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(2) Подаци из регистра ажурирају се даном престанка 

важења рјешења о овлашћивању, даном достављања рје-
шења о укидању, односно суспензији рјешења о овлашћи-
вању, односно брисањем овлашћеног тијела из регистра 
надлежног органа.

(3) Све промјене података из регистра чувају се у писа-
ном и електронском облику, неограничено.

(4) Једном додијељени регистарски бројеви из члана 16. 
овог правилника неће се поново додјељивати другим тије-
лима.

Члан 18.
(1) Овлашћено тијело обавља послове верификације 

мјерила само за мјерила која су обухваћена рјешењем о 
овлашћивању.

(2) Овлашћено тијело дужно је обезбиједити довољно 
капацитета у погледу запослених и потребне опреме за ве-
рификацију мјерила, односно преглед и жигосање мјерила 
по свим захтјевима који буду поднесени у складу са рје-
шењем о овлашћивању.

(3) Овлашћено тијело дужно је обезбиједити испуњеност 
услова прописаних овим правилником у периоду важења 
рјешења о овлашћивању, као и да обавијести Завод о свим 
промјенама које би могле утицати на њихову испуњеност.

Члан 19.
(1) Овлашћено тијело дужно је, у писаном и електрон-

ском облику, водити евиденцију о обављеним верифика-
цијама мјерила.

(2) Евиденција из става 1. овог члана обавезно садржи:
1) број и датум под којим је захтјев евидентиран у овла-

шћеном тијелу, са податком о уплаћеној републичкој адми-
нистративној такси на захтјев,

2) податке о подносиоцу захтјева,
3) адресу подносиоца захтјева,
4) податке о власнику, односно кориснику мјерила,
5) адресу на којој се врши верификација мјерила,
6) податке о шифри мјерила,

7) податке о мјерилу (назив мјерила, произвођач мјери-
ла, тип, серијски број мјерила, службена ознака),

8) податак о врсти верификације мјерила (прва, перио-
дична и ванредна),

9) податке о извршеној верификацији мјерила (датуму 
верификације, име лица које је извршило верификацију, го-
дини истека жига, серијском броју републичког жига),

10) број и датум издавања увјерења о верификацији 
мјерила, са доказом о уплати републичке административне 
таксе за увјерење о верификацији мјерила.

(3) Образац на којем се води евиденција о обављеним 
верификацијама мјерила (Образац евиденције верифика-
ције: ОЕВ) налази се у Прилогу 2. овог правилника и чини 
његов саставни дио.

(4) На захтјев Завода, овлашћено тијело дужно је доста-
вити план верификације мјерила.

Члан 20.
(1) Овлашћено тијело дужно је доставити Заводу елек-

тронску евиденцију верификованих мјерила до десетог у 
мјесецу за претходни мјесец.

(2) На захтјев Завода, овлашћено тијело дужно је доста-
вити Заводу евиденцију верификованих мјерила у писаном 
облику.

(3) Завод води евиденцију свих прикупљених података 
из образаца евиденције у електронској бази података.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и поступку давања овлашћења за 
обављање послова верификације мјерила (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 61/14).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 18/1.00/39-455/20
21. децембра 2020. године В.д. директора,
Бањалука Симо Бабић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЗАХТЈЕВ ЗА ОВЛАШЋИВАЊЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Пословно име / назив:
Адреса:
Особа за контакт (телефон, e-mail):

ВРСТА МЈЕРИЛА ЗА ЧИЈУ ВЕРИФИКАЦИЈУ СЕ ТРАЖИ ОВЛАШЋЕЊЕ

Врста мјерила за чију верификацију се тражи овлашћење:

АКРЕДИТАЦИЈА

Стандард према коме је акредитован подносилац захтјева:
Акредитациони број и датум издавања акта о акредитацији:

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

Руководилац / стручна спрема:

Списак запослених радника са стручном спремом:



 

76 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 129 28.12.2020.

ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОВЛАШЋЕЊЕ

Мјесто:                   Подносилац Захтјева:
___________________________

Датум:                       овлашћено лице

Овај захтјев, сходно Закону о административним таксама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 100/11, 103/11 и 67/13), обавезно се 
таксира републичком административном таксом у износу од 30 КМ према тарифном броју 17.

ПРИЛОЗИ ЗАХТЈЕВУ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈУ НАВОДИ ИЗ ЗАХТЈЕВА

1. Копија извода из одговарајућег регистра надлежног органа којим привредни субјект доказује да је регистрован за обављање 
дјелатности

2. Копија акта о акредитацији са додатком
3. Радна упутства за верификацију мјерила за која се тражи овлашћење
4. Изјава подносиоца захтјева да ће верификацију мјерила, за које тражи овлашћење, вршити према метролошким прописима Ре-

публике Српске
5. Списак еталона са планом калибрације
6. Копије цертификата о сљедивости за еталоне или референтне материјале
7. Доказ од Пореске управе Републике Српске да су запослени радници пријављени са пуним радним временом
8. Копија обрасца ОБ 07 – 12 (Списак особља – достављеног акредитационом тијелу)
9. Копије појединачних уговора о раду запослених радника са копијом диплома о стеченој стручној спреми

10. Копија полисе осигурања од одговорности за штету
11. Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 30 КМ

ПРИЛОГ 2.

Образац евиденције верификације мјерила

Образац евиденције верификације – ОЕВ
Број овлашћеног тијела – ОТ
Број захтјева
Датум захтјева
Републичка административна такса на захтјев – 2 КМ
Подносилац захтјева
Адреса подносиоца захтјева
Власник/корисник мјерила
Адреса мјеста верификације
Шифра мјерила
Назив мјерила
Службена ознака
Серијски број мјерила
Произвођач мјерила
Тип мјерила
Врста верификације мјерила
Датум верификације
Име лица које је извршило верификацију
Година истека жига
Серијски број републичког жига
Број увјерења о верификацији
Датум издавања увјерења о верификацији
Републичка административна такса на увјерење о верифика-
цији – 10 КМ

Овлашћено тијело:  ___________________________________________________________________________________________________
Датум попуњавања:  __________________________________________________________________________________________________
Руководилац ОТ:  ____________________________________________________________________________________________________


