На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању
усклађености ("Службени гласник БиХ", број 45/04) и члана 2. Упутства о начину
израде и поступку доношења техничких прописа ("Службени гласник БиХ", број
35/06) Министарство спољне трговине и економских односа, на приједлог Комитета
за техничке прописе Босне и Херцеговине, доноси
НАРЕДБУ
О ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОЈ КОМПАТИБИЛНОСТИ
Члан 1.
(Предмет )
Наредбом о електромагнетној компатибилности (у даљем тексту: Наредба) прописују
се захтјеви за електромагнетну компатибилност које мора да испуњава електрична и
друга техничка опрема која се производи, увози, ставља на тржиште и/или употребу у
Босни и Херцеговини.
Члан 2.
(Подручје примјене)
Ова Наредба се примјењује на сву опрему која може узроковати електромагнетне
сметње и/или на коју те сметње могу утицати нарушавјаући њене радне
карактеристике.
Члан 3.
(Изузеци од примјене)
(1) Ова Наредба се не примјењује на:
а) радио-опрему и опрему за телекомуникационе терминале обухваћене посебним
прописима;
б) аеронаутичке производе, дијелове и уређаје обухваћене посебним прописима;
ц) радио-опрему коју користе радио аматери према "Уставу и конвенцији
Међународне уније за телекомуникације (ITU)" осим ако опрема није комерцијално
доступна. Сетови компонената које састављају радио аматери и комерцијална опрема
коју радио аматери модификују за властиту употребу не сматрају се комерцијално
доступном опремом.
(2) Ова Наредба се, осим случајева наведених у ставу (1) тач. а), б) и ц) овог члана, не
примјењује на опрему чија је природа физичких карактеристика таква да:
а) та опрема није у могућности да генерише или допринесе електромагнетним
емисијама које прелазе допуштени ниво који омогућава радио и телекомуникационој
опреми као и другој опреми да функционише како је предвиђено; и
б) функционише без неприхватљивих погоршања радних карактеристика у присуству
електромагнетних сметњи, а у складу са предвиђеном намјеном.
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Члан 4.
(Дефиниције)
(1) Дефиниције које се користе у овој Наредби имају сљедеће значење:
а) „опрема“ је било који апарат или фиксна инсталација;
б) „апарат„ је било који довршен уређај или комбинација таквих уређаја који је као
самостална функционална јединица комерцијално доступан крајњем кориснику и
који може да генерише електромагнетне сметње или би такве сметње лако могле
утицати на његово дјеловање;
ц) „фиксна инсталација„ је посебна комбинација неколико типова апарата и, гдје је то
примјењиво, других уређаја, који су склопљени, уграђени и намијењени за трајно
кориштење на унапријед одређеној локацији;
д) „електромагнетна компатибилност„ је способност опреме да функционише на
задовољавајући начин у свом електромагнетном окружењу, а да при томе не
проузрокује недопуштене електромагнетне сметње за осталу опрему у том окружењу;
е) „електромагнетна сметња„ је било каква електромагнетна појава која може да
ослаби исправно функционисање опреме. Електромагнетна сметња може бити
електромагнетни шум, нежељени сигнал или промјена у самом преносном медију.
ф) „електромагнетна отпорност (енг. immunity)„ је способност опреме да
функционише без погоршања радних карактеристика у присуству неке
електромагнетне сметње;
г) „сигурносна сврха„ је сврха заштите људског живота или имовине;
х) „електромагнетно окружење“ су све електромагнетне појаве које се могу уочити на
датој локацији.
и) „именовани орган за оцјењивање усклађености“ (у даљем тексту: именовани орган)
је орган за оцјењивање усклађености који именује Министарство спољне трговине и
економских односа (у даљем тексту: Министарство). Именовати се могу
цертификациони орган, инспекцијски (контролни) органи, лабораторије или други
органи;
ј) „пријављени орган“ је именовани орган за оцјењивање усклађености који
Министарство пријављује Европској комисији за обављање поступака оцјењивања
усклађености и који је Европска комисија објавила у Службеном гласнику Европске
комисије и додијелила му одговарајући идентификациони број.
(2) У смислу става (1) тачка б) овог члана апаратима се сматрају и:
а) компоненте и подсклопови намијењени за уградњу у апарат, од стране крајњег
корисника, а који могу да генеришу електромагнетне сметње или на чије
функционисање такве сметње могу да утичу;
б) покретне инсталације дефинисане као комбинација апарата и, гдје је то
примјењиво, других уређаја намијењених за премјештање и рад на више локација.
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Члан 5.
(Примјена других прописа)
(1) Када су основни захтјеви за опрему из Анекса I ове Наредбе потпуно или
дјелимично детаљније утврђени посебним прописима Босне и Херцеговине, даном
ступања на снагу тих прописа престаје примјена ове Наредбе.
(2) Ова Наредба не утиче на примјену законодавства БиХ које регулише сигурност
опреме.
Члан 6.
(Стављање на тржиште и у употребу)
Опрема прописана овом Наредбом се може ставити на тржиште и/или у употребу
само ако је усклађена са захтјевима ове Наредбе, прописно уграђена, одржавана и
кориштена за предвиђену намјену.
Члан 7.
(Слободан промет опреме)
(1) Не смије се ометати стављање на тржиште и/или у употребу опреме која је
усклађена са овом Наредбом.
(2) Овом Наредбом се не спречава примјена сљедећих посебних мјера које се тичу
пуштања у рад и кориштења опреме:
а) мјере за превазилажење постојећих или предвиђених проблема електромагнетне
компатибилности на одређеном мјесту;
б) мјере предузете из разлога сигурности и заштите јавних телекомуникационих
мрежа, или пријемних или предајних станица, које се користе у сигурносне сврхе у
добро дефинисаном спектру ситуација.
(3) Министарство објављује у „Службеном гласнику БиХ“ посебне мјере из става (2)
овог члана.
Члан 8.
(Излагање на сајмовима и изложбама)
(1) Опрема која није усклађена са овом Наредбом може се излагати и/или
демонстрирати њен рад на трговачким сајмовима, изложбама или сличним
догађајима, под условом да видљива ознака јасно показује да се таква опрема не
може ставити на тржиште и/или пустити у рад док се не усклади са овом Наредбом.
(2) Демонстрирање рада опреме се може обавити само ако су предузете одговарајуће
мјере за избјегавање електромагнетних сметњи.
Члан 9.
(Основни сигурносни захтјеви)
Опрема из члана 2. ове Наредбе мора испуњавати основне захтјеве прописане у
Анексу I ове Наредбе.
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Члан 10.
(Претпоставка о усклађености)
(1) Претпоставља се да опрема која је у складу са босанскохерцеговачким
стандардима (BAS) којим се преузимају хармонизовани европски стандарди (EN)
испуњава основне захтјеве из члана 9. ове Наредбе.
(2) Листу стандарда из става (1) овог члана објављује Министарство у „Службеном
гласнику БиХ“.
(3) Усклађивање са BAS стандардима није обавезно
Члан 11.
(Поступак оцјењивања усклађености апарата)
(1) Усклађеност апарата са основним захтјевима из Анекса I ове Наредбе, доказује се
помоћу поступка који је наведен у Анексу II ове Наредбе (интерна контрола
производње).
(2) Произвођач или његов овлаштени заступник са сједиштем у Босни и Херцеговини
(у даљем тексту: овлаштени заступник) могу такође, по сопственом нахођењу, да
одаберу поступак наведен у Анексу III ове Наредбе.
Члан 12.
(Знак усклађености)
(1) На апарат чија је усклађеност са овом Наредбом утврђена на основу поступка
прописаног у члану 11. ове Наредбе, поставља се знак усклађености који то и
потврђује.
(2) За постављање знака усклађености одговоран је произвођач или његов овлаштени
заступник.
(3) Знак усклађености поставља се у складу са чланом 20. ст. (1) и (2) ове Наредбе.
(4) Забрањује се постављање на апарат, његову амбалажу или на упутство за
употребу, знакова који би могли треће стране обманути у вези са значењем и/или
графичким обликом знака усклађености.
(5) Дозвољено је постављање на апарат, његову амбалажу или на упутство за
употребу било којег другог знака под условом да при том неће бити смањена
видљивост или читљивост знака усклађености.
(6) Када инспекцијски органи Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: надлежни инспекцијски
органи) установе да знак усклађености није прописно постављен, произвођач или
његов овлаштени заступник, морају да ускладе апарат са захтјевима из става (1) овог
члана.
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Члан 13.
(Друге ознаке и информације )
(1) Сваки апарат мора бити означен по типу, серији, серијском броју или било којим
другим информацијама које омогућавају идентификацију тог апарата.
(2) Уз сваки апарат прилаже се назив и адреса произвођача. Ако произвођач није
регистрован у Босни и Херцеговини, прилаже се назив и адреса његовог овлаштеног
заступника или лица које је одговорно за стављање апарата на тржиште Босне и
Херцеговине.
(3) Произвођач пружа информације о свим посебним мјерама предострожности које
се морају предузети при састављању, уградњи, одржавању или употреби апарата како
би се осигурало да при пуштању у рад апарат буде усклађен са заштитним захтјевима
из тачке 1. Анекса I ове Наредбе.
(4) Ако апарат није усклађен са заштитним захтјевима за стамбена подручја, на
апарату, а по могућности и на његовој амбалажи, мора постојати јасна назнака
ограничења употребе.
(5) У упутствима која прате апарат морају бити информације неопходне за његову
употребу у складу са предвиђеном намјеном.
Члан 14.
(Заштитна клаузула)
(1) Када надлежни инспекцијски органи установе да апарат који носи знак
усклађености није усклађен са захтјевима ове Наредбе, предузимају све одговарајуће
мјере за повлачење тога апарата са тржишта, забрањују његово стављање на тржиште
или у употребу, или ограничавају његов слободан промет на тржишту.
(2) Надлежни инспекцијски органи обавјештавају Агенцију за надзор над тржиштем
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) о предузетим мјерама из става 1.
овог члана, а посебно да ли је до неусклађености дошло због:
а) незадовољавања основних захтјева из Анекса I ове Наредбе када апарат није
усклађен са BAS стандардима из члана 10. ове Наредбе због:
б) неправилне примјене BAS стандарда из члана 10. ове Наредбе;
ц) недостатака у BAS стандардима из члана 10. ове Наредбе.
(3) Агенција обавјештава Министарство о предузетим мјерама из става (1) овог
члана.
(4) Министарство обавјештава државе и међународне организације са којима је
Босна и Херцеговина закључила билатералне и мултуилатералне уговоре којима је
створена обавеза обавјештавања о предузетим мјерама и радњама из ст. (1) и (2) овог
члана .
(5) Ако је неусклађени апарат био предмет поступка оцјењивања усклађености из
Анекса III ове Наредбе, надлежни инспекцијски органи предузимају одговарајуће
радње против аутора изјаве из тачке 3, Анекса III ове Наредбе и о томе информишу
Агенцију.
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Члан 15.
(Одлуке о повлачењу, забрањивању или ограничавању слободног промета апарата)
(1) Свака одлука донесена у складу са овом Наредбом којом се повлачи, забрањује
или ограничава стављање на тржиште или у употребу или ограничава слободан
промет апарата мора се образложити и садржавати поуку о правном лијеку у складу
са важећим прописима Босне и Херцеговине.
(2) Одлуке из става (1) овог члана морају да се доставе странкама у поступку без
одлагања.
(3) Прије доношења одлуке из става (1) овог члана, произвођач, његов овлаштени
заступник, или било која друга заинтересована страна, мора имати прилику да изнесе
свој став, осим ако таква консулатација није могућа због хитности мјере која треба
бити предузета као оправдана, а посебно, с обзиром на захтјеве од општег интереса.
Члан 16.
(Именовани органи за оцјењивање усклађености)
(1) Министар спољне трговине и економских односа (у даљем тексту: министар), у
складу са чланом 12. Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању
усклађеност, именује органе за оцјењивање усклађености који спроведе поступке
наведене у члану 11. и Анексу III ове Наредбе заједно са њиховим посебним
задацима и додијељеним идентификационим бројевима.
(2) При именовању органа примјењују се критеријуми из Анекса VI ове Наредбе.
(3) У рјешењу о именовању се наводи да ли су органи овлаштени за обављање
задатака наведених у Анексу III ове Наредбе за све апарате који су обухваћени овом
Наредбом и/или за све основне захтјеве из Анекса I ове Наредбе, или је подручје
овлаштења ограничено на одређене специфичне аспекте и/или категорије апарата.
(4) Претпоставља се да су органи који испуњавају критеријуме за оцјењивање
усклађености према BAS стандардима, усклађени са критеријумима из Анекса VI ове
Наредбе.
(5) Обавјештење о именовању органа из става (1) овог члана објављује Министарство
у „Службеном гласнику БиХ”.
(6) Министар ставља ван снаге рјешење о именовању и упућивању на именовани
орган уколико установи да тај орган више не испуњава критеријуме из Анекса VI ове
Наредбе.
Члан 17.
(Фиксне инсталације)
(1) Апарат који је био стављен на тржиште, а који је могао бити уграђен у неку
фиксну инсталацију, подлијеже свим релевантним одредбама за апарате прописане у
овој Наредби.
(2) Одредбе чл. 9, 11, 12. и 13. нису обавезне за апарат који је намијењен за уградњу у
дату фиксну инсталацију, а иначе није комерцијално доступан. У таквим случајевима,
у пратећој документацији се идентификује фиксна инсталација и карактеристике
њене електромагнетне компатибилности, као и мјере предострожности које је
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неопходно предузети при уградњи апарата у фиксну инсталацију, како не би била
угрожена усклађеност те инсталације. У документацију морају бити укључене
информације наведене у члану 13. ст. (1) и (2) ове Наредбе.
(3) Када постоје индикације о неусклађености фиксне инсталације, посебно када
постоје притужбе на сметње које инсталација генерише, надлежни инспекцијски
органи могу да захтијевају доказе усклађености те фиксне инсталације и по потреби
покрену поступак оцјењивања усклађености.
(4) Ако се утврди неусклађеност, надлежни инспекцијски органи могу да наметну
одговарајуће мјере за успостављање усклађености фиксне инсталације са заштитним
захтјевима из тачке 1, Анекса I ове Наредбе.
(5) Министарство, путем допуне ове Наредбе прописује одредбе неопходне за
идентификовање лица или лица одговорних за утврђивање усклађености фиксне
инсталације са релевантним основним захтјевима.
Члан 18.
(Престанак примјене ранијих прописа)
(1) Даном примјене ове Наредбе престаје примјена Правилника о обавезном
атестирању производа који проузрокују радиосметње и о условима које морају
испуњавати предузећа и друга правна лица овлаштена за атестирање тих производа
(«Службени лист СФРЈ», број 30/91).
(2) Цертификати и атести издати на основу прописа из става (1) овог члана вриједе до
истека њихове важности.
Члан 19.
(Овлаштења за цертификовање и испитивање)
(1) Овлаштења за цертификовање и испитивања, издата на основу прописа који су
важили до ступања на снагу ове Наредбе, остају на снази до истека рока важења, а
најкасније годину дана након почетка примјене ове Наредбе.
(2) Надзор над радом органа из става (1) овог члана спроводи Министарство.
(3) Документи о усклађености и ознаке усклађености издати у иностранству важе у
Босни и Херцеговини ако задовољавају одредбе члана 13. Закона о техничким
захтјевима за производе и оцјењивању усклађености.
Члан 20.
(Примјена знака усклађености)
(1) До приступања Босне и Херцеговине Европској унији или ступања на снагу
споразума о оцјењивању усклађености и прихваћању индустријских производа
између Европске уније и Босне и Херцеговине, као знак усклађености користи се “C“
знак усклађености, облика и пропорција прописаних у Анексу V ове Наредбе.
(2) Након приступања Босне и Херцеговине Европској унији или ступања на снагу
споразума о оцјењивању усклађености и прихваћању индустријских производа
између Европске уније и Босне и Херцеговине, као знак усклађености користи се
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европски знак усклађености “CЕ”, облика и пропорција прописаних у Анексу Vа ове
Наредбе.
(3) Након приступања Босне и Херцеговине Европској унији или ступања на снагу
споразума о оцјењивању усклађености и прихваћању индустријских производа
између Европске уније и Босне и Херцеговине, у овој Наредби и одговарајућим
Анексима се умјесто “Изјава о усклађености типа” користи
“ЕZ изјава о
усклађености типа“, а умјесто „именовани орган“ користи „пријављени орган“.
(4) Након приступања Босне и Хрцеговионе Европској унији или ступања на снагу
споразума о оцјењивању усклађености и прихваћању индустријских производа
између Европске уније и Босне и Херцеговине поступке оцјењвања усклађености
проводиће пријављени органи из члана 4. ове Наредбе.
Члан 21.
(Анекси)
Саставни дио ове Наредбе су Анекси I, II, III, IV, V, Vа и VI.
Члан 22.
(Ступање на снагу)
Ова Наредба ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику БиХ“, а примјењује се по истеку двије године од дана ступања на снагу.

Број: ____________________/10.
___________________2010.године
Сарајево

Министар
Младен Зиројевић
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АНЕКС I
ОСНОВНИ ЗАХТЈЕВИ НАВЕДЕНИ У ЧЛАНУ 9.
1. Захтјеви који се односе на заштиту
Опрема мора бити пројектована и произведена узимајући у обзир степен развоја
технике и технологије, како би се осигурало да:
(а) генерисане електромагнетне сметње не прелазе ниво изнад којег радио и
телекомуникациона опрема и друга опрема не може да ради како је предвиђено;
(б) има ниво електромагнетне отпорности на електромагнетне сметње које се могу
очекивати при предвиђеној употреби и који јој допушта да ради без неприхватљивог
слабљења њених радних карактеристика.
2. Посебни захтјеви за фиксне инсталације
Уградња и предвиђена употреба компоненти
При уградњи фиксних инсталација мора се примијенити добра инжењерска пракса и
поштовати информације о предвиђеној употреби њених компоненти, како би се
испунили захтјеви који се односе на заштиту наведени у тачки 1. Добра инжењерска
пракса се документује, а документација се похрањује код одговорног лица/лицā и
налази се на располагању релевантним надлежним органима за сврхе инспекције све
док су фиксне инсталације у функцији.
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АНЕКС II
ПОСТУПАК ОЦЈЕЊИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 11. став (1)
(интерна контрола производње)
1. Произвођач врши оцјењивање електромагнетне компатибилности апарата на
основу релевантних појава, мјерењем и испитивањем, како би испунио захтјеве који
се односе на заштиту из тачке 1, Анекса I Правилна примјена релевантних BAS
стандарда, чије су референце објављене у „Службеном гласнику БиХ“, еквивалетна је
спровођењу оцјењивања електромагнетне компатибилности.
2. Оцјењивање електромагнетне компатибилности узима у обзир све уобичајено
предвиђене радне услове. Када се апарат може појавити у више различитих
конфигурација, оцјењивање електромагнетне компатибилности потврђује да ли
апарат испуњава захтјеве који се односе на заштиту из тачке 1, Анекса I, у свим
могућим конфигурацијама које је произвођач дефинисао за предвиђену употребу.
3. У складу са одредбама из Анекса IV, произвођач саставља техничку документацију
којом доказује усклађеност апарата са основним захтјевима ове Наредбе.
4. Произвођач или његов овлаштени заступник мора чувати техничку документацију
како би била на располагању надлежним инспекцијским органима најмање десет
година након датума задње производње таквог апарата.
5. Усклађеност апарата са свим релевантним основним захтјевима доказује се изјавом
о усклађености коју издаје произвођач или његов овлаштени заступник.
6. Произвођач или његов овлаштени заступник, мора изјаву о усклађености да чува
како би била на располагању надлежним инспекцијским органима најмање дест
година након датума задње производње таквог апарата.
7. Ако ни произвођач ни његов овлаштени заступник нису регистровани у Босни и
Херцеговини, обавезу чувања изјаве о усклађености и техничке документације, како
би иста била доступна надлежним инспекцијским органима, преузима правно или
физичко лице које апарат ставља на тржиште Босне и Херцеговине.
8. Произвођач мора предузети све неопходне мјере да обезбиједи да производи буду
произведени у складу са техничком документацијом из тачке 3. и са одредбама ове
Наредбе које се на њих примјењују.
9. Техничка документација и Изјава о усклађености састављају се у складу са
одредбама Анекса IV.
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АНЕКС III
ПОСТУПАК ОЦЈЕЊИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 11. став (2)
1. Овај поступак подразумијева примјену Анекса II, допуњен са сљедећим:
2. Произвођач или његов овлаштени заступник предаје техничку документацију
именованом органу за оцјењивање усклађености из члана 16. ове Наредбе и захтијева
оцјену документације од именованог органа. Произвођач или његов овлаштени
заступник именованом органу прецизира које аспекте основних захтјева именовани
орган мора оцијенити.
3. Именовани орган прегледа техничку документацију и оцијењује да ли техничка
документација прописно доказује да су захтјеви Наредбе који се оцјењују испуњени.
Уколико се потврди усклађеност апарата, именовани орган произвођачу или његовом
овлаштеном заступнику издаје изјаву којом се потврђује усклађеност апарата. Ова
изјава ограничена је на оне аспекте основних захтјева које је именовани орган
оцјењивао.
4. Изјаву именованог органа произвођач прилаже уз техничку документацију.
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АНЕКС IV
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
1. Техничка документација
Техничком документацијом мора бити омогућено оцјењивање усклађености апарата
са основним захтјевима. Документација мора да обухвата пројектовање и производњу
апарата, а посебно:
-

-

општи опис апарата;
доказ о усклађености са BAS стандардима, уколико постоје, који су
примијењени у потпуности или дјелимично;
када произвођач није примијенио BAS стандарде или их је примијенио само
дјелимично, опис и објашњење корака предузетих у циљу испуњавања
основних захтјева Наредбе, укључујући опис оцјењивања електромагнетне
компатибилности наведене у тачки 1, Анекса II, резултате извршених прорачуна
при пројектовању, извршене прегледе, испитне извјештаје итд.,
изјаву именованог органа, када је примијењен поступак из Анекса III.

2. Изјава о усклађености
Изјава о усклађености мора да садржава најмање сљедеће:
-

позивање на ову Наредбу,
идентификацију апарата на који се односи, као што је прописано у члану 13. (1)
ове Наредбе,
назив и адресу произвођача и гдје је примјењиво, назив и адресу његовог
овлаштеног заступника,
Број и датум спецификације којом је изјављена усклађеност са одредбама ове
Наредбе,
датум те изјаве,
идентитет и потпис лица које има пуномоћ за преузимање обавеза произвођача
или његовог овлаштеног заступника.
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АНЕКС V
ЗНАК УСКЛАЂЕНОСТИ „C“
- Знак усклађености „C“ састоји се од слова “C“, које има сљедећи облик и
димензије:
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-

-

Уколико се знак усклађености “C“ смањи или повећа, пропорције дате на
цртежу изнад морају се поштивати.
различите компоненте „C“ знака морају имати исту стварну вертикалну
димензију, која не може бити мања од 5 мм.
Знак усклађености “C“ мора се поставити на апарат или на његову плочицу са
подацима. Ако то није могуће или није оправдано с обзиром на природу
производа, знак усклађености “C“ се мора поставити на паковање, уколико
постоји, и на пратеће документе.
Када за апарат важе други прописи који се односе на друге аспекте и који
такође предвиђају ознаку “C“, на ознаци “C“ треба навести да је апарат такође
усклађен са тим другим прописима.
Међутим, када један или више прописа допушта произвођачу да за вријеме
прелазног периода одабере које ће аранжмане примијенити, на ознаци “C“
треба навести да је апарат усклађен само са прописима које је примијенио
произвођач. У том случају у документима, напоменама или инструкцијама
које се захтијевају у складу са прописима и које се прилажу уз такве апарате,
морају се навести детаљи примијењених прописа како су објављени у
„Службеном гласнику БиХ“.

Постављање “C“ знака усклађености и уписивање идентификационог броја
именованог органа врши се у складу са чл. 12. ове Наредбе.
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АНЕКС Vа
„CЕ“ ЗНАК УСКЛАЂЕНОСТИ
-

Знак усклађености „CE“ се састоји од почетних слова “CЕ“, која имају сљедећи
облик:

-

-

Уколико се знак усклађености “CЕ“ смањи или повећа, пропорције дате на
цртежу изнад морају се поштивати.
различите компоненте „CЕ“ знака морају имати исту стварну вертикалну
димензију, која не може бити мања од 5 мм.
Знак усклађености “CЕ“ мора се поставити на апарат или на његову плочицу
са подацима. Ако то није могуће или није оправдано с обзиром на природу
производа, знак усклађености “CЕ“ се мора поставити на паковање, уколико
постоји, и на пратеће документе.
Када за апарат важе други прописи који се односе на друге аспекте и који
такође предвиђају ознаку “CЕ“, на ознаци “CЕ“ треба навести да је апарат
такође усклађен са тим другим прописима.
Међутим, када један или више прописа допушта произвођачу да за вријеме
прелазног периода одабере које ће аранжмане примијенити, на ознаци “CЕ“
треба навести да је апарат усклађен само са прописима које је примијенио
произвођач. У том случају у документима, напоменама или инструкцијама
које се захтијевају у складу са прописима и који се прилажу уз такве апарате,
морају се навести детаљи примијењених прописа како су објављени у
„Службеном гласнику БиХ“.

Постављање “CЕ“ знака усклађености и уписивање идентификационог броја
пријављеног органа, врши се у складу са чл. 12. ове Наредбе.
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АНЕКС VI
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ОРГАНА
1. Органи које министар именује морају испунити сљедеће минималне услове:
(а) расположивост особља и неопходних средстава и опреме;
(б) техничка оспособљеност и професионални интегритет особља;
(ц) независност у припреми извјештаја и обављању функција верификације које
прописује ова Наредба;
(д) независност општег и техничког особља у односу на све заинтересоване стране,
групе или лица која су директно или индиректно повезана са дотичном опремом;
(е) обавеза особља да чува професионалну тајну;
(ф) посједовање осигурања од грађанске одговорности, осим уколико за ту
одговорност у складу са законодавством Босне и Херцеговине не јамчи држава.
2. Министарство мора периодично провјеравати испуњавање услова наведених у
тачки 1. овог Анекса.
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