
 
 

ИНТЕРНО ! 

 

СМЈЕРНИЦЕ 
ЗА НАДЗОР НАД ПРОИЗВОДЊОМ И ПРОМЕТОМ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ
  
Увпд 
 

Прпизвпдоа и прпмет предмета ппщте упптребе (у даљем тексту ПОУ) регулисана је  
брпјним прпписима, какп пнима кпји се директнп пднпсе на ПОУ, такп и прпписима из 
пбласти хемикалија и бипцида, прпписима из пбласти заразних бплести, прпписима п дувану 
те ппщтим прпписима кап щтп је Закпн п ппщтпј  безбједнпсти прпизвпда, щтп инспекцијски 
надзпр  шини дпста слпженим и кпмпликпваним. 

 Ове Смјернице написане су да би се плакщап инспекцијски надзпр, нарпшитп 
инспектприма са маое искуства а са циљем уједнашаваоа надзпра у цијелпј Републици 
Српскпј.  Ппсебнп су пбрађени кпзметишки прпизвпди и дјешје играшке, за кпје се пп нпвим 
правилницима, усаглащеним са прпписима ЕУ, захтијевају пбимна испитиваоа и ппсебна 
дпкументација.  

Смјернице су  заснпване на главним прпвјерама пднпснп питаоима кпја инспектпр 
ппставља у кпнтрпли а из разумљивих разлпга не навпде све детаље из прпписа, шију 
примјену  инспектпр кпнтрплище. Ради лакщег разумијеваоа питаоа су груписана у пдређене 
цјелине, наведена редпсљедпм какав би требап да се пдвија приликпм инспекцијскпг 
прегледа а пбјащоена су једнпставним језикпм, без цитираоа прпписа.  

Иакп су наведене прпвјере заснпване на важећим прпписима, на крају текста дате су 
наппмене п пбавезама прпизвпђаша и увпзника кпје дп даљоег не треба захтијевати јер их 
пбјективнп није мпгуће испунити. 
 
Оснпвни прпписи на кпјима се заснива надзпр ПОУ 
 
1. Закпн п преметима ппщте упптребе (“Службени гласник Републике Српске”, брпј 50/10)  
2. Закпн п защтити станпвнищтва пд заразних бплести (“Службени гласник Републике     
      Српске”, брпј 14/10),  
3. Правилник п ппсебним услпвима за прпизвпдоу и стављаое на тржищте предмета ппщте   
      упптребе ("Службени гласник Републике Српске", брпј 17/15) 
4. Правилник п безбједнпсти предмета щирпке пптрпщое ("Службени гласник Републике  
     Српске", брпј 17/15), 
5. Правилник п безбиједнпсти дјешијих играшака („Службени гласник Републике Српске“, брпј  
     18/15)  
6. Правилник п безбједнпсти материјала и предмета кпји дплазе у неппсредан кпнтакт са  
      хранпм ("Службени гласник Републике Српске", брпј 18/15), 
7. Одлука п садржају уппзпреоа кпјима мпрају бити пбиљежене играшке са магнетним  
      дијелпвима („Сл. гласник БиХ“, брпј 02/09) 
8. Одлука п пгранишаваоу стављаоа на тржищте играшака и прпизвпда за дјецу кпји садрже  
     фталате („Сл. гласник БиХ“, брпј 4/10 
9. Правилник п птпущтаоу Н-нитрпзамина и прекурспра Н-нитрпзамина, супстанци из  
      еластпмера или гумених цуцли за флащице и цуцле варалице („Сл. гласник БиХ“, брпј  

  42/10 )  
10. Правилник п пбиљежаваоу детергента („Службени гласник Републике Српске“, брпј 8/10,  
     104/14) 
11. Правилник п санитарнп-технишким и хигијенским услпвима (“Службени гласник Републике  
     Српске”, брпј 68/14) 



12. Правилник п критеријумима микрпбиплпщке шистпће (“Службени гласник Републике  
     Српске”, брпј 99/14) 
13. Правилник п садржају и нашину спрпвпђеоа ппсебне едукације (“Службени гласник  
      Републике Српске”, брпј 128/10, 68/14), 
14. Правилник п нашину пбављаоа здравственпг надзпра (“Службени гласник Републике  
      Српске”, брпј 113/10, 106/14), 
15. Правилник п границама радипнуклида у храни, храни за живптиое, лијекпвима, ПОУ,  
      грађевинскпм материјалу и другпј рпби кпја се стаља у прпмет („Службени гласник БиХ“,  

 брпј 54/14) 
 
Дефиниције  
Предмети ппщте упптребе су: 
1. материјали и предмети кпји дплазе у неппсредан дпдир са хранпм, 
2. предмети щирпке пптрпщое,  
3. дјешје играшке и 
4. детерченти  
Предмети щирпке пптрпщое су: 
1. кпзметишки прпизвпди, 
2. ппсуђе, прибпр, ппрема и уређаји за прпизвпдоу кпзметишких прпизвпда, 
3. амбалажа за предмете щирпке пптрпщое, 
4. средства за пдржаваое шистпће, 
5. дуван, дуванске прерађевине и прибпр за пущеое, 
6. пдређени предмети и прпизвпди кпји при упптреби дплазе у неппсредан дпдир са 
кпжпм или слузпкпжпм ( тп су између псталих и накит, прибпр за оегу нпката, пбрва, нпгу,  
усници на рпнилашкпј ппреми, защтитне маске и рукавице, звиждаљке, шеткице и кпнац за 
зубе, прпизвпди за загријаваое тијела, пдређени предмети за наставу у щкплама, репеленти 
за кпжу, презервативи, прпизвпди за интимну оегу и др.) 
 

 Прпизвпђаш је лице кпје израђује, пбрађује, дпрађује, прерађује или саставља пд вище 
прпизвпда нпви предмет ппщте упптребе, кап и лице кпје тргује тим предметпм ппщте 
упптребе ппд свпјим именпм или називпм, жигпм или преппзнатљивпм пзнакпм (шлан 15 

Правилника п услпвима за прпизвпдоу и стављаое на тржищте предмета ппщте упптребе). 
Овлащћени заступник прпзвпђаша је лице кпје има писменп пвлащћеое прпизвпђаша да 

у оегпвп име пбавља пбавезе прпизвпђаша ( шлан 2. став 6. Правилника п услпвима за прпизвпдоу и 

стављаое на тржищте предмета ппщте упптребе). 

Увпзник је правнп лице кпје у БиХ  увпзи предмете ппщте упптребе и ставља их на 
тржищте Републике Српске и кпји је пдгпвпран за увезене предмете ппщте упптребе.  

Дистрибутер је правнп лице или предузетник кпји се бави прпметпм предмета ппщте 
упптребе ( шлан 2. став 1. ташка 7. Правилника п п услпвима за прпизвпдоу и стављаое на тржищте предмета 

ппщте упптребе). Из пве дефиниције се закљушује да је дистрибутер и лице  кпје се бави прпметпм 
предмета ппщте упптребе на малп! 

 
Параметри безбједнпсти ПОУ  
Према шлану 9. Закпна п предметима ппщте упптребе, ПОУ није безбједан акп: 

 састав, сензпрне, физишке, хемијске и микрпбиплпщке пспбине не пдгпварају услпвима   
            за ту врсту прпизвпда, 

 акп садржи састпке, адитиве и друге материје кпји нису дпзвпљени у тпј врсти ПОУ или   
           их садржи у недпзвпљенпј кплишини, 

 акп у храну или други ПОУ птпущта недпзвпљене материје или их птпущта у  
            недпзвпљенпј кплишини, 

 акп садржи радипнуклеиде или је пзрашен изнад дпзвпљене границе, 

 акп је механишки загађен страним примјесама, 

 акп нема декларацију,  



 акп му је истекап рпк упптребе наведен у декларацији. 
 

Закпн у пвпм шлану не каже да ПОУ није безбједан акп нема прпписану дпкументацију и пзнаке 
кпје дпказују усаглащенпст али у дефиницијама израза каже да безбједан прпизвпд ппдразумијева и 
пбиљежаваое, уппзпреоа,  упутства и друге инфпрмације п прпизвпду (шлан 2. став 1. ташка в). 

ПОУ кпји није безбједан не смије бити на тржищту али  Закпн п предметима ппщте упптребе 
дпзвпљава прераду (шлан 38.). 
 

КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ ПОУ 
 
У кпнтрпли прпизвпдое ПОУ здравствени инспектпр прпвјерава сљедеће: 
 
I Регистрација 
 
1. Да ли је прпизвпђач ПОУ регистрпван и за кпју врсту прпизвпдое ? 
Закпн п предметима ппщте упптребе и Правилник п услпвима за прпизвпдоу и стављаое на тржищте 
предмета ппщте упптребе дпзвпљавају прпизвпдоу предмета ппщте упптребе правнпм и физишкпм 
лицу (шлан 2. став 1.ташка ђ) Закпна ; шлан 5 Правилника). Прпизвпђаш није дужан прибављати  рјещеое 
п испуоенпсти услпва!!! Закпн п ПОУ сппмиое рјешеое п испуоенпсти услпва самп у казненим пдредбама али 

не и у тексту (чл. 40. у казненим пдредбама прави везу са чланпм 15. у кпјем се не сппмиое рјешеое). 

 
 

II Лпкација и грађевинске карактеристике пбјекта 
 
2. Да ли пбјекат испуоава грађевинске и санитарнп-техничке услпве за прпизвпдоу ПОУ ? 

Лпкација пбјекта за прпизвпдоу ПОУ мпра бити таква да пбјекат  не угрпжава друге пбјекте  и да 
није угрпжен пд других пбјеката; пкплина уређена са ппстављеним кпнтејнерима за птпад. 

Објекат мпра бити шврсте градое, пд материјала кпји пмпгућавају лакп шищћеое, праое и 
дезинфекцију;  ппслпвни прпстпр мпра шинити функципналну цјелину, мпра бити пдвпјен пд стамбенпг 
прпстпра. Мпра бити пбезбијеђена звушна и термп изплација, струја, тппла и хладна впда, 
канализација, дпбра вентилација и псвијетљенпст, гријаое/климатизација. 

Висина прпстприја мпра бити најмаое 260 цм. Ппдпви мпрају бити впдпнепрппусни, птппрни на 
средства за шищћеое, без пщтећеоа и не смију бити клизави. Зидпви мпрају бити равни, глатки, 
ппгпдни за пдржаваое хигијене, сливници са защтитпм. Врата мпрају бити са металним пквирпм пд 30 
цм, прпзпри са защтитпм пд инсеката и других живптиоа. 

Расппред прпстприја мпра бити такав  да пмпгућује једнпсмјернпст у раду, да спрешава унакрсну 
кпнтаминацију збпг укрщтаоа шистих и нешистих путева. 

 

3. Да ли пбјекат садржи прпписане прпстприје и прпстпре а тп су: 
  -           прпстприја за прпизвпдоу, 

- прпстпр за складищтеое, 
- прпстпр за амбалажу и гптпве прпизвпде, 
- прпстприја за заврщну пбраду и пакпваое, 
- санитарне прпстприје, 
- прпстпр за гардерпбу, 
- прпстприја за пдмпр (за >10 радника). 

 
III Хигијенскп стаое пбјекта 
 
4. Да ли је хигијенско стање објекта и околине задовољавајуће ? 
                   Да ли су ппврщине прпстпра и ппреме шисте, без видљивих трагпва инсеката, глпдара, без  
птпадних метерија псим пних кпје настају у прпцесу прпизвпдое; да ли су ПОУ защтићени пд влаге, 
тпплпте, хладнпће, атмпсферских утицаја, инсеката, глпдара и других живптиоа; да ли се врщи 
редпвнп шищћеое,  дезинфекција, дезинсекција и дератизација.  
 



 
 

IV Опрема 
 
5. Да ли је пбезбијеђена пдгпварајућа ппрема ? 
           Прпписи не  навпде врсту ппреме за дјелатнпст са предметима ппщте упптребе али сва ппрема 
кпја се кпристи, мпра бити без щтетнпг утицаја на безбједнпст предмета ппщте упптребе и ппгпдна за 
пдржаваое хигијене. 
         Тпалети мпрају имати ппрему кап и у другим пбјектима (лавабп, пгледалп, канта за птпатке, 
средства за хигијену руку итд.). 
       За заппслене се мпрају пбезбиједити гардерпбни прмари и радна пдјећа. 
        Превпзна средства мпрају бити намјенска, у оима се не смију превпзити прпизвпди кпји мпгу 
щтетнп утицати на ПОУ (хемикалије, бипциди, средства за защтиту биља и сл.) 
 

V Кадар 
 
6. Да ли су радници у прпизвпдои пбучени п прпцедурама прпизвпднпг прпцеса и  да ли 
нпсе радну пдјећу (и пбућу) ?  

Одгпварајућа струшна спрема се захтијева самп у прпизвпдои кпзметишких прпизвпда. 
 

VI Дпкументација, евиденције, сљедивпст 
 

7. Да ли ппстпји дпкументација п прпцесу прпизвпдое ? 
Да ли ппстпје писане прпцедуре  и упутстава за сваки прпизвпдни прпцес (, ппис прпцеса 

прпизвпдое, спецификације, ппдаци п сирпвинама,  амбалажи, адитивима, дпбављашима, мјере 
кпрекције у    слушају евентуалних прппуста итд.). Да ли ппстпје писани дпкази да  се кпристе самп 
дпзвпљене, кпнтрплисане сирпвине, адитиви и амбалажа.  
 

8. Да ли дпкументација и евиденције пмпгућавају праћеое сљедивпсти ? 
 Да ле се впди  евиденција п дпбављашима сирпвина, адитива и амбалаже и купцима гптпвих 
прпизвпда кпје  пмпгућавају праћеоа сљедивпсти. 
 

9. Да ли се впди евиденција п лабпратпријским испитиваоима сирпвина и гптпвих 
прпизвпда ? 
 
10. Да ли је билп рекламација и ппвлачеоа POU са тржишта, збпг чега и да ли се впди 
евиденција п тпме ? 

Када ппстпји дпказ или сумоа у безбједнпст POU прпизвпђаш је дужан да пбустави прпизвпдоу 
и такве прпизвпде ппвуше са тржищта те п тпме пбавијести здравствену инспекцију и Министарствп 
здравља (члан 10. Правилника п безбједнпсти ПШП)  

 

11. Да ли ппстпје план и евиденције п пдржаваоу хигијене ? 

Инспектпр прпвјерава да ли ппстпје писане прпцедуре п шищћеоу и ДДД мјерама и да ли се п 
тпме впди евиденција (листе шищћеоа - кп, гдје, када, какп и шиме шисти и дезинфикује, пптврде п 
пбављенпј дезинсекцији и дератизацији).  
 

  
VII Прпизвпди 
 

17. Да ли су прпизвпди свпјствених карактеристика ?   
Инспектпр прпвјерава физишке и сензпрне пспбине -  да ли су прпизвпди прпписнп упакпвани, 

пщтећени, запрљани, да ли имају страних примјеса, непријатан мирис и сл. 
 

18. Да ли прпизвпди представљају ппасне или недпзвпљене  имитације?  



Облик дуванскпг прпизвпда је забраоен збпг рекламираоа дуванских прпизвпда а дизајн 
прехрамбенпг прпизвпда или другпг прпизвпда кпји изазива пажоу дјеце збпг ппаснпсти пд 
кпнзумације ( Закпн п ппщтпј безбједнпсти прпизвпда) 

 

19. Да ли су прпизвпди прпписнп декларисани и пзначени ? 
   Декларација мпра бити на једнпм пд службених језика у Републици Српскпј. Садржај 
декларације зависи пд врсте ПОУ. ПОУ кпји садрже хемикалије или су ппд притискпм мпрају имати 
пдгпварајуће пиктпграме ппаснпсти. Играшке мпрају имати знак усаглащенпсти. PREMA ČL.14. STAV 3. 
ZAKONA O HEMIKALIJAMA NA PAKOVANJU MORA BITI NAVEDENA KOLIČINA HEMIKALIJE!!! OVO TREBA 
PRIMJENJIVATI NA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE. 
 

20. Да ли су наведена пптребна упутства и уппзпреоа ? 
  Упутства и уппзпреоа мпгу бити на декларацији, уз прпизвпд или у пратећпј дпкументацији. 
 

21. Да ли ппстпје дпкази п ефекту кпји се ппсебнп истиче у декларацији ? 
 
22. Да ли су ПОУ у рпку упптребе акп је рпк пзначен ? 
 
23. Да ли има индиција да се  фалсификују други прпизвпђачи ?  
 
  За прпвјеру параметара безбједнпсти пднпснп усаглащенпсти прпизвпда, кпје није мпгуће 
утврдити инспекцијским прегледпм, инспектпр узима узпрке и дпставља пвлащћенпј лабпратприји. 
Трпщкпве неуредне анализе снпси  субјекат а уредне прган кпјем припада инспектпр.  

 
VIII Рекламираое 
 
24 . Да ли се прпизвпди рекламирају, да ли им се приписује љекпвитп или другп свпјствп 
кпје немају, да ли ппстпје писани дпкази п ефектима кпји се истичу и да ли се указује на 
мпгућа штетна дејства ? 
 
 ППСЕБНЕ ПРПВЈЕРЕ У ПРПИЗВПДОИ  КПЗМЕТИЧКИХ ПРПИЗВПДА 
 
1. Да ли за кпзметичке прпизвпде именпванп пдгпвпрнп лице и да ли је тп прпизвпђач или 
заступник прпизвпђача ? 
    За кпзметишки прпизвпд кпји се ставља на тржищте РС мпра бити именпванп пдгпвпрнп лице. За    
    кпзметишки прпизвпд прпизведен у РС пдгпвпрнп лице је прпизвпђаш или заступник прпизвпђаша   
    (члан 9. Правилника п безбједнпсти ПШП). 
 

2. Да ли је је у прпизвпдои кпзметичких прпизвпда пбезбијеђен виспкп пбразпвани кадар 
пдгпварајуће струке ? У прпизвпдои кпзметишких прпизвпда и средстава за дезинфекцију су 

пбавезни радници пдгпварајуће струке са првим циклуспм студијскпг прпграма ( шлан 15. став 2. Закпна п 

ПОУ).  
 

3. Да ли су радници у прпизвпдои кпзметичких прпизвпда пбавили санитарне прегледе и 
ппхађали дпдатну едукацију (тзв. курс хигијенскпг минимума) ? 
Санитарни прегледи и дпдатна едукација заппслених захтијева се самп у прпизвпдои кпзметишких 
прпизвпда, не захтијева се у прпмету кпзметишких прпизвпда ни у прпизвпдои и прпмету других ПОУ! 
 

4. Да ли је пбезбијеђена дпкументација п безбједнпсти за кпзметичке прпизвпде ?  
 
  Обавезан садржај дпкументације п безбједнпсти кпзметишкпг прпизвпда  прпписан је шланпм 14. 
Правилника п безбједнпсти ПШП а тп је: 

 ппис прпизвпда кпји пмпгућује идентификацију и везу са дпкументацијпм, 
 



 писане прпцедуре  и упутстава за сваки прпизвпдни прпцес ( спецификација, прпизвпдне  
        фпрмуле, примјена ДПП,  итд.,  са мјерама кпрекције у    слушају евентуалних прппуста),  
 

 прпцедуре за набавку безбједних, кпнтрплисаних сирпвина и дпзвпљених адитива и  
         евиденција п дпбављашима сирпвина и амбалаже и купцима гптпвих прпизвпда кпје             
        пмпгућавају праћеоа сљедивпсти,  

 дпказ п ефекту за кпји се тврди да га има (акп је пправданп),  

 ппдаци п испитиваоима на живптиоама у инпстранству ( кпд нас није дпзвпљенп), 

 прпцедуре за систем интерне кпнтрпле квалитета,  

 Извјещтај п безбједнпсти кпзметишкпг прпизвпда пд лабпратприје кпју је именпвап министар    
здравља, са пптписпм лица кпја су пбавила   испитиваоа и рукпвпдипца именпване лабпратприје.  
          Извјещтај п безбједнпсти кпзметишкпг прпизвпда је главни дпкумент за кпзметишки прпизвпд и 
мпра пбухватати ппдатке п испитиваоу у акредитпваним лабпратпријама, кпји су наведени у Прилпгу 1 
Правилника п безбједнпси  ПШП (чл. 15.). Образац Извјещтаја садржи ДИО А са 10 цјелина кпје се 
пднпсе на карактеристике прпизвпда (састав, тпксикплпщки прпфил, шистпћа, услпви 
упптребе,нежељени ефекти итд) и ДИО Б са пцјенпм безбједнпсти и пбразлпжеоем. 
 

 Министар именује испитну лабпратприју кпја дпнпси Извјещтај п безбједнпсти кпзметишкпг 
прпизвпда или испитну лабпратприју кпја дпнпси извјещтај п једнпм или вище испитиваоа (чл. 16. 
став 1 Правилника п безбједн. ПШП). Извјещтај п једнпм или вище испитиваоа  не мпже замијенити 
Извјещтај п безбједнпсти кпзметишкпг прпизвпда (чл.  16. став 2 Правилника п безбједнпсти ПШП) 
Извјещтај п анализи кпзметишкпг прпизвпда на захтјев инспекције, прпизвпђаша/увпзника, не 
замјеоује ни Извјещтај п испитиваоу ни Извјещтај п безбједнпсти КП. 

 
3. Да ли је дпкументација  на разумљивпм језику дпступна на адреси наведенпј на 
амбалажи кпзметичкпг прпизвпда  и да  ли се техничка дпкументација чува 10 гпдина ? 
       Дпступнпст дпкументације кпја мпра бити на једнпм пд службених језика у РС се пбезбјеђује 
електрпнски или у другпм пблику на адреси наведенпј на амбалажи прпизвпда (чл. 14. став 2. 
Правилника п безбједнпсти ПШП). Чуваое дпкументације 10 гпдина пд стављаоа задое серије у 

прпмет, прпписанп је чл. 14. став 4. Правилника п безбједнпсти ПШП. 
 

4. Да ли ппстпје дпкази п испитиваоу микрпбиплпшке чистпће у прпизвпдои кпзметичких 
прпизвпда ? 
Обавеза испитиваоа микрпбиплпщке шистпће у прпизвпдои кпзметишких прпизвпда прпписана је шланпм. 17. став 
2. Закпна п ПОУ). Према  Правилнику п критериријумима микрпбиплпщке шистпће узима се 5-10 узпрака 
трпмјесешнп (Прилпг 4 ). 

 

5. Да ли су ппдаци п саставу и нежељеним ефектима дпступни јавнпсти ? 
 Састпјци кпји спадају у ппасне хемикалије треба да буду јавнп дпступни (члан 19 Правилника п 
безбједнпсти ПШП).  Кпзметишки прпизвпд не смије да садржи : 
- забраоене супстанце из Прилпга 2 Правилника п безбједнпсти ПШП  
               (забраоенп 1328 супстанци),  
- супстанце прптивнп пгранишеоима из Прилпга 3 Правилника п безбједнпсти ПШП 
                (са пгранишеоем 256 супстанци),  
-   бпје псим дпзвпљених из Прилпга 4. Правилника п безбједнпсти ПШП (дпзвпљене 153 бпје),  
- кпнзервансе псим из Прилпга 5. Правилника п безбједнпсти ПШП (дпзвпљенп 57 кпнзерванса), 
- УВ филтере псим дпзвпљених са захтјевима из  Прилпга 6. Правилника п безбједнпсти ПШП                        
               (дпзвпљенп 28 УВ филтера), 

-  канцерпгене, мутагене и репрптпксишне супсатнце категприје 1А и 1Б (пве супстанце су 
наведене у  Листама пгранишеоа и забрана хемикалија. Мале кплишине  

                недпзвпљених супстанци кпје су технишки неизбјежне се тплерищу), 
- микрппрганизме изнад прпписаних граница, 
- тпксишне метале изнад прпписаних граница, 
- pH исппд или изнад прпписаних граница, 
- радипактивне материје. 
 



 
 
 

6. Да ли декларација кпзметичкпг прпизвпда  садржи прпписане ппдатке и симбпле ? 
На амбалажи кпзметишкпг прпизвпда мпрају бити наведени ппдаци из Прилпга 7. Правилника п 
безбједнпсти ПШП а тп су: 
- регистрпванп име и адреса пдгпвпрнпг лица ( акп је вище адреса мпра бити истакнута пна на  
             кпјпј је дпкументација), 
- нпминални садржај (маса или вплумнп), 
- ппсебне мјере ппреза (мпгу бити на наљепници, пришврщћенпм листићу,  картици), 
- серијски брпј или референтни брпј за идентификацију ( кпд малих пакпваоа мпже бити на  
             амбалажи), 
- намјену акп није сама пп себи разумљива, 
- пппис састпјака (мпже бити на наљепници, пришврщћенпм листићу... или самп на амбалажи), 
-  мириси и арпме се навпде кап „Парфем“ или „Арпма“,  
- нанп материјали мпрају иза назива садржавати у загради „нанп“,    
- најкраћи рпк трајаоа изузев акп је трајнпст >30 мјесеци када се навпди трајаое пд мпмента  
             птвараоа, псим акп ни накпн птвараоа није битан рпк. 
            Симбпли кпји се се навпде на кпзметишкпм прпизвпду наведени су у Прилпгу 8. Правилника п 
безбједнпсти ПШП а тп су: 
- симбпл птвпрене коижице за инфпрмације и упутствп,  
- симбпл пјещшанпг сата мпже се ставити умјестп текста „Најбпље упптријебити дп краја“ ..., накпн  
       кпјег слиједи мјесец и гпдина или дан, мјесец и гпдина а ставља се на прпизвпде  са рпкпм трајаоа  

  дп 30 мјесеци, 
- симбпл птвпрене теглице за рпк упптребе накпн птвараоа прпизвпда, накпн шега се навпди брпј  
       мјесеци/гпдина а ставља се на прпизвпде  шији је рпк упптребе дужи пд 30 мјесеци. 
 

7. Да ли се уз кпзметички прпизвпд налази упутствп за упптребу са пптребним 
уппзпреоима и инфпрмације п безбједнпсти ? 
 Уз кпзметишки прпизвпд се мпра налазити упутствп за упптребу и инфпрмације п безбједнпсти 
(члан 10. став 5. Правилника п безбједнпсти ПШП).  
 

ППСЕБНЕ ПРПВЈЕРЕ  У ПРПИЗВПДОИ ДЈЕЧЈИХ  ИГРАЧАКА 
 
1.  Да ли је прпизвпђач извршип прпцјену ризика упптребе играчке и излпженпсти  
     ризику ? 
2.  Да ли је прпизвпђач  израдип техничку дпкументацију ? 
3. Да ли је прпизвпђач спрпвеп или пбезбиједип спрпвпђеое ппступка пцјеоиваоа      
     усаглашенпсти играчке? 
      Oцјена усаглащенпсти играшке се мпже прпвести на два нашина : 

1. Путем интерне кпнтрпле на пснпву Извјештаја п испитиваоу у именпванпј лабпратприји ( када прпизвпђаш    
    примјеоује стандард) 

      или  
2. Путем тијела за пцјену усаглащенпсти – сертификаципнпг  тијела, прибављаоем серификата (када не ппстпји  
    стандард или прпизвпђаш не примјеоује стандард). 

Тијелп за пцјену усаглащенпсти кпје издаје сертификат и испитну лабпратприју кпја издаје Извјещтај п 
испитиваоу играшке, именује министар здравља (шл.44. Правилника п безбједнпсти дјешјих играшака) 
Тренутнп важећи стандард за дјешје играшке је   BAS EN 71-1:2015 

4.    Да ли је прпизвпђач сачинип Изјаву o  усаглашенпсти играчке ? 
      Накпн спрпведенпг ппступка пцјеоиваоа усаглащенпсти, на један или други нашин, прпизвпђаш сашиоава 

Изјаву п усаглащенпсти (шлан 38. и 39. Правилника п безбједнпсти дјешјих играшака). Технишка дпкументација и 
Изјава п усаглащенпсти се шувају 10 гпдина. 

5.       Да ли је на сваку играчку стављен знак усаглашенпсти „С“ ? 
6.       Да ли играчке имају идентификаципни брпј ? 

Идентификаципни брпј мпра бити на амбалажи или у дпкументима уз играшку (брпј типа, 
прпизвпдне серије, серијски брпј или брпј мпдела ).  



7.     Да ли играчка има назив прпизвпђача, регистрпванп тргпвачкп име или регистрпван    
        тргпвачки знак и адресу на кпјпј је прпизвпђач дпступан ? 
 
8.     Да ли  се уз играчку налази упутствп за упптребу са уппзпреоима на ппаснпсти и    
        ппдаци п безбједнпсти на једнпм пд службених језика у РС ? 

Акп играшка садржи магнете кпје дијете мпже прпгутати, пбавезнп је уппзпреое за рпдитеље (шлан 
3. Одлуке  п садржају уппзпреоа кпјима мпрају бити пбиљежене играшке са магнетним дијелпвима) 

9.      Да ли прпизвпђач  предузима кпрективне мјере, ппвлачеое и ппврат са тржишта акп  
        сумоа у безбједнпст играчке? 

   10.   Да ли прпизвпђач пбавјештава Министарствп здравља и здравствену инспекцију акп   
             играчка представља ризик ? 
 

 

 КОНТРОЛА УВОЗНИКА ПОУ 
 

 Опште прпвјере за све ПОУ 
1. Да ли су пбезбијеђени пдгпварајући услпви складищтеоа и превпза  ПОУ ? 
2. Да ли су ПОУ свпјствених карактеристика (дизајн, физишка и сензпрна свпјства ..... ) ? 
3. Да ли су ПОУ прпписнп декларисани и пзнашени ? 
4. Да ли се впди евиденција п свим купцима пднпснп да ли је усппстављен систем    
            праћеоа сљедивпсти ?  
5. Да ли је билп пбавјещтеоа путем RAPEX-a / RASFF-a у вези ПОУ кпје увпзи тај увпзник и    
            да ли је увпзник предузеп пптребне мјере ? 
6. Да ли се впди евиденција п ппвушеним ПОУ ? 

 
Ппсебне прпвјере за кпзметичке прпизвпде 
 
1. Да ли је увпзник за кпзметишке прпизвпде пбезбиједип превпд технишке дпкументације  
           кпју је израдип прпизвпђаш и да ли дпкпментација има прпписане садржаје? 
2. Да ли је увпзник кпји је пдгпвпрнп лице за кпзметишке прпизвпде кпје увпзи,   на  
            прпизвпдима навеп адресу на кпјпј је дпступна технишка дпкументација, кпја се шува 10   

        гпдина ? 
3. Да ли је увпзник за кпзметишке прпизвпде пбезбиједип Извјещтај п безбједнпсти на  
            једнпм пд службених језика ? 
 
Ппсебне прпвјере за дјечје играчке 
1. Да ли је увпзник пбезбиједип превпд технишке дпкументације и Изјаве п усаглащенпсти  
           играшке, кпју је израдип прпизвпђаш ?  
2. Да ли у дпкументацији ппстпји дпказ да играшка не садржи фталате? 

            Фталати кпји се  дпдају ради пмекщаваоа пластике се шестп нађу у играшкама, нарпшитп у 
пнима ппријеклпм из Кине. Три врсте фталата су забраоене за кприщћеое у играшкама и другим 
прпизвпдима за дјецу, изнад 0,1% масенпг удјела (Одлука п пгранишаваоу стављаоа на тржищте 
играшака и прпизвпда за дјецу кпји садрже фталате („Сл. гласник БиХ“, брпј 4/10)).  
Фталати су забраоени у играшкама и другим прпизвпдима за оегу дјеце и пп  прпписима п 
хемикалијама (Листа пгранишеоа и забрана у Прилпгу 1 Правилника п услпвима за пгранишеоа и 
забрану прпмета и кприщћеоа хемикалија, („Сл. гл. РС“, бр. 100/10 и 63/13), ппд редним брпјем 51 
и 52) 

3. Да ли у дпкументацији ппстпје дпкази да је спрпведен ппступак пцјеоиваоа  
            усаглащенпсти играшке? 
4. Да ли за сваку врсту играшке ппстпји преведена Изјава п усаглащенпсти ? 
5. Да ли свака  играшка нпси знак усаглащенпсти „С“ ? 
7. Да ли свака играшка има идентификаципни брпј ? 
8. Да ли је уз играшку прилпженп  упутствп за упптребу са пптребним уппзпреоима на  



            једнпм пд службених језика у РС ? 
 
9. Да ли је на  свакпј играшки или у дпкументу уз играшку наведен назив увпзника,  
             (регистрпванп тргпвашкп име  или регистрпван рпбни жиг) и адреса на кпјпј се налази   
              технишка дпкументација ? 
10. Да ли се  у слушају дпказане ппаснпсти и ризика предузимају  мјере за усаглащаваое  
            или ппвлашеое /ппврат и п тпме пбавјещтава Министарствп здравља и здравствена  
            инспекција ? 
11. Да ли се впди коига притужби и регистар неусаглащених и ппвушених играшака (пп  
           пптреби) ? 

 
НАПОМЕНЕ: 
               У Републици Српскпј не ппстпји именпвана лабпратприја за сашиоаваое Извјещтаја п 
безбједнпсти кпзметишкпг прпизвпда ни именпвана лабпратприја за издаваое Извјещтаја п 
испитиваоу играшке.  
               Такпђе не ппстпји ни именпванп тијелп за пцјеоиваое усаглащенпсти играшке, кпје 
издаје сертификат п усаглащенпсти играшке. 
 
               Збпг наведенпг, дп даљоег се не мпгу захтијевати: 
1. Извјещтај п безбједнпсти за кпзметишки прпизвпд 
2. Технишка дпкументација и Изјава п усаглащенпсти дјешје играшке 
3. Знак „C“ на играшки 
                Према тпме, за сада, за ПОУ из увпза треба захтијевати увјереое (сертификат) п 
безбједнпсти,  у складу са шланпм 18. став 2. Закпна п предметима ппщте упптребе а за 
дпмаће ПОУ дпказе п испитиваоу у нащим лабпратпријама, кпја се мпгу прпщирити 
испитиваоима ппјединих параметара кпје раде ппдугпвараши нащих лабпратприја. 
    
 
Дана, 23.08.2016. гпдине Главни републишки здравствени инспектпр 
 Десимир Миљић 
 
 
 
 
  
 
   
   
 


