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Закон о метрологији („Службени гласник РС“, број 30/10)

стара се о систему законских мерних јединица

развија, остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне РС

обезбеђује метролошку следивост

обавља послове метролошке експертизе

спроводи испитивање претходно упакованих производа, ради провере испуњености
метролошких захтева

представља Републику Србију у међународним и регионалним метролошким организацијама и

успоставља сарадњу у области метрологије

врши метролошки надзор

оцењивања усаглашености мерила

одлучује у управним поступцима из области метрологије

учествује у припреми прописа из области метрологије

води регистар мерила која подлежу законској контроли

обезбеђује метролошке информације и издаје службено гласило

дистрибуције времена

обавља и друге послове из области метрологије у складу са законом
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Организациона структура

Дирекције за мере и драгоцене метале
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Сектор за развој метрологије
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Сектор за контролу и надзор
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Дужина

16. август 1891.

Прототип метра N°°°° 30

Маса

16. август 1891.

Прототип
килограма N°°°° 11

1956. N°°°° 33
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Фотометрија

Термометрија

Електрицитет

Време

Запремина
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Ланац следивости
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Акредитација

МЕТРОЛОГИЈАМЕТРОЛОГИЈА

УУ РЕПУБЛИЦИРЕПУБЛИЦИ СРБИЈИСРБИЈИ

--ГДЕГДЕ СМОСМО ИИ ШТАШТА ДАЉЕДАЉЕ--

II део
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РЕАЛИЗОВАНЕ ЗАКОНОДАВНЕ

АКТИВНОСТИ

У 2010. ГОДИНИ

1. Закон о метрологији - изградња
инфраструктуре квалитета у области

метрологије започела је доношењем тог

закона, који је објављен у „Службеном гласнику
РС”, број 30/10 од 7. маја 2010. године и који је
ступио је на снагу 15. маја 2010. године.
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Предмет Закона о метрологији:
-уређивање организације послова метрологије;
-законске мерне јединице;
-еталони Републике Србије;
-оцењивање усаглашености мерила са
прописаним захтевима;
-законска контрола мерила:
-стављање у промет и употребу претходно
упакованих производа;
-важење страних знакова и докумената;
-надзор.
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ЦиљЦиљ ЗаконаЗакона оо метрологијиметрологији::

--омогућавањеомогућавање јединственогјединственог мерењамерења уу

РепублициРепублици СрбијиСрбији;;
--успостављањеуспостављање непристрасногнепристрасног ии

транспарентногтранспарентног начинаначина обављањаобављања пословапослова

метрологијеметрологије уу РепублициРепублици СрбијиСрбији..
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OOстваривањестваривање главногглавног циљациља законскезаконске

метрологијеметрологије –– дада увериувери грађанеграђане уу тачносттачност

резултатарезултата мерењамерења којакоја сесе користекористе уу званичнимзваничним

ии комерцијалнимкомерцијалним трансакцијаматрансакцијама, , уу следећимследећим

областимаобластима::
--прометпромет робароба ии услугауслуга; ; 
--заштитазаштита здрављаздравља ии општеопште безбедностибезбедности;;
--заштитазаштита животнеживотне срединесредине;;
--контролаконтрола ии безбедностбезбедност саобраћајасаобраћаја;;
--проверапровера претходнопретходно упакованихупакованих производапроизвода..
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ЗакључакЗакључак::

мернимерни инструментинструмент -- мериломерило можеможе сесе ставитиставити нана

тржиштетржиште, , односноодносно уу употребуупотребу самосамо каокао безбеднобезбедно

мериломерило ии каокао мериломерило којекоје даједаје тачнетачне резултатерезултате

мерењамерења;;

претходнопретходно упакованиупаковани производипроизводи, (, (производипроизводи којикоји

сусу упакованиупаковани безбез присустваприсуства купцакупца), ), могумогу сесе

ставитиставити нана тржиштетржиште самосамо акоако јеје њиховањихова

количинаколичина тачнотачно означенаозначена..
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Прелазним и завршним одредбама Закона о

метрологији прописано је да ће подзаконски

акти прописани овим законом бити донети у

року од две године од дана ступања на снагу

овог закона.
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2. Правилник о врстама мерила
за које је обавезно оверавање и

временским интервалима

њиховог периодичног

оверавања („Службени гласник
РС”, број 49/10), ступио на снагу
29. јула 2010. године
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Овим правилником прописују се врсте мерила

која се користе у функцији заштите здравља и

опште безбедности, заштите животне средине, 
контроле и безбедности саобраћаја, промета
робе и услуга и провере претходно упакованих

производа и боца као мерних посуда, за које је
обавезно оверавање, и временски интервали
периодичног оверавања тих мерила.
Овим правилником прописано је 38 врста
мерила за које је обавезно оверавање.
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3. Уредба о висини и начину
плаћања накнада за спровођење

оверавања мерила, метролошких
експертиза, испитивања типа
мерила, испитивања претходно
упакованих производа и других

послова из области метрологије

(„Службени гласник РС”, бр. 68/10 и
72/10-исправка), ступила је на снагу
29. септембра 2010. године. 
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Овом уредбом утврђују се накнаде које се

плаћају за спровођење оверавање мерила, 
метролошких експертиза, испитивање типа
мерила, испитивање претходно упакованих
производа и мерних боца ради провере

испуњености метролошких захтева и других

послова које спроводи Дирекција за мере и

драгоцене метале у складу са Законом о

метрологији.
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4. Правилник о начину признавања иностраних уверења, 
жигова и знакова усаглашености („Службени гласник РС”, број
86/10).

Овим правилником уређује се начин признавања важења у

Републици Србији иностраног уверења о одобрењу типа мерила, 
уверења о оверавању мерила, односно жигова и других знакова
усаглашености издатих у иностранству. 
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Законска

метролошка

контрола

CE  M 09 0526

Директиве ЕЗ и MID

Нема законске

метролошке

контрола

CE

Директиве ЕЗ/без MID

5. Уредба о начину вршења метролошког
надзора („Службени гласник РС”, број
88/10).

Овом уредбом уређује се начин вршења

метролошког надзора и надзора над

употребом законских мерних јединица.
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6. Правилник о условима за обављање
послова оверавања мерила („Службени
гласник РС”, број 89/10).   

Овим правилником прописују се услови које

морају испуњавати привредни субјекти и друга

правна лица за обављање послова оверавања

мерила. 
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7. Правилник о начину овлашћивања
привредних субјеката и других правних лица

за обављање послова оверавања мерила и о

вођењу регистра овлашћених тела

(„Службени гласник РС”, број 89/10).
Овим правилником уређује се начин

овлашћивања привредних субјеката и других

правних лица за обављање послова оверавања

мерила, вођење регистра овлашћених тела, као
и друга питања везана за рад овлашћених тела.
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ПЛАНИРАНЕ ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЗА 2011. ГОДИНУ I

1) Уредба о законским мерним јединицама;

2) Правилник о условима за признавање
националних еталона за поједине величине;

3) Правилник о врсти, облику и начину
стављања жигова који се употребљавају при

оверавању мерила; 

Београд, 17. мај 2011.                                                          25

ПЛАНИРАНЕ ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЗА 2011. ГОДИНУ II

4. Правилник о садржини, обрасцу, као и
начину вођења евиденције коју воде

овлашћена тела;

5. Правилник о начину испитивања типа
мерила за поједине врсте мерила;

6. Правилник о периодичном оверавању
мерила, начину, условима оверавања као и
о начину и роковима чувања документације.
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ПЛАНИРАНЕ ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЗА 2011. ГОДИНУ III

Програмом рада Владе за 2011. годину
планирано је доношење три правилника којима

ће бити транспоноване директиве Европске

уније у законодавство Републике Србије, и то: 
1. Правилник о мерним инструментима којим
ће се транспоновати Директива о мерним

инструментима 2004/22/ЕС (Мeasuring 
Instruments Directive – MID) и Директива

2009/137/ЕС
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Циљ ове директиве је да се уклоне препреке у

трговини мерилима, као и да се омогући
јединствено тржиште.
Ова директива односи се на следећа мерила:
1) водомери; 
2) гасомери и коректори запремине гаса;
3) бројила активне електричне енергије; 
4) мерила топлотне енергије; 
5)мерни систем за непрекидно и динамичко
мерење количина течности осим воде;
6)аутоматске ваге; 
7) таксиметри; 
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8) мерила дужине опште намене и
угоститељске посуде (материјализоване мере); 
9) мерила дужине (жице и кабла);
10) анализатори издувних гасова. 
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ПЛАНИРАНЕ ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2011. 
ГОДИНУ III

2. Правилник о метролошким условима за
неаутоматске ваге којим ће бити транспонована

директива Европске уније и то Директива 2009/23/ЕС која
се односи на ваге са неаутоматским функционисањем

(Non-Automatic Weighting Instruments – NAWY)
Циљ ове директиве је да се уклоне препреке у трговини

вагама са неаутоматским функционисањем, као и да се
омогући јединствено тржиште.
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Подручје примене ове директиве

односи се на одређивање масе и то:
• за потребе комерцијалног

пословања;
• ради израчунавања

путарине,царине,пореза, 
премије, казне, накнаде, 
одштете или сл.

• у медицинској пракси код

вагања пацијената за сврхе

праћења, дијагностиковња и
лечења
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• за одређивање цене

за сврхе директне

јавне продаје и

припреме претходних

паковање и сл.
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3. Правилник о поступку испитивања претходно
упакованих производа којим ће бити транспоноване
директиве Европске уније које се односе на
претходно упаковане производе 76/211/ ЕЕС, 
75/107/ЕЕС, 2007/45/ЕС

Транспоновањем ових директиве кроз доношење Правилника
омогућиће се прописивање: 
-метролошких захтева претходно упакованих производа
означених масом или запремином;
-поступак испитивања претходно упакованих производа
означених масом или запремином;
-метролошких захтева и начина за испитивање мерних боца, 
као и

- метролошки надзор над претходно упакованим производима
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ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ
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