) 

(1) Vlada Federacije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja 
na snagu ovog zakona imenovati Zajedničko radno tijelo 
sukladno članku 43. ovog zakona. 

(2) Zajedničko radno tijelo će sačiniti Prijedlog Strategije 
kemijske sigurnosti Federacije u roku od 12 mjeseci od dana 
imenovanja. 

Članak 58. 
(Provedbeni propisi) 

U roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog 
zakona ministar će donijeti provedbene propise na temelju ovog 
zakona kojima se regulira sljedeće: 
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a) razvrstavanje, pakiranje i označivanje kemikalija 
(članak 8. stavak 2.), 

b) lista razvrstanih tvari (članak 9. stavak 5.), 
c) metode ispitivanja kemikalija (članak 10. stavak 3.), 
d) načela dobre laboratorijske prakse (članak 11. stavak 

2.), 
e) nadzor i provjera načela dobre laboratorijske prakse 

(članak 11. stavak 3.), 
f) kriteriji za identifikaciju tvari kao PBT ili vPvB 

(članak 15. stavak 5.), 
g) sadržaj sigurnosno-tehničkog lista (članak 17. stavak 

4.), 
h) način procjene sigurnosti kemikalije i sadržaj izvješća 

o sigurnosti kemikalije (članak 20. stavak 3.), 
i) uvjeti za obavljanje djelatnosti sa kemikalijama 

(članak 24. stavak 2.), 
j) program dodatne edukacije za savjetnika za kemikalije 

(članak 25. stavak 5.). 
k) sadržaj evidencija o kemikalijama i način godišnjeg 

izvješćivanja (članak 27. stavak 3.), 
l) Registar proizvođača i uvoznika kemikalija (članak 28. 

stavak 6.), 
m) Integralni inventar kemikalija (članak 29. stavak 6.), 
n) Inventar kemikalija (članak 30. stavak 2.), 
o) ograničenja i zabrane kemikalija (članak 34. stavak 3.), 
p) lista posebno zabrinjavajućih tvari (članak 35. stavak 

1.), 
q) uvjeti za uvoz i izvoz kemikalija (članak 38. stavak 5.), 
r) uvjeti za stavljanje deterdženta na tržište (članak 42. 

stavak 3.), 
s) visina naknada koje se odnose na kemikalije (čl. 28, 

31, 38. i 48.). 

Članak 59. 
(Primjena drugih propisa) 

Do donošenja propisa iz članka 58. ovog zakona, 
primjenjivat će se propisi doneseni na temelju Zakona o prometu 
otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), Zakona o prijevozu 
opasnih materija ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), Zakona 
o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće 
uporabe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), kao i Lista otrova 
čiji se promet dozvoljava ("Službene novine Federacije BiH", broj 
50/08), Pravilnik o higijensko tehničkim uvjetima koje moraju 
ispunjavati prometnici otrovima ("Službene list RBiH", br. 2/92 i 
13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 60/07), Odluka 
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zabrani odnosno 
ograničenju uvoza, proizvodnje i uporabe određenih opasnih 
industrijskih kemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 52/16) i Odluka Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine o postupku utvrđivanja uvjeta za 
promet i uporabu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva 
("Službene novine Federacije BiH", broj 66/16), ukoliko nisu u 
suprotnosti sa ovim zakonom. 

Članak 60. 
(Prestanak važenja drugih propisa) 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o 
prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), i Zakon o 
zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće 
uporabe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), u dijelu koji se 
odnosi na deterdžente, kao sredstva za održavanje čistoće. 

Članak 61. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedatelj 
Zastupničkoga doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Tomislav Martinović, v. r.

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Mirsad Zaimović, v. r.
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ЗАКОН 
О СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ У ФЕДЕРАЦИЈИ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I. - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет закона) 

Овим законом уређује се организација, управљање и 
руковођење, средства за рад, надлежности, овлашћења, радни 
односи, запошљавање, обука и стручно усавршавање, плате и 
накнаде, дисциплинска и материјална одговорност, контрола 
рада, одбор судске полиције и друга питања од значаја за 
организацију и рад Судске полиције у Федерацији Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Судска полиција). 

Члан 2. 
(Значење израза) 

(1) Правосудне институције у смислу овог закона су судови 
и тужилаштва у Федерацији Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Федерација). 

(2) Носилац правосудне функције у смислу овог закона је 
судија и тужилац у правосудним институцијама у 
Федерацији. 

(3) Службеник Судске полиције у смислу овог закона је 
запосленик Судске полиције који је овлашћен да 
примјењује овлашћења прописана овим законом и 
поступа као овлашћено службено лице према Закону о 
кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: ЗКП) и другим законима. 

(4) Изрази који се користе у овом закону, који имају родно 
значење, без обзира јесу ли коришћени у мушком или 
женском роду, односе се једнако и на мушки и женски 
род, осим ако контекст не захтијева другачије. 

(5) Изрази који се користе у овом закону, који су наведени у 
једнини или множини односе се једнако и на једнину и 
множину, осим ако контекст не захтијева другачије. 

  


