ЗАКОН
О ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се техничке карактеристике, поступак оцјењивања
усаглашености и доказивање употребљивости грађевинских производа као услова
за њихово стављање на тржиште, дистрибуцију и употребу у мјери потребној за
испуњавање битних захтјева за објекте, као и друга питања од значаја за
грађевинске производе.
Члан 2.
Грађевински производ мора да има техничке карактеристике којима се уз
прописану уградњу и одржавање, у складу са намјеном објекта, у економски
прихватљивом року употребе обезбјеђују битни захтјеви за објекат: механичка
отпорност и стабилност, заштита од пожара, хигијенска и здравствена заштита,
заштита животне средине, заштита од буке, енергетска ефикасност и безбједност
током употребе.
Члан 3.
(1) Техничке карактеристике грађевинских производа утврђују се техничким
прописом донесеним у складу са прописима Републике Српске о уређењу простора
и грађењу.
(2) Техничким прописом из става 1. овог члана, техничке карактеристике
грађевинског производа не могу се утврдити супротно техничким
карактеристикама за грађевинске производе утврђене стандардом којим је преузет
усаглашени европски стандард.
Члан 4.
(1) Појмови употријебљени у овом закону имају сљедећа значења:
а) грађевински производи су произведени грађевински материјали,
префабрикати, елементи и индустријски произведене конструкције које су
намијењене за грађење,
б) техничка спецификација је стандард Републике Српске на који упућује
технички пропис, односно техничко одобрење Републике Српске којим се утврђују
техничке карактеристике грађевинског производа,
в) техничко одобрење је позитивна техничка оцјена употребљивости
грађевинског производа за одређену намјену која се заснива на испуњавању битних
захтјева за објекат за који се производ користи,

г) усаглашена европска спецификација је усаглашени европски стандард,
признати национални стандард или европско техничко одобрење,
д) усаглашени европски стандард је европски стандард који је израдила
надлежна европска организација на основу захтјева Европске комисије, који је
прихваћен од свих земаља чланица и чије су референтне ознаке објављене у
„Службеном гласнику Европске уније“,
ђ) признати стандард државе чланице Европске уније је стандард државе
чланице Европске уније чију је примјену одобрила Европска комисија,
е) европско техничко одобрење је техничка оцјена употребљивости
грађевинског производа за одређену намјену која се заснива на испуњавању битних
захтјева за објекте за које се производ користи,
ж) стављање на тржиште грађевинског производа је стављање грађевинског
производа први пут из производње или увоза у промет уз наплату или бесплатно,
з) дистрибуција грађевинског производа је кретање грађевинског производа
на тржишту од тренутка стављања у промет до његове употребе,
и) употреба грађевинског производа је уградња и експлоатација
грађевинског производа након уградње у објекат, као и држање грађевинског
производа на градилишту,
ј) фабрика је било који производни погон у којем се производи, прерађује и
обрађује грађевински производ,
к) произвођач је привредно друштво, друго правно лице или предузетник
који израђује, прерађује и обрађује грађевински производ, као и свако лице које
грађевински производ производи и ставља у промет под својим именом и марком,
л) дистрибутер је привредно друштво, правно лице или предузетник у ланцу
снабдијевања тржишта грађевинским производима,
љ) увозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник које
грађевински производ увози из других држава ради стављања у промет на
територији Републике Српске,
м) овлаштени заступник је привредно друштво, друго правно лице или
предузетник, регистрован у Републици Српској кога произвођач писано овласти за
стављање грађевинског производа у промет на територији Републике Српске,
н) овлаштено тијело за доношење техничког одобрења Републике Српске је
правно лице које је овлаштено за доношење и издавање техничког одобрења и
њ) овлаштено тијело за оцјењивање усаглашености грађевинских производа
и издавање цертификата о фабричкој контроли (у даљем тексту: овлаштено тијело)
је овлаштена независна лабораторија за испитивање, контролно тијело, односно
цертификовано тијело које учествује у поступку оцјењивања усаглашености.
(2) Појмови као што су: битни захтјеви за зграду, технички пропис, објекат,
зграда, градилиште, грађење, уградња, извођач, главни пројект и пројекат за
извођење, те други технички појмови који се појављују у овом закону или
подзаконским прописима донесеним на основу њега, имају значења одређена
Законом о уређењу простора и грађењу.

Члан 5.
(1) На поступке који се спроводе према овом закону примјењују се одредбе
прописа Републике Српске о општем управном поступку.
(2) На питања стављања у промет грађевинских производа која нису уређена
овим законом, примјењују се одредбе закона којим се уређује општа сигурност
производа и технички захтјеви за производе.
Члан 6.
Другим посебним законом не може се ограничавати стављање у промет и
употреба грађевинских производа који испуњавају захтјеве уређене овим законом и
прописима донесеним на основу њега.
Члан 7.
(1) У техничком пропису наводи се ознака и назив стандарда којим је
преузет усаглашени европски стандард.
(2) Сматра се да грађевински производ за који је потврђена усаглашеност са
одговарајућом техничком спецификацијом има техничке карактеристике прописане
чланом 3. овог закона.
Члан 8.
Прописима заштите на раду не могу се утврђивати мјере заштите на раду
које могу утицати на техничке карактеристике грађевинског производа.
Члан 9.
(1) Грађевински производ може се ставити у промет и употријебити
само ако:
а) је његова употребљивост доказана у складу са чланом 11. овог закона,
б) је прописно означен и
в) га прати техничко упутство.
(2) Забрањено је издавање докумената везаних за стављање у промет и
употребу грађевинских производа који називом, изгледом, садржајем или на други
начин могу довести у заблуду у погледу докумената којима се утврђују техничке
карактеристике грађевинског производа, потврђује њихова усаглашеност или
доказује њихова употребљивост.
Члан 10.
(1) Произвођач, увозник, овлаштени заступник и дистрибутер дужни су да
предузимањем одговарајућих мјера обезбиједе да техничке карактеристике
грађевинског производа током његове дистрибуције остану непромијењене.

(2) Извођач радова и друго лице које је преузело грађевински производ ради
уградње у објекат дужно је да предузима мјере којима се обезбјеђује да техничке
карактеристике грађевинског производа остану непромијењене од његовог
преузимања и да буде уграђен по техничким спецификацијама грађевинског
производа.
Члан 11.
(1) Грађевински производ је употребљив ако су његове техничке
карактеристике у складу са техничком спецификацијом.
(2) Употребљивост грађевинског производа доказује се:
а) документом о усаглашености, који се издаје након спровођења, односно
обезбјеђења спровођења поступка оцјењивања усаглашености техничких
карактеристика грађевинског производа са техничком спецификацијом и
б) ознаком усаглашености.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, употребљивост грађевинског производа
произведеног или израђеног на градилишту за потребе тог градилишта доказује се
у складу са главним пројектом или изведбеним пројектом објекта, овим законом и
прописима донесеним на основу њега или техничким прописом.
(4) Изузетно, без документа о усаглашености, произвођач може ставити у
промет само грађевински производ произведен на традиционалан начин или на
начин примјерен очувању градитељског насљеђа или неиндустријским процесом
због одговарајуће обнове службено заштићених објеката као дијела амбијенталне
цјелине, посебне архитектонске или културно-историјске вриједности, а у складу са
посебним прописима Републике Српске.
II ТЕХНИЧКО ОДОБРЕЊЕ
Члан 12.
Техничко одобрење Републике Српске може се донијети за грађевински
производ за који не постоји Стандард Републике Српске (СРС) или
Босанскохерцеговачки стандард (БАС) на који упућује технички пропис, односно
за грађевински производ чије техничке карактеристике знатно одступају од
карактеристка одређених техничким прописом или стандардом на који упућује тај
пропис.
Члан 13.
(1) Техничким одобрењем из члана 12. овог закона утврђују се: техничке
карактеристике грађевинског производа и одређује начин његове употребљивости,
поступак оцјењивања усаглашености његових техничких карактеристика и исправа
о усаглашености грађевинског производа којима се доказује његова
употребљивост.
(2) Техничко одобрење доноси овлаштено тијело за доношење техничког
одобрења Републике Српске на захтјев произвођача, овлаштеног заступника,
односно увозника грађевинског производа, након испитивања и оцјењивања

техничких карактеристика грађевинског производа, које се спроводи испитивањем
техничких карактеристика производа и утврђивањем употребљивости тог
производа.
(3) Овлаштено тијело из става 2. овог члана дужно је да доставити
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту:
Министарство) донесено техничко одобрење у року од три дана од дана издавања.
(4) Министарство води евиденцију донесених техничких одобрења и
објављује их на својој интернет страници.
Члан 14.
Трошкове доношења техничког одобрења сноси подносилац захтјева из
члана 13. став 2. овог закона.
Члан 15.
(1) Техничко одобрење има привремени карактер и важи до доношења
одговарајућег техничког прописа, стандарда на који упућује технички пропис,
односно до рока на који је донесен, а најдуже пет година од дана издавања.
(2) На захтјев произвођача, овлаштеног заступника, односно увозника
грађевинског производа, важење техничког одобрења може се једном продужити, а
најдуже за пет година.
(3) Рјешење о престанку важења техничког одобрења доноси министар
надлежан за послове грађевинарства (у даљем тексту: министар), а рјешење се
уноси у евиденцију из члана 13. став 4. и објављује на интернет страници
Министарства.
Члан 16.
(1) Техничко одобрење може се ставити ван снаге, ако се утврди да
грађевински производ за који је донесено нема техничке карактеристике које под
условима из члана 2. овог закона обезбјеђују да објекат у који су уграђени
испуњава битне захтјеве за објекат.
(2) Рјешење о стављању ван снаге техничког одобрења доноси министар.
Члан 17.
(1) Овлаштено тијело за доношење техничког одобрења Републике Српске
одговорно је за спровођење радњи које претходе доношењу одобрења, односно за
доношење одобрења у складу са важећим прописима и правилима струке, те за
трајно испуњавање услова прописаних за давање тог овлаштења.
(2) Овлаштено тијело из става 1. овог члана дужно је да обавијести
Министарство о свакој промјени у вези са условима за давање и одузимање
овлаштења, најкасније у року од осам дана од дана настанка промјене.

Члан 18.
(1) Министарство даје овлаштење за доношење техничког одобрења
Републике Српске правном лицу које поднесе захтјев, а које:
а) испуњава услове у погледу стручне оспособљености, независности и
непристрасности кадра и стручних сарадника,
б) је прошло процедуру акредитовања или једнако вриједну процедуру
према важећим прописима,
в) гарантује чување пословне тајне,
г) има закључен уговор о осигурању од одговорности за евентуално
причињену штету и
д) има одговарајуће пословне просторије и опрему.
(2) Овлаштено тијело за доношење техничког одобрења дужно је да
обавијести Министарство о промјени услова на основу којих је добило овлаштење
из става 1. овог члана најкасније у року од осам дана од дана настанка промјене.
(3) Министарство ће одузети овлаштење из става 1. овог члана ако
овлаштено тијело за доношење техничког одобрења Републике Српске престане да
испуњава услове прописане овим чланом или ако поступа супротно одредбама овог
закона и прописа донесених на основу овог закона.
Члан 19.
Министар доноси Правилник за доношење техничког одобрења којим ће
ближе прописати:
а) услове из члана 18. овог закона у погледу запослених лица, техничке
опремљености, начина и сложености обављања тих послова, одговорности за
резултате поступка и послова у вези са доношењем техничких одобрења,
независност нарочито у односу на произвођача, овлаштеног заступника, односно
увозника грађевинског производа, те средства којима правно лице доказује
испуњавање тих услова,
б) методе вредновања резултата и друге захтјеве у вези са испитивањем
техничких карактеристика грађевинског производа у поступку доношења
техничких одобрења,
в) облик и садржај техничког одобрења и
г) начин евидентирања донесених техничких одобрења, те садржај и начин
вођења евиденције техничких одобрења.
III ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 20.
(1) Усаглашеност грађевинског производа са техничком спецификацијом у
поступку оцјењивања усаглашености утврђује се:

а) почетним испитивањем типа грађевинског производа које врши
произвођач или овлаштено тијело,
б) испитивањем узорака из производње према утврђеном плану испитивања
који утврђује произвођач или овлаштено тијело,
в) испитивање случајних узорака узетих у фабрици, са тржишта или
градилишта које врши произвођач или овлаштено тијело,
г) испитивањем узорака из серије која је спремна за испоруку или је
испоручена, које врши произвођач или овлаштено тијело,
д) сталном фабричком контролом процеса производње коју врши
произвођач,
ђ) почетним надзором фабрике и почетним надзором фабричке контроле
процеса производње које врши овлаштено тијело и
е) сталним надзором, процјеном и оцјењивањем фабричке контроле процеса
производње које врши овлаштено тијело.
(2) Поступци из става 1. овог члана спроводе се зависно од техничких
карактеристика одређеног грађевинског производа или групе грађевинских
производа, у складу са техничком спецификацијом, односно техничким прописом.
(3) За усаглашеност грађевинског производа са техничком спецификацијом,
односно техничким прописом, као и за поступак оцјењивања и потврђивања
усаглашености грађевинског производа, одговоран је произвођач и овлаштено
тијело.
Члан 21.
(1) Оцјењивање усаглашености грађевинског производа врши се на основу
сталне фабричке контроле процеса производње коју врши произвођач, у складу са
техничком спецификацијом, односно техничким прописом.
(2) За поједине грађевинске производе, поред сталне фабричке контроле
процеса производње из става 1. овог члана, спроводи се и надзор контроле
производње или производа коју врши овлаштено тијело, у складу са техничком
спецификацијом, односно техничким прописом.
(3) Поступци из ст. 1. и 2. овог члана примјењују се зависно од:
а) врсте грађевинског производа,
б) значаја грађевинског производа, у погледу битних захтјева за грађевинске
објекте, нарочито захтјева који се односе на здравље људи и безбједност,
в) утицаја промјенљивости карактеристика грађевинског производа на
његову употребљивост и
г) осјетљивости на грешке у производњи.
(4) У случају појединачне, несеријске производње, на основу фабричке
контроле процеса производње даје се изјава о усаглашености, ако техничком
спецификацијом или техничким прописом за грађевинске производе који могу
значајно утицати на живот и здравље људи, животну средину и простор није
другачије утврђено.
(5) На основу спроведених поступака из овог члана овлаштено тијело издаје
цертификат о фабричкој контроли.

Члан 22.
(1) О спроведеном поступку оцјењивања усаглашености из члана 20. овог
закона, овлаштено тијело, односно произвођач сачињава извјештај о оцјењивању
усаглашености грађевинског производа.
(2) На основу позитивног извјештаја из става 1. овог члана, уколико је
потребно, након додатног вредновања и завршног оцјењивања резултата поступка
оцјењивања усаглашености, доноси се документ о усаглашености грађевинског
производа, у складу са техничком спецификацијом, односно техничким прописом.
Члан 23.
Овлаштено тијело за спровођење радњи оцјењивања усаглашености и
издавање цертификата о фабричкој контроли производње одговорно је за
спровођење тих радњи, односно издавање цертификата у складу са важећим
прописима и правилима струке, те за трајно испуњавање услова прописаних за
добијање овлаштења.
Члан 24.
(1) Поступке за оцјењивање усаглашености грађевинског производа и
издавање цертификата о фабричкој контроли може вршити само овлаштено тијело
које је овлаштење добило од Министарства.
(2) Овлаштење из става 1. овог члана може се дати правном лицу које
поднесе захтјев и које:
а) испуњава услове у погледу: стручне оспособљености, независности и
непристрасности кадра и стручних сарадника,
б) гарантује чување пословне тајне,
в) има закључен уговор о осигурању од одговорности за евентуално
причињену штету и
г) има одговарајуће пословне просторије и опрему.
(3) Овлаштење из става 1. овог члана даје се на период од четири године и
може се продужити.
(4) Овлаштено тијело дужно је да обавијести Министарство о промјени
услова на основу којих је добило овлаштење из става 1. овог члана у року од осам
дана од дана настанка промјене.
(5) Министарство ће одузети овлаштење из става 1. овог члана ако
овлаштено тијело престане да испуњава услове прописане овим чланом или ако
поступа супротно одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега.
(6) Министарство води евиденције о издатим овлаштењима из става 1. овог
члана.

Члан 25.
Министар доноси Правилник о начину спровођења поступка
усаглашености којим ће прописати:
а) ближе услове из члана 24. овог закона за давање, продужење и одузимање
овлаштења за спровођење поступка оцјењивања усаглашености, односно
спровођење појединих радњи у поступку, те за издавање цертификата о фабричкој
контроли производње у погледу лица, техничке опремљености, начина и
сложености обављања тих послова, одговорност за резултате спровођења
поступака, независност нарочито у односу на произвођача, овлаштеног заступника,
односно увозника грађевинског производа и на лице које издаје документ о
усаглашености, као и средства којима правно лице доказује испуњавање тих
услова и
б) методе вредновања резултата и друге захтјеве које су у вези са поступком,
документима и радњама оцјењивања усаглашености.
IV ДОКУМЕНТА О УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 26.
Документа о усаглашености грађевинског производа су:
а) цертификат о усаглашености грађевинског производа са техничком
спецификацијом, односно цертификат о усаглашености фабричке контроле процеса
производње (у даљем тексту: цертификат о усаглашености) и
б) изјава о усаглашености грађевинског производа са техничком
спецификацијом (у даљем тексту: изјава о усаглашености).
Члан 27.
(1) Цертификат о усаглашености издаје овлаштено тијело на захтјев
произвођача, овлаштеног заступника, односно увозника грађевинског производа,
које сноси и трошкове његовог издавања.
(2) Изјаву о усаглашености издаје произвођач, овлаштени заступник,
односно увозник грађевинског производа.
(3) Произвођач, овлаштени заступник, увозник, односно овлаштено тијело,
дужни су да воде евиденције издатих докумената о усаглашености грађевинских
производа из члана 26. овог закона.
(4) Лице из ст. 1. и 2. овог члана које је издало цертификат о усаглашености,
односно изјаву о усаглашености за грађевински производ који се ставља у промет
на подручју Републике Српске дужно је да цертификат, односно изјаву достави
Министарству у року од три дана од дана издавања.
(5) Министарство води евиденцију издатих докумената о усаглашености.

Члан 28.
Документом о усаглашености грађевинског производа потврђује се да су
спроведене, односно да се спроводе прописане радње у поступку оцјењивања
усаглашености, да је грађевински производ усаглашен са одговарајућом техничком
спецификацијом, односно техничким прописом, те да се производ може ставити у
промет и употребљавати.
Члан 29.
(1) Цертификат о усаглашености и изјава о усаглашености могу се издати
само ако су произвођач и овлаштено тијело спровели или спроводе радње из члана
20. овог закона према систему оцјењивања усаглашености појединог грађевинског
производа прописаног правилником из члана 32. овог закона.
(2) У случајевима одређеним правилником из члана 32. овог закона изјава о
усаглашености може се издати након спровођења прописаних радњи и ако је
претходно издат цертификат о усаглашености.
Члан 30.
Овлаштено тијело одговорно је за издавање цертификата о усаглашености у
складу са важећим прописима и правилима струке, те за трајно испуњавање услова
прописаних за давање таквог овлаштења.
Члан 31.
(1) Поступке за оцјењивање усаглашености грађевинског производа и
издавање цертификата о усаглашености може вршити само овлаштено тијело на
основу овлаштења Министарства.
(2) Овлаштење из става 1. овог члана може се дати правном лицу које
поднесе захтјев и које:
а) има цертификат о акредитацији, у складу са законом,
б) испуњава услове у погледу: стручне оспособљености, независности и
непристрасности кадра и стручних сарадника,
в) гарантује чување пословне тајне,
г) има закључен уговор о осигурању од одговорности за евентуално
причињену штету и
д) има одговарајуће пословне просторије и опрему.
(3) Овлаштење из става 1. овог члана даје се на период од четири године и
може се продужити.
(4) Овлаштено тијело дужно је да обавијести Министарство о промјени
услова на основу којих је добило овлаштење из става 1. овог члана у року од осам
дана од дана настанка промјене.
(5) Министарство ће одузети овлаштење из става 1. овог члана ако
овлаштено тијело престане да испуњава услове прописане овим чланом или ако

поступа супротно одредбама овог закона и прописа донесених на основу овог
закона.
(6) Министарство води евиденције о издатим овлаштењима из става 1. овог
члана.
Члан 32.
Министар доноси правилник којим се прописују услови за издавање,
продужење и одузимање овлаштења за издавање цертификата о усаглашености, а
нарочито:
а) ближи услови за издавање, продужење и одузимање овлаштења за давање
цертификата о усаглашеносту у погледу лица, техничке опремљености, начина и
сложености обављања тих послова, одговорност за давање цертификата о
усаглашености, независност нарочито у односу на произвођача, овлаштеног
заступника, односно увозника грађевинског производа, те за лице које спроводи
поступке и радње оцјењивања усаглашености, као и средства којима правно лице
доказује испуњавање тих услова,
б) системе оцјењивања усаглашености грађевинских производа,
в) поближе услове за издавање докумената о усаглашености,
г) облик и садржај докумената о усаглашености и
д) начин вођења и садржај евиденције издатих докумената о усаглашености.
V ТЕХНИЧКА УПУТСТВА И ОЗНАКА УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 33.
(1) Произвођач, овлаштени заступник, односно увозник грађевинског
производа дужан је да прије стављања у промет грађевинског производа обезбиједи
цертификат о усаглашености и изјаву о усаглашености, техничко упутство и да
производ означи ознаком усаглашености.
(2) Грађевински производ не смије се стављати у промет и употребљавати
без техничког упутства и ознаке усаглашености.
(3) Техничко упутство мора слиједити сваки грађевински производ који се
испоручује, а када се одједном испоручује два или више истих грађевинских
производа, техничко упутство мора слиједити свако појединачно паковање, док
приликом испоруке грађевинског производа у расутом стању техничка упутства
морају слиједити сваку појединачну испоруку.
(4) За спровођење одредбе из става 3. овог члана одговоран је дистрибутер.
Члан 34.
(1) Техничка упутства морају садржавати препис изјаве о усаглашености,
податке значајне за чување, транспорт и употребу грађевинског производа, те
морају бити написана на једним од службених писама и на једном од службених
језика Републике Српске, тако да су дистрибутеру и извођачу радова разумљива.

(2) У техничком упутству мора бити наведен рок употребе, односно вријеме
до када се грађевински производ смије уградити или да тај рок није ограничен.
(3) Ради лакшег разумијевања, техничко упутство може осим писаног текста
да садржи нацрте и илустрације.
Члан 35.
Означавањем грађевинског производа ознаком усаглашености, произвођач,
овлаштени заступник, односно увозник грађевинског производа преузима
одговорност да означени производ има техничке карактеристике одређене
одговарајућом техничком спецификацијом и да испуњава све друге прописане
услове, те да је то утврђено на начин прописан овим законом.
Члан 36.
(1) Ознаком усаглашености смије се означити само грађевински производ за
који су издати цертификат о усаглашености и изјава о усаглашености.
(2) Грађевински производ за који се изјавом о усаглашености потврђује
усаглашеност са важећим стандардом Републике Српске (SRS) или техничком
спецификацијом, а који није усаглашен са европском спецификацијом, означава се
латиничном ознаком усаглашености „С“ до примјене у Босни и Херцеговини
европског модела у области оцјењивања усаглашености.
(3) Грађевински производ за који се изјавом о усаглашености потврђује
усаглашеност са одговарајућим стандардом или техничком спецификацијом којом
је преузета усаглашена европска спецификација, означава се латиничном ознаком
усаглашености „СЕ“.
(4) Изузетно од става 2. овог члана, грађевински производ који је Европска
комисија уврстила у листу производа који имају занемарљив утицај на здравље и
безбједност људи не смије се означити ознаком усаглашености.
(5) Производ из става 3. овог члана може се ставити у промет ако има изјаву
произвођача о његовом подударању са признатим степеном развоја технике и
технологије.
Члан 37.
(1) Грађевински производ не смије се означавати на начин који може
довести у заблуду у погледу података који се уносе са ознаком усаглашености.
(2) Стављањем других ознака на грађевински производ не смије се
нарушавати видљивост и читљивост ознаке усаглашености.
Члан 38.
Ближи начин означавања грађевинских производа, облик и садржај ознака
усаглашености прописује министар правилником.

VI ВАЖЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ЗНАКОВА ИЗДАТИХ ПРЕМА СТРАНИМ
ПРОПИСИМА
Члан 39.
(1) Документ о спровођењу оцјењивања усаглашености који изда
произвођач према прописима друге државе признаје се ако овлаштено тијело за
спровођење одговарајуће радње оцјењивања усаглашености, односно издавање
цертификата о усаглашености грађевинског производа према овом закону, потврди
да је документ издат у складу са одговарајућом техничком спецификацијом.
(2) Документ о усаглашености и ознака усаглашености издат у другим
државама важи у Републици Српској, ако Министарство утврди да примијењени
поступци оцјене усаглашености пружају довољан степен усаглашености са
техничком спецификацијом Републике Српске.
(3) Саставни дио цертификата из ст. 1. и 2. овог члана је превод документа о
усаглашености на једано од службених писама и на један од службених језика
Републике Српске.
(4) Евиденције о важећим документима усаглашености и ознакама
усаглашености из ст. 1. и 2. овог члана води Министарство.
Члан 40.
Документ о усаглашености из члана 39. ст. 1. и 2. овог закона важи ако је то
одређено међународним уговором који обавезује Босну и Херцеговину.
VII НАДЗОР
Члан 41.
(1) Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на
основу њега врши Министарство.
(2) Министарство трговине и туризма врши управни надзор над
спровођењем овог закона искључиво у дијелу стављања у промет грађевинских
производа на тржиште Републике Српске, у складу са његовим стварним
надлежностима.
Члан 42.
(1) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених
на основу њега врши Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту:
Инспекторат) посредством републичких урбанистичко-грађевинских и тржишних
инспектора, односно урбанистичко-грађевинских инспектора јединице локалне
самоуправе, у складу са одређеним овлаштењима и надлежностима.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на
основу њега приликом производње и употребе грађевинских производа врши:

а) Инспекторат, посредством урбанистичко-грађевинских инспектора, за
објекте и постројења за које је одобрење за грађење издало Министарство и
б) урбанистичко-грађевински инспектор јединице локалне самоуправе, за
објекте и постројења за које је одобрење за грађење издао надлежни орган јединице
локалне самоуправе.
(3) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на
основу њега, приликом стављања у промет и дистрибуцију грађевинских производа
врше тржишни инспектори Инспектората.
Члан 43.
Овлаштено правно лице, произвођач, овлаштени заступник, увозник,
дистрибутер и друго лице дужни да су органима и лицима надлежним за вршење
надзора над спровођењем овог закона омогуће преглед свих простора и увид у све
радње и документа који се односе на оцјењивање усаглашености, доказивање
употребљивости, стављање на тржиште и дистрибуцију грађевинског производа.
Члан 44.
(1) Осим овлаштења која има на основу Закона о инспекцијама, приликом
вршења инспекцијског надзора, надлежни инспектор из члана 42. овог закона
овлаштен је да произвођачу, овлаштеном заступнику, увознику, дистрибутеру
грађевинског производа и другом лицу рјешењем нареди отклањање
неправилности у погледу производње, стављања у промет и дистрибуције
грађевинског производа.
(2) Надлежни инспектор из члана 42. овог закона овлаштен је да
произвођачу грађевинског производа нареди отклањање неправилности приликом
производње грађевинског производа, ако утврди да произвођач:
а) не спроводи на прописан начин радње оцјењивања усаглашености које је
обавезан да спроводи и
б) не испуњава прописане услове у погледу спровођења радњи оцјењивања
усаглашености.
(3) Надлежни инспектор из члана 42. овог закона дужан је да нареди
произвођачу, овлаштеном заступнику, увознику, односно дистрибутеру
грађевинског производа отклањање неправилности у погледу стављања у промет,
односно дистрибуције грађевинског производа, ако утврди да:
а) за грађевински производ нису спроведене или се не спроводе прописане
радње оцјењивања усаглашености и
б) је грађевински производ стављен у промет противно прописима, а нису у
питању разлози одређени чланом 46. овог закона.
(4) Доношење рјешења о отклањању неправилности у производњи из става
1. овог члана не искључује обавезу доношења рјешења о отклањању неправилности
стављања у промет, односно дистрибуцији грађевинског производа.

Члан 45.
Надлежни инспектор дужан је да рјешењем нареди извођачу радова
отклањање неправилности, ако утврди да се грађевински производ уграђује, а:
а) испоручен је без техничких упутстава,
б) подаци из техничких упутстава не подударају се са подацима у ознаци
усаглашености,
в) техничке карактеристике грађевинског производа или подаци значајни за
његову уградњу, употребу и утицај на карактеристике и трајност грађевине,
посебно рок употребе нису у складу са карактеристикама и подацима одређеним
главним пројектом,
г) не уграђује се у складу са техничким упутством и
д) превози се, складишти, уграђује или се њиме рукује на начин који не
осигурава очување његових техничких карактеристика.
Члан 46.
(1) Надлежни инспектор дужан је да рјешењем забрани стављање у промет и
у дистрибуцију грађевинског производа, ако утврди да производ:
а) нема документа о усаглашености,
б) нема техничког упутства или је са неисправним техничким упутством,
в) нема ознаке усаглашености,
г) није прописно означен и
д) није осигуран од тога да техничке карактеристике, односно
употребљивост грађевинског производа током његове дистрибуције остану
непромијењене.
(2) Забрана из става 1. овог члана односи се на сваки примјерак и сву
количину грађевинског производа на тржишту Републике Српске.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, забрана за грађевинске производе за које
није осигурано да техничке карактеристике, односно њихова употребљивост током
њихове дистрибуције остане непромијењена, односи се само на примјерке, односно
количине грађевинског производа које су обухваћене конкретним инспекцијским
надзором приликом којег је утврђена промјена својстава грађевинског производа.
Члан 47.
Жалба изјављена против рјешења надлежног инспектора Инспектората не
одгађа извршење рјешења.
Члан 48.
(1) Ако се током инспекцијског надзора утврди да грађевински производ не
испуњава захтјеве прописане овим законом, прописима донесеним на основу њега
или посебним прописом, лице овлаштено за вршење надзора дужно је да рјешењем
забрани његово стављање у промет, дистрибуцију и уградњу, без обзира на то што

су за тај производ спроведени или се спроводе прописане радње оцјењивања
усаглашености, односно што је за њега издат документ о усаглашености.
(2) Рјешењем из става 1. овог члана наређује се и враћање неуграђеног
грађевинског производа, ако је утврђена неусаглашеност производа таква да
угрожава или може угрозити живот људи и околину.
(3) Жалба на рјешење из става 2. овог члана не одгађа извршење рјешења.
(4) Ако се приликом вршења надзора из става 1. овог члана утврди да
грађевински производ не испуњава прописане захтјеве, трошкове тог утврђивања
сноси произвођач, овлаштени заступник, увозник, односно дистрибутер
грађевинског производа, односно друго лице, а ако се утврди да грађевински
производ испуњава прописане захтјеве, трошкове тог утврђивања сноси лице на
основу чије пријаве је спроведено утврђивање.
(5) Рјешење из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Члан 49.
(1) Ако се приликом надзора над грађевинским производом основано
посумња да грађевински производ не испуњава прописане услове, а ако су за тај
производ спроведене или се спроводе прописане радње оцјењивања усаглашености,
лице које врши надзор затражиће од овлаштеног лица спровођење контролног
поступка.
(2) Ако се у контролном поступку утврди да грађевински производ не
испуњава прописане захтјеве, произвођачу, овлаштеном заступнику, увознику,
односно дистрибутеру грађевинског производа рјешењем се наређује забрана
стављања у промет и дистрибуција грађевинског производа, а истим рјешењем се
забрањује свим потенцијалним извођачима уградња тог грађевинског производа.
(3) Рјешењем из става 2. овог члана одређују се трошкови спровођења
контролног поступка, те обвезник плаћања трошкова.
Члан 50.
(1) Контролни поступак је поступак утврђивања да ли грађевински производ
има прописане техничке карактеристике, те да ли испуњава и друге прописане
захтјеве.
(2) Контролни поступак спроводи се испитивањем узорака грађевинског
производа или спровођењем других потребних радњи према програму који
утврђује лице које спроводи тај поступак.
(3) Министар посебним правилником ближе прописује контролни поступак
и начин његовог спровођења.
Члан 51.
Грађевински производ за који је донесено рјешење о забрани стављања у
промет, дистрибуцији и уградњи, сматра се грађевинским производом чија
употребљивост није доказана, а у сваком конкретном случају његове уградње
предузимају се мјере прописане посебним законом.

Члан 52.
(1) Рјешењем из члана 48. став 2. овог закона наређује се овлаштеном
заступнику, увознику, односно дистрибутеру грађевинског производа и свим
потенцијалним извођачима и инвеститорима враћање неуграђеног грађевинског
производа лицу које је издало изјаву о усаглашености тог производа.
(2) Лице из става 1. овог члана које је издало изјаву о усаглашености
грађевинског производа за који је наређено враћање, мора без одгађања тај
производ преузети.
(3) Грађевински производ за који је наређено враћање може се поново
ставити у промет, дистрибуирати, уграђивати и вратити извођачима и
инвеститорима, ако се отклоне недостаци и након што се то докаже на
одговарајући начин.
(4) Уколико се недостаци не могу отклонити, лице из става 1. овог члана
дужно је да поступа са грађевинским производом као са отпадом у складу са
прописима о управљању отпадом.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај
овлаштено правно лице као овлаштено тијело за издавање техничког одобрења
Републике Српске или као овлаштено тијело, ако:
а) у прописаном року не обавијести Министарство о насталој промјени
испуњености услова за добијање или одузимање овлаштења за: доношење
техничког одобрења (члан 17. став 2), спровођење поступка оцјењивања
усаглашености и издавање цертификата о фабричкој контроли производње (члан
24. став 4) и издавање цертификата о усаглашености (члан 31. став 4),
б) не испуњава неки од прописаних услова на основу којих је добило
овлаштење, а: донесе техничко одобрење (члан 17. став 1), изда документ о
обављеној радњи оцјењивања усаглашености грађевинског производа или
цертификат о фабричкој контроли производње (члан 23) или изда цертификат о
усаглашености (члан 30) и
в) без овлаштења изда документ под називом: техничко одобрење (члан 13.
став 2), документ о обављеној радњи оцјењивања усаглашености грађевинског
производа
и
цертификат о фабричкој контроли производње (члан 24. став 1) и цертификат о
усаглашености (члан 27. став 1).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. тачка в) овог члана казниће се предузетник
новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. тачка в) овог члана казниће се физичко лице
новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 54.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај
овлаштено правно лице као овлаштено тијело за издавање техничког одобрења
Републике Српске или као овлаштено тијело, ако током грађења настане штета због
његовог пропуста у поступку:
а) доношења техничког одобрења (члан 17. став 1),
б) оцјењивања усаглашености грађевинског производа (члан 23),
в) издавања цертификата о фабричкој контроли производње (члан 23) и
г) издавања цертификата о усаглашености (члан 29).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 55.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице ако изда документ који је у вези са стављањем у промет,
дистрибуцијом или употребом грађевинског производа који називом, изгледом,
садржајем или на други начин може да доведе у заблуду у погледу документа којим
се утврђују техничке карактеристике грађевинског производа, потврђује његова
усаглашеност или доказује његова употребљивост (члан 9. став 2).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 56.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај
овлаштено правно лице као овлаштено тијело за издавање техничког одобрења
Републике Српске или као овлаштено тијело или правно лице у својству
произвођача, овлаштеног заступника, увозника, односно дистрибутера, ако у
одређеном року лицима овлаштеним за вршење надзора над примјеном овог закона
не омогући преглед простора, односно увид у радњу или документ који је у вези са
оцјењивањем усаглашености, односно доказивањем усаглашености грађевинског
производа (члан 43).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 300 КМ до 1.000 КМ.

Члан 57.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице у својству произвођача, овлаштеног заступника, увозника, односно
дистрибутера, ако током грађења настане штета због промјене техничких својстава
грађевинског производа, насталих током његове дистрибуције због непредузимања
одговарајућих мјера овог лица (члан 10).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 300 КМ до 1.000 КМ.
Члан 58.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице у својству произвођача, овлаштеног заступника, односно увозника или
друго правно лице, ако:
а) стави на тржиште грађевински производ за који није доказана
употребљивост (члан 9),
б) изда изјаву о усаглашености за грађевински производ за који нису
спроведене или се не спроводе прописане радње оцјењивања усаглашености
грађевинског производа (члан 29. став 1),
в) стави на тржиште грађевински производ који није означен ознаком
усаглашености или који нема техничко упутство (члан 33),
г) изради техничко упутство противно овом закону или пропису донесеном
на основу овог закона (члан 34),
д) означи ознаком усаглашености грађевински производ за који није издат
документ о усаглашености (члан 36. став 1) и
ђ) означи ознаком усаглашености грађевински производ на начин који је
противан овом закону или пропису донесеном на основу њега (чл. 37. и 38).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 59.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице у својству дистрибутера, ако:

а) дистрибуира грађевински производ за који није издат документ о
усаглашености, који није означен ознаком усаглашености или који нема техничко
упутство (члан 9) и
б) не осигура да у дистрибуцији за грађевински производ буду обезбијеђена
одговарајућа техничка упутства (члан 33).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 60.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице у својству извођача радова које је преузело грађевински производ ради
грађења, односно друго правно лице које је то учинило, ако током грађења настане
штета због промјене техничких карактеристика грађевинског производа насталих
од његовог преузимања до уградње, односно предаје извођачу или власнику
грађевинског производа због непредузимања одговарајућих мјера овог лица (члан
10. став 2).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 5.000 КМ до 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 300 КМ до 1.000 КМ.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
(1) Техничка одобрења, документа о спроведеним радњама у поступку
оцјењивања усаглашености и документа о усаглашености донесени, односно
издати на основу других тада важећих прописа, важе за период за који су издати.
(2) Техничка упутства и ознаке усаглашености издати, односно стављени на
грађевинске производе у складу са другим важећим прописима који нису у
супротности са одредбама овог закона, сматрају се техничким упутствима и
ознакама у смислу овог закона.
Члан 62.
Правна лица овлаштена за доношење техничког одобрења и овлаштена
тијела за спровођење поступка оцјењивања усаглашености и издавање цертификата
о усаглашености на основу прописа који су важили до ступања на снагу овог

закона, настављају да обављају послове до истека рока важења добијених
овлаштења.
Члан 63.
Грађевински производ чије су карактеристике усаглашене са стандардом
којом је прихваћен усаглашени европски стандард и на коју упућује технички
пропис, означава се ознаком из члана 36. овог закона.
Члан 64.
До доношења техничких прописа из члана 3. овог закона примјењују се
технички прописи који су били на снази до дана доношења овог закона.
Члан 65.
Министар ће донијети прописе из чл. 19, 25, 32. и 38. и члана 50. став 3. овог
закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 66 .
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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