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Бања Лука, март 2022. године 



 На основу члана 42. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/16 и 18/20) и члана 82. став 3. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), 

директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, уз сагласност министра 

привреде и предузетништва, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА РЈЕШЕЊА, ЖИГОВА, ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ 

МЕТРОЛОГИЈЕ ИЗДАНИХ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

Члaн 1. 

 

 Овим правилником се прописује начин признавања важења у Републици Српској 

(у даљем тексту: Република) рјешења, жигова, знакова усаглашености и других 

метролошких докумената, насталих ван територије Републике уколико не постоји 

одговарајућа метролошка инфраструктура за преглед, испитивање односно 

верификацију мјерила у Републици. 

 

Члaн 2. 

 

 (1) Oвaj прaвилник сe примјeњуje на документа која прате мјерила издана од 

стране националних метролошких институција, нотификованих или именованих тијела 

за оцјену усаглашености мјерила, акредитованих инспекцијских односно акредитованих 

контролних тијела за која се тражи признавање у Републици. 

 (2) Осим докумената из става 1. овог члана овај правилник се примјењује и на 

знакове усаглашености односно метролошке ознаке којима су означена мјерила ван 

територије Републике а за која се тражи признавање у Републици. 

 

Члaн 3. 

 

 (1) Документи издани ван територије Републике који могу бити признати у 

Републици су: 

 1) цертификат о испитивању типа мјерила или цертификат о прегледу пројекта, 

 2) рјешење односно увјерење о одобрењу типа мјерила, 

 3) извјештај о инспекцији односно контроли мјерила, 

 4) увјерење о верификацији мјерила, 

 5) цертификат о инспекцији односно контроли мјерила, 

 6) записник о испитивању мјерила, 

 7) други документ којим се потврђује усаглашеност мјерила са захтјевима 

техничког прописа. 

 (2) Знакови усаглашености који могу бити признати у Републици су: 

 1) жиг за верификацију мјерила, 

 2) друге метролошке ознаке које се постављају на мјерило у складу са захтјевима 

техничког прописа. 

 

 

 



 

 

Члaн 4. 

 

 У Републици важе инострани документи издани у складу са закљученим: 

 1) уговором o међусобном признавању чији је потписник Босна и Херцеговина, 

 2) споразумом o међусобном признавању чији је потписник Република. 

 

Члaн 5. 

 

 (1) Уколико не постоји потписан међународни уговор или споразум из члана 4. 

овог правилника, поступак признавања докумената или знакова усаглашености изданих 

ван територије Републике покреће се прије стављања мјерила на тржиште или употребу 

у Републици. 

 (2) Привредни субјект који ставља мјерило на тржиште или употребу у 

Републици подношењем захтјева Републичком заводу за стандардизацију и метрологију 

(у даљем тексту: Завод) иницира покретање поступка за признавање документа или 

знака усаглашености. 

 (3) Подносилац захтјева плаћа трошкове признавања у складу са актом којим су 

дефинисане накнаде за обављање верификације мјерила и других послова из области 

метрологије. 

 

Члaн 6. 

 

 Захтјев из члана 5. овог правилника обавезно садржи податке о: 

 1) пословном имену, сједишту подносиоца захтјева, 

 2) врсти документа или знака усаглашености за који се тражи признавање, 

 3) држави у којој је издат документ или знак усаглашености, 

 4) називу метролошког прописа, на основу кога је издат документ или знак 

усаглашености за који се тражи признавање, 

 5) назив еквивалентног прописа који важи у Републици Српској, 

 6) врсти, односно називу мјерила са свим метролошким карактеристикама 

неопходним за идентификацију мјерила на које се односи документ или знак 

усаглашености, 

 7) субјекту који је издао документ или знак усаглашености, 

 8) друге податке од значаја за признавања важења документа или знака 

усаглашености. 

 

Члaн 7. 

 

 Уз захтјев из члана 5. овог правилника обавезно се прилаже сљедећа 

документација: 

 1) копија извода из регистра надлежног органа којим подносилац захтјева 

доказује да је регистрован на територији Републике, 

 2) оригинални документ или његову копију за који се тражи признавање овјерену 

од стране надлежног органа, као и овјерени превод те исправе од стране овлашћеног 

судског преводиоца уколико је превод потребан. 

 

 

 



 

 

Члaн 8. 

 

 (1) Завод у поступку признавања докумената и знакова усаглашености, може 

затражити и додатна документа односно додатна испитивања мјерила (за које је издат 

документ или на коме се налази знак усаглашености), ако се то оцијени неопходним. 

 (2) Трошкове додатног испитивања сноси подносилац захтјева на основу 

испостављеног предрачуна у складу са актом којим су дефинисане накнаде за обављање 

верификације мјерила и других послова из области метрологије, чији износ зависи од 

врсте додатних испитивања. 

 

Члaн 9. 

 

 (1) Признавање важења докумената или знакова усаглашености у Републици 

утврђује Комисија за признавање важења докумената или знакова усаглашености (у 

даљем тексту: Комисија) коју рјешењем именује директор Завода. 

 (2) Комисију сачињавају најмање три члана. 

 (3) Радом Комисије руководи предсједник Комисије. 

 

Члaн 10. 

 

 Комисија на основу поднијетог захтјева за признавање и приложених доказа, 

утврђује: 

 1) комплетност захтјева, 

 1) да ли захтјев из техничког прописа обезбјеђују најмање исти степен заштите 

безбједности живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне 

средине, заштите потрошача, који су одређени захтјевима одговарајућег техничког 

прописа у Републици, 

 2) да ли захтјев из техничког прописа које инострано тијело за оцјењивање 

усаглашености мора да испуни, да би спроводило поступак оцјењивања усаглашености, 

обезбјеђују најмање исти степен испуњености захтјева који су утврђени одговарајућим 

прописом за именовано, односно овлашћено тијело за оцјењивање усаглашености у 

Републици, 

 3) приједлог одлуке да ли документ или знак усаглашености за који се тражи 

признавање на основу приложених доказа и утврђених чињеница испуњава услове да 

буде признат у Републици. 

 

Члан 11. 

 

 (1) Директор Завода на основу приједлога Комисије доноси рјешење о 

признавању документа или знака усаглашености. 

 (2) Рјешење из става 1. овог члана важи до истека рока важења документа или 

рока важења знака усаглашености за који се тражи признање. 

 (3) Уколико је предмет признавања извјештај о инспекцији односно контроли 

мјерила, извјештај о испитивању мјерила, рјешење из става 1. овог члана важи временски 

период који је у Републици прописан за ту врсту мјерила а тече од дана када је извршена 

инспекција односно испитивање мјерила. 

 (4) Уколико у документу за који се тражи признање није утврђен рок важења, 

рјешење о признавању важења документа важи три година од дана његовог доношења. 



 (5) Директор Завода на приједлог Комисије доноси рјешење којим се одбија 

захтјев за признавање, ако је утврђено да документ или знак усаглашености, не испуњава 

прописане услове. 

 

Члaн 12. 

 

 (1) Завод води регистар признатих докумената. 

 (2) За нову испоруку мјерила која се планирају стављати на тржиште или 

употребу у Републици а за која је издато рјешење о признавању важења документа 

уписаног у регистар из става 1. овог члана, није потребно подносити нови захтјев за 

признавање. 

 

Члaн 13. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број: в. д. директора 

Датум: 

 Симо Бабић, дипл. ек. 


