
сник са зо ве скуп шти ну ра ди до но ше ња ака та из ста ва 1.
овог чла на.

(5) По сло ве из над ле жно сти скуп шти не јед но чла ног
ак ци о нар ског дру штва, од но сно јед но чла ног дру штва са
огра ни че ном од го вор но шћу вр ши за ко ном овлашће ни
пред став ник је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(6) У оста лим ак ци о нар ским дру штви ма и дру штви ма
са огра ни че ном од го вор но шћу, је ди ни цу ло кал не са мо  -
упра ве у скуп шти ни дру штва за сту па за ко ном овлашће ни
пред став ник је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или ли це ко је
он овла сти.

Члан 6.

(1) У пред у зе ћу из чла на 5. став 1. овог за ко на, у ко јем
ни је утвр ђе на ври јед ност др жав ног ка пи та ла пре ма по чет -
ном би лан су ста ња, а на ко јем се пра во сво ји не пре но си на
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ври јед ност др жав ног ка пи -
та ла утвр ђу је се рје ше њем Ин ве сти ци о но-раз вој не бан ке
Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Бан ка)
на осно ву по сљед њих го ди шњих фи нан сиј ских из вје шта ја.

(2) У по ступ ку утвр ђи ва ња ври јед но сти др жав ног ка -
пи та ла из ста ва 1. овог чла на, над ле жни ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве има пра во да за тра жи ре ви зи ју фи нан -
сиј ских из вје шта ја или про цје ну ври јед но сти ка пи та ла.

Члан 7.

(1) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да рас по ла же
ка пи та лом на ко јем се пре не се пра во сво ји не у скла ду са
овим за ко ном, под усло вом да се ње но уче шће у основ ном
ка пи та лу пред у зе ћа не сма њи ис под 51%.

(2) У пред у зе ћу у чи јем је основ ном ка пи та лу уче шће
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на кон пре но са пра ва сво ји не
у скла ду са овим за ко ном ма ње од 51%, је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве мо же да рас по ла же пре не се ним ка пи та лом под
усло вом да се ње но уче шће у основ ном ка пи та лу пред у зе -
ћа не сма њи ис под 26%.

(3) Уче шће је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у основ ном
ка пи та лу пред у зе ћа не мо же се сма њи ти по би ло ко јем
осно ву ис под про це на та на ве де них у ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 8.

(1) При ли ком упи са пре но са пра ва сво ји не на ак ци ја ма
у Цен трал ном ре ги стру хар ти ја од ври јед но сти а.д. Ба ња
Лу ка (у да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар) са Ре пу бли ке
на је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве, Цен трал ни ре ги стар ће
по слу жбе ној ду жно сти упи са ти за бра ну пра ва рас по ла га -
ња на пре не се ним ак ци ја ма, до про це на та ко ји су на ве де ни
у чла ну 7. ст. 1. и 2. овог за ко на.

(2) При ли ком упи са пре но са пра ва сво ји не на удје лу у
суд ском ре ги стру са Ре пу бли ке на је ди ни цу ло кал не са мо -
у пра ве, ре ги стар ски суд ће по слу жбе ној ду жно сти упи са -
ти за бра ну пра ва рас по ла га ња на пре не се ном удје лу до
про це на та ко ји су на ве де ни у чла ну 7. ст. 1. и 2. овог за ко -
на.

Члан 9.

Пред у зе ће је ду жно да, у ро ку од три да на од окон ча ња
по сту па ка код над ле жних јав них ре ги ста ра, оба ви је сти
Бан ку о пре но су пра ва сво ји не на ка пи та лу из чла на 3. овог
за ко на на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 10.

(1) Да ном упи са пре но са пра ва сво ји не на ак ци ја ма у
Цен трал ни ре ги стар, од но сно да ном упи са пре но са пра ва
сво ји не на удје лу у суд ски ре ги стар пре не се не ак ци је, од -
но сно удио, иск њи жа ва ју се из имо ви не Ак циј ског фон да.

(2) На кон упи са пре но са сво ји не из ста ва 1. овог чла на,
Вла да ће раз ри је ши ти ду жно сти име но ва не пред став ни ке
др жав ног ка пи та ла у скуп шти на ма ак ци о на ра пред у зе ћа.

(3) Над ле жни ор га ни пред у зе ћа мо гу да до не су од лу ку
о ра зр је ше њу чла но ва ор га на пред у зе ћа ко ји су пред ло же -
ни и иза бра ни као пред став ни ци др жав ног ка пи та ла и при -
је ис те ка ман да та на ко ји су иза бра ни.

Члан 11.

(1) На кон ис те ка ро ка из чла на 5. став 1. овог за ко на,
Бан ка је ду жна, у ро ку од 30 да на, да по кре не по сту пак
сма ње ња основ ног ка пи та ла Ак циј ског фон да по осно ву
пре но са пра ва сво ји не на ка пи та лу из чла на 3. овог за ко на
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) Од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла об ја вљу је се
у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и јед ном днев -
ном ли сту до ступ ном на те ри то ри ји Ре пу бли ке, два пу та у
раз ма ку од 15 да на, са по зи вом по вје ри о ци ма да при ја ве
сво ја по тра жи ва ња у ро ку од де сет да на од да на дру гог
обја вљи ва ња.

Члан 12.

Над зор над при мје ном овог за ко на вр ши ће Ми ни стар -
ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,
Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за и Ми ни стар ство упра ве и
ло кал не са мо у пра ве.

Члан 13.

Овај за кон об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2011. го ди не.

Број: 01-657/10 Предсједник
11. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРЕД МЕ ТИ МА ОП ШТЕ
УПО ТРЕ БЕ

Про гла ша вам За кон о пред ме ти ма оп ште упо тре бе, ко -
ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на
Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја
2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010. године
потврди ло да усво је ним За ко ном о пред ме ти ма оп ште упо -
тре бе ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту -
тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-524/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ПРЕД МЕ ТИ МА ОП ШТЕ УПО ТРЕ БЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Овим за ко ном се, у свр ху за шти те здра вља љу ди и
жи вот не сре ди не, уре ђу ју усло ви ко је у по гле ду без бјед но -
сти мо ра ју ис пу ња ва ти пред ме ти оп ште упо тре бе ко ји се
про из во де или уво зе ра ди ста вља ња на тр жи ште, оба вља -
ње дје лат но сти про из вод ње и ста вља ња на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе, ре кла ми ра ње, здрав стве ни над зор и
дру га пи та ња у ве зи са пред ме ти ма оп ште упо тре бе.

(2) Од ред бе овог за ко на од но се се и на си ро ви не и ади -
ти ве у про из вод њи пред ме та оп ште упо тре бе.

Члан 2.

По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

а) пред ме ти оп ште упо тре бе су:

1) ма те ри ја ли и пред ме ти ко ји до ла зе у не по сре дан до -
дир са хра ном,

2) пред ме ти ши ро ке по тро шње,

3) дје чи је играч ке,

4) де тер џен ти;
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б) про из вод озна ча ва би ло ко ји про из вод ко ји је на  -
мије њен по тро ша чи ма, би ло да је нов, коришћен или пре -
ра ђен;

в) без бје дан про из вод озна ча ва про из вод ко ји под нор -
мал ним усло ви ма упо тре бе уз зах ти је ва но одр жа ва ње не
пред ста вља би ло ка кву опа сност или са мо ми ни мум опа -
сно сти, ко ја је у скла ду са упо тре бом тог про из во да, узи -
ма ју ћи у об зир ка рак те ри сти ке про из во да, ути цај на дру ге
про из во де, оби ље жа ва ње, упо зо ре ња или упут ства за ње -
го ву упо тре бу или ин фор ма ци је ко је се ти чу тог про из во -
да;

г) опа сан про из вод је сва ки про из вод ко ји не ис пу ња ва
де фи ни ци ју без бјед ног про из во да;

д) озби љан ри зик озна ча ва би ло ко ју озбиљ ну опа -
сност, укљу чу ју ћи и оне ви до ве опа сно сти ко је ни су тре -
нут не, а зах ти је ва ју бр зу ин тер вен ци ју над ле жних ор га на;

ђ) про из во ђач је прав но или фи зич ко ли це (пред у зет -
ник) ко је је ре ги стро ва но за оба вља ње дје лат но сти про  -
извод ње пред ме та оп ште упо тре бе, којe има сје ди ште у Ре -
пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка);

е) ди стри бу тер је прав но или фи зич ко ли це (пред у зет -
ник) ко је се ба ви про ме том пред ме та оп ште упо тре бе у
лан цу снаб ди је ва ња, ко ја не сми је има ти ути цај на без бјед -
ност про из во да;

ж) ста вља ње про из во да на тр жи ште је пре воз, скла ди -
ште ње, про да ја, ко ри шће ње, од но сно упо тре ба пред ме та
оп ште упо тре бе у пру жа њу услу га, као и сва ки дру ги на -
чин њи хо вог ста вља ња на тр жи ште, укљу чу ју ћи уве зе не
пред ме те оп ште упо тре бе и пред ме те оп ште упо тре бе на -
ми је ње не за из воз;

з) по вла че ње про из во да под ра зу ми је ва сва ку мје ру ко -
јом се спре ча ва ди стри бу ци ја или вра ћа опа сан про из вод
ко ји је учи њен до ступ ним по тро ша чу и

и) стан дард под ра зу ми је ва стан дард усво јен од европ -
ских ти је ла за стан дар ди за ци ју об ја вљен у Европ ској уни -
ји (ЕУ), стан дард об ја вљен у БиХ (БАС) и ISO стан дард.

II - БЕЗ БЈЕД НОСТ ПРЕД МЕ ТА ОП ШТЕ УПО ТРЕ БЕ

Члан 3.

На тр жи ште се мо ра ста ви ти без бје дан пред мет оп ште
упо тре бе.

Члан 4.

Под без бјед ним пред ме том оп ште упо тре бе под ра зу ми -
је ва се пред мет оп ште упо тре бе ко ји у по гле ду де кла ра ци је,
сен зор них свој ста ва, са ста ва, ми кро би о ло шке исправ но сти,
вр сте и са др жа ја штет них и дру гих ма те ри ја не мо гу штет -
но ути ца ти на здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну.

Члан 5.

(1) Ма те ри ја ли и пред ме ти ко ји до ла зе у не по сре дан
до дир са хра ном су ма те ри ја ли од ко јих су из ра ђе ни пред -
ме ти оп ште упо тре бе и пред ме ти ко ји до ла зе у не по сре дан
до дир са хра ном, као што су по су ђе, при бор, опре ма, уре -
ђа ји и ам ба ла жа ко ја се ко ри сти у по сло ва њу с хра ном.

(2) Ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем
тек сту: ми ни стар) ће до ни је ти пра вил ник о без бјед но сти
ма те ри ја ла и пред ме та из ста ва 1. овог чла на.

Члан 6.

(1) Пред ме ти ши ро ке по тро шње су по су ђе, при бор,
опре ма и уре ђа ји за про из вод њу ко зме тич ких про из во да,
ам ба ла жа за пред ме те ши ро ке по тро шње, ко зме тич ки про -
из во ди, сред ства за одр жа ва ње чи сто ће, ду ван, ду ван ске
пре ра ђе ви не и при бор за пу ше ње, као и пред ме ти и сред -
ства ко ја при ко ри шће њу до ла зе у не по сре дан до дир са ко -
жом и слу зни цом.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о без бјед но сти пред -
ме та ши ро ке по тро шње из ста ва 1. овог чла на.

Члан 7.

(1) Дје чи је играч ке су сви про из во ди или об ли ко ва ни
ма те ри ја ли на ми је ње ни за игру дје це до 14 го ди на ста ро -

сти и про из во ди ко ји мо гу до ћи у до дир са усном шу пљи -
ном и ко жом дје те та.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о без бјед но сти дје чи -
јих игра ча ка.

Члан 8.

Де тер џент је сва ка суп стан ца или пре па рат ко ји са др -
жи са пу не и/или дру ге сур фак тан те (по вр шин ски ак тив не
ма те ри је) и ко ри сти се за пра ње и чи шће ње, а ко ја мо ра
испу ња ва ти усло ве у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше
област хе ми ка ли ја.

Члан 9.

Пред мет оп ште упо тре бе сма тра се да ни је без бје дан
ако:

а) су пред ме ту оп ште упо тре бе са став или сен зор на
свој ства због фи зич ких, хе миј ских, ми кро би о ло шких или
дру гих про це са из ми је ње ни у мје ри да ни је при кла дан за
упо тре бу,

б) је по сво јој на мје ни, са ста ву, об ли ку или на чи ну
изра де и/или об ра де опа сан по здра вље ка да се упо тре бља -
ва у свр ху за ко ју је на ми је њен и на пред ви ђен на чин,

в) са др жи са стој ке и ади ти ве ко ји ни су до пу ште ни или
ако их са др жи у не до пу ште ној ко ли чи ни, или ако су тех но -
ло шки не пра вил но при ми је ње ни,

г) са др жи штет не ми кро ор га ни зме или њи хо ве про -
изво де или са др жи ми кро ор га ни зме и њи хо ве про из во де у
ко ли чи на ма ве ћим од до пу ште них,

д) са др жи штет не ма те ри је из над до пу ште них ко ли чи -
на,

ђ) са др жи при род не отров не ма те ри је у ко ли чи на ма
штет ним за здра вље,

е) у до ди ру с хра ном или дру гим пред ме том оп ште
упо тре бе от пу шта штет не ма те ри је у ко ли чи на ма ве ћим од
про пи са них или ма те ри је ко је мо гу ми је ња ти сен зор на
свој ства хра не и/или пред ме та оп ште упо тре бе или пре ла -
зе у ко ли чи на ма штет ним за здра вље,

ж) са др же ра ди о ну кли де из над од ре ђе не гра ни це или
су озра че ни из над гра ни це од ре ђе не про пи си ма,

з) је ме ха нич ки за га ђен при мје са ма ко је мо гу би ти
штет не за здра вље љу ди или иза зи ва ју га ђе ње и

и) не ма де кла ра ци ју или му је ис те као рок упо тре бе
озна чен на де кла ра ци ји и онај ко ји не ма по дат ке о ро ку
упо тре бе, а ра ди се о про из во ду за ко ји је то из ри чи то про -
пи са но.

Члан 10.

(1) Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња без бјед но сти пред ме та
оп ште упо тре бе мо гу оба вља ти ла бо ра то ри је овлашће не
од стра не Ми ни стар ства (у да љем тек сту: овлашће на ла бо -
ра то ри ја).

(2) Ми ни стар до но си рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за
оба вља ње ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња, про тив ко јег ни је
до зво ље на жал ба, али се мо же по кре ну ти управ ни спор.

(3) Рје ше ње из ста ва 2. овог чла на об ја вљу је се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о утвр ђи ва њу усло ва у
по гле ду ка дра, про сто ра и опре ме ко је мо ра ју ис пу ња ва ти
овлашће не ла бо ра то ри је.

Члан 11.

На кна ду тро шко ва утвр ђи ва ња без бјед но сти пред ме та
оп ште упо тре бе ко ји се про из во де или ста вља ју на тр жи -
ште сно си про из во ђач или ди стри бу тер.

III - ПРО ИЗ ВОД ЊА И СТА ВЉА ЊЕ НА ТР ЖИ ШТЕ

Члан 12.

(1) Про из во ђач је ду жан, у окви ру сво је дје лат но сти,
упо зна ти по тро ша ча о бит ним ин фор ма ци ја ма о про из во -
ду, ра ди ин фор ми са ња о ри зи ку по здра вље ве за ном за
свој ство про из во да у пред ви ђе ном ро ку упо тре бе.
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(2) Ин фор ма ци ју о ри зи ку из ста ва 1. овог чла на про -
изво ђач је ду жан да ти ка да ти ри зи ци ни су ди рект но ви -
дљи ви без аде кват них упо зо ре ња и ра ди пред у зи ма ња мје -
ра опре за код та квих ри зи ка.

(3) Упо зо ре ња из ст. 1. и 2. овог чла на не осло ба ђа ју
про из во ђа ча од оба ве зе ста вља ња на тр жи ште са мо бе -
збјед них про из во да, ни ти дру гих оба ве за про пи са них овим
или по себ ним за ко ном.

Члан 13.

(1) За про из вод њу пред ме та оп ште упо тре бе мо гу се, у
про пи са ним ко ли чи на ма, упо тре бља ва ти са мо суп стан це
чи ја је упо тре ба за ту свр ху до зво ље на у скла ду са до бром
про из во ђач ком прак сом, стан дар ди ма, овим за ко ном и дру -
гим про пи си ма.

(2) Са стој ци и ади ти ви ко ји су до да ти пред ме ту оп ште
упо тре бе мо ра ју би ти на ве де ни у де кла ра ци ји.

Члан 14.

(1) Ако про из во ђач или ди стри бу тер са зна или оправ -
да но по сум ња да пред мет оп ште упо тре бе ко ји је про из ве -
ден или ста вљен на тр жи ште ни је без бје дан у скла ду овим
за ко ном, ду жан је од мах да об у ста ви про из вод њу пред ме -
та оп ште упо тре бе, од но сно по ву че пред мет оп ште упо тре -
бе са тр жи шта и о то ме оба ви је сти здрав стве но-са ни тар ну
ин спек ци ју.

(2) Оба ве за из ста ва 1. овог чла на од но си се и на
овлашће ну ла бо ра то ри ју ко ја по са зна њу окол но сти, од но -
сно осно ва не сум ње из ста ва 1. ово га чла на је оба ве зна о
то ме оба ви је сти здрав стве но-са ни тар ну ин спек ци ју.

Члан 15.

(1) За оба вља ње дје лат но сти про из вод ње и ста вља ња
на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе про из во ђач или ди -
стри бу тер мо ра има ти гра ђе вин ске објек те ко ји мо ра ју
испу ња ва ти са ни тар но-хи ги јен ске усло ве.

(2) Про из во ђач ко ји про из во ди ко зме тич ке про из во де и
сред ства за дез ин фек ци ју, по ред усло ва из ста ва 1. овог
чла на, мо ра има ти од го ва ра ју ћи број рад ни ка од го ва ра ју ће
струч не спре ме са за вр ше ним пр вим ци клу сом сту диј ског
про гра ма, под чи јим се над зо ром оба вља про из вод ња.

(3) Ди стри бу тер ко ји се ба ви ста вља њем на тр жи ште
ко зме тич ких про из во да мо ра има ти по се бан про стор за
скла ди ште ње ко ји ће оси гу ра ти усло ве у по гле ду њи хо ве
без бјед но сти.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о по себ ним усло ви ма
за про из вод њу и ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште
упо тре бе из ст. 1, 2. и 3. овог чла на.

Члан 16.

(1) Код про из вод ње ко зме тич ких про из во да, ли ца ко ја
на сво јим рад ним мје сти ма до ла зе у не по сре дан до дир са
истим под ли је жу здрав стве ном над зо ру.

(2) Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да но се по себ -
ну рад ну одје ћу и рад ну обу ћу ко јом се оси гу ра ва ју си гур -
ни усло ви про из вод ње, те да ис пу ња ва ју дру ге усло ве у
скла ду са за ко ном.

(3) Рад на одје ћа и обу ћа ли ца из ста ва 2. овог чла на не
сми је се упо тре бља ва ти из ван рад них про сто ри ја.

Члан 17.

(1) Про из во ђач или ди стри бу тер ко ји про из во ди или
уво зи пред ме те оп ште упо тре бе ду жан је у овлашће ној ла -
бо ра то ри ји оба вља ти ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње у по гле -
ду без бјед но сти про из во да и во ди ти за пи сни ке о оба вље -
ним ис пи ти ва њи ма.

(2) Про из во ђач ко ји про из во ди ко зме тич ке про из во де
ду жан је ис пи ти ва ти ми кро би о ло шку чи сто ћу у про из вод -
њи.

Члан 18.

(1) Пред мет оп ште упо тре бе ко ји се ста вља на тр жи -
ште у Ре пу бли ци мо ра има ти де кла ра ци ју.

(2) Уве зе ни пред мет оп ште упо тре бе мо ра има ти увје -
ре ње (сер ти фи кат) о без бјед но сти из да то од стра не над ле -
жног ор га на зе мље из во зни це.

Члан 19.

Пред мет оп ште упо тре бе не мо же се ста ви ти на тр жи -
ште ако:

а) са став не од го ва ра де кла ра ци ји,

б) је де кла ра ци ја не пот пу на,

в) де кла ра ци ја ни је ла ко уоч љи ва,

г) је ам ба ла жа оште ће на у мје ри да не обез бје ђу је
здрав стве ну ис прав ност и

д) де кла ра ци ја ни је ра зу мљи ва или ни је на пи са на на је -
зи ку ко ји је у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци.

Члан 20.

Пре воз пред ме та оп ште упо тре бе мо ра се оба вља ти на
на чин и под усло ви ма та ко да не ути че на њи хо ву без бјед -
ност.

IV - РЕ КЛА МИ РА ЊЕ

Члан 21.

Ре кла ми ра ње, да ва ње пре по ру ка и са вје та по тро ша чи -
ма о пред ме ти ма оп ште упо тре бе до зво ље но је са мо за бе -
збјед не про из во де.

Члан 22.

(1) За бра ње но је ре кла ми ра ње пред ме та оп ште упо тре -
бе на на чин ко ји би по тро ша че мо гао до ве сти у за блу ду у
по гле ду ствар ног са ста ва, свој ства и на мје не.

(2) За бра ње но је при пи си ва ње и ре кла ми ра ње ље ко ви -
тог свој ства пред ме ту оп ште упо тре бе.

(3) За бра ње но је ре кла ми ра ње при бо ра за пу ше ње пу -
тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, свих об ли ка ре кла ме
на јав ним мје сти ма, објек ти ма и сред стви ма јав ног пре во -
за, пу тем књи га, ча со пи са, ка лен да ра и одјев них пред ме та,
на љеп ни ца, пла ка та и ле та ка ако су те на љеп ни це, пла ка ти
и ле ци одво је ни од ам ба ла же при бо ра за пу ше ње.

(4) За бра на из ста ва 3. овог чла на не од но си се на
струч не књи ге, ча со пи се и дру ге струч не пу бли ка ци је, ако
су на ми је ње не ис кљу чи во про из во ђа чи ма или про да ва чи -
ма тих про из во да.

V - ЗДРАВ СТВЕ НИ НАД ЗОР

Члан 23.

(1) Пред ме ти оп ште упо тре бе ко ји се ста вља ју у про -
мет у Ре пу бли ци под ли је жу здрав стве ном над зо ру.

(2) Осим над зо ра из ста ва 1. овог чла на, пред ме ти оп -
ште упо тре бе под ли је жу и кон тро ли ква ли те та.

Члан 24.

Здрав стве ни над зор у скла ду са овим за ко ном об у хва та
над зор над про из вод њом и ста вља њем на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе.

Члан 25.

(1) Здрав стве ни над зор над про из вод њом об у хва та уну -
тра шњи и ин спек циј ски над зор.

(2) Над зор над ста вља њем на тр жи ште об у хва та ин -
спек циј ски над зор.

Члан 26.

Уну тра шњи над зор под ра зу ми је ва оба ве зу про из во ђа ча
да:

а) во ди до ку мен та ци ју о на бав ци и ис прав но сти си ро -
ви на и ам ба ла же,

б) спро во ди си стем кон тро ле усло ва за про из вод њу у
по гле ду про сто ра, опре ме, ка дра и пре во за у по ступ ку про -
из вод ње и

в) спро во ди си стем кон тро ле про из во да.
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Члан 27.

(1) Ин спек циј ски над зор об у хва та кон тро лу спрово ђе -
ња уну тра шњег над зо ра, усло ва за про из вод њу, као и свих
фа за про из вод ног по ступ ка, кон тро лу го то вог про из во да и
над зор над ста вља њем на тр жи ште пред ме та оп ште упо -
тре бе.

(2) Ин спек циј ски над зор оба вља ју здрав стве но-са ни -
тар ни ин спек то ри у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше
област ин спек циј ског над зо ра.

Члан 28.

(1) Здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор у оба вља њу ин -
спек циј ског над зо ра, ра ди про вје ре без бјед но сти, има пра во
узи ма ти узор ке пред ме та оп ште упо тре бе у про из вод њи и
на тр жи шту, укљу чу ју ћи и си ро ви не у по ступ ку про из вод -
ње, те их да ти на ис пи ти ва ње овлашће ној ла бо ра то ри ји.

(2) Ин спек тор у оба вља њу над зо ра мо же пре гле да ти
све рад не и по моћ не про сто ри је, про сто ре, до ку мен та ци ју,
про пи са не еви ден ци је, од но сно за пи сни ке, опре му, пред -
ме те оп ште упо тре бе, те пред ме те ра да и по сло ва ња, ко ји
под ли је жу са ни тар ном над зо ру, узи ма ти узор ке за ана ли зу,
узи ма ти из ја ве од го вор них рад ни ка и из ја ве свје до ка, а по
по тре би ко ри сти ти и услу ге ис так ну тих струч ња ка и
овлашће них ла бо ра то ри ја, као и утвр ђи ва ти иден ти тет ли -
ца ка да је то у ин те ре су здрав стве но-са ни тар ног над зо ра.

Члан 29.

(1) Узор ци узе ти за ана ли зу еви ден ти ра ју се за пи снич -
ки и плом би ра ју од стра не ин спек то ра.

(2) Су бјек ти у по сло ва њу са пред ме ти ма оп ште упо -
тре бе ду жни су над ле жним ин спек то ри ма да ти без на кна -
де на рас по ла га ње по треб не ко ли чи не пред ме та оп ште
упо тре бе као узор ке за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње.

Члан 30.

(1) Ин спек тор је ду жан да узо рак пред ме та оп ште упо -
тре бе узет за ана ли зу до ста ви овлашће ној ла бо ра то ри ји.

(2) Овлашће на ла бо ра то ри ја ко јој је узо рак до ста вљен
оба ве зна је да оба ви ана ли зу узор ка, са чи ни из вје штај и
до ста ви га ин спек то ру ко ји је до ста вио узо рак.

(3) Из вје штај из ста ва 2. овог чла на тре ба да са др жи да -
тум до ста вља ња узор ка, да тум по чет ка и за вр шет ка ана ли -
зе, те ре зул та те ана ли зе, од но сно ми шље ње да ли је узо рак
ис пра ван или не ис пра ван, а ако је не ис пра ван, због че га је
не ис пра ван.

(4) Ре зул тат ана ли зе узор ка не мо же се по би ја ти ако је
оба вље на су пер а на ли за ре фе рент не ла бо ра то ри је.

(5) Ин спек тор из ста ва 1. овог чла на оба ве зан је о ре -
зул та ту ана ли зе оба ви је сти ти ли це од ко јег је узо рак узет.

(6) Вла сник пред ме та за ко ји је ана ли зом ко ја је из вр -
ше на у овлашће ној ла бо ра то ри ји утвр ђе на не ис прав ност
има пра во за тра жи ти су пер а на ли зу у не ком од ре фе рент -
них ла бо ра то ри ја у ро ку од три да на од да на до ста вља ња
ре зул та та ана ли зе.

Члан 31.

(1) Здрав стве ни над зор над пред ме ти ма оп ште упо тре -
бе ко ји се уво зе ра ди ста вља ња на тр жи ште оба вља се на
ца рин ској ис по ста ви.

(2) Здрав стве ни над зор из ста ва 1. овог чла на оба вља
здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор.

Члан 32.

Пред ме ти оп ште упо тре бе ко ји се уво зе, од но сно при -
вре ме но уво зе или из во зе због пре ра де, до ра де или об ра де,
у по гле ду без бјед но сти мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве про пи -
са не овим за ко ном.

Члан 33.

(1) Уво зник пред ме та оп ште упо тре бе оба ве зан је,
прије ца ри ње ња, у мје сту у ко јем се оба вља здрав стве но-
са ни тар ни над зор, под ни је ти здрав стве но-са ни тар ном ин -
спек то ру за хтјев за пре глед по шиљ ке ко ју уво зи ра ди утвр -
ђи ва ња ње го ве без бјед но сти.

(2) Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, на осно ву
са гла сно сти здрав стве но-са ни тар ног ин спек то ра, уво зник
мо же оца ри ни ти по шиљ ку и без до ка за о ње ној без бјед но -
сти ако су узе ти узор ци за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње.

(3) Са гла сност из ста ва 2. овог чла на до ста вља се
здрав стве но-са ни тар ном ин спек то ру у мје сту ис по ру ке,
од но сно скла ди ште ња по шиљ ке.

(4) Са гла сност из ста ва 2. овог чла на са др жи и по дат ке
о мје сту и усло ви ма скла ди ште ња, на чи ну пре во за и оба ве -
за ма скла ди шта ра и уво зни ка и дру ге усло ве ва жне за чу -
ва ње ис прав но сти по шиљ ке.

(5) Уво зник не сми је ста вља ти на тр жи ште ни ти пре ра -
ђи ва ти по шиљ ку из ста ва 1. овог чла на до до но ше ња рје -
ше ња ко јим се утвр ђу је да је по шиљ ка без бјед на.

Члан 34.

Од ред бе овог за ко на при мје њу ју се и на пред ме те оп -
ште упо тре бе ко ји се уво зе на кон сиг на ци о на скла ди шта у
Ре пу бли ци.

Члан 35.

На кна да тро шко ва здрав стве ног над зо ра пред ме та оп -
ште упо тре бе оба вља се у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли -
ше област ин спек циј ског над зо ра.

Члан 36.

У оба вља њу ин спек циј ског над зо ра над про из вод њом и
ста вља њем на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе ин спек -
тор има пра во и ду жност да пре ду зме сље де ће мје ре:

а) при вре ме но за бра ни про из вод њу и стaвљање на тр -
жи ште и упо тре бу пред ме та оп ште упо тре бе, за ко је се по -
сум ња да ни су без бјед ни, док се ла бо ра то риј ским ис пи ти -
ва њи ма не утвр ди њи хо ва ис прав ност,

б) за бра ни про из вод њу, ста вља ње на тр жи ште и упо -
тре бу пред ме та оп ште упо тре бе ко ји ни су без бјед ни,

в) на ре ди уни шта ва ње пред ме та оп ште упо тре бе ко ји
ни су без бјед ни,

г) за бра ни ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште упо -
тре бе ко ји ни је без бје дан, а ко ји се уво зи, од но сно на ре ди
ње го во вра ћа ње по ши ља о цу или уни шта ва ње ако се по ши -
ља о цу по шиљ ка не мо же вра ти ти,

д) на ре ди от кла ња ње не до ста та ка у про из вод њи и у по -
ступ ку ста вља ња на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе и

ђ) при вре ме но за бра ни про из вод њу и ста вља ње на тр -
жи ште пред ме та оп ште упо тре бе у слу ча ју не ис пу ња ва ња
про пи са них усло ва, док се исти не ис пу не.

Члан 37.

Ин спек тори код оба вља ња над зо ра над про из вод њом и
ста вља њем на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе има ју
пра ва и ду жно сти мје ре из чла на 36. овог за ко на из ре ћи
усме но, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област ин спек -
циј ског над зо ра, кад:

а) опа сност или осно ва на сум ња на опа сност за здра -
вље или жи вот љу ди зах ти је ва да се од ре ђе на мје ра пре ду -
зме од мах, без од га ђа ња и

б) по сто ји опа сност или осно ва на сум ња на опа сност
од при кри ва ња, за мје не или уни ште ња пред ме та оп ште
упо тре бе или до ка за, ако се мје ра оси гу ра ња не пре ду зме
од мах.

Члан 38.

(1) Ли цу од ко јег се узи ма узо рак за ла бо ра то риј ска
испи ти ва ња, због сум ње у ње го ву без бјед ност, мо же се
изре ћи мје ра за бра не ста вља ња на тр жи ште тих пред ме та
до окон ча ња ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња.

(2) Мје ра из ста ва 1. ово га чла на из ри че се усме ним
рје ше њем на ко је се мо же из ја ви ти жал ба ко ја не од га ђа
извр ше ње рје ше ња, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше
област ин спек циј ског над зо ра.

(3) Ако се ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи ма узо ра ка
утвр ди да пред мет оп ште упо тре бе ни је без бје дан, ин спек -
тор ће по твр ди ти сво јим рје ше њем из ре че ну мје ру из ста -
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ва 1. овог чла на и за бра ни ти сва ко рас по ла га ње тим пред -
ме том за људ ску упо тре бу.

(4) Ин спек тор рје ше њем на ре ђу је уни шта ва ња пред ме -
та оп ште упо тре бе, ако:

а) од пред ме та оп ште упо тре бе при је ти не по сред на
опа сност по здра вље љу ди,

б) вла сник пред ме та оп ште упо тре бе не до ста ви у ро ку
ко ји му здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор од ре ди, при је -
длог за пре ра ду у дру ге свр хе и

в) не пре ра ди пред мет оп ште упо тре бе у ро ку ко ји му
од ре ди здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор.

(5) Тро шко ве у ве зи с уни шта ва њем и пре ра дом пред -
ме та оп ште упо тре бе у дру ге свр хе сно си вла сник пред ме -
та оп ште упо тре бе.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 39.

Ко про из во ди ра ди про да је, про да је или на дру ги на чин
ста вља у про мет опа сне пред ме те оп ште упо тре бе, ка зни -
ће се пре ма Кри вич ном за ко ну Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06
и 70/06).

Члан 40.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 КМ до 30.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај про из во ђач или ди стри бу тер
пред ме та оп ште упо тре бе ако:

а) ста ви на тр жи ште пред мет оп ште упо тре бе ко ји ни -
је без бје дан (члан 3.),

б) са зна или оправ да но по сум ња да пред мет оп ште
упо тре бе ни је без бје дан, а од мах не об у ста ви про из вод њу
и не по ву че про из вод са тр жи шта (члан 14. став 1.),

в) за про из вод њу, од но сно ста вља ње на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе ко ри сти објек те, про сто ри је, од но сно
уре ђа је, а за исто не ма од го ва ра ју ће рје ше ње о ис пу ње но -
сти усло ва (члан 15.),

г) не оба ви ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње про из во да у
овлашће ној ла бо ра то ри ји, не во ди за пи сни ке о оба вље ним
ис пи ти ва њи ма, или ако не ис пи ту је ми кро би о ло шку чи сто -
ћу у про из вод њи (члан 17.),

д) ста ви у про мет пред мет оп ште упо тре бе ко ји не ма
де кла ра ци ју (члан 18. став 1.),

ђ) ста ви на тр жи ште пред мет оп ште упо тре бе ко ји не -
ма увје ре ње о без бјед но сти пред ме та оп ште упо тре бе
(члан 18. став 2.),

е) ин спек то ру не ста ви на рас по ла га ње по треб не ко ли -
чи не узо ра ка за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње (члан 29. став
2.) и

ж) ста ви на тр жи ште или пре ра ђу је пред мет оп ште
упо тре бе при је до но ше ња рје ше ња ко јим се утвр ђу је да је
исти без бје дан (члан 33. став 5.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
1.000 КМ до 6.000 КМ.

Члан 41.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 3.000 КМ до 18.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај про из во ђач или ди стри бу тер
пред ме та оп ште упо тре бе ако:

а) на де кла ра ци ји не ма по дат ке о са стој ци ма и ади ти -
ви ма ко ји су до да ти пред ме ту оп ште упо тре бе (члан 13.
став 2.),

б) ли ца ко ја на рад ним мје сти ма до ла зе у не по сре дан
до дир са ко зме тич ким про из во ди ма не но се по себ ну рад ну
одје ћу и обу ћу (члан 16. став 2.) и

в) ре кла ми ра пред ме те оп ште упо тре бе су прот но од -
ред ба ма чла на 22. ст. 1, 2. и 3.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
1.000 КМ до 6.000 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 42.

Ми ни стар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) Пра вил ник о без бјед но сти ма те ри ја ла и пред ме та ко -
ји до ла зе у не по сре дан до дир са хра ном (члан 5.),

б) Пра вил ник о без бјед но сти пред ме та ши ро ке по тро -
шње (члан 6.),

в) Пра вил ник о без бјед но сти дје чи јих игра ча ка (члан
7.),

г) Пра вил ник о утвр ђи ва њу усло ва у по гле ду ка дра,
про сто ра и опре ме ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ла бо ра то ри је
(члан 10.) и

д) Пра вил ник о по себ ним усло ви ма за про из вод њу и
ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе (члан 15.).

Члан 43.

До до но ше ња пра вил ни ка из чла на 42. овог за ко на при -
мје њу ју се пре у зе ти пра вил ни ци до не се ни на осно ву За ко -
на о здрав стве ној ис прав но сти жи вот них на мир ни ца и
пред ме та оп ште упо тре бе (“Слу жбе ни лист СРЈ”, бр.
53/91, 24/94, 28/96, 37/02 и 79/05).

Члан 44.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи пре  -
узе ти За кон о здрав стве ној ис прав но сти жи вот них на мир -
ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 53/91) у ди је лу ко ји се од но си на пред ме те оп ште упо -
тре бе.

Члан 45.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-658/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О УГО ВО РИ МА 
О ПРЕ ВО ЗУ У ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КОМ СА О БРА ЋА ЈУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о уго во ри ма о пре во зу у же ље -
знич ком са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој
сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви -
је ће на ро да 21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним
За ко ном о уго во ри ма о пре во зу у же ље знич ком са о бра ћа ју
Ре пу бли ке Срп ске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-525/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О УГО ВО РИ МА О ПРЕ ВО ЗУ У ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КОМ 
СА О БРА ЋА ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пра ва и оба ве зе ко ји на ста ну
из уго во ра о пре во зу пут ни ка и ства ри у же ље знич ком са -
о бра ћа ју, пре воз пут ни ка, вр сте пр тља га и на чин пре во за
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