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Реф. 
број: 

Држава која 
обавјештава: 

Производ: 
(погледати слику) 

Опасност: Мјере које је 
усвојила 

држава која 
обавјештава: 

Друге 
државе  
које су 

реаговале: 

1 
A12/1298/12 

Њемачка  Категорија: Хемијски 
производи 
Производ: Тинта за 
тетовирање 
 
Марка: Intenze 
Назив: Lining Black 
Тип/бр. модела: серија 
BK56IMX40; рок 
употребе 02/28/16 
Серијски бр./бар-код: 
Партија SS74 
 
Опис: Густа црна 
течност у 
центрифугалној бочици 
запремине око 10 мл. 
 
Земља поријекла: САД  
 

 

 

Хемијска опасност 
 
Производ представља 
хемијску опасност, јер 
садржи 6,6 мг/кг 
полицикличних 
ароматичних 
угљоводоника (PAH). 
 
Њемачки федерални 
институт за процјену 
ризика (BfR) је 
оцијенио да тинте за 
тетовирање код којих 
укупан садржај PAH 
прелази 0,5 мг/кг, а 
садржај BaP 0,005 
мг/кг  представљају 
озбиљан ризик, 
позивајући се на 
Резолуцију Савјета 
Европе „ResAP 
(2008)1 о захтјевима и 
критеријима за 
сигурност тетоважа и 
трајне шминке“. 

Наложене 
мјере: 
 
Поврат 
производа од 
потрошача. 

 

2 
A12/1299/12 

Шпанија  Категорија: Кухињски 
прибор 
Производ: Термос боце 
 
Марка: Em Home 
Назив: непознат 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
слој који раздваја 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



Тип/бр. модела:  
9400712 (800 мл) и 
8402445 (0.5Л), 
84006619 (1.9Л) и 
8407033 (0.75Л), 
8404470 (0.5Л) 
Серијски бр./бар-код:  
8435340607121, 
8435269924453, 
8435269966194 
8435269970337 и 
8435269944703 
 
Опис: Термос боце 
разних величина и боја. 
Етикете садрже назив 
робне марке, запремину 
и бар-кодове. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

двоструки стаклени 
зид термос боце 
садржи влакна 
азбеста.  
 
Производи нису 
усклађени са REACH 
Уредбом. 
 

3 
A12/1300/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка:  
1. Unigue Mode 
2. Unique Mode 
Назив: 
1. Professional Nail tips 
2. Professional Nail Tip 
Тип/бр. модела: 
непознат 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис:  
1. Комплет пластичних 
ноктију, паковање 
садржи 24 комада 
различитог дизајна и 
љепило. Паковање је 
пластична врећица. 
Картонска етикета 
садржи натпис „Unigue 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



Mode Beautiful Nails of 
Charming Ladies" и 
упутство за употребу на 
енглеском језику. 
2. Комплет прозирних 
бијелих пластичних 
ноктију, са љепилом у 
црвеној туби. 
 
Земља поријекла: 
непозната 
 

 

4 
A12/1301/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка:  
1. Mei Jia Er 
2. LaMeiLa 
3. SPL 
4. Xindin 
5. Opoola 
Назив:  
1. – 5.: Art Nails 
Professional Nail Color & 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



Nail Art System 
Тип/бр. модела:  
1. и 3. – 4.: непознат; 2. 
бр: 381; 5. бр: 2613 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис:  
1. Комплет пластичних 
ноктију, паковање 
садржи 10 комада 
различитог дизајна и 
љепило. 
Паковање је пластична 
врећица. Етикета 
садржи натпис „High 
Quality " и упутство за 
употребу на енглеском 
језику. 
2-5. Комплет 
прозирних/обојених 
пластичних ноктију са 
украсима, и љепило у 
наранџастој/црвеној 
туби (5цм). 
 
Земља поријекла: 
непозната 
 

 

 

76/768/ЕЕЗ. 
 

5 Чешка Категорија: Одјећа, Хемијска опасност Наложене  



A12/1302/12 Република  текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка:  
1. Fengshangmei (Fake 
nehty) 
2. True Lover 
3. – 4. Xiangnier 
5. Art Nail 
Назив: 
1. – 3. и 5.: Nail Art 
4. Nail Art Collection 
Тип/бр. модела:  
1. 6421-150-6.80  
2. 24815 
3. B-039  
4. B-010 
5. A-761 
Серијски бр./бар-код: 
1. 6 987653 268 046  
2. 8 028703 324812 
3. – 5. непознат 
 
Опис: 
1. Комплет пластичних 
обојених ноктију са 
украсима и наранџаста 
туба са љепилом, 
дужине 5 цм, са 
натписом: „Feng Shang 
NAIL ADHESIVE ls for 
artificial nails“. 
Појединачна паковања 
(по 12 комада) су 
упакована у пластичне 
врећице са картонском 
етикетом. 
2. Комплет прозирних 
пластичних ноктију са 
украсима и љепило са 
натписом: „NAIL 
ADHESIVE ls for artificial 
nails“. 
3. Комплет пластичних 
ноктију и љепило са 
натписом: „Zunmeitang 
nail“. Нокти су прозирни, 
обојени и украшени. 

 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 

мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 



4. Комплет прозирних 
пластичних ноктију, који 
су обојени, са металик 
сјајем и украсима, и 
љепило „HEILU“ у 
плавој туби. 
5. Комплет прозирних 
пластичних ноктију са 
„француским“ 
маникиром и љепило 
„HEILU“ у плавој туби. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

 

6 
A12/1303/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: K.nail  
Назив: 
1. Artbrush Nails, Salon 
Quality 
2. Nail Art by Magnetic 
3. Nail art, Professional 
quality 
Тип/бр. модела:  
1. KP-0801  
2. непознат 
3. NO.KP-10716  
Серијски бр./бар-код: 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



непознат 
 
Опис:  
1. Комплет пластичних 
ноктију и црвена туба са 
љепилом, дужине 5 цм. 
Нокти су плаве боје, са 
украсима. Комплет је 
упакован у пластичну 
врећицу (димензија око 
7 x 5,5 цм), са 
причвршћеном 
картонском етикетом, 
на којој су одштампане 
руже. 
2. Комплет пластичних 
ноктију и наранџаста 
туба са љепилом, 
дужине 5 цм. Нокти су 
црне боје, са украсима. 
Комплет је упакован у 
пластичну врећицу 
(димензија око 7 x 5,5 
цм), са причвршћеном 
картонском етикетом, 
на којој је слика прстију 
и чаше. 
3. Комплет пластичних 
ноктију и црвена туба са 
љепилом, дужине 5 цм, 
са натписом „ADHESIVE 
QTG for artificial nails". 
Комплет је упакован у 
пластичну врећицу 
(димензија око 7 x 5,5 
цм), са причвршћеном 
црном картонском 
етикетом, на којој је 
наранџасти троугао са 
натписом: „Fit all nail 
size“ и упутство за 
употребу на енглеском 
језику. 
 
Земља поријекла: Кина 
 



 

 

7 
A12/1304/12 

Шпанија  Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ:  
1.Тренерка за 
дјевојчице 
2. Дуксерица 
 
Марка: Gatita Feliz 
Назив: непознат 
Тип/бр. модела:  
1. Тренерка за 
дјевојчице: 9119, 9120, 
9125, 9128, 9129 
2. непознат 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис:  
1. 5 тренерки у разним 
бојама, са натписом 
„Gatita Feliz“.  
2. Дуксерица за 
дјевојчице, са розе 
капуљачом и везицама 
око врата, те 
одштампаном сликом 
мачке на грудима, са 
натписом „Smile“ розе, 
плаве и бијеле боје. 
 
Величине: 2-12 година. 
 
Земља поријекла: 
непозната 
 

Опасност од повреда 
и дављења 
 
Производи 
представљају 
опасност од повреда и 
дављења, јер садрже 
предугачке 
функционалне везице 
у појасу и око врата. 
 
Производи нису 
усклађени са 
европским 
стандардом EN 14682. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



 

8 
A12/1305/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: K.nail 
Назив: 
1. Rich, more Shining, 
last More Long Time 
2. NAILS ART, New 
Design, Beautiful Nails of 
Charming Ladies 
Тип/бр. модела:  
1. KP-811,  
2. 889 
Серијски бр./бар-код:  
1. 4200068036904,  
2. непознат 
 
Опис:  
1. Комплет пластичних 
ноктију са љепилом, 
паковање од 12 комада, 
различитог дизајна. 
Комплет је упакован у 
пластичну врећицу. 
2. Комплет пластичних 
ноктију са љепилом, 
паковање од 10 комада, 
са сребрним украсима. 
Комплет је упакован у 
пластичну врећицу са 
картонском етикетом. 
 
Земља поријекла: Кина 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



 

 

 

9 
A12/1306/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: непозната 
Назив:  
1. Charming Nails, 
Beautiful Nails of 
Charming Ladies  
2. Nail Tips  
3. Toe Nails, Fashion 
Accessories, Toe Nail 
Tips 
Тип/бр. модела: 
1. и 3.: непознат 
2.: Nails Tips 001 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис:  
1. Комплет пластичних 
ноктију и наранџаста 
туба љепила, дужине 5 
цм, са натписом „NAIL 
ADHESIVE for artificial 
nails “. Нокти су бијеле 
боје или прозирни са 
украсима. Комплет је 
упакован у пластичну 
врећицу (димензија око 
7 x 5,5 цм), са 
причвршћеном 
картонском етикетом. 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



2. Прозирни дуги 
пластични нокти и 
наранџаста туба 
љепила са натписом 
„Feng Shang NAIL 
ADHESIVE LS for 
artificial nails“. Димензије 
паковања око 7 x 5,5 
цм. 
3. Пластични нокти за 
ноге, са украсима и беж 
тубом љепила, на којој 
се налази натпис „Feng 
Shang". Димензије 
паковања око 8 x 5,5 
цм. 
 
Земља поријекла: 
непозната 
 

 

 

10 
A12/1307/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: K.nail 
Назив:  
1. Nail Art, Beautiful Nails 
of Charming Ladies 
2. Nail Art, Professional 
quality  
3. Perfect Fit Petite To 
Large 
4. Professional Nail Color 
& Nail Artsystem 
Тип/бр. модела:  
1. KP-0802  

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 
 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



2. KP-0804  
3.-4.: непознат 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис:  
1.-4. Комплети 
пластичних ноктију 
бијеле боје или у 
другим бојама и 
дезенима, са црвеном 
тубом љепила, дужине 
5 цм. Комплети су 
упаковани у пластичне 
врећице (димензија око 
7 x 5,5 цм). 
 
Земља поријекла: 
непозната 
 

 

 

 

11 
A12/1308/12 

Велика 
Британија  

Категорија: Електрични 
уређаји и опрема 
Производ: AC адаптер 
 
Марка: непозната 
Назив: Replacement AC 
Adaptor 
Тип/бр. модела: модел 
бр.: PA-12 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Резервни AC 
адаптер за лаптоп DELL 
(производ није 

Опасност од струјног 
удара 
 
Производ представља 
опасност од струјног 
удара, јер: 
 
- изолација између 
примарног и 
секундарног струјног 
круга није 
задовољавајућа; 
- размак између 
контактних игала и 
ојачане ивице утикача 

Наложене 
мјере: 
 
Привремена 
забрана 
дистрибуције, 
понуде и 
излагања 
производа. 

 



оригиналан). 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

је недовољан. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD), 
европским 
стандардом EN 60950 
и важећим 
националним 
стандардима. 

12 
A12/1309/12 

Велика 
Британија  

Категорија: Електрични 
уређаји и опрема 
Производ: AC адаптер 
за лаптоп 
 
Марка: непозната 
Назив: AC адаптер 
Тип/бр. модела: модел 
бр. PCGA-AC19V 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Резервни AC 
адаптер за лаптоп 
Fujitsu Siemens 
(производ није 
оригиналан). 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

Опасност од струјног 
удара 
 
Производ представља 
опасност од струјног 
удара, јер изолација 
између примарног и 
секундарног струјног 
круга није 
задовољавајућа. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD) и 
европским 
стандардом EN 60950. 

Наложене 
мјере: 
 
Привремена 
забрана 
дистрибуције, 
понуде и 
излагања 
производа. 

 

13 
A12/1310/12 

Кипар  Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Купаћи 
костим за дјевојчице 
 
Марка: Swan 
Назив: непознат 
Тип/бр. модела: SU 12, 
OGBMA8, модел: 81264 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 

Опасност од повреда 
и дављења 
 
Производ представља 
опасност од дављења 
и повреда, јер садржи 
функционалне везице 
са слободним 
крајевима у предјелу 
врата и струка. 
 
Производ није 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



 
Опис: Наранџасто-црни 
купаћи костим од ликре, 
са везицама око врата 
које имају слободне 
крајеве, и везицама у 
предјелу струка.  
 
Земља поријекла: Грчка 
 

 

усклађен са 
европским 
стандардом EN 14682. 

14 
A12/1311/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Играчке 
Производ: Пластична 
лутка 
 
Марка: непозната 
Назив: Modern girl 
Тип/бр. модела: бр. 777 
(на паковању), B576 (на 
етикети), арт. бр. 
4910069  
Бар-код: 
8713149100693 
 
Опис: Лутка у ваљкастој 
пластичној кутији 
висине 17 цм. Лутка има 
дугу плаву косу, велике 
очи и главу, сјајну 
хаљину и ципеле. На 
пластичној кутији се 
налазе сљедећи 
натписи: „Modern 
Fashion Trends, 
Beautiful, Fashion Girl, 
Fashion Vogue Style". 
 
Земља поријекла: Кина 
 

Хемијска опасност 
 
Производ представља 
хемијску опасност, јер 
глава лутке садржи 
21,8% масеног удјела 
Ди (2-етихексил) 
фталата (DEHP). 
 
REACH Уредбом о 
опасним 
хемикалијама 
забрањена је 
употреба фталата 
DEHP, DBP и BBP у 
производњи играчака 
и производа за дјецу, 
док су фталати DINP, 
DIDP и DNOP 
забрањени за 
употребу у играчкама 
које дјеца могу 
ставити у уста. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



 

15 
A12/1312/12 

Њемачка  Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Бејзбол 
качкет 
 
Марка: непозната 
Назив:  
1. 45, Twins Minnesota 
States 
2. New York 55 
Тип/бр. модела: 
1. C.48537 031201 
2. C.44899 051101 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис:  
1. Тамноплави качкет са 
натписом „45, Twins, 
Minnesota States". 
2. Тамноплави качкет са 
натписом „New York 55". 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
садрже азо-боје, које 
ослобађају: 
1. 320 мг/кг  
2. 570 мг/кг 
п-аминоазобензена, 
што прелази 
дозвољену границу од 
30мг/кг. 
 
Производи нису 
усклађени са REACH 
Уредбом. 

Добровољне 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 
 
 
Наложене 
мјере: 
 
Забрана 
стављања 
производа на 
тржиште. 

 

16 
A12/1313/12 

Шпанија  Категорија: Расвјетна 
опрема 
Производ: Ноћна лампа 
 
Марка: KDE 
Назив: Luz Nocturna 
Тип/бр. модела: модел 
05-TBNL00348 
Бар-код: 

Опасност од струјног 
удара 
 
Дијете може овај 
производ сматрати 
играчком због 
привлачног дизајна и 
изгледа, па постоји 
опасност од струјног 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



8435147053480 
 
Опис: Дјечија бијела 
ноћна лампа са 
украшеном предњом 
страном, у пластичном 
паковању. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

удара. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD) и 
европским 
стандардом EN 60598. 

17 
A12/1314/12 

Велика 
Британија  

Категорија: Електрични 
уређаји и опрема 
Производ: Мрежни 
пуњач 
 
Марка: непозната 
Назив: Replacement 
Laptop Adaptor 
Тип/бр. модела: модел 
бр. UP-065S 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Мрежни адаптер 
за лаптоп. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

Опасност од струјног 
удара 
 
Производ представља 
опасност од струјног 
удара, јер изолација 
између улазног и 
излазног струјног 
круга није 
задовољавајућа. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD) и 
европским 
стандардом EN 60950. 

Наложене 
мјере: 
 
Привремена 
забрана 
дистрибуције, 
понуде и 
излагања 
производа. 

 

19 
A12/1316/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: Qun Chao 
Назив: The Fashion Nail 
Тип/бр. модела: бр.: 
8801-А 
Серијски бр./бар-код: 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 
 

 



непознат 
 
Опис: Прозирни 
пластични нокти, 
обојени и украшени 
мотивом бијелог зеца 
или цвијета. Производи 
су у комплету са двије 
врсте љепила: 
наранџаста туба 
дужине 5 цм, са 
натписом „NAIL 
ADHESIVELS for artificial 
nails", или беж туба 
дужине 5 цм, са 
натписом „NAIL 
ADHESIVE TM for 
artificial nails“. 
Производи су упаковани 
у пластичну врећицу 
(димензија око 8 x 5,5 
цм), са причвршћеном 
картонском етикетом. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 
 
 

20 
A12/1317/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: Lameila Naneste 
Назив: непознат 
Тип/бр. модела: 8803# 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Комплет 
прозирних или обојених 
пластичних ноктију са 
украсима. Наранџаста 
туба љепила, дужине 5 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 
 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



цм, садржи натпис 
„LaMeiLa, NAIL 
ADHESIVE for artificial 
nails “. Производи су 
упаковани у пластичну 
врећицу (димензија око 
8 x 5,5 цм), са 
причвршћеном розе 
картонском етикетом. 
 
Земља поријекла: 
непозната 
 

 

21 
A12/1318/12 

Чешка 
Република  

Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Вјештачки 
нокти 
 
Марка: Art Nail 
Назив: Hologram Nail 
Тип/бр. модела: TM 
0234922, # H-766 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Комплет обојених 
пластичних ноктију са 
украсима и црвена туба 
љепила, дужине 5 цм, 
са натписом „NAIL 
ADHESIVE for artificial 
nails“. Производи су 
упаковани у пластичну 
врећицу (димензија око 
8 x 5,5 цм), са 
причвршћеном 
картонском етикетом, 
на којој су натписи: 
„Made In Korea“ и „Utility 
Model License“. 
 
Земља поријекла: 
Република Кореја 
 

Хемијска опасност 
 
Производи 
представљају 
хемијску опасност, јер 
љепило садржи 
дибутил фталат 
(DBP), чија је 
употреба у 
козметичким 
производима 
забрањена 
Директивом о 
козметичким 
производима 
76/768/ЕЕЗ. 

Наложене 
мјере: 
 
Повлачење 
производа са 
тржишта. 

 



 

22 
A12/1319/12 

Велика 
Британија  

Категорија: Електрични 
уређаји и опрема 
Производ: Мрежни 
пуњач 
 
Марка: непозната 
Назив: Travel Charger 
Тип/бр. модела: LA 915 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Преносиви пуњач 
за компјутер MID Tablet 
(производ није 
оригиналан). 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

Опасност од струјног 
удара 
 
Производ представља 
опасност од струјног 
удара, јер су спојеви 
између унутрашњих 
напојних жица и 
контактних игала 
осигурани на својим 
позицијама само 
лемљењем. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD) и 
европским 
стандардом EN 60950. 

Наложене 
мјере: 
 
Привремена 
забрана 
дистрибуције, 
понуде и 
излагања 
производа. 

 

23 
A12/1320/12 

Велика 
Британија  

Категорија: Електрични 
уређаји и опрема 
Производ: Мрежни 
пуњач 
 
Марка: непозната 
Назив: Replacement 
Laptop Adaptor 
Тип/бр. модела: модел 
бр.: UP-060S 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Резервни AC 
адаптер за лаптоп 
Samsung (производ није 
оригиналан). 

Опасност од струјног 
удара 
 
Производ представља 
опасност од струјног 
удара, јер отпорност 
изолације између 
примарног и 
секундарног струјног 
круга није 
задовољавајућа. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD) и 

Наложене 
мјере: 
 
Привремена 
забрана 
дистрибуције, 
понуде и 
излагања 
производа. 
 
 
 
 

 



 
Земља поријекла: Кина 
 

 

европским 
стандардом EN 60950. 

24 
A12/1321/12 

Велика 
Британија  

Категорија: Електрични 
уређаји и опрема 
Производ: Мрежни 
пуњач 
 
Марка: непозната 
Назив: Replacement 
Laptop Adaptor 
Тип/бр. модела: модел 
бр.: UP-080S 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Резервни AC 
адаптер за лаптоп 
Fujistsu / Siemans 
(производ није 
оригиналан). 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

Опасност од струјног 
удара 
 
Производ представља 
опасност од струјног 
удара, јер отпорност 
изолације између 
примарног и 
секундарног струјног 
круга није 
задовољавајућа. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
нисконапонској 
опреми (LVD) и 
европским 
стандардом EN 60950. 

Наложене 
мјере: 
 
Привремена 
забрана 
дистрибуције, 
понуде и 
излагања 
производа. 

 

25 
A12/1322/12 

Бугарска  Категорија: Одјећа, 
текстилни и модни 
производи 
Производ: Хаљина за 
дјевојчице 
 
Марка: Plami 
Назив: непознат 
Тип/бр. модела: арт. бр. 
440020 
Серијски бр./бар-код: 
непознат 
 
Опис: Хаљина жуте, 
розе и бијеле боје, са 

Опасност од повреда 
 
Производ представља 
опасност од повреда, 
јер садржи везице у 
предјелу рамена.  
 
Производ није 
усклађен са 
европским 
стандардом EN 14682. 

Наложене 
мјере: 
 
Забрана 
стављања 
производа на 
тржиште и 
пратеће мјере. 

 



карнерима око врата и 
на доњем рубу, те 
мотивима цвијећа, 
лептира и бубамара. 
Хаљина у предјелу 
рамена има везице. 
Причвршћена папирна 
етикета на једној страни 
садржи слику делфина, 
а на другој страни 
натпис „Production of 
babies' and children’s 
clothing". 
 
Земља поријекла: 
Бугарска 
 

 

27 
A12/1324/12 

Бугарска  Категорија: Играчке 
Производ: Пластичне 
коцке 
 
Марка: Pocoyo 
Назив: Activity Blocks 
Тип/бр. модела: Реф.: 
87051 
Серијски бр./бар-код: 
3296580870509 
 
Опис: Три разнобојне 
пластичне коцке које се 
уклапају, и пластична 
фигурица дужине 45 
мм, са главом пречника 
25 мм. Играчке су 
упаковане у кутију са 
прозирним поклопцем, 
са трајно одштампаним 
CE знаком и старосним 
ограничењем, које 

Опасност од гушења 
 
Производ представља 
опасност од гушења 
за дјецу, јер постоји 
могућност да дијете 
стави заобљени дио 
фигуре (главу) у уста, 
и да блокира дисајне 
путеве. 
 
Производ није 
усклађен са 
Директивом о 
сигурности играчака и 
европским 
стандардом EN 71-1. 
 

Наложене 
мјере: 
 
Забрана 
стављања 
производа на 
тржиште и 
пратеће мјере. 

 



указује да играчка није 
намијењена дјеци 
млађој од 18 мјесеци. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

 

28 
A12/1325/12 

Бугарска  Категорија: Играчке 
Производ: Лутка са 
додацима 
 
Марка: Hong Yi 
Назив: Pretty, Fashion 
style 
Тип/бр. модела: бр. HY-
8188 
Серијски бр./бар-код: 1 
120315 096488, арт. бр.: 
A340866W 
 
Опис: Лутка са 
додацима. Комплет 
садржи: љубичастог 
једнорога са дугом 
гривом розе и 
љубичасте боје, лутку 
плаве косе, двије палме 
са браон стаблима и 
зеленим лишћем. 
Играчке су упаковане у 
картонску кутију. 
 
Земља поријекла: Кина 
 

Хемијска опасност 
 
Производ представља 
хемијску опасност, јер 
садржи 1,65% масеног 
удјела Ди (2-
етихексил) фталата 
(DEHP) и 4,78% 
масеног удјела ди-
изононил фталата 
(DINP). 
 
Једнорог представља 
хемијску опасност, јер 
садржи 19,67% 
масеног удјела Ди (2-
етихексил) фталата 
(DEHP). 
 
REACH Уредбом о 
опасним 
хемикалијама 
забрањена је 
употреба фталата 
DEHP, DBP и BBP у 
производњи играчака 
и производа за дјецу, 
док су фталати DINP, 
DIDP и DNOP 
забрањени за 
употребу у играчкама 
које дјеца могу 
ставити у уста. 

Наложене 
мјере: 
 
Забрана 
стављања 
производа на 
тржиште и 
пратеће мјере. 

 



 

 


