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ПРАВИЛНИК

О БЕЗБЈЕДНОСТИ ДЈЕЧЈИХ ИГРАЧАКА

Члан 1.
Овим правилником прописују се захтјеви које у погле-

ду безбједности морају испуњавати дјечје играчке које се 
производе или увозе ради стављања на тржиште Републике 
Српске.

Члан 2.
Дјечја играчка је сваки производ или обликовани ма-

теријал намијењен за игру дјеце до 14 година старости (у 
даљем тексту: играчка).

Члан 3.
(1) Играчком, у смислу овог правилника, не сматрају се 

производи наведени у Листи производа који се у смислу 
овог правилника не сматрају дјечјом играчком из Прилога 
1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Овај правилник не примјењује се на сљедеће играч-
ке:

1) опрема на игралиштима намијењеним за јавну упо-
требу,

2) аутоматске машине за играње намијењене за јавну 
употребу, без обзира на то да ли функционишу на принци-
пу кованице,

3) играчке које представљају возила са моторима на са-
горијевање,

4) парне машине као играчке,
5) праћке и катапулти.

Члан 4.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење: 
1) испорука на тржиште је свако стaвљaњe производа 

на тржиштe Републике Српске ради дистрибуције, потро-
шње или употребе, у оквиру обављања привредне дјелат-
ности, са накнадом или без накнаде,

2) стављање на тржиште играчке подразумијева прву 
испоруку играчке на тржиште Републике Српске и обухвата 
превоз, складиштење, продају и коришћење, односно упо-
требу играчке, као и сваки други начин стављања на тржи-
ште Републике Српске,

3) привредни субјекат у пословању са играчкама је 
произвођач, овлашћени заступник произвођачa, увозник и 
дистрибутер,

4) произвођач је правно лице или предузетник који је 
регистрован за обављање дјелатности производње играча-
ка, са сједиштем у Републици Српској,

5) овлашћени заступник је свако правно лице или пре-
дузетник који је добио писмено овлашћење од произвођача 
да у његово име обавља наведене задатке прописане као 
обавезе произвођача,

6) увозник је свако правно лице које производ увози у 
Босну и Херцеговину и ставља на тржиште Републике Срп-
ске,

7) дистрибутер је правно лице или предузетник који се 
бави прометом играчака, тј. који је укључен у ланац снаб-
дијевања без утицаја на безбједност играчке и које испору-
чује производ на тржиште Републике Српске, а није про-
извођач или увозник, 

8) стандард подразумијева хармонизован европски 
стандард, усвојен од европских тијела за стандардизацију 
и објављен у Европској унији и/или стандард објављен као 
босанскохерцеговачки стандард (у даљем тексту: BAS), 

9) акредитација је потврда од акредитационог тијела 
да тијело за оцјењивање усаглашености испуњава захтјеве 
за обављање посебних активности оцјењивања усаглаше-
ности утврђене хармонизованим стандардима и, када је то 
примјењиво, додатне захтјеве, укључујући захтјеве утврђе-
не у релевантним секторским шемама,

10) оцјењивање усаглашености је процес којим се 
утврђуje да ли су испуњени прописани захтјеви који се од-
носе на производ, процес, услугу, систем, лице или тијело,

11) тијело за оцјењивање усаглашености је прaвнo лицe 
које спроводи оцјењивање усаглашености, укључујући ета-
лонирање, испитивање, цертификацију и контролисање,

12) изјава о усаглашености или декларација о усагла-
шености је документ о усаглашености којим се потврђује 
усаглашеност играчке са прописаним захтјевима,

13) овлашћена лабораторија означава лабораторију која 
на захтјев произвођача, увозника, дистрибутера, надлежног 
инспекцијског органа или другог заинтересованог лица, 
обавља лабораторијско испитивање безбједности предмета 
опште употребе за једну или више врста лабораторијског 
испитивања,

14) извјештај о анализи играчке представља документ 
који издаје овлашћена лабораторија на основу анализа на-
кон обављеног лабораторијског испитивања безбједности 
играчке у складу са захтјевима из овог правилника,

15) пoврaт играчке је свака мјера која има за циљ враћање 
играчке која је већ постала доступна крајњем кориснику, 

16) повлачење играчке са тржишта је свака мјера којом 
се спречава дистрибуција играчке на тржишту Републике 
Српске,

17) знак усаглашености играчке је знак којим произво-
ђач потврђује да је играчка усаглашена са захтјевима који 
се на њега односе, а који су утврђени у oдгoвaрajућим про-
писима у којим се предвиђа његово постављање,

18) функционална играчка је производ који ради и који 
се користи на исти начин као и производ, уређај или напра-
ва намијењена одраслим особама, а који може бити смање-
ни модел таквог производа, уређаја или направе,

19) играчка за воду је играчка намијењена за употребу 
у плиткој води, коју може носити дијете или се дијете може 
на њу ослањати на води,

20) пројектована брзина је репрезентативна могућа по-
гонска брзина која је утврђена пројектом играчке,

21) играчка за слободну активност је играчка за употре-
бу у дому у којој носећа структура остаје непомична током 
активности, те која је намијењена сљедећим активностима 
дјетета: пењању, скакању, љуљању, клизању, њихању, окре-
тању, пузању или било којој комбинацији тих активности,

22) хемијска играчка је играчка намијењена за директ-
но руковање хемијским супстанцама и смјешама, а која се 
користи на начин прикладан за одређену старосну групу, те 
под надзором одраслих,

23) олфакторна игра на плочи је играчка чија је сврха да 
помогне дјетету да научи препознавати различите мирисе 
и окусе,

24) козметички комплет је играчка чија је сврха помоћи 
дјетету да научи израђивати производе попут мириса, сапу-
на, крема, шампона, пјена за купање, сјајила, ружа за усне, 
друге шминке, пасте за зубе и балзама за косу,

25) плоча за окусе је играчка чија је сврха омогућити дје-
ци да израђују слаткише или јела за које је потребно кори-
стити састојке попут сладила, текућина, прашкова и арома,

26) повреда је физичка повреда или било које друго уг-
рожавање здравља дјетета, укључујући и дугорочне ефекте 
на здравље,

27) опасност је потенцијални извор повреде, 
28) ризик означава било коју озбиљну опасност, укљу-

чујући и оне видове опасности које нису тренутне, а зах-
тијевају брзу интервенцију надлежних органа и

29) намијењена за употребу значи да је, на основу функ-
ција, величине и обиљежја играчке, родитељ или особа која 
надзире дијете у могућности разумно оцијенити да је пред-
метна играчка намијењена дјеци наведених година старости.

(2) Граматички изрази употријебљени у овом правилни-
ку за означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба пола. 
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Члан 5.
Играчка се може ставити, односно испоручити, на тр-

жиште Републике Српске само ако је:
1) усаглашена са захтјевима дефинисаним овим пра-

вилником, 
2) њена усаглашеност оцијењена према прописаном 

поступку, 
3) прописано означена и 
4) прате исправе о усаглашености и друга потребна до-

кументација дефинисана овим правилником. 

Члан 6.
(1) Произвођачем се сматра и правно лице или преду-

зетник који израђује, дoрaђуje, прерађује или сaстaвљa oд 
вишe прoизвoдa нову играчку, као и правно лице или преду-
зетник који тргује том играчком под својим именом или на-
зивом, жигом или неком другом препознатљивом ознаком.

(2) Приликом стављања играчке на тржиште, произво-
ђач је обавезан обезбиједити да играчке буду пројектоване 
и израђене у складу са захтјевима овог правилника. 

(3) Произвођач је обавезан израдити прописану технич-
ку документацију и спровести или обезбиједити спро-
вођење поступка оцјењивања усаглашености у складу са 
овим правилником. 

(4) Када је поступком оцјењивања усаглашености дока-
зана усаглашеност играчке с прописаним захтјевима, про-
извођач је обавезан сачинити изјаву о усаглашености и ста-
вити ознаку усаглашености у складу са овим правилником. 

(5) Техничку документацију и изјаву о усаглашености 
произвођач је обaвезан чувати десет година од тренутка 
стављања играчке на тржиште.

Члан 7.
(1) Произвођач је обавезан обезбиједити и: 
1) да играчка има ознаку броја типа, производне серије, 

серијски број или број модела, који омогућавају њену иден-
тификацију, односно, када је то неопходно, да се ти подаци 
налазе на амбалажи или у документима који су приложени 
уз играчку,

2) да играчка има назив произвођача, регистровано тр-
говачко име или регистрован трговачки знак и адресу на 
којој је произвођач доступан и

3) да се уз играчку налази упутство за употребу и по-
даци о безбједности на једном од службених језика у Репу-
блици Српској.

(2) Произвођач који сматра или основано сумња да 
одређена играчка коју је ставио на тржиште Републике 
Српске није у складу са безбједносним захтјевима дефи-
нисаним овим правилником, обавезан је одмах предузети 
мјере потребне за усаглашавање те играчке са захтјевима 
из овог правилника или обезбиједити њено повлачење или 
поврат са тржишта.

(3) Када играчка представља ризик, произвођач је оба-
везан одмах о томе обавијестити Министарство здравља и 
социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство) и на-
длежни инспекцијски орган, наводећи све потребне подат-
ке о неусаглашености и предузетим мјерама.

(4) На захтјев Министарства, произвођач је обавезан 
доставити све податке и документацију потребна за дока-
зивање усаглашености и сарађивати у свим активностима 
надлежних институција, како би се што прије отклонили 
ризици које играчка представља по корисника играчке или 
друго лице.

Члан 8.
(1) Произвођач може писаним путем овластити свог за-

ступника да у име и за рачун произвођача предузима прав-
не послове у границама овлашћења. 

(2) Обавезе овлашћеног заступника из става 1. овог чла-
на подразумијевају сљедеће: 

1) да чува изјаву о усаглашености и техничку докумен-
тацију на располагању десет година од стављања играчке 
на тржиште Републике Српске,

2) да на оправдан захтјев Министарства достави све по-
датке и документацију која је потребна за доказивање уса-
глашености играчке,

3) да на захтјев произвођача сарађује са надлежним ин-
ституцијама у погледу било које предузете активности за 
уклањање ризика који представља играчка, а у оквиру датог 
овлашћења.

Члан 9.
(1) Увозник на тржиште Републике Српске ставља само 

играчке које су усаглашене са захтјевима из овог правилника.
(2) Прије стављања играчке на тржиште увозник про-

вјерава да ли је произвођач играчке спровео одговарајући 
поступак оцјењивања усаглашености, израдио техничку 
документацију, да ли играчка носи ознаку усаглашености и 
да ли је прати прописан документ.

(3) Увозник чува техничку документацију и изјаву о 
усаглашености десет година од стављања играчке на тржи-
ште Републике Српске и ставља је на располагање надле-
жним инспекцијским органима.

(4) На захтјев Министарства увозник је обавезан да 
достави све податке и документацију која је потребна за 
доказивање усаглашености играчке и да сарађује са Мини-
старством у свим активностима предузетим за уклањање 
ризика који представљају играчке које је увозник ставио на 
тржиште.

(5) Када сматра или основано сумња да одређена играч-
ка није у складу са захтјевима из овог правилника, увозник 
не ставља играчку на тржиште док се не обезбиједи њена 
усаглашеност са прописаним захтјевима. 

Члан 10.
(1) Увозник обезбјеђује и:
1) да у случају када играчка представља ризик, одмах 

о томе буде обавијештен произвођач и надлежни инспек-
цијски орган,

2) да на играчки или (ако то није могуће) на амбалажи 
или документу који је приложен уз играчку буде наведено 
име увозника, регистровано трговачко име или регистрова-
ни робни жиг и адреса на којој га је могуће контактирати,

3) да уз играчку буде приложено упутство за употребу 
и подаци о безбједности на једном од службених језика у 
Републици Српској,

4) да услови складиштења или превоза не угрожавају 
усаглашеност и безбједност играчке и

5) да се, у случају када то сматрају потребним са ста-
новишта ризика који може представљати играчка, а у циљу 
заштите здравља и безбједности потрошача, изврши испи-
тивање узорака играчке која се ставља на тржиште и истра-
живање, а да, по потреби, води књиге притужби и регистар 
неусаглашених и повучених играчака, те о томе обавјешта-
ва дистрибутера.

(2) У случају потврде опасности и ризика, увозник од-
мах предузима мјере потребне за усаглашавање те играчке 
или њено повлачење или поврат са тржишта, а када играчка 
представља ризик, увозник одмах о томе обавјештава Ми-
нистарство и надлежни инспекцијски орган, наводећи све 
потребне податке о неусаглашености и предузетим мјера-
ма.

Члан 11.
(1) Прије испоруке играчке на тржиште Републике 

Српске, дистрибутер провјерава да ли је играчка означена 
прописаном ознаком усаглашености, да ли су приложени 
потребни документи, упутства за употребу и подаци о бе-
збједности и да ли су произвођач и/или увозник испунили 
захтјеве овог правилника. 

(2) Када дистрибутер сматра или основано сумња да 
одређена играчка није у складу са захтјевима овог правил-
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ника, играчку не испоручује на тржиште Републике Српске 
док се не обезбиједи њена усаглашеност са прописаним 
захтјевима. 

(3) У случају када играчка представља ризик по кори-
сника играчке или друго лице, дистрибутер о томе оба-
вјештава произвођача или увозника и надлежни инспек-
цијски орган.

Члан 12.
(1) Дистрибутер обезбјеђује да, прије испоруке играчке 

на тржиште, услови складиштења или превоза не угрозе 
усаглашеност играчке са захтјевима из овог правилника.

(2) Дистрибутер који сматра или основано сумња да 
одређена играчка коју је испоручио на тржиште није у 
складу са захтјевима из овог правилника и посебних про-
писа одмах предузима све мјере потребне за усаглашавање 
те играчке, њено повлачење или поврат са тржишта, а када 
играчка представља ризик, одмах о томе обавјештава Ми-
нистарство, наводећи све потребне податке о томе.

(3) На захтјев Министарства, дистрибутер доставља све 
податке и документацију која је потребна за доказивање уса-
глашености играчке и сарађује са Министарством у свим 
активностима предузетим за уклањање ризика који предста-
вља играчка коју је дистрибутер испоручио на тржиште.

Члан 13.
Увозник или дистрибутер, у смислу овог правилника, 

сматра се произвођачем и на њих се тада примјењују оба-
везе произвођача само: 

1) ако стављају, односно испоручују играчку на тржи-
ште Републике Српске под својим именом или својим трго-
вачким знаком или 

2) ако мијењају играчку која је већ стављена на тржи-
ште на начин да то може утицати на безбједност и усагла-
шености играчке.

Члан 14.
(1) На тржиште Републике Српске стављају се играч-

ке које су усаглашене са захтјевима из овог правилника, у 
оквиру њиховог предвидивог и уобичајеног периода упо-
требе. 

(2) Играчке, укључујући хемикалије које оне садрже, 
стављају се на тржиште на начин да не угрозе безбједност 
или здравље корисника играчке или другог лица када се ко-
ристе у складу са намјеном или на предвидив начин, водећи 
рачуна о понашању корисника играчке. 

(3) Способност корисника и, према потреби лица која 
их надгледају и/или другог лица, узима се у обзир посебно 
у случају играчака које су намијењене дјеци млађој од три 
године или другим посебним групама. 

(4) Етикетама и упутствима за употребу која су прило-
жена уз играчке упозорава се корисник и/или друго лице на 
опасности и ризике који произлазе из употребе играчака, 
као и на начине избјегавања таквих опасности и ризика.

Члан 15.
Играчка и њени дијелови у погледу безбједности 

усклађују се са хармонизованим европским стандардом, 
односно ВАЅ стандардом.

Члан 16.
(1) Играчка и њени дијелови морају имати одговарајућу 

механичку чврстоћу и стабилност да издрже притисак 
којем су изложени приликом употребе, како се не би сломи-
ли или на други начин деформисали. 

(2) Одредбе из става 1. овог члана односе се и на играч-
ке које су фиксиране, као и на упоришта тих играчака.

(3) Доступне ивице, избочине, конопци, каблови и дру-
ге везе на играчкама пројектују се, производе и стављају 
на тржиште на начин да се онемогуће ризици од повреде 
усљед контакта са њима.

(4) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-
ште на начин да се осигура да кретање играчке или поје-

диног њеног дијела не представља ризик по безбједност 
дјеце.

Члан 17.
(1) Играчка и њени дијелови пројектују се, производе 

и стављају на тржиште на начин да не представљају ризик 
од дављења. 

(2) Играчка и њени дијелови пројектују се, производе 
и стављају на тржиште на начин да не представљају ризик 
од гушења заустављањем протока ваздуха због вањске оп-
струкције дисајних путева.

(3) Играчка и њени дијелови морају бити таквих димен-
зија да не представљају ризик за изазивање гушења зауста-
вљањем протока ваздуха због унутрашње опструкције ди-
сајних путева предметима заглављеним у устима, ждријелу 
или другим дијеловима дисајних путева.

(4) Играчка и њени дијелови, који су јасно намијењени 
дјеци млађој од три године, морају бити таквих димензија 
да их дјеца не могу прогутати или удахнути. 

(5) Одредбе из става 4. овог члана примјењују се и на 
другу играчку и њене дијелове који су намијењени да се 
ставе у уста. 

Члан 18.
(1) Паковање играчке која је запакована за малопродају 

треба да је извршено на такав начин да не представља ри-
зик од гушења.

(2) Играчка у храни или помијешана са храном мора 
имати властито паковање. 

(3) Паковање играчке из става 2. овог члана мора бити 
таквих димензија да не представља ризик по безбједност 
дјеце, на начин да га дјеца не могу прогутати и/или удах-
нути.

(4) Паковање играчке или дијелови паковања играчке, 
које је округлог, јајастог, елипсоидног или цилиндричног 
облика са заобљеним завршецима, морају бити таквих ди-
мензија да не могу зауставити проток ваздуха тако што ће 
се заглавити у устима, ждријелу или другим дијеловима 
дисајних путева.

Члан 19.
(1) На тржиште се не ставља играчка која је чврсто 

причвршћена на храну у тренутку конзумирања тако да 
прехрамбени производ треба да се поједе да би играчка 
постала доступна.

(2) У случају да су дијелови играчке на другачији начин 
причвршћени за прехрамбени производ, ти дијелови треба 
да испуњавају одредбе члана 17. ст. 3, 4. и 5. овог правил-
ника.

Члан 20.
Играчка за воду пројектује се, производи и ставља на 

тржиште на начин да, узимајући у обзир препоручену упо-
требу играчке, смањи сваки ризик од губитка способности 
да плута и смањи могућност губитка потпоре коју пружа 
дјетету у што је могуће већој мјери.

Члан 21.
На играчки у коју је могуће ући и која представља за-

творени простор за лице које се унутра налази обезбјеђује 
се излаз који корисник може лако отворити са унутрашње 
стране.

Члан 22.
(1) Играчка која свом кориснику омогућава покретљи-

вост обезбјеђује се системом кочења који одговара типу 
играчке и који је пропорционалан кинетичкој енергији коју 
играчка развија. 

(2) Систем кочења из става 1. овог члана је једноставан 
за коришћење, без ризика од избацивања или повреде за ко-
рисника или друго лице.

(3) Код играчке на електрични погон, којом управљају 
дјеца или на којима се дјеца могу возити, ограничава се 
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максимална пројектована брзина тако да се максимално 
смањи ризик од повреде.

Члан 23.
(1) Облик и састав пројектила, као и кинетичка енергија 

коју они могу развити приликом испаљивања из играчке 
која је за то намијењена морају да буду такви да, узимајући 
у обзир природу играчке, не постоји ризик од повреде за 
корисника или друго лице.

(2) Играчка која емитује звук пројектује се, производи 
и ставља на тржиште на начин да при највећим вриједнос-
тима за импулсивну и континуирану буку звук из таквих 
играчака не оштећује слух дјетета или другог лица.

Члан 24.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тр-

жиште на начин да највиша и најнижа температура било 
којих доступних површина играчке при додиру не узрокује 
повреду.

(2) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-
ште на начин да текућине и гасови у играчкама не достижу 
такве температуре или притиске чије ослобађање из играч-
ке би могло проузроковати опекотине или било коју другу 
физичку повреду корисника или другог лица.

(3) У случају да је за правилно функционисање играчке 
потребно да текућине и гасови у играчкама достижу темпе-
ратуру или притисак који може да узрокује опекотину или 
другу повреду, произвођач обезбјеђује друге потребне на-
чине да до таквих повреда не дође.

Члан 25.
(1) Играчке за слободну активност пројектују се, про-

изводе и стављају на тржиште на начин да се онемогући 
ризик од угњечења или заглављивања дијелова тијела или 
одјеће, те падова, удараца и утапања корисника играчке. 

(2) Површина играчке за слободну активност на којој 
може да се игра једно или више дјеце пројектује се, про-
изводи и ставља на тржиште на начин да издржи укупну 
тежину дјеце за коју је намијењена. 

Члан 26.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-

ште на начин да нe представља запаљив предмет у дјечјем 
окружењу. 

(2) Материјали од којих се производи играчка треба да 
испуњавају сљедеће критеријуме:

1) не горе ако су непосредно изложени пламену, искри 
или другом потенцијалном извору ватре,

2) нису лако запаљиви, односно пламен се гаси чим 
нестане узрок ватре,

3) уколико се запале, споро горе и пламен се шири спо-
ро, 

4) запаљиви материјали не смију представљати ризик 
од запаљења других материјала коришћених у играчки.

(3) Без обзира на хемијски састав играчке, играчке се 
израђују на начин да механички успоравају процес саго-
ријевања.

(4) Играчка се пројектује, производи и ставља на тр-
жиште на начин да таква играчка није експлозивна и да не 
садржи елементе или супстанце које могу експлодирати 
приликом коришћења.

(5) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-
ште на начин да не садржава супстанце или смјеше:

1) које када се заједно помијешају могу експлодирати 
због хемијске реакције или због загријавања, 

2) које могу експлодирати када се помијешају са окси-
дирајућим супстанцама или

3) које садрже испаравајуће компоненте које су запаљи-
ве у ваздуху и подложне стварању запаљиве или експлозив-
не смјесе у испарењу.

(6) Играчка, а посебно материјали и опрема за хемијски 
експеримент, састављање модела, моделирање пластичне 
масе или керамике, емајлирање, фотографисање или слич-
не активности, пројектује се, производи и ставља на тржи-
ште тако да не садржи супстанце и смјеше које су битне за 
њено функционисање, а које могу постати запаљиве усљед 
губитка незапаљивих испаравајућих компоненти. 

Члан 27.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-

ште на начин да се не напаја електричном струјом номи-
налног напона преко 24 волта истосмјерне струје или екви-
валентног напона наизмјеничне струје.

(2) Унутрашњи напон играчке не смије прелазити 24 
волта истосмјерне струје или еквивалентног напона на-
измјеничне струје, осим ако је осигурано да комбинација 
произведеног напона и струје не доводи до ризика или 
штетног електричног удара, у случајевима и када је играчка 
покварена.

(3) Дијелови играчке који су повезани или могу доћи 
у контакт са извором електричне струје који може да про-
узрокује електрични шок, заједно са кабловима или другим 
проводницима путем којих се проводи струја до тих дије-
лова, морају бити правилно изоловани и механички заш-
тићени.

(4) Играчка се пројектује, производи и ставља на тр-
жиште на начин да максимална температура коју досежу 
све непосредно доступне површине играчке (која се на-
паја електричном струјом напона до 24 волта истосмјерне 
струје или еквивалентног напона наизмјеничне струје) не 
може проузроковати опекотине при додиру.

Члан 28.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-

ште на начин да у случајевима њеног квара обезбиједи за-
штиту од повреда изазваних електричном струјом. 

(2) Играчка из члана 27. став 1. овог правилника пројек-
тује се, производи и ставља на тржиште на начин да обезбје-
ђује адекватну заштиту од опасности од настанка пожара.

(3) Играчка из члана 27. став 1. овог правилника пројек-
тује се, производи и ставља на тржиште на начин да су 
електрична, магнетна и електромагнетна поља и остала 
зрачења која производи опрема ограничена на ниво који је 
неопходан за рад играчке, те да је могуће безбједно упра-
вљати том играчком.

(4) Играчка која има електронски систем контроле 
пројектује се, производи и ставља на тржиште на начин да 
има обезбијеђено безбједно функционисање, како у случају 
исправне, тако и у случају неисправне играчке.

(5) Електрични трансформатори играчке нису саставни 
дио играчке. 

Члан 29.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-

ште на начин да не представља опасност по здравље кори-
сника играчке или другог лица доводећи до повреде очију 
или коже због ласера, свијетлећих диода (ЛЕД) или друге 
врсте зрачења. 

(2) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-
ште на начин да испуњава хигијенске захтјеве и захтјеве 
који се односе на чистоћу како би се избјегли ризици од 
инфекције, развоја болести и контаминације.

(3) Играчка намијењена за дјецу млађу од три године 
пројектује се, производи и ставља на тржиште на начин да 
се може лако чистити и дезинфиковати. 

(4) У случају да се ради о текстилној играчки, таква 
играчка се пројектује, производи и ставља на тржиште на 
начин да се може чистити, прати и по потреби дезинфико-
вати, у складу са упутствима произвођача. 

Члан 30.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-

ште на начин да хемикалије од којих је играчка састављена 
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или их садржи не представљају ризик за безбједност кори-
сника и/или другог лица, у складу са својом намјеном или 
предвиђеним начином употребе, а имајући у виду могуће 
понашање дјетета. 

(2) Играчке или дијелови играчке који су сами по себи 
хемијске супстанце или смјеше пројектују се, производе и 
стављају на тржиште у складу са прописима који уређују 
област класификације, паковања и обиљежавања хемика-
лија и прописима који уређују област услова за ограничење 
и забрану производње, промета и коришћења хемикалија.

(3) Хемикалије које су класификоване као карциногене, 
мутагене и токсичне по репродукцију, категорија 1А, 1Б или 
2, према CLP/GHS систему и према пропису који уређује 
класификацију, паковање и обиљежавање хемикалија не ко-
ристе се у играчкама и саставним дијеловима играчака. 

(4) Изузетно од става 3. овог члана, хемикалије које су 
класификоване као карциногене, мутагене и токсичне по 
репродукцију, категорија 1А, 1Б или 2, могу се користи-
ти у играчкама или саставним дијеловим играчака само у 
случају у којем на располагању на тржишту не постоје од-
говарајуће алтернативне хемикалије и ако хемикалија није 
забрањена за коришћење у складу са прописом који уређује 
област услова за ограничење и забрану производње, промет 
и коришћење хемикалија.

Члан 31.
(1) Играчка која је јасно намијењена дјеци млађој од три 

године или играчка која је намијењена томе да је дјеца ста-
вљају у уста пројектује се, производи и ставља на тржиште 
тако да садржи нитрозамин и нитрозне супстанце у мигра-
цији мањој од 0,05 mg/kg за нитрозамине и мањој од 1 mg/
kg за нитрозне супстанце.

(2) Играчке означене као козметика за лутке усклађују 
се са прописима који регулишу области безбједности ко-
зметичких производа.

(3) Играчка се пројектује, производи и ставља на тр-
жиште на начин да не садржи алергене мирисе наведене 
у Листи алергених мириса из Прилога 2. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, у играчки је дозво-
љено присуство алергених мириса наведених у Прилогу 2. 
овог правилника, ако је присуство тих мириса у складу са 
добром произвођачком праксом, технички неизбјежно и ако 
не прелази концентрацију од 100 mg/kg.

(5) У случају да се алергени мирис наведен у Листи 
алергених мириса из Прилога 3. овог правилника, који чини 
његов саставни дио, додаје играчки или дијелу играчке у 
концентрацији која прелази 100 mg/kg, назив тог алерге-
ног мириса наводи се на етикети паковања или у пратећем 
упутству.

Члан 32.
(1) У случају да се у производњи олфакторне игре на 

плочи, козметичког сета или плоче за окусе користе алер-
гени мириси означени бројевима од 41 до 55 у Листи алер-
гених мириса из Прилога 2. овог правилника или алергени 
мириси наведени у Листи алергених мириса из Прилога 
3. овог правилника, потребно је да се на паковању такве 
играчке на једном од службених језика у употреби у Репу-
блици Српској наведе текст упозорења: “Садржи мирисе 
који могу изазвати алергије”.

(2) Играчке наведене у ставу 1. овог члана нису на-
мијењене за коришћење дјеци млађој од три године и као 
такве на паковању садрже једно од упозорења наведених 
у Листи упозорења на играчкама које нису намијењене за 
коришћење дјеци млађој од три године из Прилога 4. овог 
правилника, који чини његов саставни дио. 

Члан 33.
(1) Играчка се пројектује, производи и ставља на тржи-

ште на начин да у свом саставу не премашује вриједности 
елемената наведених у табели Граничне вриједности хе-
мијских елемената које се могу наћи у играчки из Прилога 
5. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Граничне вриједности елемената из Прилога 5. овог 
правилника не примјењују се на играчку или дио играчке 
код којих се због доступности, функције, величине или 
масе јасно искључују било какве опасности усљед сисања, 
лизања, гутања или продуженог контакта са кожом.

Члан 34.
(1) Прије спровођења поступка оцјењивања усаглаше-

ности играчке са захтјевима који су у складу са Законом, од-
носно најкасније прије њеног стављања на тржиште произво-
ђач је обавезан извршити процјену ризика употребе играчке 
коју производи, а која треба да обухвати: анализе сензорних, 
физичких, хемијских, електричних, токсиколошких, микро-
биолошких и радиолошких ризика које играчка може пред-
стављати, те анализу њезине хигијене и запаљивости, као и 
процјену могуће изложености наведеним ризицима.

(2) Резултати анализа процјене ризика чувају се у 
техничкој документацији и стављају на располагање надле-
жним инспекцијским органима у периоду од десет година 
од стављања играчке на тржиште.

Члан 35.
Техничка документација коју израђује произвођач тре-

ба да садржи све потребне податке или документе којима се 
потврђује да су испуњени захтјеви овог правилника који су 
наведени у Садржају техничке документације из Прилога 
6. овог правилника, који чини његов саставни дио, и мора 
да буде написана на једном од службених језика у употреби 
у Републици Српској. 

Члан 36.
Произвођач, прије стављања играчке на тржиште, спро-

води поступак оцјењивања усаглашености да би доказао да 
играчка испуњава безбједносне захтјеве овог правилника. 

Члан 37.
(1) Када је играчка израђена у складу са хармонизованим 

европским стандардом, односно BAS стандардом, којима су 
обухваћени сви примјењиви безбједносни захтјеви за играч-
ку, произвођач спроводи поступак оцјене усаглашености пу-
тем интерне контроле производње, дефинисан чл. 16. и 17. 
Уредбе о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину 
именовања тијела за оцјењивања усаглашености производа 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 117/13).

(2) Након спроведеног поступка оцјењивања усагла-
шености играчке, произвођач издаје изјаву (декларацију) о 
усаглашености играчке са безбједносним захтјевима дефи-
нисаним овим правилником и на играчку ставља прописан 
знак усаглашености.

Члан 38.
(1) Оцјену усаглашености играчке путем прегледа типа, 

дефинисаног Уредбом о спровођењу оцјењивања усаглаше-
ности и начину именовања тијела за оцјењивања усаглаше-
ности производа, произвођач обавља када:

1) не постоје хармонизовани европски стандарди који-
ма су обухваћени сви примјењиви безбједносни захтјеви за 
играчку,

2) постоје хармонизовани европски стандарди из тачке 
1. овог члана, али их произвођач не примјењује или их при-
мјењује само дјелимично,

3) су једна или више хармонизованих европских стан-
дарда из тачке 2. овог члана објављене са ограничењем,

4) произвођач сматра да је усљед природе пројекта, 
израде или намјене играчке потребан преглед треће стране.

(2) Оцјену усаглашености играчке путем прегледа типа 
врши тијело за оцјену усаглашености које ангажује про-
извођач играчке и које је именовано у складу са Законом о 
техничким прописима, Уредбом о спровођењу оцјењивања 
усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивања 
усаглашености производа и овим правилником.

(3) Приликом оцјењивања усаглашености играчке 
путем прегледа типа именовано тијело за оцјену усагла-
шености оцјењује, по потреби, заједно с произвођачем и 
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анализу ризика које играчка може представљати, а коју је 
претходно извршио произвођач.

Члан 39.
(1) Након спроведеног поступка оцјењивања усагла-

шености играчке из члана 38. овог правилника, ангажова-
но именовано тијело за оцјењивање усаглашености изда-
је сертификат о усаглашености играчке са безбједносним 
захтјевима прописаним овим правилником, на основу чега 
произвођач сачињава своју изјаву о усаглашености играчке.

(2) Именовано тијело за оцјену усаглашености не издаје 
сертификат о прегледу типа, у складу са Прилогом 1. Уред-
бе о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину име-
новања тијела за оцјењивања усаглашености производа, за 
играчке за које су сертификати одбијени или повучени.

Члан 40.
(1) Изјавом о усаглашености произвођач потврђује да 

играчка коју производи испуњава безбједносне захтјеве де-
финисане овим правилником и њеним издавањем преузима 
одговорност за то. 

(2) Изјава о усаглашености садржава податке дефини-
сане чланом 21. Уредбе о спровођењу оцјењивања усагла-
шености и начину именовања тијела за оцјењивање усагла-
шености производа. 

Члан 41. 
(1) Играчка која се ставља на тржиште Републике Срп-

ске и усаглашена је са безбједносним захтјевима дефиниса-
ним овим правилником означава се знаком усаглашености 
Републике Српске, дефинисаним чланом 26. Уредбе о спро-
вођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања 
тијела за оцјењивања усаглашености производа.

(2) Знак о усаглашености из става 1. овог члана, наведен 
у Прилогу 8. овог правилника, који чини његов саставни 
дио, представља знак који је у облику квадрата минималне 
дужине странице 5 mm, са стилизованим латиничним сло-
вом “C” у средини, а испод квадрата, у први правоугаоник 
уписује се идентификациони број именованог тијела за 
оцјењивање усаглашености, док се у други правоугаоник 
уписују двије посљедње цифре године издавања цертифи-
ката о усаглашености.

Члан 42.
(1) Прије стављања играчке на тржиште Републике 

Српске, произвођач на играчку ставља знак усаглашености 
на видљив, читљив и неизбрисив начин, и то на етикету или 
на амбалажу исте. 

(2) У случају ситних играчака и/или играчака са сит-
ним одвојеним дијеловима, ознака усаглашености може се 
ставити на етикету или на приложено упутство, а у случају 
играчака које се продају на сталцима за излагање у трго-
вини ако то технички није могуће, ознака усаглашености 
може се ставити на сталак за излагање. 

(3) Знак усаглашености, када је то потребно, може бити 
попраћен пиктограмом или било којом другом ознаком 
којом се упозорава на посебан ризик или употребу играчке.

Члан 43.
(1) За производе за које се процјеном ризика утврди потре-

ба, у смислу члана 34. овог правилника, произвођач обезбје-
ђује одговарајуће стављање упозорења и упутство за употребу 
играчке тако да оно привуче пажњу корисника или особе која 
надзире дијете, упућујући на угрожавање безбједности или 
ризика од настанка штете усљед коришћења играчке. 

(2) Произвођач је обавезан упозорење из става 1. овог 
члана означити на јасан и видљив, прецизан, лако читљив 
и разумљив начин, и то на играчки, причвршћеној етике-
ти или њеном паковању/амбалажи, односно на упутству за 
употребу које се прилаже уз играчку.

(3) Произвођач обезбјеђује да се одговарајуће упозорење 
код ситне играчке без паковања постави на саму играчку.

(4) Прије самог текста упозорења, мора се навести ријеч: 
“УПОЗОРЕЊЕ” или “УПОЗОРЕЊА”, зависно од случаја.

(5) Произвођач, увозник или дистрибутер у смислу ста-
ва 1. овог члана обезбјеђује да се упозорење које утиче на 
одлуку о куповини играчке, као што су упозорења са Листе 
из Прилога 4. овог правилника и она која су наведена у упо-
зорењима која утичу на одлуку о куповини играчке из При-
лога 7. овог правилника, налазе на паковању за потрошаче 
или да су на други начин јасно видљива потрошачу прије 
куповине, укључујући и случај када се куповина обавља 
путем интернета.

Члан 44.
(1) Тијело за оцјену усаглашености играчака које врши 

сертификацију играчака и издаје Сертификат о усаглаше-
ности (у даљем тексту: сертификационо тијело) и тије-
ло које врши испитивања безбједности играчке и издаје 
Извјештај о испитивању играчке у обиму својих испити-
вања (у даљем тексту: испитна лабораторија) именује ми-
нистар надлежан за послове здравља, у складу са Законом о 
техничким прописима, Уредбом о спровођењу оцјењивања 
усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивања 
усаглашености производа и овим правилником.

(2) Сертификат о усаглашености из става 1. овог чла-
на садржи податке дефинисане чланом 22. Уредбе о спро-
вођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања 
тијела за оцјењивања усаглашености производа и обавезно 
садржи упућивање на овај правилник, слику у боји, јасан 
опис играчке, укључујући њену величину и попис извр-
шених испитивања заједно са податком о извјештајима о 
испитивањима. 

(3) Сертификат из става 2. овог члана контролише 
се сваких пет година и, по потреби, а посебно у случају 
промјене производног поступка, сировина или саставних 
дијелова играчке, повлачи се ако играчка не испуњава бе-
збједносне захтјеве дефинисане овим правилником. 

(4) Извјештај о испитивању играчке из става 1. овог 
члана садржи податке дефинисане чланом 23. Уредбе о 
спровођењу оцјењивања усаглашености и начину имено-
вања тијела за оцјењивања усаглашености производа. 

(5) Захтјеви које мора испуњавати сертификационо 
тијело да би било именовано дефинисани су прописима из 
става 1. овог члана, а наведени су у Захтјевима за имено-
вање тијела за оцјену усаглашености играчке из Прилога 9. 
овог правилника, који чини његов саставни дио. 

(6) Сертификационо тијело и испитна лабораторија пра-
те појављивање недозвољених хемикалија у играчкама, као 
и извјештаје тијела за надзор над тржиштем других држава, 
међународних организација и заинтересованих страна. 

Члан 45.
(1) У поступку контролног лабораторијског испитива-

ња у погледу безбједности играчке, на захтјев произвођача, 
увозника или дистрибутера играчке или на захтјев надле-
жног инспекцијског органа, овлашћена лабораторија за 
испитивање безбједности играчке у обиму својих испити-
вања издаје извјештај о анализи играчке.

(2) Извјештај о анализи играчке из става 1. овог члана 
не замјењује сертификат о усаглашености играчке из члана 
44. став 1. овог правилника, нити извјештај о испитивању 
из члана 44. став 1. овог правилника. 

(3) Извјештај о анализи играчке из става 1. овог члана 
издат од овлашћене лабораторије привремени је документ 
о усаглашености играчке са захтјевима овог правилника и 
не може бити основ за означавање играчке прописаним зна-
ком усаглашености.

Члан 46.
(1) Сертификационо тијело и испитна лабораторија 

могу издати сертификат о усаглашености, односно извје-
штај о испитивању играчке у погледу безбједносних захтје-
ва прописаних овим правилником и на основу извјештаја о 
једном или више испитивања, обављених у лабораторија-
ма акредитованим у земљама које су потписнице међуна-
родних уговора чији је потписник и Босна и Херцеговина 
(MLA, ACCA споразум и сл.).
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(2) У складу са ставом 1. овог члана, а у циљу изда-

вања сертификата о усаглашености, испитна лабораторија, 
уз свој извјештај о испитивању играчке, обавезно прилаже 
и извјештај лабораторија наведених у ставу 1. овог члана.

Члан 47.
(1) Извјештај о анализи играчке из члана 45. овог пра-

вилника садржи: податке о овлашћеној лабораторији која 
је издала мишљење, податке o безбједносним захтјевима 
из овог правилника на које се мишљење односи, податке 
о играчки, податке о методама спроведених испитивања, 
информације о одговарајућем хармонизованом европском 
стандарду, односно ВАЅ стандарду, датум достављања 
узорка, датум почетка и завршетка анализе, мишљење да 
ли је узорак исправан или неисправан, разлог због чега је 
узорак неисправан, те податак да наведени налаз не може 
замијенити сертификат о усаглашености играчке.

(2) У случају да постоји, у прилогу мишљења из става 
1. овог члана прилаже се и извјештај о испитивању лабора-
торије из члана 44. овог правилника.

(3) Копије издатог извјештаја о анализи који има не-
исправан узорак овлашћене лабораторије достављају Ми-
нистарству и надлежном инспекцијском органу, најкасније 
седам дана од дана издавања овог извјештаја. 

Члан 48.
Овај правилник објавиће се у “Службеном гласнику Ре-

публике Српске”, а ступиће на снагу у року од годину дана 
од дана објављивања.

Број: 11/08-020-40/14 
23. фебруара 2015. године  Министар,
Бања Лука  Др Драган Богданић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Листа производа који се у смислу овог правилника не сматрају 

дјечјом играчком
Производи који се у смислу овог правилника не сматрају дје-

чијом играчком су:
1. украсни предмети за празничне догађаје и славља,
2. производи за колекционаре, под условом да је на производу 

или његовом паковању видна и читљива ознака да је намијењен 
за колекционаре старије од 14 година. Наведене производе могу 
представљати: детаљни, вјеродостојни и сразмјерно умањени мо-
дели, комплети за састављање детаљних сразмјерно умањених мо-
дела, лутке у националној ношњи, те декоративне лутке и други 
слични предмети, реплике историјских играчака или репродукције 
стварног ватреног оружја,

3. спортска опрема, укључујући котураљке и даске за котурање 
(скејтборд), намијењена дјеци са тјелесном масом већом од 20 kg, 

4. бицикли чија највиша висина сједишта је већа од 435 mm, 
измјерена као вертикално одстојање од тла до горње површине 
сједишта, са сједиштем у хоризонталном положају подешеним на 
најнижу позицију,

5. ромобил и друга превозна средства која су дизајнирана за 
спорт или намијењена за превоз,

6. возила на електрични погон која су намијењена за превоз на 
путевима или тротоарима,

7. водена опрема намијењена за употребу у дубокој води, као 
и справе за учење пливања за дјецу, као што су сједала за пливање 
и друга помагала,

8. слагалице са више од 500 комада,
9. пушке и пиштољи на компримовани плин, изузев водених 

пушака и водених пиштоља, те стријеле за стреличарство дуже од 
120 cm,

10. ватромети, укључујући и ударне капсле које нису посебно 
дизајниране за играчке,

11. производи и игре које подразумијевају употребу оштрих 
пројектила, као што су комплети стрелица са металним врховима,

12. функционални едукативни производи, као што су електри-
чне пећи, пегле или други функционални производи који раде на 
номиналном напону већем од 24 волта, те који се продају искљу-
чиво за потребе учења и чија употреба подразумијева обавезан 
надзор одраслог лица,

13. производи намијењени за одржавање наставе у школама, у 
сврху спровођења педагошких активности,

14. електронска опрема, као што су рачунари и конзоле које се 
користе за приступ интерактивној програмској опреми и њихове 
повезане вањске јединице, осим ако ова електронска опрема или 
повезане вањске јединице нису посебно пројектоване и израђене 
за дјецу млађу од 14 година,

15. интерактивна програмска опрема која је намијењена за 
слободно вријеме и забаву, као што су рачунарске игре и њихови 
носачи података, 

16. дуде варалице,
17. свјетиљке које привлаче дјечју пажњу,
18. електрични трансформатор за играчке,
19. модни додаци за дјецу који нису намијењени за игру.

ПРИЛОГ 2.
Листа алергених мириса

Ред. 
бр. Назив алергеног мириса CAS* број

(1) Уље из коријена омана 
(Inula helenium) 97676-35-2

(2) Алилизотиоцианат 57-06-7
(3) Бензил-цианид 140-29-4
(4) 4-терц-бутилфенол 98-54-4

(5) Уље из лободе 
(Chenopodium) 8006-99-3

(6) Цикламен-алкохол 4756-19-8
(7) Диетил-малеат 141-05-9
(8) Дихидрокумарин 119-84-6
(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид 6248-20-0

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол 
(6,7-дихидрогераниол) 40607-48-5

(11) 4,6-диметил-8-терц-бутилкумарин 17874-34-9
(12) Диметил-цитракона 617-54-9
(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он 26651-96-7
(14) 6,10-диметил-3,50,9-ундекатриен-2-он 141-10-6
(15) Дифениламин 122-39-4
(16) Етил-акрилат 140-88-5
(17) Смоквин лист – свјежи и приправци 68916-52-9
(18) транс-2-хептенал 18829-55-5
(19) транс-2-хексенал-диетил-ацетал 67746-30-9
(20) транс-2-хексенал-диметил-ацетал 18318-83-7
(21) Хидроабиетилни алкохол 13393-93-6
(22) 4-етоксифенил 622-62-8
(23) 6-исопропил-2-декахидронафталенол 34131-99-2
(24) 7-метоксикумарин 531-59-9
(25) 4-метоксифенол 150-76-5
(26) 4-(п-метокисфенил)-3-бутен-2-он 943-88-4
(27) 1-(п-метокисфенил)-1-пентен-3-он 104-27-8
(28) Метил-транс-2-бутеноат 623-43-8
(29) 6-метилкумарин 92-48-8
(30) 7-метилкумарин 2445-83-2
(31) 5-метил-2,3-хександион 13706-86-0

(32) Уље коријена костуса
(Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9

(33) 7-етокси-4-метилкумарин 87-05-8
(34) Хексахидрокумарин 700-82-3

(35) Перу балзам – сиров (ексудат Myroxylon 
pereirae (Royle) Klotzsch) 8007-00-9

(36) 2-пентилиден-циклохексанон 25677-40-1
(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он 1117-41-5

(38) Уље вербена – цитронке 
(Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2

(39) Мошус амбрет (4-терц-бутил-3-ме-
токси-2,6-динитротолуен) 83-66-9

(40) 4-фенил-3-бутен-2-он 122-57-6
(41) Амил-цинамал 122-40-7
(42) Амилцинамил-алкохол 101-85-9
(43) Бензил-алкохол 100-51-6
(44) Бензил-салицилат 118-58-1
(45) Цинамил-алкохол 104-54-1
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(46) Цинамал 104-55-2
(47) Цитрал 5392-40-5
(48) Кумарин 91-64-5
(49) Еугенол 97-53-0
(50) Гераниол 106-24-1
(51) Хидроксицитронелал 107-75-5

(52) Хидроксиметил-пентилци-
клохексенкарбоксалдехид 31906-04-4

(53) Изоеугенол 97-54-1
(54) Екстракти храстовог лишаја 90028-68-5
(55) Екстракти дрвеног лишаја 90028-67-4

*CAS број (енгл. Chemical Abstract Service) је јединствен нуме-
рички идентификатор хемијских једињења, полимера, биолошких 
компонената, смјеша и легура.

ПРИЛОГ 3.
Листа алергених мириса

Ред. 
бр. Назив алергеног мириса CAS број

(1) Анизил-алкохол 105-13-5
(2) Бензил-бензоат 120-51-4
(3) Бензил-цинамат 103-41-3
(4) Цитронелол 106-22-9
(5) Фарнезол 4602-84-0
(6) Хексил-цинамалдехид 101-86-0
(7) Лилиал 80-54-6
(8) д-лимонен 5989-27-5
(9) Линалол 78-70-6
(10) Метил-хептин-карбонат 111-12-6

(11) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-цикло-
хексен-1-ил)-3-бутен-2-он 127-51-5

ПРИЛОГ 4.
Листа упозорења на играчкама које нису намијењене за 

коришћење дјеци млађој од три године
Упозорења која се назначавају на паковању играчака које нису 
намијењене за коришћење дјеци млађој од три године могу бити 
текстуална или знаковна, а наводи се једно од сљедећих упозо-
рења:
1. “Није одговарајућа за дјецу млађу од 36 мјесеци.”,
2. “Није одговарајућа за дјецу млађу од три године.” или
3. Знак:

ПРИЛОГ 5.

Граничне вриједности хемијских елемената 
које се могу наћи у играчки

Елемент

mg/kg
у сувом, ломљи-
вом, прашкастом 
или савитљивом 
материјалу за 

играчку

mg/kg
у текућем 
или љепљи-
вом материја-
лу за играчку

mg/kg
у материја-
лу остру-
ганом са 
играчке

Алуминијум 5625 1406 70.000
Антимон 45 11,3 560
Арсен 3,8 0,9 47
Баријум 4500 1125 56.000
Бор 1200 300 15.000
Кадмијум 1,9 0,5 23
Хром (III) 37,5 9,4 460
Хром (VI) 0,02 0,005 0,2
Кобалт 10,5 2,6 130

Бакар 622,5 156 7700
Олово 13,5 3,4 160
Манган 1200 300 15.000
Жива 7,5 1,9 94
Никл 75 18,8 930
Селен 37,5 9,4 460
Стронцијум 4500 1125 56.000
Калај 15.000 3750 180.000
Органски калај 0,9 0,2 12
Цинк 3750 938 46.000

ПРИЛОГ 6.

Садржај техничке документације
У мјери у којој је то потребно за спровођење оцјењивања уса-

глашености, техничка документација мора посебно садржавати:
1) детаљан опис пројекта и израде, укључујући попис састав-

них дијелова и материјала који су употријебљени у играчки, те си-
гурносно-техничке листове о употријебљеним хемикалијама, које 
је могуће добити од добављача хемикалија,

2) процјену ризика употребе играчке извршену у складу с чла-
ном 34. овог правилника,

3) опис примијењеног поступка оцјењивања усклађености,
4) копију изјаве/декларације  произвођача о усаглашености, 
5) адресе мјеста производње и складиштења,
6) копију докумената које је произвођач доставио тијелу за 

оцјењивање усаглашености, ако је оно било укључено,
7) извјештаје о испитивањима и опис начина на који је про-

извођач обезбиједио усаглашеност производње са примијењеним 
стандардима, ако је произвођач примијенио унутрашњи поступак 
контроле производње у складу са овим правилником и

8) копију сертификата о усаглашености типа, опис начина на 
који је произвођач обезбиједио усаглашеност производње с типом 
производа, како је описан у сертификату о усаглашености типа, и 
копије докумената које је произвођач доставио тијелу за оцјењи-
вање усаглашености, ако је произвођач подвргнуо играчку прегле-
ду типа и примијенио поступак усаглашености са типом у складу 
са овим правилником.

ПРИЛОГ 7.
Упозорења која утичу на одлуку о куповини играчке

Играчке за слободне активности
На играчке за слободну актив-
ност наводи се сљедеће упозо-
рење: 

“Само за кућну употребу.”

Уз играчке за слободне активности које су причвршћене на по-
пречну греду и, када је прикладно, уз друге играчке за слободне 
активности прилажу се упутства која указују на потребу провје-
равања и одржавања главних дијелова (опруге, причвршћивачи, 
упоришта итд.) у интервалима, те упозоравају да, уколико се ове 
провјере не врше, може доћи до пада или превртања. 
Такође, морају да се дају упутства за правилно састављање 
играчке и у њима се наводе они дијелови који могу представља-
ти опасност уколико нису исправно састављени. Прилажу се и 
посебне информације које се односе на примјерене површине на 
које треба да се намјести играчка.
Функционалне играчке
На функционалним играчкама 
наводи се сљедеће упозорење: 

“Користити само под непосред-
ним надзором одрасле особе.”

Поред тога, уз ове играчке прилажу се упутства за рад, као и 
мјере предострожности које треба да подузме корисник, уз упо-
зорење да ће непредузимање ових мјера корисника изложити 
опасностима (које такође треба да се наведу) уобичајено повеза-
ним са уређајем или производом чији сразмјеран модел или ими-
тацију представља та играчка. Такође, треба да се наведе да се 
играчка мора чувати ван досега дјеце испод одређене старости, 
коју ће одредити произвођач.
Хемијске играчке
Поред упутстава наведених 
у пропису којим се регулише 
област класификације, пако-
вања и обиљежавања хемика-
лија, на паковању хемијских 
играчки наводи се сљедеће 
упозорење:

“Није прикладна за дјецу испод 
() година. Употребљавати под 
надзором одрасле особе.”
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Не доводећи у питање примјену одредаба из важећег законодав-
ства заједнице о класификацији, паковању и етикетирању одре-
ђених супстанци или смјеша, упутства за коришћење играчака 
које у себи садрже опасне супстанце или смјеше морају садржа-
вати упозорење о опасној природи ових супстанци или смјеша, 
те наводе о мјерама предострожности које треба да подузме ко-
рисник да би избјегао опасности повезане са њима и које треба 
сажето да се наведу, сходно врсти играчке. Такође, треба да се 
наведу упуте за прву помоћ која се даје у случају озбиљне не-
среће настале употребом ове врсте играчке. Такође, треба да се 
се наведе да се играчка мора чувати ван досега дјеце испод одре-
ђене старости, коју ће одредити произвођач.
Нарочито се сматра хемијским играчкама: комплети за хемију, 
комплети за уграђивање пластичних маса, минијатурне радиони-
це за керамику, емајлирање или фотографију и сличне играчке 
које приликом употребе доводе до хемијске реакције или сличне 
промјене супстанце. 
Клизаљке, котураљке, ролери, даске за котурање (скејтборди), 
ромобили и бицикли играчке за дјецу
Када се ове играчке нуде на 
продају као играчке, морају 
имати сљедеће упозорење: 

“Треба да се носи заштитна 
опрема. Није за употребу у јав-
ном саобраћају.” 

Осим тога, упутства за употребу садрже напомену да се играчка 
мора користити са опрезом, а с обзиром на то да захтијева велику 
вјештину, како би се избјегли падови или судари због којих би 
могло доћи до повреде корисника или трећих страна. Такође, тре-
ба да се наведе која је препоручена заштитна опрема (заштитне 
кациге, рукавице, штитници за кољена и лактове итд.).
Играчка за воду
На играчкама за воду наводи се 
сљедеће упозорење:

“Користити само у води која 
није дубља од висине дјетета и 
под надзором одрасле особе.” 

Играчке у храни
На играчкама у храни или 
играчкама које су помијешане 
са храном наводи се сљедеће 
упозорење: 

“У храни је играчка. Препору-
чен надзор одрасле особе.” 

Имитације заштитних маски и кацига  
На имитацијама заштитних 
маски и кацига наводи се сље-
деће упозорење:  

“Ова играчка не пружа зашти-
ту.”

Играчке које су намијењене да се помоћу жице, конопца, еласти-
ке или трака објесе преко колијевке, дјечјег кревеца или дјечјих 
колица
Играчке које су намијењене да 
се помоћу жице, конопца, елас-
тике или трака објесе преко 
колијевке, дјечјег кревеца или 
дјечјих колица морају имати 
упозорење на паковању, које та-
кође мора бити трајно означено 
и на играчки:  

“Да би се спријечила могућа 
повреда заплитањем, склони-
те ову играчку када се дијете 
почне пењати на руке и ноге у 
пузајућем положају.”

ПРИЛОГ 8.
Знак усаглашености Републике Српске – “C”

b = 5/100 ∙ a
с = 12/100 ∙ a
r1 = 40/100 ∙ a
r2 = 25/100 ∙ a

ПРИЛОГ 9.

Захтјеви за именовање тијела за оцјену усаглашености играчке
Тијела за оцјену усаглашености играчке прије именовања мо-

рају испуњавати сљедеће затјеве:
‒ тијела за оцјењивање усаглашености морају имати статус 

правног лица;
‒ тијело за оцјењивање усаглашености је тијело треће стране без 

обзира на организацију или играчку коју оцјењује;
‒ тијело које припада пословном удружењу или савезу који за-

ступа предузетнике укључене у пројектовање, израду, набавку, 
састављање, употребу или одржавање играчака које се оцје-
њује може бити тијело за оцјену усаглашености, под условом 
да се докаже његова независност и непостојање било каквог 
сукоба интереса;
- тијело за оцјењивање усаглашености, његова најви-

ша управа и лице задужено за спровођење задатака 
оцјењивања усаглашености не смије да буде: пројек-
тант, произвођач, добављач, уградитељ, купац, власник, 
корисник или одржавалац играчака које се оцјењују, 
као ни овлашћени заступник било које од тих странака 
(Тиме се не искључује употреба оцијењених играчака 
потребна за активности тијела за оцјењивање усаглаше-
ности или употреба таквих играчака у личне сврхе.);

‒ тијело за оцјењивање усаглашености, његова највиша управа 
и лица задужена за спровођење оцјењивања усаглашености 
не смију да буду директно укључена у пројектовање или про-
изводњу, продају, уградњу, употребу или одржавање тих игра-
чака, нити смију заступати странке укључене у те активности. 
Не смију обављати ни једну активност која би могла угрозити 
независност њиховог суда или интегритет у вези са активно-
стима оцјењивања усаглашености за које су пријављени. То 
посебно важи за савјетодавне службе; 

‒ тијела за оцјењивање усаглашености морају обезбиједити да 
активности њихових подружница или подизвођача не утичу 
на повјерљивост, објективност или непристрасност њихових 
активности оцјењивања усаглашености;

‒ тијела за оцјењивање усаглашености и њихово особље оба-
вљају активности оцјењивања усаглашености са највећим 
степеном професионалног интегритета и потребне стручне 
оспособљености у одређеној области, те без притисака, посеб-
но финансијске природе, који би могли утицати на њихов суд 
или на резултате њихових активности оцјењивања, посебно од 
особа којима су резултати предметних активности у интересу;

‒ тијела за оцјењивање усаглашености морају бити у стању оба-
вити задатке оцјењивања који су им повјерени на основу овог 
правилника, а за које су та тијела именована, било да предмет-
не задатке обавља само тијело за оцјењивање усаглашености 
или се они обављају у његово име и под његовом одговорно-
шћу. У било којем тренутку и за било који поступак оцјењи-
вања усаглашености, те за сваку врсту или категорију играчке 
за коју је именовано тијело, именовано тијело за оцјењивање 
усаглашености мора имати на располагању: 

(а)  потребно особље са стручним знањем, те довољним и од-
говарајућим искуством за обављање задатака оцјењивања 
усаглашености,

(б) потребне описе поступака у складу са којима се обавља 
оцјењивање усаглашености, којима се осигуравају транс-
парентност и могућност понављања тих поступака. Тијело 
за оцјењивање усаглашености мора располагати одгова-
рајућим политикама и поступцима како би се направила 
разлика између активности које оно обавља у својству 
тијела за оцјењивање усаглашености и осталих активно-
сти, 

(в)  потребне поступке за обављање активности којима се 
узимају у обзир величина предузетника, подручје у које-
му оно дјелује, његова структура, сложеност технологије 
предметне играчке, те масовна или серијска природа по-
ступка производње. Тијело за оцјењивање усаглашености 
мора имати на располагању средства потребна за уредно 
обављање техничких и управних задатака повезаних с ак-
тивностима оцјењивања усаглашености, те приступ свој 
потребној опреми или просторима.

‒ Особље задужено за спровођење активности оцјењивања уса-
глашености мора да има:

(а) добру техничку и стручну оспособљеност која покрива 
све активности оцјењивања усаглашености и за које је 
тијело за оцјењивање усаглашености именовано,

(б) задовољавајуће знање о захтјевима оцјењивања, која 
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обављају и одговарајућа овлашћења за спровођење тих 
оцјењивања,

(в) одговарајуће знање и разумијевање битних захтјева, при-
мјењивих усклађених стандарда и техничких норматива, 
примјене законодавства за усаглашавање и прописа за ње-
гово спровођење,

(г) способност израде сертификата, записа и извјештаја који-
ма се доказује да су оцјењивања извршена.

‒ Потребно је обезбиједити непристрасност тијела за оцјењи-
вање усаглашености и њихове највише управе и особља 
које спроводи оцјењивање. Накнада за рад највише управе и 
особља које спроводи оцјењивање тијела за оцјењивање уса-
глашености не зависи од броја извршених оцјењивања, нити 
од резултата тих оцјењивања.

‒ Тијела за оцјењивање усаглашености морају посједовати оси-
гурање од одговорности, осим ако одговорност не преузима 
Република Српска.

‒ Особље тијела за оцјењивање усаглашености мора чувати по-
словну тајну свих података добијених при обављању задатака, 
осим према Министарству. Потребно је заштитити власничка 
права.
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На основу члана 5. став 2. Закона о предметима опште 

употребе (“Службени гласник Републике Српске”, број 
50/10) и члана 82. став 2. Закона о Републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне 
заштите, 29. децембра 2014. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О БЕЗБЈЕДНОСТИ МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА КОЈИ 

ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН ДОДИР СA ХРАНОМ

ГЛАВА I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се општи и посебни усло-

ви који се односе на безбједност предмета који долазе или 
могу доћи, директно или индиректно, у додир са храном (у 
даљем тексту: предмети) и општи и посебни услови који 
се односе на безбједност материјала од којих су израђени 
предмети (у даљем тексту: материјали).

Члан 2.
(1) Предметима из члана 1. овог правилника сматрају 

се: посуђе, прибор, опрема, уређаји и амбалажа који се ко-
ристе у пословању са храном.

(2) Посебну групу чине производи намијењени дојенча-
ди и дјеци млађој од три године за олакшавање храњења и 
сисања, умиривања и спавања.

Члан 3.
Материјалима из члана 1. овог правилника сматрају се: 

пластичне масе, укључујући лакове и превлаке, целулоза, 
еластомери, папир, керамика, порцулан, стакло, метали и 
њихове легуре, дрво, укључујући и плуто и текстил.

Члан 4.
Предмети који се стављају у промет, као и материјали 

од којих се они израђују морају у погледу безбједности 
испуњавати услове прописане овим правилником.

Члан 5.
Одредбе овог правилника обавезне су за сва правна и 

физичка лица који материјале и предмете производе, увозе 
или стављају у промет.

Члан 6.
Материјали и предмети морају бити произведени 

у складу са добром произвођачком праксом и не смију 
преносити на храну супстанце у количинама које могу 
угрозити здравље људи или изазвати неприхватљиве 
промјене у саставу хране или њеним органолептичким 
својствима.

Члан 7.
(1) Материјали и предмети који су намијењени да дола-

зе у непосредан додир сa храном, а стављају се на тржиште 
Републике Српске морају у оквиру обавјештења о произво-
ду или декларације садржавати сљедеће:

1) ознаку у писаном облику: “За храну” или “Зa контакт 
са храном”, или посебну ознаку према могућој намјени, 
попут апарата за кафу, боца за вино, кашика за супу, или 
сликовну ознаку из Прилога 1. овог правилника, који чини 
његов саставни дио,

2) посебна упутства за сигурну и одговарајућу употре-
бу, уколико је потребно,

3) назив или трговачку ознаку, односно назив марке и/
или заштитни знак, назив и адресу произвођача, прерађи-
вача, увозника и/или правног или физичког лица који про-
извод ставља у промет. 

(2) Захтјеви из става 1. тачке 1) овог члана нису оба-
везни за предмете за које је по њиховим карактеристикама 
потпуно јасно да су намијењени за директан додир са хра-
ном.

(3) Захтјеви из става 1. овог члана морају бити јасно 
видљиви, читљиви и неизбрисиви и написани на једном од 
службених језика који су у употреби у Републици Српској.

(4) Подаци о производу из става 1. овог члана могу се у 
малопродајном промету ставити на:

1) материјал или предмет или на њихово паковање или
2) у облику привјеска на материјал или предмет или на 

њихово паковање или
3) у облику летка који је уз или у видокругу материјала 

и предмета и који је јасно видљив потрошачу, уз изузетак 
података из става 1. тачка 3) овог члана, код којих је ова 
опција могућа само ако се они из техничких разлога не 
могу причврстити на материјале или предмете у фази про-
изводње или промета.

(5) У фазама продаје, осим малопродаје, подаци из ста-
ва 1. овог члана морају бити наведени:

1) на пропратним документима или 
2) декларацији (етикети) или паковању или
3) на самим материјалима или предметима.

ГЛАВА II

ПОСУЂЕ, ПРИБОР, ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ

1. Заједничке одредбе

Члан 8.
(1) Посуђе, прибор, опрема и уређаји који се користе 

у припреми, производњи, мјерењу, преради, доради, пре-
возу, чувању или употреби хране не смију бити израђени 
од материјала који садржи и отпушта супстанце штетне за 
здравље, или у количинама штетним за здравље, или који 
неповољно утиче на органолептичка, физичка или хемијска 
својства хране, као и на њено одржавање у здравствено 
исправном стању. 

(2) Посуђе, прибор, опрема и уређаји не смију бити 
израђени од материјала који је пропустљив и порозан и који 
не штити храну од неповољног спољашњег утицаја.

Члан 9.
(1) Посуђе, прибор, опрема и уређаји морају имати 

глатке површине, без удубљења и пукотина и морају бити 
израђени тако да се могу лако и успјешно чистити, прати и 
дезинфиковати. 

(2) Ивице и друга мјеста на којима се састају двије 
површине предмета из става 1. овог члана морају бити за-
обљени.

(3) Посуђе, прибор, опрема и уређаји намијењени за 
припрему, издавање и превоз хране или ако су намијење-
ни за складиштење и превоз млијека морају бити израђени 
тако да се могу стерилизовати загријавањем или другим 




