15.07.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 13.
(1) У записнику о метролошком надзору (у даљем
тексту: записник) јасно и прецизно се наводи чињенично
стање утврђено током метролошког надзора.
(2) У записнику се обавезно наводи сљедеће:
а) датум, вријеме и мјесто вршења надзора,
б) име и презиме овлашћеног лица,
в) подаци о субјекту надзора и одговорном лицу, као и о
лицима која присуствују надзору,
г) предмет надзора,
д) налаз (утврђено стање),
ђ) рок за отклањање утврђених неправилности у примјени прописа и недостатака у раду и
е) изјава одговорног лица, односно лица које присуствује надзору.
(3) Резултати провјере метролошких својстава мјерила
дају се у прилогу записника.
(4) Овлашћено лице и одговорно лице, односно лице
које присуствује надзору потписују записник након завршеног надзора.
(5) Ако одговорно лице, односно лице које присуствује
надзору одбије да потпише записник, овлашћено лице констатује разлоге његовог одбијања.
(6) Одбијање потписивања записника не задржава даље
вођење поступка.
(7) Одговорном лицу, односно лицу које присуствује
надзору уручује се или доставља копија записника.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05/3.00/393-248/14
24. априла 2014. године
Бања Лука

Директор,
Никола Ђукић, с.р.

На основу члана 32. став 2. Закона о контроли предмета
од драгоцјених метала у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 13/02 и 100/11) и члана 88.
став 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), директор Републичког завода за стандардизацију и
метрологију, уз сагласност министра индустрије, енергетике и рударства, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА
НАДЗОРА НАД ПРЕДМЕТИМА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ
МЕТАЛА

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и начин вршења надзора над предметима од драгоцјених метала који су
стављени у промет, као и приликом њихове припреме за
стављање у промет.
Члан 2.
Републички завод за стандардизацију и метрологију (у
даљем тексту: Завод), путем овлашћених лица, врши надзор
над предметима од драгоцјених метала и одржавањем прописаних услова у просторијама произвођача или увозника
предмета од драгоцјених метала, коме је издато рјешење о
знаку произвођача или увозника, односно код произвођача
или увозника коме је издато рјешење о испуњавању услова
за верификацију предмета од драгоцјених метала у његовим радним просторијама и надзор над правним лицима и
предузетницима који обављају дјелатност промета предмета од драгоцјених метала у продајним просторијама.
Члан 3.
(1) Надзор може бити редовни, ванредни и поновни.
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(2) Редовни надзор врши се у складу са годишњим планом метролошког надзора Завода.
(3) Ванредни надзор спроводи се по захтјеву надлежног
органа, заинтересованих страна, по службеној дужности
или по писаној пријави странке.
(4) Поновни надзор спроводи се када су приликом редовног или ванредног надзора уочене веће неправилности
и ради утврђивања извршења мјера које су наложене контролисаном субјекту.
Члан 4.
(1) Овлашћено лице прије почетка извођења надзора
показује службену легитимацију.
(2) Субјект надзора код којег се изводи надзор дужан је
омогућити овлашћеном лицу несметано обављање надзора, укључујући и улазак у просторије гдје се предмети од
драгоцјених метала производе, стављају у промет или се
складиште.
(3) Субјект надзора је дужан овлашћеном лицу дати на
увид све потребне податке и показати све предмете који су
стављени у промет, односно који су припремљени за стављање у промет.
(4) Субјект надзора дужан је предмете из става 3. овог
члана припремити за надзор, односно одстранити амбалажу и ознаке са цијеном које прекривају ознаке на предмету.
Члан 5.
(1) Надзор се врши уз присуство субјекта надзора, односно одговорног лица у субјекту надзора или другог лица
које обавља послове код субјекта надзора.
(2) Завод води евиденцију о извршеним надзорима.
Члан 6.
(1) Овлашћено лице сачињава записник о извршеном
надзору на мјесту вршења надзора.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, када због обима и
сложености надзора, његове природе и околности није могуће сачинити записник у току вршења надзора, записник
се сачињава у службеним просторијама Завода у року од
три дана од дана извршеног надзора.
Члан 7.
(1) У записнику о извршеном надзору, јасно и прецизно,
наводи се чињенично стање утврђено током надзора.
(2) У записнику се обавезно наводи сљедеће:
а) датум, вријеме и мјесто вршења надзора,
б) име и презиме овлашћеног лица,
в) подаци о субјекту надзора и одговорном лицу, као и о
лицима која присуствују надзору,
г) предмет надзора,
д) утврђено стање (опис незаконитости, неправилности
и недостатака у раду уколико су утврђене, број нађених
предмета и њихова маса у грамима, податак о томе да ли се
на предметима налазе знак произвођача, односно увозника,
ознака степена финоће и републички жиг, као и о којем драгоцјеном металу се ради),
ђ) рок за отклањање утврђених неправилности у примјени прописа и недостатака у раду и
е) изјавa одговорног лица, односно лица које присуствује надзору.
(3) Овлашћено лице и одговорно лице, односно лице
које присуствује надзору потписују записник након завршеног надзора.
(4) Ако одговорно лице, односно лице које присуствује
надзору одбије да потпише записник, овлашћено лице констатује разлоге његовог одбијања.
(5) Одбијање потписивања записника не задржава даље
вођење поступка.
(6) Одговорном лицу, односно лицу које присуствује
надзору уручује се или доставља копија записника.
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Члан 8.
У случају када овлашћено лице уочи да предмети од драгоцјених метала стављени у промет нису означени на прописан начин, односно немају ознаку финоће, важећи знак произвођача, односно увозника и немају републички жиг или да
не испуњавају прописане техничке захтјеве, налаже њихово
повлачење из промета и печаћење у одговарајуће кесице,
чиме се забрањује продаја до отклањања неправилности.
Члан 9.
(1) Овлашћено лице има право наложити испитивање
повучених предмета од драгоцјених метала ако постоји
сумња да:
а) је степен финоће предмета нижи од означеног,
б) су утиснути знаци на предмету пренесени са другог
предмета и
в) су ознаке на предмету лажне.
(2) У случају када овлашћено лице у записнику наложи
контролу предмета, онда мора одредити врсту испитивања
и назначити рок до којег субјекат надзора мора предати на
испитивање предмете повучене из промета.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05/3.00/393-249/14
24. априла 2014.године
Бања Лука

Директор,
Никола Ђукић, с.р.

На основу члана 24. став 2. Закона о метрологији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02 и
100/11) и члана 88. став 3. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, уз сагласност министра, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРЕТПАКОВАНИМ ПРОИЗВОДИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се метролошки захтјеви
које су обавезни да испуњавају претпаковани производи,
начин означавања количина и дозвољена одступања стварних количина од означених називних количина, величина,
облик и начин постављања знака усаглашености количине
претпакованих производа, поступци испитивања претпакованих производа ради провјере испуњености метролошких
захтјева, као и начин документовања усаглашености количине претпакованих производа са метролошким захтјевима и
вођење евиденције о субјектима који се баве претпаковањем.
Члан 2.
Овај правилник примјењује се на претпаковане производе намијењене продаји са сталним називним количинама које су:
а) једнаке вриједностима које је пакер унапријед одредио,
б) изражене у јединицама масе или запремине и
в) веће од 5 g или 5 ml, а нису веће од 10 kg или 10 l.
Члан 3.
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
а) претпаковане производе који су намијењени за снабдијевање возова, бродова и авиона,
б) претпаковане производе који су паковани за крајњег
корисника на основу уговора,
в) бесплатне узорке који су означени као бесплатни,
г) претпаковане производе који садрже лијекове,
д) претпаковане производе који садрже отровне и експлозивне производе и
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ђ) претпаковане производе који се продају у слободним
царинским продавницама.
Члан 4.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику
имају сљедеће значење:
а) претпаковани производи (претходно упаковани производи) су производи у одговарајућој амбалажи који су паковани и затворени без присуства купца, а чију количину
није могуће мијењати без отварања и оштећења амбалаже,
б) претпаковани производи неједнаких називних количина су претпаковани производи са истим садржајем, исте
опреме, производње, ознаке за производ, врсте амбалаже, а
неједнаких називних количина,
в) пакер је предузетник или правно лице које пуни садржај производа у амбалажу, односно формира претпаковани
производ прије његовог стављања у промет,
г) називна количина (називна маса или називна запремина – Qn) је маса или запремина означена на претпакованом производу, односно количина производа коју треба да
садржи претпаковани производ,
д) стварна количина (Q) представља количину (масу
или запремину) коју претпаковани производ заиста садржи,
ђ) дозвољено негативно одступање (Т) је дозвољено
одступање стварне количине претпакованог производа од
називне количине за одређени прихватљив ниво квалитета
(AQL = 2,5%) и чије вриједности се налазе у Прилогу 1.
овог правилника, који чини његов саставни дио,
е) мјешовити претпаковани производ је производ који
садржи два или више појединачних претпакованих производа или јединица различите потрошачке робе,
ж) серија претпакованих производа је серија која је
састављена од свих претпакованих производа истог типа
и истог циклуса производње, пакованих на истом мјесту
на које се примјењује поступак испитивања ради провјере
испуњености метролошких захтјева,
з) величина серије (N) број претпакованих производа у
серији,
и) узорак је одређени број претпакованих производа
случајно одабраних из серије према плану узорковања за
одређену величину серије,
ј) величина узорка (n) је број претпакованих производа
у узорку и
к) прихватљиви ниво квалитета (AQL) је највећи дозвољени постотак претпакованих производа у серији који
не задовољавају метролошке захтјеве прописане овим правилником, а са којима се серија прихвата при статистичком
испитивању.
Члан 5.
Претпаковани производи истих називних количина
означених масом или запремином пакују се на начин да финални производи испуњавају сљедеће захтјеве:
а) средња вриједност стварне количине не смије бити
мања од називне количине,
б) удио претпакованих производа у серији која се испитује, који има негативно одступање веће од дозвољеног негативног одступања чије вриједности се налазе у Прилогу
1. овог правилника, мора бити мањи од 2,5% и довољно је
мали да би серија испунила захтјеве испитивања утврђене у
Прилогу 4. овог правилника, који чини његов саставни дио и
в) ниједан претпаковани производ у серији не смије
имати негативно одступање два пута веће од дозвољеног
негативног одступања.
Члан 6.
(1) Приликом испитивања претпакованог производа
израженог у јединици запремине, количина стварног садржаја претпакованог производа мјери се при температури од
20 °С (референтна температура) или се коригује на ту температуру, без обзира на то при којој се температури спроводи пуњење или провјера.

