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Нацрт
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о техничким прописима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 98/13) у члану 4. став 1. тачка д. послије ријечи: „физичко лице“, додају се
ријечи: „или предузетник“, у тачки ђ. послије ријечи: „правно лице“, додају се ријечи: „или
предузетник“, у тачки ж. послије ријечи: правно лице“, додају се ријечи: „или предузетник“,
у тачки ј) бришу се ријечи: „односно изјава о усаглашености“, у тачки с. бришу се ријечи:
„од произвођача“.
Члан 2.
(1) У члану 6. тачка б. мијења се и гласи:
„б) доносе и објављују техничке прописе из своје надлежности на званичној интернет
страници.“
(2) У тачки д. послије ријечи: „именованим тијелима за оцјењивање усаглашености“
ставља се запета и додају ријечи: „важењу иностраних докумената о усаглашености и
знакова усаглашености“
Члан 3.
У члану 8. став 1. ријеч „еталонирање“ мијења се са ријечју: „калибрисање“.
Члан 4.
У члану 30. став 3. се брише.
Члан 5.
Послије члана 30. назив одјељка: „1. Обавезе произвођача“ мијења се и гласи:
„1. Обавезе произвођача и овлашћеног заступника”.
Члан 6.
Члан 32. мијења се и гласи:
„Члан 32.
(1) Произвођач је дужан да:
а) чува техничку документацију и декларацију о усаглашености у складу са роком
који је утврђен у техничком пропису,
б) обезбиједи поступке којима се остварује континуираност усаглашености серијске
производње при чему је обавезан да узме у обзир промјене у конструисању или промјене
карактеристика производа, као и промјене у хармонизованим стандардима или у техничким
спецификацијама са којима је потврђена усаглашеност,

в) када сматра прикладним, с обзиром на ризике које производ представља, а у циљу
заштите здравља и безбједности потрошача, врши испитивање узорака производа који су на
тржишту, спроводи надгледање и ако је потребно води евиденцију о рекламацијама,
неусаглашеним производима, као и евиденцију о повученим или опозваним производима при
чему редовно информише дистрибутере о сваком појединачном спроведеном надгледању,
г) обезбиједи да се на његовом производу налази број типа, лота или серије или неки
други елемент који омогућава његову идентификацију или ако то не допушта величина или
природа производа да обавезно обезбиједи њихово навођење на амбалажи или у пратећој
документацији производа,
д) на производу наведе своје пословно име или трговачки знак и контакт адресу,
изузев ако се због величине и карактеристика производа ови подаци не могу навести на
производу, произвођач њихово навођење врши на амбалажи или пратећој документацији
производа,
ђ) обезбиједи да производ прате упутства и информације о безбједности на једном од
службених језика у Републици Српској,
е) ако сматра или основано сумња да производ који је стављен на тржиште није
усаглашен са техничким прописима одмах предузме корективне мјере ради обезбјеђивања
усаглашености производа или да изврши његово повлачење са тржишта, а у зависности од
конкретног случаја,
ж) ако производ представља ризик обавезно обавијести надлежни инспекцијски орган
о појединостима неусаглашености код производа и предузетим корективним мјерама,
з) на захтјев надлежног инспекцијског органа, достави све информације и
документацију потребну за доказивање усаглашености производа на једном од службених
језика у Републици Српској и
и) сарађује са надлежним инспекцијским органима у свим корективним мјерама
предузетим у циљу избјегавања ризика које производи представљају на тржишту или
приликом употребе.
(2) Контакт адреса из става 1. тачка д) овог члана представља јединствену тачку на
којој је произвођач доступан.“
Члан 7.
(1) У члану 37. у тачки д) послије запете на крају ове тачке, додају се ријечи: „и
достави ову документацију и декларацију надлежном инспекцијском органу на његов
захтјев.“
(2) Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„(2) Увозник се сматра произвођачем и преузима његове обавезе ако стави на
тржиште производ под својим пословним именом или трговачким знаком, односно ако
измјени производ који је стављен на тржиште у мјери која утиче на усаглашеност са
прописаним захтјевима.“
Члан 8.
Члан 39. мијења се и гласи:
„Члан 39.
(1) Приликом испоруке производа на тржиште, дистрибутер је дужан да поступа са
пажњом доброг привредника у погледу захтјева техничких прописа.
(2) Прије испоруке производа на тржиште дистрибутер је дужан провјерити:
а) да ли је производ означен прописаним знаком или знацима усаглашености,
б) да ли производ прати прописана документација, упутства, информације о
безбједности на једном од службених језика у Републици Српској и

в) да ли су произвођач и увозник испунили обавезе из члана 32. став 1) т. г) и д) и
члана 37. став 1) тачка а) овог закона.
(3) Ако сматра или основано сумња да производ није усаглашен са прописаним
захтјевима, дистрибутер може извршити његову испоруку на тржиште, тек након што
произвођач усагласи овај производ са прописаним захтјевима.
(4) У случају да производ представља ризик дистрибутер је дужан о ризичности
производа обавијестити произвођача или увозника као и надлежни инспекцијски орган.
(5) Дистрибутер је дужан да, у периоду док се производ налази у његовом посједу,
обезбиједи да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са
прописаним захтјевима.
(6) Дистрибутер који сматра или основано сумња да производ који је испоручио на
тржиште није усаглашен са прописаним захтјевима дужан је без одлагања провјерити да ли
су предузете одговарајуће корективне мјере ради обезбјеђивања усаглашености производа,
или његовог повлачења са тржишта, а у зависности од појединачног случаја.
(7) Ако производ представља ризик дистрибутер је обавезан обавијестити надлежни
инспекцијски орган о појединостима неусаглашености код производа и предузетим
корективним мјерама.
(8) На захтјев надлежног инспекцијског органа дистрибутер је дужан да достави све
информације и документацију потребну за доказивање усаглашености производа, на једном
од службених језика у Републици Српској.
(9) Дистрибутер је дужан да сарађује са надлежним инспекцијским органима у свим
корективним мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика који производ представља на
тржишту или употреби.
(10) Дистрибутер се сматра произвођачем и преузима његове обавезе када стави на
тржиште производ под својим пословним именом или жигом, односно ако измјени производ
који је већ стављен на тржиште у мјери која утиче на усаглашеност са прописаним
захтјевима.“
Члан 9.
Послије члана 40. додаје се нова глава:
„VI ВАЖЕЊЕ ИСПРАВА И ЗНАКОВА УСАГЛАШЕНОСТИ“, досадашње главе VI,
VII и VIII постају главе VII, VIII и IX.
Члан 10.
Послије члана 40. додају се нови чланови 40а, 40б, 40в. и 40г. који гласе:
„Члан 40а.
(1) Поред докумената о усаглашености издатих од стране именованих тијела за
оцјењивање усаглашености из Републике Српске, признају се и документи о усаглашености
и знак усаглашености издати од стране именованих тијела за оцјењивање усаглашености:
а) која су именовали надлежни органи Босне и Херцеговине,
б) из Федерације Босне и Херцеговине,
в) из Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и
г) из иностранства, у складу са ратификованим међународним уговорима чији је
потписник Босна и Херцеговина.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у складу са посебним прописима, могу се
признати и други документи о усаглашености и знакови усаглашености (Е знак хомологације
и слично).

Члан 40б.
Инострани документ о усаглашености и знак о усаглашености признају се у
Републици Српској и када нема ратификованих међународних уговора из члана 40а. став 1.
тачка г) овог закона, за производе код којих се оцјењивање усаглашености обавезно
спроводи уз учешће именованих тијела, под условом да је:
а) именовано тијело уписано у NANDO базу (енгл. New Approach Notified and
Designated Organisations) издало цертификат о усаглашености који је преведен на један од
службених језика у Републици Српској,
б) произвођач издао декларацију о усаглашености која је преведена на један од језика
који је у службеној употреби у Републици Српској и
в) на производ стављен европски знак усаглашености „CE“ у складу са издатим
цертификатом о усаглашености.
Члан 40в.
Производи код којих се оцјењивање усаглашености врши путем интерне контроле
производње, без обзира да ли су из иностране или домаће производње, обавезно се
означавају знаком усаглашености из члана 34. овог закона.
Члан 40г.
(1) Ако се поступак оцјењивања усаглашености производа обавезно спроводи уз
учешће именованог тијела, а уколико у Републици Српској нема ових тијела, домаћи
произвођач је дужан поднијети захтјев за оцјењивање усаглашености производа тијелу
уписаном у NANDO базу.
(2) У случају из става 1. овог члана, домаћи произвођач обавезан је свој производ
означити са европским знаком усаглашености „CE“ у складу са издатим цертификатом о
усаглашености.“
Члан 11.
Послије члана 42. додаје се нови члан 42а. који гласи:
„Члан 42а.
(1) Привредни субјект дужан је чувати податке о пословном идентитету:
а) сваког привредног субјекта од којег је набавио производ и
б) сваког привредног субјекта којем је испоручио производ.
(2) Привредни субјект дужан је чувати податке из става 1. овог члана у року који се
одреди техничким прописом, а у случају да технички пропис не утврђује рок за чување,
подаци се чувају 10 година.
(3) На захтјев надлежног инспекцијског органа, привредни субјект дужан је дати на
увид податке из става 1. овог члана у року од 8 дана од дана достављања захтјева за ове
податке.“
Члан 12.
У члану 43. у ставу 1. т. в) и з) мијењају се и гласе:
„в) у прописаном року не чува техничку документацију и декларацију о
усаглашености, не обезбиједи поступке којима се остварује континуираност усаглашености
серијске производње, не врши испитивање узорака производа на тржишту, не води регистар

рекламација, не обавјештава дистрибутере о неусаглашеним производима, не обезбиједи да
се на производу налази број типа, лота или серије или неки други елемент, не обезбиједи да
производ прате упутства и информације, не предузме корективне мјере ради обезбјеђивања
усаглашености производа или његовог повлачења са тржишта, не обавијести надлежни
инспекцијски орган о појединостима неусаглашености код производа и предузетим
корективним мјерама, не достави све информације и документацију потребну за доказивање
усаглашености производа, 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. став 1.),
з) не провјери да ли је производ означен прописаним знаком усаглашености, не
провјери да ли производ прати прописана документација, не провјери да ли су произвођач
или увозник испунили прописане обавезе, у случају основане сумње да производ није
усаглашен са прописаним захтјевима испоручи производ на тржиште прије него што
производ буде усаглашен са захтјевима, не обавијести произвођача или увозника и
надлежног инспекцијског органа о ризичности производа, не обезбиједи да, прије испоруке
производа на тржиште, услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа
са прописаним захтјевима, без одлагања не провјери да ли су предузете одговарајуће
корективне мјере за производ за који се основано сумња да није усаглашен са прописаним
захтјевима, не обавијести надлежни инспекцијски орган о појединостима неусаглашености
код производа који представља ризик, на захтјев надлежног инспекцијског органа не достави
све информације и документацију потребну за доказивање усаглашености производа на
једном од службених језика у Републици Српској, не сарађује са надлежним инспекцијским
органима у свим корективним мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика који производ
представља, (члан 39.)“
Члан 13.
Члан 44. мијења се и гласи:
„Члан 44.
За прекршај из члана 43. овог закона казниће се предузетник новчаном казном од
1.000 КМ до 3.000 КМ.“
Члан 14.
Члан 48. се брише.
Члан 15.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона је у Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 8.
Устава Републике Српске, према којима Република уређује и обезбјеђује својинске и
облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других
организација, као и основне циљеве и правце привредног, научног и технолошког развоја, и у
члану 70. став 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Народна скупштина
Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте.
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Хоризонтални правни оквир за инфраструктуру квалитета у Републици Српској
успостављен је доношењем системских закона из области техничких прописа, односно
захтјева за производе и оцјењивање усаглашености, стандардизације, метрологије, опште
безбједности производа, пружања услуга, као и усвајањем свих подзаконских аката за
њихово спровођење. Овај правни оквир се надовезује на постојећу легислативу на нивоу БиХ
у области акредитације, стандардизације и безбједности производа.
Након вишегодишње примјене Закона о техничким прописима Републике Српске, у
овом изузетно динамичном подручју, указала се потреба за његовим измјенама и допунама
како бисмо унаприједили његову примјену, у већој мјери изашли у сусрет домаћим
привредницима и отклонили уочене недоречености.
Конкретни циљеви ових измјена и допуна огледају се у пружању нових могућности за
рад и пословање у форми самосталног предузетника, на пословима који су према
досадашњим законским рјешењима били неоправдано резервисани искључиво за привредна
друштва (заступника, увозника, дистрибутера и подизвођача код послова оцјењивања
усаглашености).
Разлог више за ове измјене и допуне треба тражити и у тежњи за што је могуће већим
степеном усаглашености домаћег законодавства са правном тековином Европске уније,
односно са Одлуком 768/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године о
заједничком оквиру за трговање производима и укидању одлуке 93/465/EEЗ, нарочито у
погледу обавеза произвођача, овлашћеног застуника, увозника и дистрибутера производа на
нашем тржишту.
Такође, било је неопходно прецизније прописати када се и под којим условима признају
инострани документи о усаглашености и знак усаглашености у Републици Српској, када се и
под којим условима за оцјењивање усаглашености може користити именовано тијело
уписано у NANDO базу, те када се и под којим условима на производ ставља европски знак
усаглашености „CE“ у складу са издатим цертификатом о усаглашености.
У осталим одредбама ових измјена и допуна урађена су неопходна прецизирања и
појашњења постојећих одредби закона.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
У члану 1. врши се омогућавање обављања послова овлашћеног заступника, увозника
или подизвођача код послова оцјењивања усаглашености и самосталним предузетницима,
надаље бришу се сувишне одреднице у вези са документом о усаглашености, а у случају
поврата производа брише се ограничење да се овај поврат тражи само од произвођача,
односно сада се поврат, у законом прописаним случајевима, може тражити од свих који су
учествовали у његовом стављању и прометовању на тржишту.
У члану 2. врши се усклађивање чланова закона и обавеза које из њих произилазе, те
се с тим у вези надлежна министарства ослобађају обавезе вођења посебних регистара
важећих техничких прописа, јер ту обавезу већ има Републички завод за стандардизацију и
метрологију Републике Српске, прописану чланом 7. и чланом 12. став 4. овог закона.
Надаље, уређено је да надлежна министарства обављају и послове информисања
заинтересованих субјеката о важењу иностраних докумената о усаглашености и знакова
усаглашености.
Чланом 3. прихвата се стручна терминологија која је ближа раније створеној пракси у
овој области.
У члану 4. брише се непотребно прописана обавеза обавјештавања о брисаним
стандардима, јер ову информацију Републички завод за стандардизацију и метрологију
Републике Српске добија и ажурира у функцији републичке контакт тачке за стандарде и
прописе и просљеђује даље по потреби.
Чланом 5. мијења се назив одјељка Закона. Ова измјена учињена је, јер се у овом
одјељку нормирају и обавезе овлашћеног заступника.
Чланом 6. мијења се члан 32. Закона, односно врши усклађивање обавеза произвођача
са Одлуком 768/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године о
заједничком оквиру за трговање производима и укидању одлуке 93/465/EEЗ. На овај начин,
обавезе произвођача техничких произода у потпуности су усаглашене са захтјевима за
произвођача из наведеног прописа Европске уније.
Чланом 7. проширују се обавезе увозника и врши усклађивање са Одлуком
768/2008/ЕЗ. На овај начин, обавезе увозника техничких произода у потпуности су
усаглашене са захтјевима за увозника из наведеног прописа Европске уније.
Чланом 8. мијења се члан 39. Закона, односно врши усклађивање обавеза
дистрибутера са Одлуком 768/2008/ЕЗ. На овај начин, обавезе дистрибутера техничких
произода у потпуности су усаглашене са захтјевима за дистрибутера из наведеног прописа
Европске уније.
Чланом 9. додаје се нова глава о важењу исправа и знакова усаглашености и врши
пренумерација досадашњих глава Закона.
Чланом 10. додају се нови чланови 40а, 40б, 40в. и 40г. којима се прецизира
признавање докумената о усаглашености и знакова усаглашености издатих од стране
именованих тијела за оцјењивање усаглашености која су именовали надлежни органи Босне
и Херцеговине, затим из Федерације Босне и Херцеговине, из Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине и из иностранства, те се прописује изузетак код признавања и других
докумената о усаглашености и знакова усаглашености који су евентуално прописани
посебним прописима, као Е знак хомологације и слично. Надаље је прецизирано када се и
под којим условима за оцјењивање усаглашености може користити именовано тијело
уписано у NANDO базу (ЕУ електронску базу пријављених тијела за оцјењивање
усаглашености NANDO - http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/), те када се и под
којим условима на производ ставља европски знак усаглашености „CE“ у складу са издатим
цертификатом о усаглашености (CE знак је гаранција да је производ усаглашен са свим

битним захтjевима европских директива Новог приступа које се на њега односе и да је
спроведена оцjена усаглашености којом се доказује испуњеност битних захтева).
Потреба за признавањем цертификата о усаглашености издатог од стране именованог
тијела уписаног у NANDO базу и европског знака усаглашености „CE“, у случајевима када
се поступци оцјењивања усаглашености производа спроводе уз обавезно учешће именованог
тијела, проистиче из чињенице да тренутно у Републици Српској нема именованих тијела за
највећи број производа, на које се односи овај закон. Наиме, према важећем концепту у вези
са иностраним документима о усаглашености, ове исправе могу се признати у Републици
Српској, ако су прегледане од стране именованих тијела из Републике Српске.
Како у Републици Српској нема именованих тијела, а није извјесно да ће се у
будућности промијенити стање по овом питању, неспорно је да је велика већина производа
из области техничког законодавства стављена на тржиште супротно важећим правилима из
ове области. Ово значи да се у пракси производи стављају на тржиште са документима о
усаглашености и знаковима усаглашености, који нису признати у Републици Српској.
Будући да велики број производа на тржишту Републике Српске потиче од
иностраних произвођача, а како преглед производа од стране именованих тијела уписаних у
NANDO базу осигурава да је производ безбједан за употребу, заузет је став да је правилно
директно законом признати иностране документе о усаглашености, који се заснивају на
прегледу код наведених именованих тијела. На тај начин, у Републици Српској признају се
цертификат о усаглашености који издаје именовано тијело уписано у NANDO базу,
декларација о усаглашености коју издаје произвођач и европски знак усаглашености „СЕ“
постављен на производ. Цертификат и декларација о усаглашености потребно је да буду на
једном од језика у службеној употреби у Републици Српској, како би надлежни инспекцијски
органи приликом инспекцијског прегледа били у могућности да утврде тачност и
вјеродостојност ових докумената. Успостављањем новог концепта у вези са иностраним
документима о усаглашености у пракси се остварују двије предности.
Прва предност односи се на околност да ће се на тржиште Републике Српске, за
производе који долазе из иностранства (без обзира да ли се ради о држави из или ван
Европске уније) и који захтијевају ангажованост именованог тијела у поступку оцјењивања
усаглашености, моћи стављати само производи које је прегледало именовано тијело уписано
у NANDO базу. На тај начин постиже се безбједност за потрошаче приликом употребе
производа, јер ће се на тржишту налазити сигурни и провјерени производи, који су испитани
код поузданих привредних субјеката.
Друга предност новог концепта у вези са иностраним документима о усаглашености
тиче се примјењивости прописаних законских рјешења и броја административних корака,
које је потребно учинити прије стављања производа на тржиште. Раније је увозник или
дистрибутер производа, који је прегледан од стране тијела уписаног у NANDO базу, имао
обавезу да се обрати именованом тијелу у Републици Српској, како би тијело из Републике
Српске провјерило резултате испитивања које је утврдило тијело уписано у NANDO базу. С
обзиром да у Републици Српској за највећи број производа нема именованих тијела,
неспорно је да се новим концептом мијења законско рјешење које није било примјењиво у
Републици Српској. Такође, јасно је да се новим концептом укида и административни корак,
према којем су именована тијела из Републике Српске требала да провјеравају резултате
испитивања тијела уписаних у NANDO базу, чији резултати важе у Европској унији,
Сједињеним Америчким Државама, Јапану и Аустралији.
Слиједом свега изнесеног, неспорно је да се новим концептом у вези са иностраним
документима о усаглашености успоставља практичност и примјењивост законског рјешења
које се односи на ове исправе, уз истовремено остваривање високог нивоа заштите права
потрошача, јер ће се на тржиште стављати прозиводи прегледани од стране признатих и
уважених привредних субјеката из Европске уније и других држава.

Поред наведеног, важно је навести да предложеним концептом у вези са иностраним
документима о усаглашености не дерогира нити важећи „Ц“ знак усаглашености Републике
Српске. Наиме, код поступка оцјењивања усаглашености путем интерне контроле
производње, сви произвођачи, без обзира да ли су из Републике Српске или иностранства,
дужни су да своје производе које стављају на тржиште Републике Српске означе са „Ц“
знаком усаглашености Републике Српске. На тај начин, и знак усаглашености Републике
Српске остаје у примјени у области техничког законодавства.
У члану 11. додаје се нови члан 42а. којим се разрађује обавеза привредног субјекта
да чува податке о пословном идентитету сваког привредног субјекта од којег је набавио
производ и сваког привредног субјекта којем је испоручио производ, рокови чувања ових
података и њихова употреба, односно стављање на увид.
Чланом 12. врши се допуна казнених одредби. Ова допуна се врши због повећања
обима обавеза за произвођача и дистрибутера. Из тог разлога, потребно је утврдити
прекршајну одговорност за наведене привредне субјекте за све прописане обавезе.
У члану 13. мијења се члан 44. Закона којим се прецизира прекршајна одговорност
предузетника.
Чланом 14. у прелазним одредбама Закона брише се члан 48. и на тај начин врши
усклађивање са члановима 40а, 40б, 40в. и 40г. ових измјена и допуна Закона.
Чланом 15. прописује се ступање на снагу Закона.
VI УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА
VII ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА НА
УВОЂЕЊУ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ
ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА
ЗАКОНА

ПРИЛОГ
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА
(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона)
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, овлаштени заступник произвођача, увозник и
дистрибутер,
г) произвођач је сваки предузетник или правно лице које израђује, дорађује, прерађује
или саставља од више производа нови производ или лице које тргује тим производом под
својим именом или називом, жигом или неком другом препознатљивом ознаком,
д) овлаштени заступник је свако правно или физичко лице или предузетник које је
добило писмено овлаштење од произвођача да у његово име обавља наведене задатке
прописане као обавезе произвођача,
ђ) увозник је свако правно лице или предузетник које производ увози у Босну и
Херцеговину и ставља на тржиште Републике Српске,
е) дистрибутер је сваки предузетник, 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 правно лице или предузетник 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 стављање у промет производа на тржиште Републике
Српске ради дистрибуције, потрошње или употребе, у оквиру обављања привредне
дјелатности, са накнадом или без накнаде,
ј) документ о усаглашености је декларација 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, безбједност или било који други аспект јавног интереса у току његовог вијека
употребе,
л) техничка спецификација је документ који дефинише техничке захтјеве које треба да
испуни производ, производни процес или услуга,
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 донесен 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 донио 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) именовање је одобрење које надлежни министар даје тијелу за оцјењивање
усаглашености за спровођење оцјењивања усаглашености за потребе произвођача, а у складу
са захтјевима из техничког прописа,
п) оцјењивање усаглашености је процес којим се утврђује 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 одговарајућим
прописима у којим се предвиђа његово постављање,
с) поврат производа 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 којима се уређују технички
захтјеви и оцјена усаглашености производа 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.
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 на званичној
интернет страници,
в) дефинишу и чине доступним јавности техничке спецификације за производе или
групе производа из области своје надлежности као и листе пратећих стандарда,
г) именују 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, важењу иностраних докумената о усаглашености
и знакова усаглашености и вршењу надзора над спровођењем овог закона, као и о другим
питањима која су уређена овим законом.
Члан 8.
(1) Тијело за оцјењивање усаглашености је правно лице које спроводи оцјењивање
усаглашености, укључујући калибрисање, испитивање, цертификацију и контролисање.
(2) Именовано тијело за оцјењивање усаглашености је тијело за оцјењивање
усаглашености које је именовало надлежно министарство (у даљем тексту: именовано
тијело).
(3) Именовати се могу цертификациона тијела, контролна тијела, лабораторије или
друга тијела.
(4) Именовано тијело за послове оцјењивања усаглашености може ангажовати
подизвођача, али који задовољава исте услове као и именовано тијело.

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 ограничавања испоруке на тржишту, забране стављања или испоруке
производа на тржишту, повлачења, односно опозивања производа у складу са прописима
којима се уређује безбједност производа и надзор над тржиштем.
(2) Надлежно министарство 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.
1.Обавезе произвођача и овлашћеног заступника
Члан 32.
(1) Произвођач је дужан да:
а) чува техничку документацију и декларацију о усаглашености у складу са
роком, који је утврђен у техничком пропису,
б) обезбиједи поступке којима се остварује континуираност усаглашености
серијске производње, при чему је обавезан да узме у обзир промјене у конструисању
или промјене карактеристика производа, као и промјене у хармонизованим
стандардима или у техничким спецификацијама са којима је потврђена усаглашеност,
в) када сматра прикладним, с обзиром на ризике које производ представља, а у
циљу заштите здравља и безбједности потрошача, врши испитивање узорака производа
који су на тржишту, спроведи надгледање, и ако је потребно води евиденцију о
рекламацијама, неусаглашеним производима као и евиденцију о повученим или
опозваним производима, при чему редовно информише дистрибутере о сваком
појединачном спроведеном надгледању,
г) обезбиједи да се на његовом производу налази број типа, лота или серије или
неки други елемент који омогућава његову идентификацију или ако то не допушта
величина или природа производа, да обавезно обезбиједи њихово навођење на
амбалажи или у пратећој документацији производа,
д) на производу наведе своје пословно име или трговачки знак и контакт адресу,
изузев ако се због величине и карактеристика производа ови подаци не могу навести на
производу, произвођач њихово навођење врши на амбалажи или пратећој
документацији производа,
ђ) обезбиједи да производ прате упутства и информације о безбједности на једном
од службених језика у Републици Српској,
е) ако сматра или основано сумња да производ, који је стављен на тржиште није
усаглашен са техничким прописима, одмах предузме корективне мјере ради
обезбјеђивања усаглашености производа или да изврши његово повлачење са тржишта,
у зависности од конкретног случаја,
ж) ако производ представља ризик, обавезно обавијести надлежни инспекцијски
орган о појединостима неусаглашености код производа и предузетим корективним
мјерама,
з) на захтјев надлежног инспекцијског органа, достави све информације и
документацију потребну за доказивање усаглашености производа, на једном од
службених језика у Републици Српској и
и) сарађује са надлежним инспекцијским органима у свим корективним мјерама
предузетим у циљу избјегавања ризика које производи представљају на тржишту или
приликом употребе.

(2) Контакт адреса из става 1. тачка д) овог члана представља јединствену тачку
на којој је произвођач доступан.
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,
и достави ову документацију и декларацију надлежном инспекцијском органу на његов
захтјев,
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.
(2) Увозник се сматра произвођачем и преузима његове обавезе ако стави на
тржиште производ под својим пословним именом или трговачким знаком, односно ако
измјени производ који је стављен на тржиште у мјери која утиче на усаглашеност са
прописаним захтјевима.
Члан 39.
(1) Приликом испоруке производа на тржиште, дистрибутер је дужан да поступа
са пажњом доброг привредника у погледу захтјева техничких прописа.
(2) Прије испоруке производа на тржиште, дистрибутер је дужан провјерити:
а) да ли је производ означен прописаним знаком или знацима усаглашености,
б) да ли производ прати прописана документација, упутства, информације о
безбједности на једном од службених језика у Републици Српској и
в) да ли су произвођач и увозник испунили обавезе из члана 32. став 1) т. г) и д) и
члана 37. став 1) тачка а) овог закона.
(3) Ако сматра или основано сумња да производ није усаглашен са прописаним
захтјевима, дистрибутер може извршити његову испоруку на тржиште, тек након што
произвођач усагласи овај производ са прописаним захтјевима.
(4) У случају да производ представља ризик, дистрибутер је дужан о ризичности
производа обавијестити произвођача или увозника као и надлежни инспекцијски
орган.
(5) Дистрибутер је дужан да, у периоду док се производ налази у његовом посједу,
обезбиједи да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са
прописаним захтјевима.
(6) Дистрибутер који сматра или основано сумња да производ који је испоручио
на тржиште није усаглашен са прописаним захтјевима дужан је без одлагања
провјерити да ли су предузете одговарајуће корективне мјере, ради обезбјеђивања

усаглашености производа, или његовог повлачења са тржишта, у зависности од
појединачног случаја.
(7) Ако производ представља ризик, дистрибутер је обавезан обавијестити
надлежни инспекцијски орган о појединостима неусаглашености код производа и
предузетим корективним мјерама.
(8) На захтјев надлежног инспекцијског органа, дистрибутер је дужан да достави
све информације и документацију потребну за доказивање усаглашености производа,
на једном од службених језика у Републици Српској.
(9) Дистрибутер је дужан да сарађује са надлежним инспекцијским органима у
свим корективним мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика који производ
представља на тржишту или употреби.
(10) Дистрибутер се сматра произвођачем и преузима његове обавезе када стави
на тржиште производ под својим пословним именом или жигом, односно ако измјени
производ који је већ стављен на тржиште у мјери која утиче на усаглашеност са
прописаним захтјевима.
VI ВАЖЕЊЕ ИСПРАВА И ЗНАКОВА УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 40а.
(1) Поред докумената о усаглашености издатих од стране именованих тијела за
оцјењивање усаглашености из Републике Српске, признају се и документи о
усаглашености и знак усаглашености издати од стране именованих тијела за
оцјењивање усаглашености:
а) која су именовали надлежни органи Босне и Херцеговине,
б) из Федерације Босне и Херцеговине,
в) из Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и
г) из иностранства, у складу са ратификованим међународним уговорима чији је
потписник Босна и Херцеговина.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у складу са посебним прописима, могу се
признати и други документи о усаглашености и знакови усаглашености (Е знак
хомологације и слично).
Члан 40б.
Инострани документ о усаглашености и знак о усаглашености признају се у
Републици Српској и када нема ратификованих међународних уговора из члана 40а.
став 1. тачка г) овог закона, за производе код којих се оцјењивање усаглашености
обавезно спроводи уз учешће именованих тијела, под условом да је:
а) именовано тијело уписано у NANDO базу (енгл. New Approach Notified and
Designated Organisations) издало цертификат о усаглашености који је преведен на један
од службених језика у Републици Српској,
б) произвођач издао декларацију о усаглашености која је преведена на један од
језика који је у службеној употреби у Републици Српској и
в) на производ стављен европски знак усаглашености „CE“ у складу са издатим
цертификатом о усаглашености.
Члан 40в.
Производи код којих се оцјењивање усаглашености врши путем интерне
контроле производње, без обзира да ли су из иностране или домаће производње,
обавезно се означавају знаком усаглашености из члана 34. овог закона.
Члан 40г.

(1) Ако се поступак оцјењивања усаглашености производа обавезно спроводи уз
учешће именованог тијела, а уколико у Републици Српској нема ових тијела,
произвођач је дужан поднијети захтјев за оцјењивање усаглашености производа тијелу
уписаном у NANDO базу.
(2) У случају из става 1. овог члана, домаћи произвођач обавезан је свој производ
означити са европским знаком усаглашености „CE“ у складу са издатим цертификатом
о усаглашености.
Члан 42а.
(1) Привредни субјект дужан је чувати податке о пословном идентитету:
а) сваког привредног субјекта од којег је набавио производ и
б) сваког привредног субјекта којем је испоручио производ.
(2) Привредни субјект дужан је чувати податке из става 1. овог члана у року који
се одреди техничким прописом, а у случају да технички пропис не утврђује рок за
чување, подаци се чувају 10 година.
(3) На захтјев надлежног инспекцијског органа, привредни субјект дужан је дати
на увид податке из става 1. овог члана у року од 8 дана од дана достављања захтјева за
ове податке.
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, не обезбиједи поступке којима се остварује континуираност
усаглашености серијске производње, не врши испитивање узорака производа на
тржишту, не води регистар рекламација, не обавјештава дистрибутере о
неусаглашеним производима, не обезбиједи да се на производу налази број типа, лота
или серије или неки други елемент, не обезбиједи да производ прате упутства и
информације, не предузме корективне мјере ради обезбјеђивања усаглашености
производа или његовог повлачења са тржишта, не обавијести надлежни инспекцијски
орган о појединостима неусаглашености код производа и предузетим корективним
мјерама, не достави све информације и документацију потребну за доказивање
усаглашености производа, 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. став 1.),
г) стави знак усаглашености на производ који није усаглашен са техничким прописом
или стави знак усаглашености 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) не провјери да ли је производ означен прописаним знаком усаглашености, не
провјери да ли производ прати прописана документација, не провјери да ли су
произвођач или увозник испунили прописане обавезе, у случају основане сумње да
производ није усаглашен са прописаним захтјевима испоручи производ на тржиште
прије него што производ буде усаглашен са захтјевима, не обавијести произвођача или
увозника и надлежног инспекцијског органа о ризичности производа, не обезбиједи да,
прије испоруке производа на тржиште, услови складиштења или превоза не угрозе
усаглашеност производа са прописаним захтјевима, без одлагања не провјери да ли су
предузете одговарајуће корективне мјере за производ за који се основано сумња да није
усаглашен са прописаним захтјевима, не обавијести надлежни инспекцијски орган о
појединостима неусаглашености код производа који представља ризик, на захтјев
надлежног инспекцијског органа не достави све информације и документацију
потребну за доказивање усаглашености производа на једном од службених језика у
Републици Српској, не сарађује са надлежним инспекцијским органима у свим
корективним мјерама предузетим у циљу избјегавања ризика који производ
представља, (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. казниће се предузетник новчаном казном од 1.000 КМ
до 3.000 КМ.

