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На основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЈЕЊИВАЊУ
УСАГЛАШЕНОСТИ
Проглашавам Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усаглашености, који је донијела
Скупштина Црне Горе 24. сазива, на другој сједници другог редовног (јесењег) засиједања у 2011. години, дана 1.
новембра 2011. године.
Број: 01-1260/2
Подгорица, 08. новембра 2011. године
Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 1 Устава Црне Горе, Скупштина Црне Горе 24. сазива, на
другој ćедници другог редовног (јесењег) засиједања у 2011. години, дана 1. новембра 2011. године, донијела је
ЗАКОН
О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЈЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1
Овим законом уређује се начин прописивања техничких захтјева за производе, оцјењивање усаглашености производа са прописаним техничким захтјевима (у даљем тексту: оцјењивање усаглашености производа), обавезе испоручиоца производа, важење исправа о усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству, нотификација техничких прописа и поступака оцјењивања усаглашености.
Примјена Закона
Члан 2
(1) Овај закон не примјењује се на производе за које су технички захтјеви уређени посебним законима.
(2) Ако законима из става 1 овог члана нијесу уређена питања која се односе на именовање и овлашћивање тијела за оцјењивање усаглашености и важење исправа о усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству, на та питања примјењује се овај закон.
(3) Одредбе овог закона којима је уређен поступак пријављивања именованог тијела за оцјењивање усаглашености, вођење регистра и нотификације примјењују се и на производе за које су технички захтјеви уређени посебним
законима.
Значење израза
Члан 3
Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедећа значења:
1) 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 на тржиште или испоруку тржишту;
2) произвођач је правно или физичко лице, односно предузетник који израђује производ или лице које се
представља као произвођач стављањем на производ свог пословног имена или назива, жига или неке друге препознатљиве ознаке;
3) заступник је правно или физичко лице, односно предузетник које има сједиште, односно пребивалиште у
Црној Гори и које је произвођач овластио да у његово име обавља одређене послове у вези са стављањем производа
на тржиште;
4) увозник је правно или физичко лице, односно предузетник које има сједиште, односно пребивалиште у Црној Гори и које увози производе ради стављања на тржиште Црне Горе;
5) дистрибутер је правно или физичко лице, односно предузетник које има сједиште, односно пребивалиште у
Црној Гори, а није произвођач или увозник и које је укључено у ланац испоруке, односно које испоручује производ
на тржиште у оквиру обављања своје дјелатности;
6) испоручилац је произвођач, заступник, увозник и дистрибутер;
7) стављање на тржиште је прва испорука производа на тржиште Црне Горе;
8) испорука на тржиште је свака испорука производа за дистрибуцију, потрошњу или употребу на тржиште
Црне Горе у оквиру обављања привредне дјелатности са или без накнаде;
9) хармонизовани стандард је европски стандард који је усвојен на основу захтјева Европске комисије и чија
је референтна ознака објављена у службеном листу Европске Уније;
10) оцјењивање усаглашености је поступак којим се утврђује да су одређени захтјеви који се односе на производ, процес, услугу, систем, лице или тијело испуњени;
11) преглед је редовно или ванредно провјеравање испуњености прописаних захтјева за безбједност производа
током вијека употребе;

12) тијело за оцјењивање усаглашености је правно лице које спроводи оцјењивање усаглашености, укључујући калибрацију, испитивање, сертификацију и контролисање (лабораторије, сертификациона тијела, контролне организације и др.);
13) знак усаглашености је знак којим произвођач означава производ који је усаглашен са техничким захтјевима који се на њега односе, у складу са техничким прописом;
14) именовање је одобрење којим надлежно министарство именује тијело за оцјењивање усаглашености производа за спровођење оцјењивања усаглашености за потребе произвођача;
15) овлашћивање је одобрење којим надлежно министарство овлашћује тијело за оцјењивање усаглашености
за спровођење оцјењивања усаглашености, за потребе органа државне управе;
16) именовано тијело за оцјењивање усаглашености је правно лице које је надлежно министарство именовало за спровођење послова оцјењивања усаглашености производа, за потребе произвођача;
17) овлашћено тијело за оцјењивање усаглашености је правно лице које је надлежно министарство овластило за спровођење послова оцјењивања усаглашености производа, за потребе органа државне управе;
18) пријављено тијело (Notified body - NB) је тијело за оцјењивање усаглашености које испуњава захтјеве
утврђене техничким прописом и које држава чланица ЕУ или држава која је са ЕУ закључила Споразум о оцјени усаглашености и прихватању индустријских производа (у даљем тексту: АCАА), пријави Комисији ЕУ;.
19) исправа о усаглашености је декларација о усаглашености, извјештај о испитивању, сертификат, потврда
или извјештај о контроли или други документ којим се потврђује усаглашеност производа са техничким прописом;
20) заинтересована страна је заинтересована чланица, односно надлежни орган чланица међународних организација;
21) опозив производа је мјера која има за циљ повраћај производа који је већ испоручен крајњем кориснику;
22) повлачење производа је мјера која има за циљ да спрјечи да се производ у ланцу испоруке испоручи на тржиште.
II. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ И ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
Технички захтјеви
Члан 4
Технички захтјеви за појединачни производ, односно групе производа (у даљем тексту: технички захтјеви)
утврђују се техничким прописом, навођењем тих захтјева у текст техничког прописа или посредно позивањем на
стандарде.
Технички прописи
Члан 5
(1) Технички пропис је пропис којим се за појединачни производ, односно групе производа утврђује најмање
један од сљедећих елемената:
1) технички захтјеви које морају испуњавати производи који се испоручују на тржиште;
2) захтјеви за безбједност производа у употреби;
3) редовни и ванредни прегледи производа у употреби;
4) захтјеви у погледу паковања и обиљежавања;
5) обавезе испоручилаца производа на тржиште;
6) поступке оцјењивања усаглашености;
7) захтјеви које мора да испуњава тијело за оцјењивање усаглашености;
8) исправе о усаглашености и техничка документација потребна за доказивање усаглашености производа који
морају бити доступни надлежним органима (упутства, подаци и др.);
9) знак и начин означавања производа.
(2) Технички прописи се доносе ради заштите јавног интереса, а нарочито живота, здравља и безбједности људи, животиња и биљака, заштите животне средине и заштите имовине.
Доношење техничког прописа
Члан 6
(1) Техничке прописе за поједине производе или групе производа припремају или доносе надлежни органи државне управе (у даљем тексту: надлежна министарства).
(2) Приликом припреме техничког прописа надлежно министарство мора водити рачуна, нарочито о:
1) спрјечавању непотребних препрека у трговини;
2) равноправности домаћих и страних производа на тржишту;
3) коришћењу црногорских стандарда којима се преузимају међународни стандарди, као основе за припрему
техничког прописа;
4) одређивању примјереног рока за почетак примјене техничког прописа;
5) промјени околности до којих је дошло послије доношења техничког прописа, ради његове измјене или стављања ван снаге;
6) остваривању циљева техничког прописа на начин који је најмање ограничавајући по трговину;
7) о захтјевима које производ мора да испуњава првенствено у погледу функционалних карактеристика, а не у
погледу дизајна или описних карактеристика производа.
(3) Техничке прописе из члана 5 став 1 овог закона надлежна министарства доносе уз претходно прибављено
мишљење органа државне управе надлежног за инфраструктуру квалитета (у даљем тексту: Министарство).
(4) Технички прописи који се доносе на основу овог закона објављују се у „Службеном листу Црне Горе“.
Претпоставка усаглашености
Члан 7
(1) Претпоставља се да је производ усаглашен са техничким захтјевима ако одговара захтјевима стандарда на
које се технички пропис позива.

(2) Усаглашеност производа са техничким захтјевима утврђује се у складу са техничким прописом.
(3) Институт за стандардизацију Црне Горе дужан је да, на захтјев надлежног министарства, достави обавјештење да ли је за производ и/или групе производа које треба уредити техничким прописом донесен одговарајући црногорски стандард или предстоји његово доношење, односно да ли постоји одговарајући европски или међународни
стандард.
(4) Листу стандарда из става 1 овог члана, на које се технички пропис позива, објављује надлежно министарство у „Службеном листу Црне Горе“.
III. ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
Прописивање оцјењивања усаглашености
Члан 8
(1) Обавеза оцјењивања усаглашености производа утврђује се техничким прописом.
(2) Оцјењивање усаглашености производа са техничким прописима врши се прије стављања производа на тржиште или употребу.
(3) Оцјењивање усаглашености производа из става 2 овог члана, у складу са техничким прописима, могу да врше:
1) произвођач;
2) овлашћено, односно именовано тијело за оцjењивање усаглашености.
Поступци оцјењивања усаглашености
Члан 9
(1) Техничким прописом или стандардом на који се позива технички пропис утврђују се поступци оцјењивања
усаглашености производа.
(2) Оцјењивање усаглашености из става 1 овог члана може да се врши спровођењем једног или неколико поступака или одговарајућом комбинацијом различитих поступака у складу са техничким прописом.
IV. ТИЈЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
Захтјеви за тијела за оцјењивање усаглашености
Члан 10
(1) Минимални захтјеви које морају да испуњавају тијела за оцјењивање усаглашености су:
1) стручна оспособљеност лица која врше оцјењивање усаглашености;
2) одговарајућа опрема и простор;
3) независност и непристрасност у поступку оцјењивања усаглашености;
4) чување пословне тајне;
5) осигурање од одговорности.
(2) Техничким прописом, поред захтјева из става 1 овог члана, могу се прописати и посебни захтјеви које морају да испуњавају тијела за оцјењивање усаглашености.
(3) Тијело за оцјењивање усаглашености не смије бити: испоручилац производа које оцјењује, директно укључено у пројектовање, производњу, израду, монтажу, коришћење и одржавање тог производа.
Начин овлашћивања и именовања
Члан 11
(1) Оцјењивање усаглашености производа за потребе органа државне управе може да врши тијело за оцјењивање усаглашености ако испуњава захтјеве прописане техничким прописом на основу овлашћења надлежног министарства.
(2) Оцјењивање усаглашености производа за потребе произвођача може да врши тијело за оцјењивање усаглашености ако испуњава захтјеве прописане техничким прописом на основу акта о именовању надлежног министарства.
(3) Рјешење о овлашћивању из става 1 овог члана издаје се на основу јавног позива, који расписује надлежно
министарство.
(4) Рјешење о именовању из става 2 овог члана издаје се на основу захтјева тијела за оцјењивање усаглашености, које испуњава захтјеве утврђене техничким прописом за обављање послова оцјењивања усаглашености.
(5) Надлежно министарство утврђује испуњеност захтјева за обављање послова оцјењивања усаглашености
утврђених техничким прописом, прије доношења рјешења из ст. 2 и 3 овог члана.
(6) У поступку оцјењивања испуњавања прописаних захтјева из става 5 овог члана надлежно министарство ће
цијенити и техничку компетентност из поступка акредитације или другог подједнако важног поступка.
(7) Рјешење из ст. 1 и 2 овог члана издаје се на период од четири године.
(8) Рјешења из става 7 овог члана су коначна и против њих се може покренути управни спор.
Обавезе овлашћених, односно именованих тијела за оцјењивање усаглашености
Члан 12
(1) Овлашћено, односно именовано тијело за оцјењивање усаглашености производа дужно је да континуирано
испуњава захтјеве из техничких прописа.

(2) Тијела из става 1 овог члана дужна су да, на захтјев надлежног министарства, доставе извјештај о извршеном оцјењивању усаглашености производа у обиму овлашћења, односно именовања у Црној Гори и иностранству.
(3) Извјештај из става 2 овог члана доставља се у року од осам дана од дана пријема захтјева.
(4) Доказ да тијело из става 1 овог члана континуирано испуњава захтјеве прописане техничким прописом
представља потврда о редовном или ванредном надзору из поступка акредитације.
(5) Надлежно министарство укинуће рјешење о именовању, односно овлашћивању тијела за оцјењивање усаглашености ако овлашћено, односно именовано тијело за оцјењивање усаглашености:
1) престане да испуњава прописане захтјеве;
2) не достави извјештај из става 2 овог члана;
3) поступа супротно члану 10 став 3 овог закона.
(6) Рјешење из става 5 овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Улога акредитације
Члан 13
(1) Тијело за оцјењивање усаглашености које има сертификат о акредитацији сматра се да испуњава прописане
захтјеве у мјери у којој су ти захтјеви обухваћени обимом акредитације, приликом доношења рјешења из члана 11
овог закона.
(2) Техничким прописом може се утврдити да у поступку оцјењивања усаглашености поједине послове, умјесто именованог тијела, може да врши тијело за оцјењивање усаглашености у саставу произвођача које има сертификат о акредитацији у складу са техничким прописом.
Међусобни односи
Члан 14
(1) Именовано тијело за оцјењивање усаглашености врши поступке оцјењивања усаглашености на основу захтјева произвођача или његовог заступника.
(2) Међусобна права и обавезе именованог тијела за оцјењивање усаглашености и произвођача или заступника
уређују се уговором.
Пријављивање тијела за оцјењивање
усаглашености
Члан 15
(1) Именована тијела за оцјењивање усаглашености Министарство, на предлог надлежног министарства, пријављиује одговарајућој међународној организацији.
(2) Начин пријављивања тијела из става 1 овог члана прописује Министарство.

V. УСАГЛАШЕНОСТ ПРОИЗВОДА И ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА
Усаглашеност производа
Члан 16
Производ се може испоручивати на тржиште само ако испуњава техничке захтјеве утврђене техничким прописима, ако је његова усаглашеност оцијењена према прописаном поступку, ако је означен у складу са тим прописима
и ако га прате прописане исправе.
Заштитна клаузула
Члан 17
Ако се утврди да производи који су усаглашени са техничким прописима могу угрозити јавни интерес, а нарочито безбједност живота, здравље људи, животиња и биљака, животне средине и имовине, надлежни инспекцијски
орган ће предузети мјере за повлачење тих производа са тржишта, односно наредити забрану или ограничење њиховог испоручивања на тржиште.
VI. ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРОИЗВОДА
Обавезе произвођача

ку;

Члан 18
Приликом стављања производа на тржиште произвођач је дужан да:
1) обезбиједи израду производа у складу са прописаним захтјевима који се односе на производ;
2) спроведе или обезбиједи спровођење поступка оцјењивања усаглашености у складу са техничким прописом;
3) изради техничку документацију и чува је у прописаном року;
4) изради или обезбиједи исправу о усаглашености у складу са техничким прописом и чува је у прописаном ро-

5) стави знак усаглашености у складу са чланом 20 и чланом 21 став 2 овог закона, ако је то утврђено техничким прописом.

Декларација о усаглашености
Члан 19
(1) Произвођач је дужан да сачини декларацију о усаглашености када је то техничким прописом утврђено.
(2) Декларација из става 1 ово члана мора да садржи елементе утврђене техничким прописима који се односе
на тај производ.
(3) У декларацији из става 1 овог члана наводи се да су испуњени технички захтјеви утврђени у техничким
прописима који се односе на тај производ.
(4) Декларација из става 1 овог члана мора бити сачињена на црногорском језику.
Знак усаглашености
Члан 20
(1) Знак усаглашености ставља се на производе који су усаглашени са свим техничким прописима који се на
њих примјењују, прије стављања производа на тржиште.
(2) Знак усаглашености не смије се стављати на производ за који то није прописано, као ни на производ који
није усаглашен са свим прописима који се на њих односе.
(3) Уколико због природе производа није могуће ставити знак усаглашености на производ или на његову натписну плочицу, знак усаглашености ставља се на амбалажу и пропратне документе ако су прописом предвиђени.
(4) Забрањено је стављати на производе друге ознаке, знакове или натписе чији би садржај или облик могао обманути трећа лица да се ради о знаку усаглашености.
(5) На производ се могу стављати друге ознаке под условом да се тиме не смањује видљивост и читљивост знака усаглашености.
Обавезни знаци усаглашености
Члан 21
(1) Знаци усаглашености из члана 20 став 1 овог закона су:
1) знак “ЦЕ”;
2) други знаци у складу са техничким прописима.
(2) Облик, садржај и изглед знака усаглашености из става 1 тачка 1 овог члана уређује се прописом Владе Црне
Горе (у даљем тексту: Влада).
Друге обавезе произвођача
Члан 22
(1) Произвођач је дужан да обезбиједи континуирану усаглашеност производа серијске производње, узимајући
у обзир промјене при изради или промјене карактеристика производа, као и промјене у стандардима или у техничким прописима са којима је потврђена усаглашеност.
(2) Произвођач је дужан да на производу унесе број типа, шарже или серије или други податак који омогућава
идентификацију производа у складу са техничким прописом.
(3) Уколико због природе производа (величине или других особина производа) није могуће унијети податке из
става 2 овог члана, подаци се наводе на амбалажи или у документима који прате производ.
Заступници

то да:

Члан 23
(1) Заступник је дужан да испуњава обавезе које је произвођач на њега пренио писаним овлашћењем, а нарочи-

1) чува исправу о усаглашености у складу са техничким прописима и техничку документацију у прописаном
року и да на увид надлежном инспекцијском органу;
2) обезбиједи све податке и документа неопходна за доказивање усаглашености производа на захтјев надлежног инспекцијског органа;
3) предузме мјере ради отклањања ризика које представља производ на захтјев надлежних инспекцијских органа.
(2) Произвођач не може пренијети обавезе из члана 18 тачка 1 овог закона на заступника.
Обавезе увозника
Члан 24
(1) Увозник је дужан да на тржиште ставља само производ који је усаглашен са техничким прописима који се
примјењују на тај производ.
(2) Увозник гарантује, приликом стављања производа на тржиште, да је произвођач спровео прописани поступак оцјењивања усаглашености, израдио техничку документацију, ставио знак усаглашености на производ у складу
са прописом, да производ прате прописана документа, као и да је испунио захтјеве утврђене чланом 22 ст. 2 и 3 овог
закона.
(3) Увозник је дужан да чува копију исправе о усаглашености у складу са техничким прописом који се односи
на производ и омогући доступност на захтјев надлежним инспекцијским органима.
(4) Увозник је дужан да обезбиједи да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са
прописаним захтјевима, до тренутка испоруке производа на тржиште.
(5) Ако увозник посумња да производ није усаглашен са техничким захтјевима који се примјењују на производ, тај производ може ставити на тржиште након што производ усагласи са техничким захтјевима.

(6) Ако производ из става 5 овог члана представља ризик, увозник је дужан да обавијести произвођача и надлежне инспекцијске органе.
Обавезе дистрибутера
Члан 25
(1) Прије испоруке производа на тржиште дистрибутер је дужан да провјери и утврди:
- да је на производу стављен знак усаглашености у складу са техничким прописом;
- да производ прате прописана упутства и друга документа и подаци о безбједности производа у складу са техничким прописом на црногорском језику;
- да су произвођач и увозник испунили захтјеве из члана 22 ст. 2 и 3 и члана 27 став 1 алинеја 2 овога закона.
(2) Дистрибутер је дужан да обезбиједи да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа
са прописаним захтјевима, до тренутка испоруке производа на тржиште.
(3) Ако дистрибутер посумња да производ није усаглашен са техничким захтјевима који се примјењују на производ, тај производ може испоручити на тржиште након што производ усагласи са техничким захтјевима.
(4) Ако производ из става 3 овог члана представља ризик, дистрибутер је дужан да обавијести произвођача или
увозника, као и надлежне инспекцијске органе.
Заједничке обавезе произвођача, увозника и
дистрибутера
Члан 26
(1) Ако произвођач, увозник или дистрибутер основано посумња да производ који је ставио, односно испоручио на тржиште није усаглашен са техничким прописима који се на тај производ односе, дужан је да, без одлагања,
предузме мјере ради усаглашавања производа са прописаним захтјевима (корективне мјере) или да провјери да ли су
предузете корективне мјере или да производ повуче, односно опозове са тржишта.
(2) Ако производ који је произвођач, увозник или дистрибутер ставио, односно испоручио на тржиште представља ризик, дужан је да о томе, без одлагања, обавијести надлежне инспекцијске органе, нарочито о утврђеним неусаглашеностима и предузетим корективним мјерама из става 1 овог члана.
(3) Произвођач, увозник или дистрибутер је дужан да, на захтјев надлежног инспекцијског органа:
1) обезбиједи све податке и документа на црногорском језику неопходна за доказивање усаглашености производа;
2) прати спровођење предузетих мјера ради отклањања ризика који представља производ који је ставио, односно испоручио на тржиште.
(4) Ближи садржај обавјештења из става 2 овога члана утврђује се прописом Министарства.
Заједничке обавезе произвођача и увозника
Члан 27
(1) Произвођач и увозник је дужан да, у складу са техничким прописима, обезбиједи да:
1) производ прати упутство, друга прописана документација и подаци о безбједности производа на црногорском језику у складу са техничким прописом;
2) је на производу, односно амбалажи или пратећој документацији назначен назив, односно име произвођача
или увозника (регистровано трговачко име) или робни знак и адресу на којој је доступан.
(2) Уколико производ представља ризик, произвођач и увозник је дужан да, по потреби, врши испитивање узорака производа стављених на тржиште, води евиденцију о рекламацијама, неусаглашеним и повученим, односно
опозваним производима, о предузетим корективним мјерама, по налогу или у сарадњи са надлежним органима, у циљу отклањања ризика које неусаглашени производ представља и о томе обавијести дистрибутере.
Обавезе власника производа
Члан 28
Власник технички сложеног производа дужан је да врши редовне, односно ванредне прегледе производа ради
потврђивања безбједности производа током вијека употребе, у складу са техничким прописом.
Случајеви у којима се обавезе произвођача примјењују на увознике и дистрибутере
Члан 29
Ако увозник или дистрибутер ставља производ на тржиште под својим именом или трговачким знаком, односно измијени производ који је већ стављен на тржиште у мјери којом се угрожава усаглашеност производа са техничким захтјевима, сматра се произвођачем и одговара за обавезе из чл. 18, 20, 21 и 22 овог закона.
VII. ВАЖЕЊЕ ИСПРАВА И ЗНАКОВА УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗДАТИХ У ИНОСТРАНСТВУ
Важење исправа о усаглашености које је издало инострано тијело
Члан 30
(1) Исправе о усаглашености које је издало инострано тијело за оцјењивање усаглашености и знаци усаглашености издати у иностранству (у даљем тексту: иностране исправе и знакови усаглашености) ако су издати у складу са
потврђеним међународним споразумима важе у Црној Гори.

(2) На захтјев испоручиоца или по службеној дужности надлежно министарство може признати важење страних исправа и знакова усаглашености којима се потврђује усаглашеност производа са иностраним техничким прописом, под условом да захтјеви из тог прописа обезбјеђују најмање исти степен заштите безбједности живота и здравља
људи, животиња и биљака, животне средине, заштите потрошача и заштите имовине, који су утврђени техничким
прописима у Црној Гори.
Начин признавања важења исправа и знакова о усаглашености
Члан 31
(1) Акт о признавању важења исправа и знакова о усаглашености из члана 30 став 2 овог закона доноси се по
претходно прибављеном мишљењу Министарства.
(2) Начин признавања исправа и знакова усаглашености из члана 30 став 2 овог закона уређује се прописом
Владе.
VIII. РЕГИСТРИ И НОТИФИКАЦИЈА
Регистри
Члан 32
(1) Министарство води регистар:
1) важећих техничких прописа и техничких прописа у припреми;
2) именованих, односно овлашћених тијела за оцјењивање усаглашености;
3) иностраних исправа и знакова усаглашености из члана 30 ст. 1 и 2 овог закона.
(2) Садржина и начин вођења регистра из става 1 овог члана утврђује се прописом Министарства.
Нотификација
Члан 33
(1) Када предложени технички пропис нема основу или није у складу са међународним стандардима, а може да
има значајног утицаја на спољњу трговину, Министарство:
1) доставља обавјештење о приступању изради техничког прописа заинтересованим странама у складу са правилима међународних споразума;
2) у припреми нацрта техничког прописа обавјештава заинтересоване стране о производима на које ће се односити предложени технички пропис, заједно са описом његових циљева и образложењем;
3) на захтјев заинтересованих страна обезбјеђује копије предложеног техничког прописа и, када је то могуће,
идентификује дјелове који суштински одступају од одговарајућег међународног стандарда;
4) заинтересованим странама обезбјеђује разуман рок за доставу коментара и мишљења у писаној форми.
(2) Одредбе става 1 овога члана не примјењују се када наступе или пријете да наступе опасности које угрожавају безбиједност, здравље људи, животиња и биљака и животну средину.
(3) Министарство, у случајевима из става 2 овог члана, након доношења техничког прописа, дужно је да:
1) одмах обавијести заинтересоване стране о техничком пропису (његовим циљевима, сврси и природи проблема);
2) обезбиједи, на захтјев заинтересованих страна, копије техничког прописа;
3) заинтересованим странама обезбиједи разуман рок за доставу коментара и мишљења у писаној форми и размотри коментаре и мишљења.
(4) Начин и поступак нотификације техничких прописа, стандарда, прописа о услугама информатичког друштва и поступака оцјене усаглашености уређује се прописом Владе.
Информисање
Члан 34
(1) Министарство је дужно да, на захтјев заинтересованих страна и испоручилаца, пружа информације и обезбиједи:
- текст техничког прописа који је донијет или предложен у Црној Гори;
- списак поступака оцјењивања усаглашености који се примјењују у Црној Гори;
- информацију о чланству Црне Горе у међународним и регионалним системима оцјене усаглашености или у
билатералним и мултилатералним споразумима који се односе на техничке прописе.
(2) За достављање информација и копија докумената из става 1 овог члана плаћа се накнада у висини стварних
трошкова.
(3) Накнада из става 2 овог члана приход је буџета Црне Горе.
IX. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 35
(1) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донијетих на основу овог закона врше надлежни инспекцијски органи преко инспектора, у складу са законом.
(2) Надлежни инспектор је овлашћен да у вршењу надзора, осим мјера за које је овлашћен другим прописима:
1) захтијева од испоручилаца све потребне информације и увид у исправе о усаглашености и прописану техничку документацију;
2) обавља одговарајуће провјере, узима узорке производа и даје их на испитивање ради провјере усаглашености производа са прописаним техничким захтјевима;
3) провјерава да ли су извршени прописани прегледи који потврђују безбједност производа током вијека употребе;
4) одреди отклањање утврђених неусаглашености у одређеном року;

5) захтијева да се производи означе прописаним знацима усаглашености, односно да се уклоне недозвољени
знаци;
6) одреди мјере у циљу обезбјеђивања услова складиштења, као и превоза производа који неће угрозити њихову усаглашеност са прописаним захтјевима;
7) ограничи или забрани испоруку производа на тржиште и спроведе додатне мјере, у складу са законом, које
ће осигурати да се ограничење или забрана поштује;
8) одреди повлачење или опозивање производа који нијесу усаглашени са прописаним захтјевима;
9) обавијести надлежно министарство које је донијело технички пропис који се односи на одређени производ
ради предузимања одговарајућих мјера;
10) одреди уништавање неусаглашених производа ако представљају озбиљан ризик за безбједност, живот и
здравље људи, животиња и биљака, као и заштиту животне средине.
(3) Надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је да прегледа пословне просторије и
објекте испоручиоца и власника.
(4) Ако надлежни инспекцијски орган не располаже потребним стручним знањем или опремом за вршење провјера или испитивања из става 2 овог члана, провјере и испитивања може повјерити одговарајућем тијелу за оцјењивање усаглашености.
(5) Трошкове провјере и испитивања усаглашености производа, као и друге трошкове који настану у поступку
инспекцијског надзора сноси испоручилац, ако се утврди да производ није усаглашен са прописаним захтјевима.
(6) Жалба против рјешења којим је инспектор наложио предузимање мјера из става 2 овог члана не одлаже извршење решења.
X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36
(1) Новчаном казном у износу од 2.000 еура до 20.000 еура казниће се за прекршај правно лице, ако:
1) не обезбиједи израду производа у складу са прописаним захтјевима (члан 18 став 1 тачка 1);
2) не спроведе или не обезбиједи спровођење поступка оцјењивања усаглашености у складу са техничким прописом (члан 18 став 1 тачка 2);
3) не изради техничку документацију или је не чува у прописаном року (члан 18 став 1 тачка 3);
4) не изради или не обезбиједи исправу о усаглашености у складу са техничким прописом и не чува је у прописаном року (члан 18 став 1 тачка 4);
5) не стави знак усаглашености када је то прописано у складу са чланом 20 и чланом 21 став 2 овог закона
(члан 18 став 1 тачка 5);
6) не сачини декларацију о усаглашености производа (члан 19 ст. 1 и 2);
7) не обезбиједи да се на производу, амбалажи или другим документима налазе елементи који омогућавају
идентификацију (број типа, шарже, серије и др.) у складу са техничким прописом (члан 22 ст. 2 и 3);
8) не испуњава обавезе које је на њега пренио произвођач писаним овлашћењем и која су наведена у овлашћењу у складу са чланом 23 став 1 овог закона;
9) стави на тржиште производ који није усаглашен са техничким прописима (члан 24 став 1);
10) не поступи у складу са чланом 24 став 2 овог закона;
11) не чува копију исправе о усаглашености и не стави је на располагање надлежним инспекцијским органима
на њихов захтјев (члан 24 став 3);
12) не обезбиједи да услови складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа с прописаним захтјевима до тренутка испоруке производа на тржиште (члан 24 став 4 и члан 25 став 2);
13) производ за који сумња да није усаглашен са техничким захтјевима стави, односно испоручи на тржиште
прије него што предметни производ усагласи са техничким захтјевима (члан 24 став 5 и члан 25 став 3);
14) не поступи у складу са чланом 24 став 6 овог закона;
15) не поступи у складу са чланом 25 став 4 овог закона;
16) није утврдио да је производ усаглашен са техничким прописима (члан 25 став 1);
17) не поступи у складу са чланом 26 овог закона;
18) не обезбиједи да производ прати прописана документација (члан 27 став 1 тачка 1);
19) не обезбиједи да се на производу односно амбалажи или пратећој документацији налазе подаци из члана 27
став 1 тачка 2 овог закона;
20) не поступи у складу са чланом 27 став 2 овог закона;
21) не поступи у складу са чланом 28 овог закона;
22) не поступи у складу са чланом 29 овог закона.
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном
казном од 500 еура до 4.000 еура.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 2.000 еура до 12.000 еура.
Члан 37
(1) Новчаном казном од 2.000 еура до 20.000 еура казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно
члану 10 став 3 овог закона.
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000
еура до 4.000 еура.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Подзаконски акти
Члан 38
(1) Подзаконски акти за спровођење овог закона донијеће се у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог закона.
(2) До доношења прописа из става 1 овог члана примјењиваће се прописи донесени на основу Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усаглашености производа с прописаним захтјевима (“Службени лист
ЦГ“, бр. 14/08).

Почетак пријављивања именованих тијела
Члан 39
(1) Пријављивање именованих тијела из члана 15 став 1 овог закона вршиће се од дана приступања Црне Горе
Европској Унији.
(2) Нотификација из члана 33 овог закона вршиће се од дана приступања Црне Горе Европској Унији.
Престанак важења закона
Члан 40
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усаглашености производа с прописаним захтјевима (“Службени лист ЦГ”, бр. 14/08).
Ступање на снагу
Члан 41
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Црне Горе”.
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