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ски центар Источна Илиџа на мандатни период од четири 
године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2274/18 Предсједница
23. августа 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1562
На основу члана 19. став 4. Закона о општој безбјед-

ности производа у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 46/17) и члана 82. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 
57/16 и 31/18), министар за економске односе и регионалну 
сарадњу  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБАВЈЕШТАВАЊУ О ПРОИЗВОДУ КОЈИ ЈЕ ОПАСАН 

ЗА ПОТРОШАЧЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик, садржај и начин 

подношења обавјештења које произвођач и дистрибутер 
достављају органима надлежним за надзор над тржиштем 
када је производ који су испоручили на тржиште опасан.

Члан 2.
(1) Овај правилник примјењује се на непрехрамбене 

производе стављене на тржиште Републике Српске за које 
посебним прописом није или је дјелимично уређена оба-
веза обавјештавања о опасностима које ти производи могу 
представљати за потрошаче.

(2) Захтјеви за обавјештавање о опасним прехрамбеним 
производима уређени су посебним прописима.

Члан 3.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) опасан производ је сваки производ који није бе-

збједан, тј. производ који не испуњава захтјеве опште 
безбједности, односно који под уобичајеним или предви-
дивим условима употребе, укључујући и период употребе, 
пуштање у рад, инсталирање и захтјеве у вези са одржа-
вањем, представља ризик који се у складу са високим сте-
пеном заштите безбједности и здравља потрошача и других 
крајњих корисника не може сматрати прихватљивим,

2) произвођач је привредно друштво или предузетник 
који обавља дјелатност израде, дораде, поправке или преп-
равке производа или се представља као произвођач ста-
вљањем на производ свог пословног имена, робног жига 
или неког другог знака разликовања, а који је регистрован 
код надлежног органа у складу са прописима којима се 
уређује та област, односно и заступник произвођача, уво-
зник или друго правно лице или предузетник у ланцу испо-
руке, у складу са чланом 9. Закона о општој безбједности 
производа у Републици Српској (у даљем тексту: Закон),

3) дистрибутер је свако привредно друштво или пре-
дузетник који обавља дјелатност трговине или трговинске 
услуге у вези са производом и који у ланцу снабдијевања 
својом активношћу не утиче на безбједност производа (ма-
лотрговац или велетрговац),

4) озбиљан ризик је сваки ризик који захтијева брзо 
дјеловање произвођача, дистрибутера и надлежних органа, 
укључујући и ризик чије посљедице нису тренутне,

5) изоловани случај представља изоловане околности 
или производе за које нису потребне провјере, праћење 
или обавјештавање надлежних органа, jер је ризик повезан 
само са ограниченим бројем добро препознатих производа 
(или групе производа), а произвођач или дистрибутер на 
основу чврстих доказа закључи да је тај ризик у цијелости 

под контролом и да је његов узрок такав да сазнање о том 
догађају надлежним органима не представља корисне ин-
формације (попут неисправности производне линије, по-
грешног руковања или паковања итд.).

(2) Други изрази који се употребљавају у овом правил-
нику, а нису прописани у ставу 1. овог члана, имају значење 
дефинисано Законом и другим посебним законима.

(3) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 
за означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба пола.

Члан 4.
(1) Произвођач и дистрибутер дужни су да обавјештење 

о опасном производу доставе Републичкој управи за ин-
спекцијске послове Републике Српске (у даљем тексту: 
Инспекторат) и Агенцији за надзор над тржиштем Босне 
и Херцеговине, без одгађања, а најкасније у року од десет 
дана од дана сазнања или утврђене оцјене да производ који 
су испоручили на тржиште представља озбиљан ризик за 
потрошаче и да није у складу са захтјевима за општу бе-
збједност.

(2) У случају постојања озбиљног ризика, произвођач и 
дистрибутер дужни су да обавјештење из става 1. овог чла-
на доставе најкасније у року од три дана од дана сазнања 
или утврђене процјене ризика.

(3) Када је то неопходно, произвођач и дистрибутер 
обавјештење из става 1. овог члана достављају и надле-
жним посебним организационим јединицама за обављање 
инспекцијских послова у административним службама је-
диница локалне самоуправе и другим органима надлежним 
за надзор над тржиштем у БиХ.

Члан 5.
Инспекторат информације о опасном производу којима 

располаже размјењује са Агенцијом за надзор над тржи-
штем БиХ и надлежним институцијама у Федерацији БиХ 
и Брчко Дистрикту БиХ путем система брзе размјене ин-
формација о производима који представљају ризик у Босни 
и Херцеговини и води евиденцију о достављеним оба-
вјештењима, која је јавно доступна путем интернет стра-
нице Инспектората.

Члан 6.
(1) Обавјештење о опасном производу из члана 4. овог 

правилника произвођач и дистрибутер подносе на Обрасцу, 
који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Образац из става 1. овог члана доступан је на интер-
нет страници Министарства за економске односе и регио-
налну сарадњу и Инспектората.

(3) Попуњен образац из става 1. овог члана доставља 
се на најбржи начин, поштом или електронским путем, 
Инспекторату и Агенцији за надзор над тржиштем Босне 
и Херцеговине.

Члан 7.
(1) Обавјештавање о опасном производу врши се само у 

случајевима када су испуњени сљедећи критеријуми:
1) да је опасан производ непрехрамбени производ, нов, 

коришћен, поправљен или преправљен, укључујући и про-
извод у оквиру пружања услуга, који је намијењен потро-
шачима или који би у предвидивим условима потрошачи 
могли употријебити иако им није намијењен, односно про-
извод који је у оквиру обављања регистроване дјелатности 
испоручен или доступан потрошачима и другим крајњим 
корисницима, уз накнаду или без накнаде,

2) да је обавеза произвођача и дистрибутера обавјешта-
вања о опасном производу утврђена Законом, односно да 
ова обавеза није утврђена неким другим секторским про-
писом,

3) да је производ стављен на тржиште,
4) да произвођач или дистрибутер има доказ (добијен 

праћењем безбједности производа на тржишту, његовим 
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испитивањем или из других извора) да производ не испу-
њава захтјеве опште безбједности, односно да не испуњава 
безбједносне захтјеве утврђене секторским прописима за 
конкретан производ,

5) да су ризици такви да производ не може остати на 
тржишту, а произвођач и дистрибутер има обавезу да пре-
дузме одговарајуће превентивне и корективне мјере (моди-
фиковање производа, упозорења, спречавање дистрибуци-
је, поврат производа од потрошача, повлачење производа и 
слично, зависно од специфичних околности).

(2) Приликом утврђивања постојања ризика из става 1. 
тачка 5) овог члана и доношења одлуке да ли специфич-
на ситуација узрокована производом оправдава упући-
вање обавјештења надлежним институцијама из члана 
6. овог правилника, произвођач и дистрибутер дужни су 
придржавати се прописа о процјени ризика, те смјерница 
о обавјештавању о опасним потрошачким производима и 
методолошком оквиру за олакшавање досљедне процјене и 
вредновања нивоа ризика.

Члан 8.
Произвођач и дистрибутер нису дужни доставити оба-

вјештење о:
1) производима који су антиквитети, који нису на-

мијењени за употребу од потрошача, које потрошачи вјеро-
ватно неће користити, половним производима и производи-
ма који су преправљени или поправљени и слично,

2) производима који су обухваћени посебним поступ-
цима обавјештавања утврђени у другим прописима,

3) производима за које је произвођач предузео или ће 
предузети непосредну корективну мјеру, на јасно иденти-
фикованим количинама, односно групи производа на које 
се утврђени недостатак односи и чију је дистрибуцију већ 
спријечио, односно које је повукао са тржишта,

4) проблемима који се односе на квалитет функциони-
сања производа, а не на његову безбједност,

5) проблемима који су у вези са непридржавањем пра-
вила која не утичу на безбједност производа на такав начин 
да би се производ могао сматрати опасним,

6) ситуацији када произвођач или дистрибутер зна да 
су надлежни органи већ информисани и да располажу свим 
потребним елементима информације, односно када трговац 
на мало добије информацију о опасном производу од свог 
произвођача или дистрибутера или на неки други начин и 
када има сазнање да су и они већ о томе информисани.

Члан 9.
Произвођачу и дистрибутеру није дозвољено да одгађа 

достављање обавјештења када располаже само са дијелом 
података и информација о потенцијалном ризику произво-
да који је ставио на тржиште.

Члан 10.
(1) Када утврде постојање озбиљног ризика, произво-

ђач и дистрибутер дужни су да у обавјештењу из члана 6. 
овог правилника наведу све доступне и неопходне инфор-
мације релевантне за праћење производа.

(2) Подаци о надлежном органу и субјектима којима се 
упућује обавјештење, произвођачу или дистрибутеру, про-
изводу и његовој идентификацији, опасности и евентуалној 
штетности по здравље и безбједност потрошача, те пода-
ци о предузетим корективним радњама, односно мјерама 
предузетим ради спречавања ризика достављају се, без од-
гађања, и у случају када још траје и наставља се поступак 
испитивања производа.

(3) Подаци о другим пословним субјектима у ланцу 
испоруке који посједују предметни производ достављају се 
када буду расположиви, а најкасније у року од десет дана од 
дана сазнања или оцјене за постојање оправдане опасности.

Члан 11.
(1) Када произвођач први има доказ да је производ који 

је стављен на тржиште опасан, дужан је без одгађања да 

обавијести Инспекторат и Агенцију за надзор над тржи-
штем Босне и Херцеговине, а копију обавјештења да про-
слиједи дистрибутерима производа и трговцима на мало о 
којима има сазнање да им је производ испоручен.

(2) Дистрибутер из става 1. овога члана дужан је да ко-
пију добијеног обавјештења прослиједи свим трговцима на 
мало којима је производ испоручио.

(3) Када дистрибутер производа први има доказ да је 
производ који је стављен на тржиште опасан, дужан је без 
одлагања да обавијести надлежне органе из става 1. овога 
члана, а копију обавјештења да прослиједи произвођачу и 
свим трговцима на мало којима је испоручио производ.

(4) Када трговац на мало има доказ да је производ који 
је стављен на тржиште опасан, дужан је без одгађања да 
обавијести надлежне органе из става 1. овога члана, а ко-
пију обавјештења да прослиједи произвођачу и дистрибу-
теру производа.

(5) Дистрибутер или трговац на мало када добије ин-
формацију о опасном производу из ст. 1, 3. и 4. овог члана, 
дужан је да о томе обавијести надлежне органе из става 1. 
овог члана, осим ако има информацију да су они већ оба-
вијештени.

(6) Када произвођач прими копију обавјештења из ст. 3. 
и 4. овог члана, дужан је да надлежним органима из става 1. 
овога члана достави све додатне податке којима располаже 
у вези са опасним производом, а нарочито листу осталих 
дистрибутера и информације о другим земљама гдје је про-
извод стављен на тржиште, како би се утврдила сљедивост 
производа.

Члан 12.
Дистрибутер који има сумње у вези са безбједношћу 

производа или да опасан производ представља “изоловани 
случај” дужан је да информације којима располаже о про-
изводу достави произвођачу и Инспекторату, а по потреби 
и другим надлежним органима из члана 4. овог правилника 
са захтјевом за даље поступање.

Члан 13.
У оквиру прикупљања података о опасном произво-

ду и утврђивања нивоа ризика који представља одређени 
производ за безбједност и здравље потрошача, произво-
ђач и дистрибутер користе различите информације као 
што су:

1) извјештаји или друге информације о опасностима 
које су посљедица производа,

2) приговори потрошача у вези са безбједношћу про-
извода, директно или преко дистрибутера, трговца или 
удружења потрошача,

3) потраживања из уговора о осигурању или доступне 
информације током судских поступка у вези са опасним 
производима,

4) неиспуњавање безбједносних захтјева које је про-
извођач установио спровођењем поступака контроле ква-
литета,

5) све информације које се односе на неиспуњавање 
безбједносних захтјева производа, а које су упућене од ин-
спекцијских органа, удружења за заштиту потрошача или 
других пословних субјеката који стављају или су ставили 
производ на тржиште и

6) информације о одговарајућим научним достигнући-
ма у вези са безбједношћу производа.

Члан 14.
(1) Након обавјештавања о опасном производу, про-

извођач или дистрибутер дужан је да на захтјев Инспек-
тората достави све неопходне додатне информације о про-
изводу и да одмах предузме све неопходне или наложене 
поступке и мјере да би се избјегли, отклонили или смањи-
ли ризици које представља опасан производ, те да пружи 
сву неопходну помоћ Инспекторату приликом спровођења 
инспекцијског надзора над тржиштем, као и другим надле-
жним органима.
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(2) Произвођач и дистрибутер дужни су да поступе по 
налогу надлежног инспектора и других надлежних органа из 
става 1. овог члана у року одређеном у налогу, који не може 
бити дужи од осам радних дана од дана изрицања налога.

Члан 15.
(1) У складу са Законом и прописима који уређују сло-

бодан приступ информацијама Инспекторат благовремено 
упознаје јавност о идентификовању опасних производа, 
природи ризика које производи могу имати по здравље и 
безбједност потрошача и других крајњих корисника, као и 
о предузетим мјерама.

(2) Са информацијама из става 1. овог члана Инспекто-
рат јавност упознаје путем своје интернет странице, сред-
става јавног информисања или на други начин у зависности 
од природе информација.

Члан 16.
Произвођач или дистрибутер са пажњом доброг при-

вредника и у оквиру својих активности обавезан је да обе-
збиједи континуирано праћење безбједности производа 
који испоручује на тржиште и да информације и ставове о 
томе размјењује са Инспекторатом и другим органима на-
длежним за надзор над тржиштем у БиХ.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 17.01-020-2469/18
23. августа 2018. године Министар,
Бањалука Златан Клокић, с.р.

ПРИЛОГ

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЈЕШТАВАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О ОПАСНИМ ПРОИЗВОДИМА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА И 
ДИСТРИБУТЕРА

 ОДЈЕЉАК 1: Подаци о надлежном органу и пословним субјектима који примају Образац

Надлежни орган / контакт особа / адреса / телефон / факс / електронска 
пошта / интернет страница:

Идентификација обавијештених пословних субјеката и њихова улога у 
стављању производа на тржиште:

ОДЈЕЉАК 2: Подаци о произвођачу/дистрибутеру

Произвођач или представник произвођача / дистрибутер који попуњава 
Образац:

Контакт особа / функција / адреса / телефон / факс / електронска пошта / 
интернет страница:

ОДЈЕЉАК 3: Подаци о производу

Категорија: робна марка, заштитни знак
Називи модела или бар-код/тарифа CN (комбинована номенклатура)
Земља поријекла:

Опис/фотографија (додати као прилог)

ОДЈЕЉАК 4: Подаци о опасности

Опис опасности и евентуална оштећења по здравље/безбједност и 
закључци о извршеној процјени/вредновању ризика: 

Евиденција о несрећи (несрећама):

ОДЈЕЉАК 5: Подаци о предузетим корективним радњама

Врсте/обим/трајање радње(и) и предузете мјере предострожности и иден-
тификација одговорног пословног субјекта:

Пословни субјекти морају попунити и послати ОДЈЕЉАК 6 у случају озбиљног ризика

ОДЈЕЉАК 6: Подаци о другим пословним субјектима у ланцу испоруке који посједују предметне производе

Списак произвођача, увозника или овлашћених представника (назив / адреса 
/ телефон / факс / електронска пошта / интернет страница):

Списак дистрибутера или трговаца на мало (назив / адреса / телефон / факс / 
електронска пошта / интернет страница):

Број производа (серијски број или датумске ознаке) који посједује произво-
ђач / увозник / дистрибутер / трговац на мало / потрошачи: 

Датум  
подношења

1563
На основу члана 11. став 4. Закона о водама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 92/09, 121/12 
и 74/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност 
Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину давања у закуп 

водног земљишта (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 105/17) у члану 6. став 3. мијења се и гласи:




