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На основу члана 32. Закона о грађевинским производи-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), министар за просторно уређење, грађевинарство
и екологију д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ИЗДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ

ДОКУМЕНАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ

ПРОИЗВОДА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и поступак за
издавање, продужење и одузимање овлашћења за спрово-
ђење поступка оцјењивања усаглашености грађевинског
производа са техничком спецификацијом и издавање доку-
мената о усаглашености грађевинског производа у складу
са Законом о грађевинским производима (у даљем тексту:
Закон).

Члан 2.

Одредбе овог правилника које се односе на грађевин-
ски производ односе се и на скуп на одређени начин тех-
нички или функционално повезаних појединачних грађе-
винских производа са заједничком предвиђеном употре-
бом, за коју тако повезани испуњавају захтјеве (у даљем
тексту: скуп грађевинских производа), осим ако овим пра-
вилником није другачије одређено.

Члан 3.

(1) Поједини појмови употријебљени у овом правилни-
ку имају сљедеће значење:

а) овлашћено тијело је правно лице које је регистрова-
но као овлашћена независна лабораторија за испитивање,
контролно тијело, односно цертификовано тијело које уче-
ствује у поступку оцјењивања усаглашености, а које има
овлашћење Министарства за просторно уређење, грађеви-
нарство и екологију (у даљем тексту: Министарство) за
спровођење дијела или свих радњи оцјењивања усаглаше-
ности, издавање цертификата о фабричкој контроли про-
изводње или за издавање цертификата о усаглашености
грађевинског производа,

б) одговорно лице је лице запослено на неодређено
вријеме са пуним радним временом код овлашћеног тије-
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ла, a које је именовано као лице одговорно за спровођење
радњи испитивања грађевинског производа, радњи надзо-
ра производње грађевинског производа или за издавање
цертификата о усаглашености,

в) цертификат о фабричкој контроли производње је
потврда о усаглашености фабричке контроле производње
грађевинског производа са условима за фабричку контролу
производње одређеном техничком спецификацијом за тај
производ,

г) цертификат о усаглашености је потврда о усаглаше-
ности грађевинског производа са техничком спецификаци-
јом,

д) изјава о усаглашености је изјава о усаглашености
грађевинског производа са техничком спецификацијом и

ђ) подручје производа је подручје употребе грађевин-
ских производа који су сродни по намјераваној употреби и
својствима одређеним посебним прописом.

(2) Појмови употријебљени у стандардима на које упу-
ћује овај правилник имају сљедеће значење:

а) овлашћена независна лабораторија за испитивање (у
даљем тексту: лабораторија за испитивање) је правно лице
овлашћено за спровођење свих радњи или дијела радњи
испитивања грађевинског производа,

в) установа за потврђивање усаглашености производа
(у даљем тексту: цертификатор) је правно лице овлашћено
за издавање цертификата о усаглашености,

г) тијело које спроводи надзор (контролно тијело) је
правно лице овлашћено за спровођење радњи сталног над-
зора, процјене и оцјењивања фабричке контроле производ-
ње и

д) тијело за спровођење цертификације система упра-
вљања је правно лице овлашћено за спровођење радњи
сталног надзора, процјене и оцјењивања фабричке контро-
ле производње, односно правно лице за спровођење радњи
почетног надзора фабрике и спровођење радњи почетног
надзора фабричке контроле производње.

(3) Појмови као што су: техничка спецификација, гра-
ђевински производ, фабрика, произвођач, дистрибутер,
увозник и овлашћени заступник имају значење одређено
Законом.

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА

Члан 4.

(1) Овлашћења за спровођење радњи оцјењивања уса-
глашености грађевинских производа и овлашћења за оба-
вљање послова издавања цертификата о усаглашености,
издају се правном лицу које испуњава услове прописане
Законом и овим правилником.

(2) Овлашћење из става 1. овог члана може се дати
правном лицу које, у складу са чланом 31. Закона, испуња-
ва сљедеће услове:

а) има цертификат о акредитацији, у складу са законом,

б) испуњава услове у погледу: стручне оспособљено-
сти, независности и непристрасности кадра и стручних
сарадника,

в) гарантује чување пословне тајне,

г) има закључен уговор о осигурању од одговорности
за евентуално причињену штету и

д) има одговарајуће пословне просторије и опрему.

Члан 5.

(1) Цертификат о акредитацији добијен на основу
посебног прописа, као услов из члана 4. став 2. тачка а)
овог правилника подразумијева да je правно лице, у скла-
ду са посебним прописима о акредитацији, оспособљено
да врши:

а) радње испитивања грађевинских производа (лабора-
торија за испитивање) према важећем стандарду BAS EN
ISO/IEC 17025,

б) радње почетног надзора фабрике и почетног надзора
фабричке контроле производње према важећем стандарду
BAS EN ISO/IEC 17021 и

в) радње сталног надзора, процјене и оцјене фабричке
контроле производње (контролно тијело) према важећем
стандарду BAS ISO/IEC 17020.

(2) Правно лице које испуњава услове за спровођење
радњи из става 1. т. а) и б) овог члана испуњава услове за
издавање цертификата о фабричкој контроли производње.

(3) Услове за спровођење радњи почетног надзора
фабрике и почетног надзора фабричке контроле производ-
ње, сталног надзора, процјене и оцјене фабричке контроле
производње, те издавање цертификата о фабричкој контро-
ли производње испуњава и правно лице које испуњава
услове за обављање испитивања према важећем стандарду
BAS EN 45011, уз обављање испитивања специфичних
услова за грађевинске производе или скуп грађевинских
производа за које се овлашћење даје.

Члан 6.

(1) Правно лице за издавање цертификата о усаглаше-
ности стручно је оспособљено у складу са чланом 4. став
2. тачка б) овог правилника ако је оспособљено да обавља
испитивања према одређеним стандардом BAS EN 45011,
уз поштовање специфичних услова за грађевинске про-
изводе или скуп грађевинских производа за које се овла-
шћење даје.

(2) Уз услове из става 1. овог члана, правно лице за
издавање цертификата о усаглашености мора, уз поштова-
ње специфичних услова за грађевинске производе или
скуп грађевинских производа за које се овлашћење даје,
додатно бити оспособљено за вршење испитивања пропи-
саних чланом 5. став 1. овог правилника, најмање за један
грађевински производ из подручја производа којем припа-
дају грађевински производи за које се издаје овлашћење за
издавање цертификата о усаглашености грађевинског про-
извода.

(3) Уколико за одређено подручје примјене не постоји
цертификатор према условима из стандарда BAS EN
45011, за издавање цертификата о усаглашености грађе-
винског производа може се овластити лабораторија за
испитивање овлашћена за спровођење радњи испитивања
грађевинског производа, у складу са Законом.

(4) Овлашћење из става 3. овог члана Министарство
даје рјешењем на основу мишљења Стручног тима за гра-
ђевинске производе из члана 17. овог правилника (у даљем
тексту: Стручни тим).

(5) Уз захтјев за издавање овлашћења из става 3. овог
члана потребно је доставити документацију прописану
одредбама члана 21. овог правилника, те доказе о оспосо-
бљености за вршење испитивања према стандарду BAS EN
ISO/IEC 17025.

(6) Приликом давања стручног мишљења Стручни тим
ће примјењивати критеријуме у складу са условима наве-
деним у стандарду BAS EN ISO/IEC 17025 и поступати у
складу са општим критеријумима прописаним Законом и
овим правилником.

(7) Овлашћење из става 3. овог члана даје се на период
од годину дана, а може се продужавати на исти период до
успоставе цертификатора према одредбама овог правилни-
ка.

(8) Лабораторија за испитивање из става 3. овог члана
издаје цертификат о усаглашености према методама вред-
новања, односно оцјењивања усаглашености предвиђених
посебним прописом.

Члан 7.

(1) Овлашћено тијело, у складу са посебним прописом,
не може обављати послове производње, заступања, увоза
или дистрибуције грађевинских производа и сировина за
производњу грађевинских производа, нити може бити вла-
сник правних лица регистрованих за обављање наведених
послова.
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(2) Овлашћено тијело не може спроводити радње оцје-
њивања усаглашености грађевинског производа нити изда-
ти цертификат о фабричкој контроли производње грађе-
винског производа или цертификат о усаглашености за
грађевински производ за који му је произвођач повјерио
спровођење радњи у поступку оцјењивања усаглашености
грађевинског производа, у складу са чланом 15. став 2.
овог правилника.

(3) Став 2. овог члана не односи се на лабораторију за
испитивање из члана 6. став 3. овог правилника овлашће-
ну за обављање радњи испитивања грађевинског произво-
да или групе грађевинских производа која је акредитована
према стандарду BAS EN ISO/IEC 17025 уз додатак специ-
фичних услова за грађевинске производе или скуп грађе-
винских производа за које се овлашћење даје.

(4) У случају из става 3. овог члана лица запослена код
овлашћеног тијела која су обављала радње испитивања
грађевинског производа или групе грађевинских произво-
да за произвођача не смију, у складу са посебним пропи-
сом, за исти производ обављати радње оцјењивања усагла-
шености или издавања цертификата о фабричкој контроли
производње грађевинског производа, односно цертификата
о усаглашености грађевинског производа за које је тијело у
којем су запослени овлашћено.

Члан 8.

(1) Правно лице, као услов из члана 4. став 2. тачка б)
овог правилника у погледу потребног стручног кадра мора
имати запослене на неодређено вријеме са пуним радним
временом стручњаке за грађевински производ, односно
скуп грађевинских производа, а који ће у диспозитиву
овлашћења бити наведени као лица која могу бити имено-
вана као одговорна лица за спровођење радњи надзора
фабричке контроле производње, те за издавање одговарају-
ћег документа о спровођењу тих радњи за одређени грађе-
вински производ, односно скуп грађевинских производа.

(2) Стручњаком за грађевински производ из става 1.
овог члана сматра се лице које има најмање три године
радног стажа на пословима:

а) осмишљавања или производње грађевинских про-
извода из подручја производа којем припада и грађевински
производ за који се лице именује,

б) оцјењивања усаглашености или издавања цертифи-
ката о усаглашености за грађевинске производе из под-
ручја производа којем припада и грађевински производ за
који се лице именује,

в) пројектовања или грађења објеката у струковном
подручју у којем се за грађење користе грађевински про-
изводи из подручја производа којем припада и грађевински
производ за који се лице именује и

г) нормативним или стручно-аналитичким пословима
грађења везаним за грађевинске производе, од чега најма-
ње двије године радног стажа на једном од тих послова.

Члан 9.

(1) Одговорно лице из члана 8. овог правилника у спро-
вођењу радњи оцјењивања усаглашености производа
надлежно је за:

а) предузимање послова спровођења радњи испитива-
ња грађевинског производа, односно спровођења радњи
надзора фабричке контроле производње, те издавање одго-
варајућег документа, у погледу одговарајуће стручне оспо-
собљености лица која учествују у спровођењу тих радњи,
те одговарајуће опремљености овлашћеног лица у погледу
опреме потребне за обављање тих радњи,

б) спровођење радњи испитивања грађевинског про-
извода, односно надзора фабричке контроле производње у
складу са важећим прописима и правилима струке и

в) осигурање независности спровођења радњи оцјењи-
вања усаглашености грађевинских производа у односу на
произвођача, овлашћеног заступника, увозника, односно
дистрибутера.

(2) У доношењу одлука у обављању послова из става 1.
овога члана одговорно лице је самостално и независно од
управе овлашћеног тијела у складу са правилима струке.

Члан 10.

(1) Правно лице, као услов из члана 4. став 2. тачка б)
овог правилника у погледу потребног стручног кадра мора
имати запослене на неодређено вријеме са пуним радним
временом стручњаке за грађевински производ, односно
скуп грађевинских производа, а који ће у диспозитиву
овлашћења бити наведени као лица која могу бити имено-
вана као одговорна лица за вредновање или завршно оцје-
њивање резултата радњи оцјењивања усаглашености и за
издавање цертификата о усаглашености за одређени грађе-
вински производ, односно скуп грађевинских производа.

(2) Стручњаком за грађевински производ из става 1.
овог члана сматра се лице које има најмање пет година рад-
ног стажа на пословима прописаним чланом 8. став 2. т. а)
до г) овог правилника, од чега најмање три године радног
стажа на једном од тих послова.

Члан 11.

(1) Одговорно лице из члана 10. овог правилника у
спровођењу радњи издавања цертификата о усаглашено-
сти надлежно је за:

а) предузимање и обављање послова издавања церти-
фиката о усаглашености, у погледу одговарајуће стручне
оспособљености лица које судјелује у том поступку, те
одговарајуће опремљености овлашћеног тијела у погледу
опреме потребне за обављање тог посла,

б) спровођење послова издавања цертификата о усагла-
шености у складу са важећим прописима и правилима
струке и

в) осигурање независности обављања послова издава-
ња цертификата о усаглашености у односу на произвођача,
увозника, односно дистрибутера.

(2) У доношењу одлука у обављању послова из става 1.
овог члана одговорно лице је самостално и независно од
управе овлашћеног тијела, у складу са правилима струке.

Члан 12.

Лица запослена код овлашћеног тијела која спроводе
радње у поступку оцјењивања усаглашености грађевин-
ских производа, односно која обављају послове издавања
цертификата о усаглашености, приликом предузимања
радњи, воде рачуна о:

а) употреби уређаја и опреме,

б) примјени одговарајућих техничких знања и

в) тачности, истинитости и ажурности.

Члан 13.

(1) Овлашћено тијело за спровођење радњи оцјењивања
усаглашености производа или за спровођење радњи издава-
ња цертификата о фабричкој контроли производње и церти-
фиката о усаглашености одговорно је, у складу са Законом,
за спровођење тих радњи, односно издавање цертификата у
складу са важећим прописима и правилима струке.

(2) Одговорност лица из става 1. овог члана односи се и
на одговорност за привредне субјекте и њихове запослене
које овлашћено тијело укључи у спровођење појединих рад-
њи оцјењивања усаглашености грађевинског производа.

Члан 14.

(1) Одговорно лице, лица запослена код овлашћеног
тијела која спроводе радње у поступку оцјењивања усагла-
шености грађевинског производа, лица запослена код
овлашћеног тијела која обављају послове издавања церти-
фиката о усаглашености, те лица запослена у управи овла-
шћеног тијела не смију обављати послове производње,
заступања, увоза или дистрибуције грађевинских произво-
да и сировина за производњу грађевинских производа,
нити смију бити власници привредних субјеката који оба-
вљају наведене послове, у складу са посебним прописом.

(2) Сва лица запослена код овлашћеног тијела дужна су
да сазнања у вези са грађевинским производима до којих
дођу у обављању свог посла чувају као пословну тајну,
осим ако Законом или овим правилником није друкчије
одређено.
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Члан 15.

(1) Произвођач, у складу са чланом 21. став 1. Закона,
током сталне фабричке контроле процеса производње у
сврху обављања радњи које спроводи у поступку оцјењи-
вања усаглашености грађевинског производа мора:

а) имати посебно формиране јединице чији је дјело-
круг рада само обављање прописаних радњи као што је
лабораторија за испитивање или стална фабричка контро-
ла производње,

б) именовати лице одговорно за рад формиране једини-
це која спроводи поједине радње у поступку оцјењивања
усаглашености грађевинског производа и

в) успоставити систем писаних правила спровођења
појединих радњи у поступку оцјењивања усаглашености
грађевинског производа који мора бити такав да осигурава
техничку исправност и тачност, објективност добијених
резултата, те усаглашеност са захтјевима одговарајућег
стандарда грађевинског производа (предмет и учесталост
испитивања, калибрација опреме, контрола производног
процеса и слично).

(2) Спровођење радњи у поступку оцјењивања усагла-
шености грађевинског производа произвођач може повје-
рити другом правном лицу које испуњава услове из става
1. овог члана.

(3) Правно лице из става 2. овог члана повјерене посло-
ве обавља у име и за рачун произвођача, а у обављању тих
послова према Министарству и овлашћеним тијелима има
исти положај и дужности као и произвођач.

III - ИЗДАВАЊЕ, ПРОДУЖАВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
ОВЛАШЋЕЊА

Члан 16.

(1) Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију (у даљем тексту: министар) рјешењем издаје
овлашћење за спровођење радњи оцјењивања усаглашено-
сти грађевинских производа и овлашћење за обављање
послова издавања цертификата о усаглашености правном
лицу које испуњава услове прописане овом правилником.

(2) Овлашћење из става 1. овог члана издаје се на пери-
од од четири године, а може се продужавати на исти пери-
од само ако овлашћено тијело и даље испуњава услове за
добијање овлашћења.

(3) Овлашћење из става 1. овог члана не издаје се за
радње које у поступку оцјењивања усаглашености грађе-
винских производа обавља произвођач.

Члан 17.

(1) Министар рјешењем издаје, продужава или одузима
овлашћење из члана 17. овог правилника по претходно
прибављеном мишљењу Стручног тима.

(2) Стручни тим оснива и његове чланове именује
министар у складу са Уредбом о условима и начину овла-
шћивања тијела за обављање послова оцјењивања усагла-
шености производа (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 49/02 и 59/02).

Члан 18.

(1) Стручни тим се састоји од пет чланова и техничког
секретара, од којих се три члана именују из реда експерата
за област грађевинарства, један из реда државних службени-
ка запослених у Министарству и један из реда државних
службеника запослених у Министарству трговине и тури-
зма.

(2) Технички секретар Стручног тима обавља админи-
стративно-техничке и друге послове везане за сједнице
Стручног тима, а именује се из реда лица запослених у
Министарству.

(3) Начин рада Стручног одбора утврђује се пословни-
ком који доноси Стручни тим већином гласова свих члано-
ва, уз сагласност Министарства.

Члан 19.

(1) Чланови Стручног тима који нису државни службе-
ници имају право на накнаду за рад у Стручном тиму.

(2) Накнаде из става 1. овог члана утврђују се у складу
са посебним прописом Владе Републике Српске.

Члан 20.

(1) Овлашћење за спровођење радњи оцјењивања уса-
глашености грађевинских производа издаје се за:

а) спровођење појединих радњи у поступку оцјењива-
ња усаглашености за поједини грађевински производ или
скуп грађевинских производа, с обзиром на техничку спе-
цификацију одређену за тај производ или скуп грађевин-
ских производа и

б) за признавање страних докумената о радњама оцје-
њивања усаглашености.

(2) Овлашћење за спровођење радњи издавања церти-
фиката о усаглашености издаје се за:

а) поједини грађевински производ или скуп грађевин-
ских производа, с обзиром на техничку спецификацију
одређену за тај производ или скуп грађевинских произво-
да,

б) спровођење појединих радњи у поступку оцјењива-
ња усаглашености грађевинских производа за чије обавља-
ње су испуњени услови и

в) за потврђивање докумената о радњама оцјењивања
усаглашености које је издао страни произвођач грађевин-
ских производа.

Члан 21.

(1) Захтјев за издавање овлашћења подноси се Мини-
старству.

(2) Уз захтјев за издавање овлашћења прилажу се:

а) попис у којем су наведени врста и опсег послова и
радњи, те грађевински производ, односно група грађевин-
ских производа за које се тражи издавање овлашћења и
техничка спецификација одређена за тај производ или скуп
грађевинских производа,

б) рјешење о упису и извод из судског регистра,

в) акредитација према одговарајућем стандарду за
послове за које се тражи овлашћење коју је издало акреди-
тацијско тијело признато према посебном пропису (Инсти-
тут за акредитације БиХ - BATA),

г) статут или други општи акт из којег је видљиво да је
подносилац захтјева испунио друге услове одређене овим
правилником,

д) одлуку о именовању одговорног лица за сваки грађе-
вински производ, односно скуп грађевинских производа за
које се тражи издавање овлашћења и доказе да одговорно
лице испуњава прописане услове,

ђ) податке о техничкој опремљености, особљу и лока-
цијама на којима се обављају послови,

е) изјава подносиоца захтјева да се не бави пословима
производње, заступања, увоза или дистрибуције грађевин-
ских производа и сировина за производњу грађевинских
производа, односно да није власник правних лица реги-
строваних за обављање наведених послова,

ж) доказ о осигурању од штете коју би правно лице као
правно лице могло проузроковати при обављању радњи за
које се издаје овлашћење, а у зависности од природе прав-
ног лица осигурање може бити за појединачно или за цје-
локупно обављање радњи за које се издаје овлашћење и

з) доказ о подмиреним трошковима поступка издавања
овлашћења.

(3) Уз захтјев за продужење овлашћења прилажу се
пописи, исправе и докази из става 2. овог члана.

(4) У сврху утврђивања чињеница битних за издавање
овлашћења подносилац захтјева дужан је на тражење
Министарства доставити и друге исправе и доказе, те омо-
гућити преглед техничке опреме и локација на којима се
обављају послови.

(5) Висина трошкова поступка из става 2. тачка з) овог
члана утврђује се у складу са посебним прописом Владе
Републике Српске.
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Члан 22.

Диспозитив рјешења којим се издаје овлашћење садр-
жи:

а) назив и сједиште правног лица којем се издаје овла-
шћење,

б) редни број из евиденције овлашћених тијела,

в) врсту посла за који се издаје овлашћење, радње у
поступку оцјењивања усаглашености грађевинских про-
извода и грађевински производ или скуп грађевинских
производа за који се издаје овлашћење, са назнаком тех-
ничких спецификација одређених за тај грађевински про-
извод или скуп грађевинских производа,

г) податке о одговорном лицу са назнаком грађевинског
производа или групе производа и послова за које одговара,

д) упозорење да је правно лице дужно да, у оквиру рока
за који му је дато овлашћење, испуњава услове прописане
за добијање овлашћења, да је послове за које је добило
овлашћење дужно обављати у складу са важећим прописи-
ма и правилима струке, те да је о свим промјенама које
могу утицати на његову способност, односно услове за
обављање послова дужно одмах, а најкасније у року од
осам дана од дана настанка промјене, обавијестити Мини-
старство и

ђ) рок важења овлашћења.

Члан 23.

(1) У случају промјене одговорног лица на захтјев
овлашћеног тијела може се измијенити овлашћење у дије-
лу који се односи на одговорно лице.

(2) На поступак измјене овлашћења из става 1. овог
члана на одговарајући се начин примјењују одредбе овог
правилника којима је уређено издавање овлашћења.

Члан 24.

(1) Надзор над испуњавањем услова за спровођење
радњи оцјењивања усаглашености грађевинских произво-
да и обављање послова издавања цертификата о усаглаше-
ности, те надзор над радом овлашћеног тијела и произво-
ђача обављају надлежни инспектор и Министарство у
складу са Законом.

(2) Овлашћено тијело за оцјењивање усаглашености,
произвођач, овлашћени заступник, увозник и дистрибутер
дужни су да у складу са Законом у одређеном року доста-
ве податке које затражи Министарство или надлежни
инспектор, омогуће надлежном инспектору приступ у све
своје радне просторије и омогуће приступ свим подацима
који су у вези с његовим радом.

Члан 25.

(1) Овлашћено тијело дужно је у складу са Законом да,
у оквиру рока за који му је дато овлашћење, испуњава
услове прописане за добијање овлашћења и да ове посло-
ве обавља у складу са важећим прописима и правилима
струке.

(2) Произвођач је дужан трајно испуњавати услове за
обављање радњи које спроводи у поступку оцјењивања уса-
глашености грађевинског производа, у складу са Законом.

(3) Овлашћено тијело дужно је да без посебног позива
и одгађања обавијести Министарство о свим промјенама
које могу утицати на његову способност, односно услове за
обављање послова за чије је обављање овлашћен, односно
које обавља на основу овог правилника, те достави Мини-
старству сваки налаз о надзору које је спровело акредита-
ционо тијело.

Члан 26.

Уколико овлашћено тијело престане да испуњава усло-
ве прописане овим правилником и Законом или ако посту-
па супротно одредбама Закона и прописа донесених на
основу Закона, министар ће по претходно прибављеном
мишљењу Стручног тима рјешењем одузети овлашћење.

Члан 27.

Рјешење којим се издаје, одузима или мијења овлашће-
ње за спровођење радњи оцјењивања усаглашености гра-

ђевинских производа или овлашћење за обављање послова
издавања цертификата о усаглашености са подацима из
којих су видљиве радње и грађевински производ или група
производа за које се овлашћење односи објављују се на
интернет страници Министарства.

Члан 28.

Министарство води базу података овлашћених тијела.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Овлашћења издата према Уредби о условима и начину
овлашћивања тијела за обављање послова оцјењивања уса-
глашености производа (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 49/02 и 59/02) важиће до истека рока до којег
је овлашћење дато.

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-020-1415/12
21. септембра 2012. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

2123

На основу члана 25. Закона о грађевинским производи-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), министар за просторно уређење, грађевинарство
и екологију д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗА

ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ

ПРОИЗВОДА

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак оцјењивања
усаглашености грађевинских производа, методе вреднова-
ња резултата и други захтјеви у вези са поступком оцјењи-
вања усаглашености, документима и радњама оцјењивања
усаглашености, те системи оцјењивања усаглашености
грађевинских производа, услови за издавање докумената о
усаглашености, садржај докумената и начин вођења и
садржај евиденције издатих докумената о усаглашености.

Члан 2.

Одредбе овог правилника које се односе на грађевин-
ски производ односе се и на скуп на одређени начин тех-
нички и функционално повезаних појединачних грађевин-
ских производа са заједничком предвиђеном употребом, за
коју тако повезани испуњавају захтјеве (у даљем тексту:
скуп грађевинских производа), осим ако овим правилни-
ком није другачије одређено.

Члан 3.

(1) Поједини појмови употријебљени у овом правилни-
ку имају сљедеће значење:

а) овлашћено тијело за оцјењивање усаглашености гра-
ђевинских производа и издавање цертификата о усаглаше-
ности (у даљем тексту: овлашћено тијело) је овлашћена
независна лабoраторија за испитивање, контролно тијело,
односно цертификовано тијело које учествује у поступку
оцјењивања усаглашености, а које има овлашћење Мини-
старства за просторно уређење, грађевинарство и екологи-
ју (у даљем тексту: Министарство) за спровођење дијела
или свих радњи оцјењивања усаглашености, издавање цер-
тификата о фабричкој контроли производње или за издава-
ње цертификата о усаглашености грађевинског производа,
у складу са Законом о грађевинским производима (у даљем
тексту: Закон),




