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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне 

и Херцеговине на сједници Представничког дома, одржаној 27. јула 2004. године, и 

сједници Дома народа, одржаној 9. септембра 2004. године, усвојила је 

 

ЗАКОН 

О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И  

ОЦЈЕЊИВАЊУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

1. Овим законом се уређује начин прописивања техничких захтјева за производе и 

поступака оцјењивања усклађености са прописаним захтјевима, те доношење 

техничких прописа којима надлежни органи, на основу овог закона, за поједине 

производе, односно групе производа, детаљније уређују најмање један од сљедећих 

елемената: 

− техничке захтјеве које морају испунити производи који се стављају на тржиште 

и/или у употребу, 

− права и обавезе правних и физичких лица која стављају производе на тржиште 

и/или у употребу, 

− поступке оцјењивања усклађености производа са прописаним захтјевима, 

− права и обавезе тијела која спроводе поступке оцјењивања усклађености 

производа са техничким захтјевима (у даљем тексту: тијела за оцјењивање 

усклађености), 

− документе (нпр. потврде, техничку документацију и слично) који морају бити 

доступни надлежним органима/тијелима прије стављања производа на тржиште 

и/или у употребу, 

− начин означавања производа. 

2. Овим законом уређује се и признавање докумената о усклађености и знакова 

усклађености издатих у иностранству. 

3. Овај закон не примјењује се на прописивање техничких захтјева и спровођење 

поступака оцјењивања усклађености за производе за које је то уређено посебним 
законима. 

 

Члан 2. 

У циљу усклађивања техничких прописа у Босни и Херцеговини са директивама 

Европске уније, Министарство спољне трговине и економских БиХ донијеће техничке 

прописе. 

 

Члан 3. 

Производи се могу ставити на тржиште или ставити у употребу само уколико 

испуњавају техничке захтјеве који се на њих односе, ако је њихова усклађеност са 

техничким захтјевима утврђена прописаним поступцима оцјењивања усклађености, те 

уколико носе знак усклађености у складу са техничким захтјевима. 

 

Члан 4. 

У смислу одредби овог закона употребљаваће се сљедеће дефиниције: 

Производ је сваки предмет на који се односи један или више техничких захтјева 

из члана 5, који је намијењен за стављање на тржиште или у употребу у Босни и 

Херцеговини први пут, као на примјер: опрема, апарати, средства, уређаји, 

инструменти, материјали, склопови, компоненте или безбједносне компоненте, 

јединице, механизми, прибор, системи и друго. 
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Произвођач је свако правно или физичко лице које је одговорно за дизајн и 

производњу неког производа који намјерава ставити на тржиште или у употребу под 

својим именом. Такође, лице које мијења, темељито модификује или прерађује 

производ чиме се мијења функција или примјена производа сматра се произвођачем по 

овом закону. 

Стављање производа на тржиште је прва радња којом се производ ставља на 

располагање, уз наплату или бесплатно, први пут на тржиште Босне и Херцеговине, с 

намјером дистрибуисања или употребе на тржишту Босне и Херцеговине. 

Ова дефиниција не укључује производе који су произведени или увезени са намјером да 

се продају на иностраном тржишту. 

Стављање производа у употребу је тренутак прве употребе производа у Босни 

и Херцеговини од стране крајњег корисника. 

Надзор над тржиштем је низ прописаних метода, поступака и радњи које 

предузимају надлежни органи како би се обезбиједило да производи на тржишту 

задовољавају техничке и друге захтјеве који се на њих односе, да имају потребне ознаке 

усклађености те да су праћени потребном техничком документацијом. 

Хармонизовани европски стандард је техничка спецификација коју је усвојила 

нека од европских организација за стандардизацију (ЦЕН), Европски комитет за 

електротехничке стандарде (ЦЕНЕЛЕЦ) или Европски телекомуникациони институт за 

стандарде (ЕТСИ), разрађена у оквиру мандата датог од стране Европске комисије, а 

служи као подршка испуњавању основних захтјева прописаних директивама новог 

приступа. 

Акредитовање је поступак којим надлежни орган додјелом акредитације 

службено признаје да је неки орган или лице способно за обављање одређених послова, 

односно задатака у подручју оцјењивању усклађености. 

Тијело за оцјењивање усклађености је тијело који проводи поступак 

оцјењивања усклађености, независно је од добављача а може бити цертификационо 

тијело, лабораториј, инспекцијско (контролно) или друго тијело. 

Именовано тијело за оцјењивање усклађености је тијело за оцјењивање 

усклађености именовано од стране Министарства спољне трговине и економских 

односа БиХ. Именовати се могу цертификациона тијела и инспекцијска (контролна) 

тијела. 

Технички пропис је пропис у којем се технички захтјеви уређују директно или 

упућивањем на стандард, техничку спецификацију, упутства за примјену или кодекс 

пракси или пак укључивањем садржаја тих докумената. 

Директиве новог приступа су прописи ЕУ којим се за поједине производе или 

групе производа уређују само основни захтјеви у областима наведеним у члану 5. овог 

закона. 

 

II - ПРОПИСИВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЈЕВА 

Члан 5. 

Техничким прописима из члана 2. одредиће се обавезе правних и физичких лица која 

стављају производе на тржиште и/или у употребу у погледу захтјева за сигурност 

производа, заштиту здравља људи и домаћих животиња, те заштиту околине и друго 

што је потребно за уређивање подручја на које се технички пропис односи. 

 

Члан 6. 

1. Техничке прописе који се односе на овај закон доноси Министарство спољне 

трговине и економских односа БиХ, на основу приједлога Комитета за техничке 
прописе БиХ. 

2. Комитет за техничке прописе БиХ састоји се од сљедећих сталних чланова: 

министра спољне трговине и економских односа БиХ, министра привреде, 
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енергетике и развоја Републике Српске, министра енергије, рударства и индустрије 

Федерације БиХ, шефа Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни 

развој Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и директора Дирекције за европске 

интеграције. Комитет за техничке прописе БиХ донијеће пословник о раду. 

3. Надлежна ентитетска министарства и Одјељење за урбанизам, имовинске односе и 

привредни развој Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине учествоваће у припреми и 

имплементацији техничких прописа. 

4. Савјет министара БиХ ће, на приједлог министра спољне трговине и економских 

односа БиХ, уз сугласност Комитета за техничке прописе БиХ, донијети Програм 

преузимања техничких прописа из члана 2. и Упутство о начину израде и поступку 
доношења техничких прописа. 

5. Код израде и доношења техничких прописа из става 1. овог члана, а ради 

спречавања непотребних запрека у спољној трговини, узимаће се у обзир 

међународни принципи и обавезе из билатералних и мултилатералних споразума 

које је преузела БиХ. 

6. Комитет за техничке прописе БиХ може именовати компетентне експерте за 
припрему појединих техничких прописа. 

 

Члан 7. 

1. За производе који су усклађени са босанскохерцеговачким стандардима путем 

којих су усвојени европски хармонизовани стандарди претпоставља се да су 

усклађени са основним захтјевима, наведеним у техничким прописима. 

2. Списак босанскохерцеговачких стандарда на које се позива у ставу 1. овог члана 

биће утврђен у складу са процедуром описаном у члану 6, став 1. и објављен у 

"Службеном гласнику БиХ". 

 

Члан 8. 

Ако се након консултација са Институтом за стандардизацију БиХ и Комитетом за 

техничке прописе БиХ утврди да производ који испуњава захтјеве 

босанскохерцеговачких стандарда не испуњава захтјеве садржане у посебним 

техничким прописима, или да би се тим производом могла угрозити сигурност 

корисника, здравље људи и домаћих животиња, те животна околина, Министарство 

спољне трговине и економских односа БиХ донијеће одлуку о дјелимичном или 

потпуном брисању оспореног босанскохерцеговачког стандарда са списка на који се 

позива у члану 7. Ова одлука ће се објавити у "Службеном гласнику БиХ". 

 

III - ПОСТУПЦИ ОЦЈЕЊИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Члан 9. 

1. Прије стављања производа на тржиште или у употребу, произвођач, његов 

овлаштени представник у Босни и Херцеговини или лице које производ ставља на 

тржиште Босне и Херцеговине мора оцијенити његову усклађеност са основним 
захтјевима важећих техничких прописа. 

2. Поступци оцјењивања усклађености су дефинисани у техничким прописима. 

 

Члан 10. 

1. Технички прописи из члана 5. прописују облик, садржај и графички симбол знака 

усклађености који се ставља на производ који испуњава прописане техничке 

захтјеве и поступак оцјењивања усклађености. 

2. Производи за које је то прописано морају бити означени знаком усклађености. 
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3. На производе који нису усклађени са прописаним техничким захтјевима и 

производе за које није прописано означавање знаком усклађености не смије се 

стављати знак усклађености или други знак који је сличан прописаном знаку 

усклађености и који би могао створити забуну на тржишту или обманути 
потрошача. 

 

Члан 11. 

Оцјењивање усклађености проводиће се по једном од сљедећих поступака или њиховом 

комбинацијом: 

− произвођачево оцјењивање усклађености производа, 

− оцјењивање усклађености производа коју обавља тијело за оцјењивање 

усклађености, 

− произвођачево управљање системом обезбјеђења квалитета производног 

процеса, 

− оцјењивање сврсисходности произвођачевог система обезбјеђења квалитета 

производног процеса за конкретну сврху (производ) и надзор над тим системом, 

а који проводи тијело за оцјењивање усклађености. 

 

IV - ТИЈЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ И ЗАХТЈЕВИ КОЈЕ МОРАЈУ 

ЗАДОВОЉИТИ 

Члан 12. 

1. За спровођење поступака оцјењивања усклађености из члана 11, техничким 

прописима може се захтијевати од произвођача, његовог овлашћеног представника 

у Босни и Херцеговини или лица које производ ставља на тржиште Босне и 
Херцеговине да укључи именовано тијело за оцјењивање усклађености. 

2. Техничким прописима детаљније се уређују критеријуми за именовање као и 

задаци и обавезе именованих тијела за оцјењивање усклађености у поступку 
оцјењивања усклађености производа покривених техничким прописима. 

3. Техничким прописима утврђују се посебни критеријуми које морају испунити 

тијела за оцјењивање усклађености како би стекли статус именованих тијела за 
оцјењивање усклађености. 

4. Тијела за оцјењивање усклађености рјешењем именује министар спољне трговине 

и економских односа БиХ, у складу са процедуром датом у члану 6, став 1. Против 
овог рјешења није дозвољена жалба али се може покренути управни спор. 

5. Именовање тијела за оцјену усклађености на које се позива у претходном ставу 

може бити временски ограничено или важити до свог повлачења. 

6. Техничка оспособљеност, независност и непристрасност именованих тијела за 

оцјењивање усклађености биће оцјењивана и надзирана у складу са правилима 

акредитације или правилима сличним онима за акредитацију која одобри Комитет 
за техничке прописе БиХ за појединачни случај. 

7. Када надлежни органи установе да именовано тијело за оцјењивање усклађености 

више не испуњава било који од критеријума поменут у ставу 2. овог члана, његово 
именовање може се повући у складу са процедуром описаном у ставу 4. овог члана. 

8. Обавјештење о именовању тијела за оцјењивање усклађености, као и о повлачењу 

именовања, објавиће се у "Службеном гласнику БиХ". Обавјештење ће садржавати 

назив и адресу именованог тијела за оцјењивање усклађености, могућа временска 

ограничења именовања и групе производа и поступака оцјењивања усклађености за 
које је именовано тијело за оцјењивање усклађености именовано. 

9. Евиденцију именованих тијела за оцјењивање усклађености води Министарство 

спољне трговине и економских односа БиХ. Евиденција је јавна књига. 



 

 6 

 

V - ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА И ЗНАКОВА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗДАТИХ У 

ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 13. 

1. У Босни и Херцеговини се признају документи о усклађености и ознаке 

усклађености издате у иностранству ако су сачињени на основу међународних 

уговора о међусобном признавању докумената из области оцјењивања 
усклађености, које је потписала БиХ. 

2. Министар спољне трговине и економских односа БиХ, који је донио технички 

пропис, може подносиоцу захтјева признати докуменат о усклађености и знаке 

усклађености издате у државама са којима БиХ није потписала међународне 

уговоре из претходног става, ако су они издати према техничким прописима који 

су идентични са важећим босанскохерцеговачким техничким прописима, и ако је 

оспособљеност тијела која су учествовала у поступку оцјењивања усклађености 

утврђена према истом поступку и захтјевима који су прописани за та тијела у 

босанскохерцеговачким техничким прописима. Савјет министара БиХ, ће на 

приједлог министра спољне трговине и економских односа БиХ донијети посебан 

пропис којим ће уредити услове и начин признавања докумената из овога става. 

3. Евиденцију признатих докумената о усклађености и знакова усклађености те тијела 

за оцјену усклађености из става 2. овог члана води Министарство спољне трговине 

и економских односа БиХ. Евиденција је јавна књига. 

 

VI - НАДЗОР 

Члан 14. 

Надзор над спровођењем овога закона вршиће Министарство спољне трговине и 

економских односа БиХ и ентитетска министарства и Брчко Дистрикта БиХ надлежна 

за поједине производе или групе производа. 

 

Члан 15. 

Ако се утврди да производи који су усклађени са техничким прописима, у случају да су 

исправно инсталисани, одржавани и кориштени за своју одређену сврху, могу угрозити 

здравље и/или сигурност корисника или других лица, надлежни органи морају 

предузети све потребне мјере у циљу повлачења таквих производа са тржишта или 

забране или ограничавања њиховог стављања на тржиште или стављања у употребу, и 

морају одмах информисати јавност тако што ће дати обавјештење у "Службеном 

гласнику БиХ". 

 

Члан 16. 

Надзор над тржиштем обавља се у складу са правилима и поступцима уређеним 

посебним законом. 

 

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

1. Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице 

односно новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ физичко лице које самостално 
обавља дјелатности ако: 

а) стави на тржиште, односно стави у употребу производ супротно члану 3. овог 

закона, 

б) стави на тржиште, односно стави у употребу производ супротно члану 5. овог 

закона, 
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ц) не означи производе који су усклађени са прописаним техничким захтјевима 

знаком усклађености према члану 10. став 2. овога закона, 

д) означи производе који нису усклађени са прописаним техничким захтјевима 

знаком усклађености или другим ознакама који су слични ознакама 

усклађености до те мјере да би могли створити забуну на тржишту или 

обманути потрошаче према члану 10. став 3. овог закона, 

е) не обавља послове тијела за оцјену усклађености сагласно члану 11. овог 

закона, 

ф) обавља послове именованог тијела за оцјењивање усклађености без добијеног 

рјешења о именовању или изван предмета и обима тога именовања, према 

члану 12. став 4. овог закона, 

2. Новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај и одговорно лице 

правног лица за учињени прекршај из претходног става. 

 

VIII - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

1. Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе свих закона Босне и 

Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, које су у 

супротности са одредбама овог закона. 

2. У року од 90 дана од ступања на снагу техничких прописа наведених у члану 6, све 

одредбе закона, прописа, техничких прописа, стандарда и свих других докумената 

који се у ентитетима примјењују на производе из члана 5. овог закона, морају се 

ускладити са одредбама овог закона као и са одредбама донесених техничких 

прописа. 

 

Члан 19. 

Савјет министара БиХ ће, на приједлог министра спољне трговине и економских 

односа БиХ, донијети програм и упутство из члана 6. став 4., те посебан пропис из 

члана 13. став 2. у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 20. 

Комитет за техничке прописе БиХ донијеће свој пословник о раду наведен у члану 6. 

став 2., у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 21. 

Овај закон ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

БиХ", а објавиће се у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине. 
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