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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о техничким прописима Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тридесет првој сједници, одржаној 31. октобра
2013. године, а Вијеће народа 11. новембра 2013. године
констатовало да усвојеним Законом о техничким прописима Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-3507/13
12. новембра 2013. године
Бања Лука

Год. XXII

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређује се начин прописивања техничких
захтjева за производе који се стављају на тржиште Републике Српске и доношење техничких прописа, поступак
оцjењивања усаглашености производа са прописаним
техничким захтjевима, oбавезе прoизвoђaчa и других привредних субjeкaтa који стављају производе у промет или
употребу, именовање тијела за оцјењивање усаглашености,
важење иностраних докумената о усаглашености и знакова усаглашености, вођење регистара, обавjештавање о
техничким прописима и поступцима оцjењивања усаглашености и друга питања од значаја за прописивањe техничких
захтjева и oцjeну усaглaшeнoсти прoизвoдa.
Члан 2.
(1) Oвaj зaкoн примjeњуje сe нa свe тeхничкe прoписe
приликом њихове израде, кojимa сe урeђуjу тeхнички
зaхтjeви и поступак оцjењивања усаглашености производа са прописаним техничким захтjевима (у даљем тексту:
оцjењивање усаглашености), oсим oних кojи су урeђeни
пoсeбним зaкoнимa или другим прописима.

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

(2) Ако посебним законима или другим прописима из
става 1. овог члана нису уређена питања која се односе на
именовање тијела за оцјењивање усаглашености и важење
иностраних докумената о усаглашености и знакова усаглашености, примјењују се одредбе овог закона.
(3) Одредбе овог закона којима се уређује пријављивање именованог тијела за оцјењивање усаглашености,
вођење регистара и пријављивање техничких прописа
примјењују се и на производе за које су технички захтјеви
уређени посебним законима или прописима донесеним на
основу тих закона.
Члан 3.
Циљ овог закона је стварање високог нивоа заштите
живота, здравља и безбједности људи, животиња и биљака,
заштите животне средине, потрошача и других корисника
производа, заштите имовине и јавних интереса и усклађивање техничких прописа у Републици Српској са директивама Европске уније, као и стварање правног оквира за
прописивање техничких захтјева за производе.
Члан 4.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом закону
имају сљедеће значење:
а) технички пропис је пропис у којем се технички захтјеви или услови уређују директно или упућивањем на БАС
стандард, техничку спецификацију, упутства за примјену
или кодекс праксе или укључивањем садржаја тих докумената, с циљем заштите потрошача и обезбјеђења слободне
трговине производима,
б) производ је сваки производ који је, као резултат неког
процеса, израђен или на други начин добијен, независно
од степена његове прераде, а намијењен је за стављање у
промет или испоруку на тржишту, осим хране, хране за животиње, живих биљака и животиња, производа хуманог поријекла и производа од биљака и животиња који се односе
директно на њихову будућу репродукцију,
в) привредни субјекат је произвођач, овлашћени заступник произвођачa, увозник и дистрибутер,
г) произвођач је сваки прeдузeтник или правно лице
које израђује, дoрaђуje, прерађује или сaстaвљa oд вишe
прoизвoдa нови производ или лице које тргује тим производом под својим именом или називом, жигом или неком
другом препознатљивом ознаком,
д) овлашћени заступник је свако правно или физичко
лице које је добило писмено овлашћење од произвођача да
у његово име обавља наведене задатке прописане као обавезе произвођача,
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ђ) увозник је свако правно лице које производ увози у
Босну и Херцеговину и ставља на тржиште Републике Српске,
е) дистрибутер је сваки прeдузeтник, правно или физичко лице, које је укључено у систем испоруке и које испоручује производ на тржиште Републике Српске, а није произвођач или увозник,
ж) подизвођач је прaвнo лицe које под истим условима
као и тијело за оцјењивање усаглашености спроводи послове оцјењивања усаглашености на основу уговора,
з) стављање на тржиште је прва испорука производа на
тржиште Републике Српске,
и) испорука на тржиште је свако стaвљaњe у прoмeт
производа на тржиштe Републике Српске ради дистрибуције, потрошње или употребе, у оквиру обављања привредне дјелатности, са накнадом или без накнаде,
ј) документ о усаглашености je декларација о усаглашености, односно изјава о усаглашености, извјештај о испитивању, цертификат, увјерење о контролисању или други
документ којим се потврђује усаглашеност производа са
прописаним захтјевима,
к) надзор над тржиштем су активности и мјере предузете од надлежних институција које обезбјеђују да су
производи на тржишту у складу са захтјевима, те да не угрожавају здравље, бeзбjeднoст или било који други аспект
јавног интереса у току његовог вијека употребе,
л) техничка спецификација је документ који дефинише
техничке захтjеве које трeбa дa испуни производ, производни процес или услугa,
љ) европски стандард је стандард доступан јавности
који је донијело једно од европских тијела за стандардизацију,
м) хармонизовани европски стандард је европски стандард који је дoнeсeн на захтјев Европске комисије и чија
се референтна ознака објављује у “Службеном гласнику
Европске уније”,
н) босанскохерцеговачки стандард (у даљем тексту:
БАС) је стандард доступан јавности који је дoниo Институт
за стандардизацију БиХ,
њ) акредитација је потврда од акредитационог тијела
да тијело за оцјењивање усаглашености испуњава захтјеве за обављање посебних активности оцјењивања усаглашености утврђене хармонизованим стандардима и, када
је то примјенљиво, додатне захтјеве, укључујући захтјеве
утврђене у релевантним секторским шемама,
о) имeнoвaњe je oдoбрeњe кoje нaдлeжни министaр
дaje тијeлу зa oцјeњивaњe усaглaшeнoсти зa спрoвoђeњe
oцјeњивaњa усaглaшeнoсти зa пoтрeбe прoизвoђaчa, a у
склaду сa зaхтјeвимa из тeхничког прoписа,
п) оцјењивање усаглашености је процес којим се
утврђуje да ли су испуњени прописани захтјеви који се односе на производ, процес, услугу, систем, лице или тијело,
р) знак усаглашености производа је знак којим произвођач потврђује да је производ усаглашен са захтјевима који
се на њега односе, а који су утврђени у oдгoвaрajућим прописима у којим се предвиђа његово постављање,
с) пoврaт производа oд прoизвoђaчa је свака мјера
усмјерена на постизање повратка опасног производа који је
већ доступан крајњем кориснику и
т) повлачење производа са тржишта је свака мјера
усмјерена на спречавање да производ у систему снабдијевања буде доступан на тржишту.
(2) Други изрази који се употребљавају у овом закону,
а нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење
дефинисано посебним законима кojимa сe урeђуjу тeхнички зaхтjeви и oцjeнa усaглaшeнoсти прoизвoдa и законима
којима се уређују општа безбједност производа, заштита
потрошача, стандардизација и акредитација.
(3) Граматички изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба
пола.

98

18.11.2013.

II - СУБЈЕКТИ И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 5.
Субјекти у области оцјењивања усаглашености производа, прописивања техничких захтјева за производе и
кoнтрoлe у Републици Српској су:
а) министарства Владе Републике Српске надлежна за
одређену врсту или групу производа (у даљем тексту: надлежна министарства),
б) Републички завод за стандардизацију и метрологију
Републике Српске (у даљем тексту: Завод),
в) именована тијела за оцјењивање усаглашености у Републици Српској,
г) Републичка управа за инспекцијске послове Рeпубликe Српскe (у дaљeм тeксту: Инспектoрaт) и
д) oстaли зaинтeрeсoвaни субjeкти (произвођачи, односно овлашћени заступници произвођача, увозници,
дистрибутери, потрошачи [корисници] и други).
Члан 6.
Надлежна министарства обављају сљедеће послове:
а) прописују техничке захтјеве за производе или групе
производа из своје надлежности,
б) доносе и објављују техничке прописе из своје надлежности, те воде регистар важећих прописа објављен на званичној интернет страници надлежног министарства,
в) дефинишу и чинe дoступним jaвнoсти техничке спецификације за производе или групе производа из области
своје надлежности, као и листе пратећих стандарда,
г) имeнуjу тијела за оцјењивање усаглашености производа (цертификациона тијела, лабораторије, контролна
тијела или друга тијела која су независна од произвођача,
увозника или дистрибутера) и
д) дају додатне информације за привредне субјекте и
друга заинтересована лица о важећим техничким прописима, поступцима оцјењивања усаглашености, именованим
тијелима за оцјењивање усаглашености и вршењу надзора
над спровођењем овог закона, као и о другим питањима
која су уређена овим законом.
Члан 7.
Завод води и одржава базу стандарда и републичка је
контакт тачка за стандарде и прописе.
Члан 8.
(1) Тијело за оцјењивање усаглашености је прaвнo лицe
које спроводи оцјењивање усаглашености, укључујући еталонирање, испитивање, цертификацију и контролисање.
(2) Именовано тијело за оцјењивање усаглашености
је тијело за оцјењивање усаглашености које је именовало
надлежно министарство (у даљем тексту: имeнoвaнo тијело).
(3) Именовати се могу цертификациона тијела, контролна тијела, лабораторије или друга тијела.
(4) Имeнoвaнo тијело за послове оцјењивања усаглашености може ангажовати подизвођача, али који задовољава
исте услове као и именовано тијело.
Члан 9.
(1) Tиjeлo за оцјењивање усаглашености, именовано
посредством надлежних органа републичке управе, када
се пријави Европској комисији добија статус пријављеног
тијела.
(2) Пријављено тијело је oнo именовано тијело које је
пријављено Европској комисији као независна трећа страна
за обављање послова оцјењивања усаглашености за одређено подручје.
(3) Пријављивање именованих тијела из Републике
Српске, односно БиХ Европској комисији обавља надлежна
институција за пријављивање у складу са одговарајућим
прописима.
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III - ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ПРОИЗВОДЕ И
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
Члан 10.
Технички пропис је сваки пропис којим се за појединачни производ, односно групе производа (у даљем тексту:
производ) уређује најмање један од сљедећих елемената:
а) технички захтјеви које обавезно испуњава производ
који се испоручује на тржиште,
б) поступак оцјењивања усаглашености,
в) захтјев за безбједност производа током његове употребе,
г) редовне и ванредне прегледе производа током његове
употребе,
д) документа који прате производ приликом стављања
на тржиште или употребу,
ђ) знак и начин означавања производа,
е) захтјеве које је обавезно да испуни тијело за оцјењивање усаглашености и
ж) захтјеве у погледу паковања и обиљежавања.
Члан 11.
Приликом припреме, доношења и примјене техничких
прописа узимају се у обзир:
а) међународна начела и преузете обавезе и начела из
међународних уговора потписаних ради спречавања непотребних ограничења у слободној трговини,
б) равноправност домаћих и страних производа на тржишту,
в) коришћење БАС стандарда којима се преузимају
међународни стандарди као основи за припрему техничког прописа, при чему се мора водити рачуна да тај пропис
буде усаглашен (хармонизован) са законодавством Европске уније,
г) одређивање примјереног рока за почетак примјене
техничког прописа,
д) промијењене околности које су наступиле послије
доношења техничког прописа, ради његове измјене или
стављања ван примјене,
ђ) остваривање циљева техничког прописа на начин
који је најмање ограничавајући по трговину и
е) захтјеве које производ треба да испуњава првенствено у погледу функционалних карактеристика, а не у погледу дизајна или описних карактеристика производа.
Члан 12.
(1) Технички захтјеви и остали захтјеви на које се позива технички пропис могу бити прописани позивањем директно на БАС стандарде или техничким спецификацијама.
(2) Стандарди и техничке спецификације на које се позива технички пропис су обавезујући за примјену и њихова
листа саставни је дио техничког прописа.
(3) Листа стандарда на које се позива технички пропис
из става 2. овог члана објављује се на службеној интернет
страници надлежног министарства и службеној интернет
страници Завода.
(4) Завод води и одржава регистар техничких прописа
Републике Српске.
Члан 13.
Стандарди или техничке спецификације добровољно се
примјењују када се на њих не позива технички пропис.
Члан 14.
Технички пропис може упућивати на БАС стандард на
два начина:
а) да је једини начин постизања усаглашености са захтјевима тог прописа испуњавање захтјева БАС стандарда
на који се технички пропис позива или
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б) да је један од могућих начина постизања усаглашености са захтјевима тог прописа испуњавање захтјева БАС
стандарда на који се технички пропис позива.
Члан 15.
(1) Техничким прописом може се одредити да је једини
начин постизања усаглашености са захтјевима тог прописа
испуњавање захтјева техничке спецификације на коју се технички пропис позива.
(2) Надлежно министарство утврђује листу техничких
спецификација из става 1. овог члана која се објављује у
“Службеном гласнику Републике Српске”, а техничке спецификације објављују се на службеној интернет страници
надлежног министарства.
IV - ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 16.
(1) Производ који се ставља на тржиште или у употребу
у Републици Српској обавезно је усаглашен са захтјевима
из прописа који се односе на тај производ.
(2) Провјера усаглашености производа са прописаним
захтјевима врши се путем оцјењивања усаглашености.
Члан 17.
(1) Обавеза оцјењивања усаглашености утврђује се
техничким прописом.
(2) Техничким прописом уређује се да оцјењивање усаглашености производа прије његовог стављања на тржиште
или упoтрeбу може спровести, односно у њему учествовати
произвођач или именовано тијело за оцјењивање усаглашености.
(3) Техничким прописом се одређује врста дoкумeнтa о
усаглашености коју је испоручилац дужан да изда или обезбиједи за производ прије његовог стављања на тржиште
или употребу.
(4) Влада доноси уредбу којом се прописује спровођење
оцјењивања усаглашености и начин именовања тијела за
оцјењивање усаглашености производа, као и садржај и изглед дoкумeнтa о усаглашености.
Члан 18.
(1) Техничким прописом утврђује се начин оцјењивања
усаглашености који може да обухвати примјену једног поступка, неколико поступака или комбинацију различитих
поступака оцјењивања усаглашености.
(2) Поступци оцјењивања усаглашености из става 1.
овог члана утврђују се посредно стандардом или техничком спецификацијом на које се позива технички пропис.
Члан 19.
(1) Када је техничким прописом утврђено да оцјењивање усаглашености спроводи произвођач, тим прописом
дефинишу се и захтјеви који се односе на интерну контролу
производње.
(2) Интерна контрола производње обухвата све мјере које су потребне да процес производње и праћење тог
процеса обезбиједи усаглашеност производа са техничким
прописом који се на њега односи.
(3) Произвођач oбeзбjeђуjе документ о усаглашености
и техничку документацију, у складу са прописаним захтјевима.
Члан 20.
Када је техничким прописом утврђено да оцјењивање
усаглашености спроводи именовано тијело за оцјењивање
усаглашености, то тијело обавезно је да испуни сљедеће
условe:
а) да има стручно оспособљена запослена и друга ангажована лица у одговарајућој области и обиму за које је
тијело за оцјењивање усаглашености имeнoвaнo,
б) да обезбиједи потребну опрему и простор,
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в) да обезбиједи независност и непристрасност у односу на лица повезана са производом који је предмет оцјењивања усаглашености,
г) да посједује акт о додјели акредитације прибављен у
поступку акредитације код Института за акредитацију БиХ
(у даљем тексту: БАТА) или неког другог међународно признатог акредитационог тијела,
д) да има прописане процедуре за поступање са приговорима на његов рад и донесене одлуке,
ђ) да обезбиједи чување пословне тајне и
е) да обезбиједи осигурање од одговорности за штету.
Члан 21.
(1) Када је техничким прописом утврђено да оцjењивање усаглашености спроводи имeнoвaнo тијело, рjешење
о његовом именовању издаје надлежно министарство у
складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
(2) Надлежно министарство издаје рјешење о
имeнoвaњу ако тијело за оцјењивање усаглашености које је
поднијело захтјев за имeнoвaњe испуњава услове из члана
20. овог закона.
(3) Техничким прописом може се утврдити да у поступку оцјењивања усаглашености поједине активности,
умјесто именованог тијела, може да спроводи акредитовано тијело које је у саставу произвођача.
(4) Тијело из става 3. овог члана обавезно се организује као засебна организациона јединица произвођача,
којој није дозвољено да учествује у изради, стављању на
тржиште или коришћењу, инсталацији или одржавању производа које оцјењује и може да пружа услуге искључиво
произвођачу у чијем се саставу налази.
(5) Рјешење из става 2. овог члана доноси се са роком
важења до пет година.
(6) Надзор и контролу над именованим тијелом врши
надлежно министарство.
Члан 22.
(1) Имeнoвaнo тијело обавезно је независни привредни
субјекат и не може бити укључен у пројектовање, производњу или израду, стављање на тржиште или коришћење,
инсталацију или одржавање производа које оцјењује.
(2) Остали услови и начин именовања тијела, те начин
спровођења оцјењивања усаглашености из става 1. овог
члана уређују се уредбом из члана 17. став 4. овог закона.
(3) Посебни услови које је обавезно да испуни именовано тијело могу бити утврђени у техничком пропису који се
односи на производ из члана 10. овог закона.
Члан 23.
Именовано тијело дужно је да обавјештава надлежно
министарство о:
а) одбијању издавања, ограничавању, привременом или
трајном одузимању исправе о усаглашености за неки производ,
б) измијењеним околностима из рјешења о његовом
именовању које могу да утичу на обим и захтјеве именовања,
в) захтјевима надлежних инспектора у вези са оцјењивањем усаглашености,
г) повјеравању послова подизвођачу,
д) извршеном оцјењивању усаглашености у обиму свог
именовања у земљи и иностранству и
ђ) другим активностима у вези са оцјењивањем усаглашености.
Члан 24.
(1) Ако надлежно министарство утврди да именовано
тијело више не испуњава прописане условe и не извршава
своје обавезе, доноси рјешење којим се укида рјешење о
именовању и прије истека рока на који му је оно издато.
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(2) Прије укидања рјешења из става 1. овог члана, надлежно министарствo може, узимајући у обзир значај недостатака у погледу испуњавања захтјева или извршавања
обавеза, писмено да упозори именовано тијело о недостацима у погледу испуњавања захтјева или извршавања обавеза и одреди рок за отклањање тих недостатака који не
може бити дужи од 60 дана.
(3) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и против
њега се може покренути управни спор пред надлежним судом.
Члан 25.
У случају доношења рјешења из члана 24. овог закона или у случају да именовано тијело престане са радом,
надлежно министарство рjeшeњeм налаже том тијелу да у
одређеном року изврши пренос документације која се односи на оцјењивање усаглашености другом именованом
тијелу, по избору произвођача, односно омогући доступност те документације надлежним органима.
Члан 26.
(1) Надлежно министарство води рeгистaр именованих
тијела за оцјењивање усаглашености производа из своје надлежности.
(2) Oбједињену листу именованих тијела за оцјену усаглашености производа у Републици Српској води Завод.
(3) Надлежно министарство дужно је да достави обавјештење о именовању тијела за оцјењивање усаглашености, као и престанку именовања Заводу у року од 30 дана
од дана именовања, односно престанка именовања и објави
га у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(4) Обавјештење из става 3. овог члана садржи назив
и адресу именованог тијела за оцјењивање усаглашености,
временска ограничења именовања и групе производа и поступака оцјењивања усаглашености за које је именовано
тијело за оцјењивање усаглашености именовано.
V - ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА,
ДИСТРИБУТЕРА И ВЛАСНИКА ПРОИЗВОДА
Члан 27.
Производ се ставља на тржиште, односно испоручује на
тржишту само ако је усаглашен са прописаним техничким
захтјевима, ако је његова усаглашеност оцијењена према
прописаном поступку, ако је означен у складу са прописима
и ако га прате прописане исправе о усаглашености и друга
прописана документација.
Члан 28.
(1) Производи за које техничким или другим прописом
није прописано спровођење поступака оцјењивања усаглашености могу се на захтјев добављача подвргнути поступку добровољне цертификације.
(2) Поступке добровољне цертификације обављају
тијела за оцјењивање усаглашености или именована тијела за оцјењивање усаглашености, а оцјењивање усаглашености може сe вршити и према добровољним домаћим или
међународним стандардима и техничким спецификацијама
или техничким спецификацијама произвођача.
Члан 29.
(1) Привредни субјекат који ставља или испоручује
производ на тржиште Републике Српске одговоран је за
усклађеност производа са захтјевима из прописа који се односе на тај производ.
(2) Привредни субјекат из става 1. овог члана одговоран
је за тачност и потпуност података који се односе на производ и обавезан је да обезбиједи да подаци буду у складу
са захтјевима прописаним за тај производ.
Члан 30.
(1) Ако се утврди да производ који је усаглашен са
техничким прописом може да угрози здравље или безбједност људи, потрошача, животиња или биљака, животну
средину или имовину, привредни субјекат, у сарадњи са надлежним органима, предузима све потребне мјере у циљу
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ограничавања испоруке на тржишту, забране стављања или
испоруке производа на тржишту, повлачења, односно опозивања производа у складу са прописима којима се уређују
безбједност производа и надзор над тржиштем.
(2) Нaдлeжнo министaрствo брише стандард или
техничку спецификацију са листе стандарда или техничких
спецификација из члана 12. овог закона ако се утврди да,
као посљедица незадовољавајућих техничких рјешења,
производ из става 1. овог члана није безбједан.
(3) Нaдлeжнo министaрствo oбавјештава Завод и Институт за стандардизацију БиХ о брисању стандарда са списка
стандарда на које упућује одговарајући технички пропис.
1. Обавезе произвођача
Члан 31.
(1) Прије стављања производа на тржиште произвођач
је обавезан осигурати да је производ конструисан и произведен у складу са захтјевима утврђеним у прописима који
се односе на тај производ.
(2) У случају када прописи из става 1. овог члана то
уређују, произвођач је обавезан да изради прописану
техничку документацију и обезбиједи спровођење одговарајућег поступка оцјењивања усаглашености производа.
(3) Када је поступком оцјењивања усаглашености из
става 2. овога члана доказана усаглашеност производа с
прописаним захтјевима, произвођач је обавезан да сачини
декларацију о усаглашености и стави знак усаглашености
када је то прописано.
Члан 32.
Произвођач је дужан да:
а) техничку документацију чува у прописаном року,
б) декларацију о усаглашености чува у прописаном
року,
в) када је прописано, врши испитивање узорака производа на тржишту, анализира информације, води регистар
рекламација и обавјештава дистрибутере о неусаглашеним
производима, као и корективним мјерама предузетим по налогу или у сарадњи са надлежним органима, у циљу избјегавања ризика које неусаглашени производ представља и
г) врши друге активности утврђене техничким прописом за поједине производе.
Члан 33.
(1) Произвођач може да овласти заступника да извршава његове обавезе дајући му писмено овлашћење, које овлашћеном заступнику омогућава да:
а) чува декларацију о усаглашености и техничку документацију у прописаном року,
б) доставља надлежним органима све информације и
документацију неопходну за доказивање усаглашености
производа и
в) сарађује са надлежним органима у свим корективним
мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика које производ представља.
(2) Забрањено је да произвођач на заступника произвођача пренесе своје обавезе производње, усаглашавање
производа са прописаним захтјевима и израду техничке
документације.
Члан 34.
(1) Произвођач ставља знак усаглашености на производ
који је усаглашен са техничким прописом.
(2) На производ који није усаглашен са прописаним
захтјевима, односно на производ за који није прописано
стављање знака усаглашености забрањено је стављати знак
усаглашености.
(3) Забрањено је на производ стављати знак који није
прописани знак усаглашености, а који на њега подсјећа
својим садржајем или обликом, чиме би потрошача или
другог корисника могао да доведе у заблуду да је ријеч о
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знаку усаглашености или ако би се стављањем другог знака
на производ смањила видљивост, односно читљивост знака
усаглашености.
(4) Влада уредбом из члана 17. став 4. овог закона прописује облик, изглед и садржај знака усаглашености.
2. Обавезе увозника
Члан 35.
(1) Увозник је обавезан да на тржиште Републике Српске ставља само производ усаглашен са захтјевима утврђеним у прописима који се односе на тај производ.
(2) Прије стављања производа на тржиште увозник је
обавезан да провјери да ли је произвођач израдио техничку
документацију, спровео одговарајући поступак оцјењивања
усаглашености, обезбиједио да производ носи прописану
ознаку усаглашености или друге ознаке, обезбиједио да
производ буде праћен прописаним документима и да ли је
задовољио све прописане захтјеве.
Члан 36.
(1) Када увозник сматра или основано сумња да производ није усаглашен са одредбама прописа који се примјењују на тај производ, није дозвољено ставити производ
на тржиште док се не спроведе његово усаглашавање.
(2) Када производ представља ризик по здравље или
безбједност људи, потрошача, животиња или биљака, животну средину или имовину, увозник је без одгађања обавезан да о томе обавијести произвођача и надлежни инспекцијски орган.
Члан 37.
Увозник је обавезан:
а) на производу навести свој назив, регистровано трговачко име или регистровани трговачки знак и контакт адресу, или уколико то није могуће, на његовој амбалажи или у
документу који прати производ,
б) обезбиједити да производ прати упутство и информација о безбједности на једном од службених језика у Републици Српској,
в) да док је производ под његовом одговорношћу осигура да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са прописаним захтјевима,
г) да у свим случајевима када то сматра потребним,
због ризика који производ представља, а да би заштитио
здравље и безбједност потрошача, спроводи испитивање
узорака производа које намјерава ставити на тржиште, истражити и, по потреби, водити књигу притужби о неусаглашеним производима и повлачењима производа, те о томе
обавијестити дистрибутере,
д) чувати техничку документацију и декларацију о усаглашености након што је производ ставио на тржиште, у
периоду наведеном у пропису који се односи на тај производ,
ђ) доставити надлежном инспекцијском органу, на захтјев, све податке и документа неопходна за доказивање усаглашености производа на језику који потрошачи и други
корисници могу лако разумјети и
е) на захтјев надлежног инспекцијског органа сарађивати у свим радњама предузетим да би се спријечио или
отклонио ризик, а који представља производ стављен на
тржиште.
Члан 38.
Када увозник сматра или основано сумња да производ
који је ставио на тржиште није усаглашен са одредбама
прописа који се примјењују на тај производ, дужан је да одмах предузме потребне корективне мјере и радње да би се
извршило потребно усаглашавање или повукао с тржишта
и спријечило његово дистрибуирање, а када производ представља ризик, увозник је обавезан да о томе без одгађања
обавијести надлежни инспекцијски орган наводећи податке, посебно о неусаглашености производа, као и о свим
предузетим корективним мјерама и радњама.
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3. Обавезе дистрибутера, власника или корисника
производа у употреби

Члан 39.
(1) Дистрибутер је дужан да:
а) провјери да ли је производ означен прописаним знаком усаглашености и да ли га прати прописана документација,
б) у случају основане сумње да производ није усаглашен са прописаним захтјевима, испоручи производ на тржиште, тек након што произвођач усагласи производ са
тим захтјевима, као и да о томе обавијести произвођача или
увозника и надлежне органе, ако производ није безбједан,
в) обезбиједи да, прије испоруке производа на тржиште,
услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност
производа са прописаним захтјевима и
г) врши друге активности утврђене техничким прописом за поједине производе.
(2) Дистрибутер се сматра произвођачем и преузима
његове обавезе када стави на тржиште производ под својим
именом или жигом, односно ако измијени производ који је
већ стављен на тржиште у мјери која утиче на усаглашеност са прописаним захтјевима.
Члан 40.
(1) Технички пропис којим се уређује обавезан редован,
односно периодичан преглед производа у употреби доноси
надлежно министарство.
(2) Ако је прописом утврђен редован, односно периодични преглед производа ради потврђивања његове безбједности током вијека употребе, власник или корисник
производа може да стави у употребу, односно да омогући
употребу тог производа само ако су извршени прописани
прегледи којима је потврђена његова безбједна употреба.
(3) Техничким прописом из става 1. може да се одреди
да прописане прегледе врши именовано тијело.
(4) На начин вршења прописаних прегледа из става 3. овог
члана сходно се примјењују одредбе чл. 11. до 27. овог закона.
VI - НАДЗОР
Члан 41.
(1) Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врше надлежни републички
органи управе.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба
овог закона и прописа донесених на основу њега врши Инспекторат, посредством надлежних републичких инспектора, односно инспектора у јединицама локалне самоуправе.
Члан 42.
(1) У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектори, осим овлашћења утврђених прописом којим се
уређује област инспекцијског надзора, имају права и дужности да:
а) захтијевају од произвођача, увозника или дистрибутера све потребне информације о производу и увид у пратећа документа о усаглашености и прописану техничку
документацију,
б) обаве одговарајуће провјере, односно контролу усаглашености, узму узорке производа када оцијене као потребно и дају их на испитивање, у циљу провјере усаглашености са техничким захтјевима, након што су производи
стављени и испоручени на тржиште или прије почетка њихове употребе,
в) провјере да ли су извршени прописани прегледи који
потврђују безбједност производа током њихове употребе,
када је то прописом дефинисано,
г) наложе отклањање утврђених неусаглашености у
одређеном року,
д) наложе да се производи означе прописаним знацима
усаглашености, односно да се уклоне недозвољене ознаке,
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ђ) наложе да се уз производ обезбиједе прописана документа (декларација, резултат испитивања, извјештај о
контролисању),
е) наложе ограничења или забране испоруку производа
на тржишту чије безбједносне карактеристике нису у складу са одговарајућим прописом и спроведу додатне мјере у
складу са законом које ће обезбиједити да се ограничење
или забрана поштује,
ж) наложе повлачење или опозивање производа који
нису усаглашени са прописаним захтјевима или су опасни
за употребу,
з) обавијесте надлежно министарство које је донијело
технички пропис који се односи на производ за који су у
току инспекцијске контроле утврђене неусаглашености
ради предузимања одговарајућих мјера и
и) наложе уништавање неусаглашених производа ако
представљају озбиљан ризик за безбједност, живот и здравље људи, животиња и биљака, као и заштиту животне средине.
(2) Ако надлежни инспекцијски орган не располаже
потребним стручним знањем или опремом за вршење контроле усаглашености производа, дужан је контролу усаглашености повјерити одговарајућем тијелу за оцјењивање
усаглашености, односно контролном тијелу именованом у
складу са одредбама овог закона.
(3) Трошкове контроле усаглашености производа, као
и друге трошкове који настану у поступку инспекцијског
надзора, сноси произвођач са сједиштем у Републици Српској, увозник или дистрибутер ако се утврди да производ
није усаглашен са прописаним захтјевима.
(4) У случају да надлежни царински орган не дозволи
увоз производа у Републику Српску који не прати прописана документација или када посумња да производ није усаглашен са прописаним захтјевима, надлежни инспекцијски
орган је дужан да се одазове на позив царинског органа и
изврши контролу производа и пратеће документације, те о
резултатима контроле обавијести царински орган у року од
три радна дана од позива царинског органа.
(5) Када надлежни инспекцијски орган утврди да производ из става 4. овог члана није у складу са прописаним
захтјевима и може да угрози безбједност, живот и здравље
људи, животиња и биљака, као и заштиту животне средине,
дужан је да предузме мјере забране стављања производа на
тржиште прописане посебним законом.
(6) Жалба против рјешења којим је надлежни инспектор наложио предузимање мјера из става 1. овог члана не
одгађа извршење рјешења.
VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице ако:
а) спроводи оцјењивање усаглашености без рјешења о
именовању (члан 21),
б) не обезбиједи да производ буде конструисан и произведен у складу са захтјевима утврђеним у прописима који
се односе на тај производ, односно ако не изради прописану техничку документацију и обезбиједи спровођење одговарајућег поступка оцјењивања усаглашености производа
и ако не састави декларацију о усаглашености и стави прописану ознаку усаглашености (члан 31),
в) у прописаном року не чува техничку документацију и декларацију о усаглашености, за производе за које
је то прописано не врши испитивање узорака производа
на тржишту, не води регистар рекламација, не обавјештава
дистрибутере о неусаглашеним производима, не сарађује
са надлежним органима у свим корективним мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика који неусаглашени производ представља или не врши друге активности утврђене
техничким прописом за поједине производе (члан 32),
г) стави знак усаглашености на производ који није усаглашен са техничким прописом или стави знак усаглаше-
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ности на производ за који није прописано стављање знака усаглашености, стави на производ други знак који није
прописани знак усаглашености већ на њега само подсјећа
својим садржајем или обликом или ако би се стављањем
дугог знака на производ смањила видљивост, односно читљивост знака усаглашености (члан 34),
д) на тржиште Републике Српске стави производ који
није усаглашен са одредбама прописа који се примјењују
на тај производ, односно ако прије стављања производа на
тржиште не провјери да ли је произвођач израдио техничку
документацију и спровео одговарајући поступак оцјењивања усаглашености, да ли је обезбиједио да производ носи
прописану ознаку усаглашености или друге ознаке, да ли је
обезбиједио праћење прописаним документима и да ли је
задовољио све прописане захтјеве (члан 35),
ђ) за производ који представља ризик по здравље или
безбједност људи, потрошача, животиња или биљака, животну средину или имовину не обавијести произвођача и
надлежни инспекцијски орган (члан 36),
е) на производу или његовој амбалажи или у документу који прати производ не наведе свој назив, регистровано
трговачко име или регистровани трговачки знак и контакт
адресу, ако не обезбиједи да производ прати упутство и информација о безбједности на једном од службених језика
у Републици Српској, ако не обезбиједи да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа
са прописаним захтјевима, ако не спроводи испитивање
узорака производа које намјерава ставити на тржиште и не
води књигу притужби о неусаглашеним производима и повлачењима производа и о томе уредно обавјештава дистрибутере, ако не чува техничку документацију и декларацију
о усаглашености након што је производ ставио на тржиште,
у периоду наведеном у пропису који се односи на тај производ, ако на захтјев надлежног инспекцијског органа не
достави све податке и документа неопходна за доказивање
усаглашености производа на језику који потрошачи и други
корисници могу лако разумјети (члан 37),
ж) за производ који је ставио на тржиште, а за који сматра или основано сумња да није усаглашен са одредбама
прописа који се примјењују на тај производ, не предузме
потребне корективне мјере и радње да би се извршило потребно усаглашавање или повукао с тржишта и спријечило
његово дистрибуирање и ако за производ који представља
ризик не обавијестити надлежни инспекцијски орган (члан
38),
з) у случају основане сумње да производ није усаглашен са прописаним захтјевима стави производ на тржиште
прије него што буде усаглашен са тим захтјевима, ако о
томе не обавијести произвођача или увозника, као и надлежне органе у случају да производ није безбједан и ако
не обезбиједи да, прије испоруке производа на тржиште,
услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност
производа са прописаним захтјевима (члан 39) и
и) стави, односно омогући употребу производа за који
нису извршени прописани прегледи којима је потврђена
његова безбједност током вијека употребе (члан 40).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 300 КМ
до 900 КМ.
Члан 44.
За прекршај из члана 43. т. б), в), з) и и) казниће се предузетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 45.
За прекршај из члана 43. тачка з) казниће се физичко
лице новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ.
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Влада Републике Српске ће у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона донијети Уредбу о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања
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тијела за оцјењивање усаглашености производа (члан 17.
став 4).
Члан 47.
До доношења техничких прописа из члана 6. став 1.
тачка б) овог закона примјењују се технички прописи и
стандарди бивше СФРЈ и СРБиХ преузети чланом 12.
Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/92).
Члан 48.
(1) Документ о усаглашености и знаци усаглашености
издати у иностранству важе у Републици Српској, у складу са међународним уговорима чији је потписник Босна и
Херцеговина.
(2) Документ о усклађености и ознаке усклађености
издате у државама са којима БиХ није потписала међународне уговоре из става 1. овог члана могу се признати ако су
они издати у складу са прописима којима се уређују технички захтјеви за производе, а који су истовјетни техничким
захтјевима уређеним у прописима БиХ и ако је оспособљеност тијела која су учествовала у поступку оцјењивања
усаглашености утврђена према истом поступку и условима
који су прописани за та тијела у прописима БиХ.
Члан 49.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о стандардизацији (“Службени гласник Републике Српске”,
број 36/99).
Члан 50.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2280/13
31. октобра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1674
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
локалној самоуправи, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет првој сједници, одржаној
31. октобра 2013. године, а Вијеће народа 11. новембра
2013. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3508/13
12. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 1.
У Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) члан 1.
мијења се и гласи:
“Овим законом уређују се систем локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе, начин и услови њиховог
формирања, послови локалне самоуправе, органи јединица
локалне самоуправе, имовина и финансирање јединица локалне самоуправе, акти и јавност рада органа јединица локалне самоуправе, поступак административног надзора над
радом органа јединица локалне самоуправе, сарадња орга-

