
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење Закона о метрологији садржан је у члану 97. став 1. 

тачка 6. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), којим се 

утврђује да Република Србија, уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено 

тржиште, правни положај привредних субјеката и систем обављања појединих 

привредних и других делатности. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Област метрологије до сада је била уређена Законом о метрологији („Службени 

гласник РС”, број 15/16) и подзаконским актима донетим на основу тог закона. Важећи 

закон је у потпуности усклађен са европскима правилима и резултат је даљег 

усаглашавања области метрологије у Републици Србији са праксом која се у овој 

области примењује у Европској унији. 

Један од разлога за доношење новог Закона о метрологији садржан је у потреби 

усклађивања важећег закона са одредбама Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 - др.закон и 95/18). Наиме, важећим законом 

је прописано да метролошки надзор врши Дирекција за мере и драгоцене метале, преко 

лица овлашћених за вршење тог надзора (метролошки инспектори), који морају да 

имају положен стручни испит за метролошког инспектора, као и службену 

легитимацију. Министар надлежан за послове метрологије подзаконским актима 

прописује садржај и начин спровођења стручног испита за метролошког инспектора, 

као и образац и садржину службене легитимације инспектора, услове под којима се та 

легитимација издаје и престаје да важи, начин уништавања, као и начин вођења 

евиденције о издатим службеним легитимацијама. Такође је прописано и да начин 

вршења метролошког надзора ближе уређује Влада. 

С тим у вези, Нацртом закона је предвиђено да метролошки надзор, као и надзор 

над употребом законског времена у Републици Србији спроводи Дирекција за мере и 

драгоцене метале, и то у складу са прописима којима се уређује тржишни и 

инспекцијски надзор. У погледу услова које мора да испуњава метролошки инспектор, 

као и у погледу поседовања службене легитимације инспектора, Нацртом закона се 

врши упућивање на закон којим се уређује инспекцијски надзор, чиме је извршено 

додатно усклађивање са Законом о инспекцијском надзору. Такође, Нацртом закона се 

врши даље усклађивање са одредбама Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 98/18 - аутентично тумачење). 

Следећи разлог за доношење новог Закона о метрологији садржан је у потреби 

новог разграничења послова у области метрологије између министарства надлежног за 

послове метрологије – Министарства привреде (у даљем тексту: Министарство) и 

Дирекције за мере и драгоцене метале, као органа управе у саставу Министарства 

привреде (у даљем тексту: Дирекција).  

С тим у вези, Нацртом закона се предлаже измештање надлежности за именовање 

тела за оверавање мерила (садашњи послови овлашћивања тела), које по важећем 

закону обавља Дирекција, а које ће убудуће да обавља Министарство. Дирекција ће у 

оквиру нових послова предвиђених Нацртом закона, издавати лиценце физичким  

лицима која испуњавају прописане услове за обављање послова оверавања мерила у 
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одговарајућој области, чиме се омогућава и другим физичким лицима, а не само 

запосленим или ангажованим лицима у телу за оверавање мерила, да прибаве лиценцу, 

уколико испуњавају прописане услове. Дирекција решењем издаје лиценцу физичком 

лицу. Будући да запослени у Дирекцији поседују специфична стручна знања у погледу 

различитих врста мерила за чије оверавање се и врши именовање тела (садашње 

овлашћивање), предложено је да Дирекција проверава испуњеност услова за обављање 

послова оверавања мерила, након чега правном лицу издаје акт о оспособљености за 

обављање тих послова и врши проверу оспособљности. Предложеним решењем јасно 

се разграничавају послови Министарства и Дирекције у погледу именовања тела за 

оверавање мерила и избегава ситуација у којој орган који врши оверавање мерила 

(Дирекција) истовремено спроводи и именовање других тела која оверавају исте врсте 

мерила.  

У погледу услова које правна лица, подносиоци захтева, морају да испуне да би 

били именовани за обављање послова оверавања мерила, уместо положеног стручног 

испита особља подносиоца захтева које ће оверавати мерила, прописаног важећим 

законом, Нацртом закона се уводи обавеза поседовања одговарајуће лиценце за то 

особље, коју издаје Дирекција. Такође, за разлику од важећег закона у складу са којим 

је поседовање сертификата о акредитацији прописано као један од услова за 

овлашћивање тела за обављање послова оверавања мерила, Нацртом закона се 

успоставља систем који омогућава да у поступку који се у Министарству води по 

поднетом захтеву за именовање тела, правно лице, подносилац захтева, може 

доказивати испуњеност услова за именовање или актом о оспособљености правног 

лица који издаје Дирекција или сертификатом о акредитацији прибављеним у поступку 

акредитације. У случају доказивања испуњености прописаних услова сертификатом о 

акредитацији, подносилац захтева је у обавези да докаже и испуњеност услова који се 

односи на поседовање одговарајуће лиценце за особље које ће обављати послове 

оверавања мерила.  

У области оверавања мерила, Нацртом закона је, у циљу повећања активности 

Дирекције у обављању ових послова, предложено да Дирекција оверава све врсте 

мерила које подлежу законској контроли, а не само оне врсте мерила за чије оверавање 

нема овлашћених тела. Овим се отвара могућност Дирекцији да прошири обим посла у 

области оверавања мерила и на оне врсте мерила чије оверавање сада спроводе 

овлашћена тела, самим тим унапређује се тржиште услуга оверавања, и позитивно 

утиче на конкуренцију, јер се привредним субјектима пружа могућност избора. Такође, 

задржано је решење из важећег закона по коме одређене врсте мерила прописане 

подзаконским актом може да оверава само Дирекција.  

У овој области, досадашња овлашћена тела која обављају послове оверавања 

мерила, не мењају област активности, али мењају назив и зваће се именована тела за 

оверавање мерила, чиме се ова област усклађује се принципима именовања тела за 

оцењивање усаглашености из Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање 

усаглашености. Нацртом закона послови оверавања мерила више нису предвиђени као 

„поверени послови”, јер је та одредба важећег закона стварала проблеме у пракси 

(превасходно у погледу примене закона којима се уређују буџетски систем и таксе), а 

укида се и обавеза именованих тела за оверавање мерила (садашња овлашћена тела) да 

ценовнике/измене ценовника достављају Министарству на сагласност. Тиме ће се 

омогућити тржишно формирање цене услуге оверавања мерила и допринети 

успостављању тржишне конкуренције између тела која обављају послове оверавања 

мерила.  

У циљу даљег унапређења послова метрологије, у области дистрибуције законског 

времена Републике Србије, која важећим законом није разрађена, Нацртом закона се, 
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као нов посао Дирекције, предлаже дистрибуција законског времена са ограниченим 

приступом која је доступна привредним субјектима и другим правним лицима за 

сопствене потребе или за потребе даље дистрибуције. Поред Дирекције, ту 

дистрибуцију моћи ће да спроводе и привредни субјекти и друга правна лица која 

преузимају законско време од Дирекције и којима је Дирекција одобрила даљу 

дистрибуцију законског времена.  

 У области одобрења типа мерила, Нацртом закона се прецизније уређује ова област 

и дефинише да се тај поступак односи само на нехармонизовану област. Предвиђено је   

да Дирекција издаје сертификат о одобрењу типа мерила (садашња уверења о 

одобрењу типа мерила), а да се обавештења о издатим и повученим исправама о 

одобрењу типа мерила објављују у гласилу Дирекције и да су јавно доступна на 

интернет страници Дирекције. 

 За мерила у употреби, новина предложена Нацртом закона односи се на лица која 

продају воду, електричну енергију, топлотну енергију и природни гас (без обзира да ли 

су власници мерила или не), која, поред обавеза које су заједничке за све власнике 

мерила, имају додатну обавезу да воде евиденцију о комуналним мерилима, која 

садржи  податке о почетку употребе мерила, као и о одржавању и оверавању мерила у 

употреби, чиме ће се омогућити квалитетније уређење ове области. Новина је и 

одредба која омогућава власницима мерила (осим лицима која продају воду, 

електричну енергију, топлотну енергију и природни гас), да обавезу подношења 

мерила на периодично оверавање, могу уговором пренети на корисника мерила.   

Код означавања мерила приликом њиховог оверавања, у Нацрту закона је 

задржано решење из важећег закона према коме Министар прописује врсту, облик и 

начин стављања жигова који се употребљавају при оверавању мерила и рок њиховог 

важења. Имајући у виду да је организовање производње жигова и њихова дистрибуција 

Нацртом закона предложена као нов посао Дирекције, проширено је овлашћење 

министра да уреди и начин чувања, евидентирања и раздуживања жигова које користе 

именована тела за оверавање мерила.  

У области надзора, као последица већ поменутог разграничења послова између 

Министарства и Дирекције, Нацртом закона је предложено да надзор над радом 

именованих тела за оверавање мерила (садашња овлашћена тела), врши Министарство, 

као орган који ће уједно и именовати та тела, за разлику од важећег закона у складу са 

којим тај надзор врши Дирекција. У погледу надзора над радом именованих тела за 

оцењивање усаглашености мерила, задржано је решење из важећег закона по коме тај 

надзор врши Министарство. Предложеним решењима којима се врши концентрисање и  

груписање послова у истом субјекту, и то, с једне стране, послова именовања тела за 

оверавање мерила (садашња овлашћивања), односно послова именовања тела за 

оцењивање усаглашености мерила, као и с друге стране, послова надзора над 

субјектима који обављају те послове, доприноси се рационалнијем и ефикаснијем 

обављању послова у вези са именовањем тела и надзором над тим телима. 

У Нацрту закона задржано је решење из важећег закона да метролошки надзор 

(надзор над мерилима, претходно упакованим производима и мерним боцама који се 

стављају на тржиште, надзор над мерилима у употреби, као и надзор над правилном 

употребом законских мерних јединица), спроводи Дирекција, преко метролошких 

инспектора, односно лица овлашћених за вршење метролошког надзора. У вези са 

новим активностима Дирекције које се односе на дистрибуцију законског времена РС,  

Нацртом закона је, као нова активност Дирекције у надзору, предвиђен надзор над 

употребом законског времена у РС.  

Предлагач је, ради стварања услова за испуњавање захтева за чланство Републике 

Србије у Светској трговинској организацији (СТО) и ЕУ, приликом израде овог закона, 
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поред осталог, имао у виду елементе међународних докумената Међународне 

организације за законску метрологију (International Organization of Legal Metrology – 

ОIМL D1, ОIМL D9 и ОIМL D16). Такође, овај закон преузима појмове и дефиниције 

Међународног речника термина у законској метрологији, као и појмове и дефиниције 

Међународног речника основних и општих термина у метрологији. 

Будући да се сва нова решења предложена овим законом односе на материју која 

се није могла уредити другим правним актом, а имајући у виду и обим предложених 

измена у односу на важећи Закон о метрологији, доношење новог Закона о метрологији 

представља једину могућност.  

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

Чл. 1, 2. и 3. Нацрта закона дефинишу се предмет, циљ и примена закона. 

Чланом 4. Нацрта закона прописује се начело јавности према коме су резултати 

мерења која се врше, на захтев или за потребе државних органа, у јавном интересу, 

нарочито у области заштите здравља и опште безбедности, као и заштите животне 

средине, доступни правним и физичким лицима у складу са прописима којима се 

уређује доступност информација од јавног значаја.  

У члану 5. Нацрта закона дефинише се значење кључних појмова који се 

користе за потребе овог закона. Тако се Нацртом закона по први пут дефинише појам 

„комуналног мерила”. У циљу уподобљавања са значењем одређених термина из 

закона којим су уређени технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, 

уместо појма из важећег закона: „стављање на располагање”, Нацртом закона се 

дефинишу појмови: „испорука на тржишту” и „стављање у употребу”, док је 

дефинисање појма: „стављање на тржиште” остало непромењено у односу на важећи 

закон. У вези са новим активностима Дирекције за мере и драгоцене метале које се 

односе на дистрибуцију законског времена РС, Нацртом закона се по први пут 

дефинишу појмови: универзално координирано време (UTC), јавно доступна 

дистрибуција времена и дистрибуција времена са ограниченим приступом. 

Чланом 6. Нацрта закона дефинисани су субјекти који у Републици Србији 

обављају послове метрологије, а то су: министарство надлежно за послове метрологије 

(у даљем тексту: Министарство), Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем 

тексту: Дирекција), именовани носиоци националних еталона, правна лица која су 

именована за обављање послова оцењивања усаглашености мерила са прописаним 

захтевима (у даљем тексту: именована тела за оцењивање усаглашености мерила), као 

и правна лица која су именована за обављање послова оверавања мерила (у даљем 

тексту: именована тела за оверавање мерила).  

Чланом 7. Нацрта закона дефинисани су послови које обавља министарство 

надлежно за послове метрологије, а то су: предлаже националну стратегију развоја 

метрологије, која може бити део других стратешких докумената; доноси техничке 

прописе за поједине врсте мерила; врши именовање тела за оверавање мерила и 

именовање тела за оцењивање усаглашености мерила; спроводи надзор над радом 

именованих тела за оверавање мерила, као и именованих тела за оцењивање 

усаглашености мерила. Овим чланом се дефинише и да се национална стратегија 

развоја метрологије доноси нарочито у циљу заштите потрошача и животне средине; 

организовања законских и других мерења; подршке привреди, односно планирању 

доношења техничких прописа; обезбеђивања услова за слободну трговину; 

препознавања националне метролошке институције у међународном метролошком 

систему; организације ефикасне метролошке инфраструктуре, која укључује стручна 
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тела у чијем саставу су представници заинтересованих страна; обезбеђивања 

компетентности лабораторија и особља; унапређења знања и вештина у метрологији, 

као и међусобног признавања резултата испитивања и других исправа. Дефинисано је и 

да послове који се односе на именовање тела за оцењивање усаглашености мерила, као 

и спровођење надзора над радом тих тела, Министарство обавља у складу са законом 

којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености. 

Чланом 8. Нацрта закона прописано је да Дирекција има својство правног лица, 

са правима и дужностима утврђеним законом, да је седиште Дирекције у Београду, као 

и да Дирекција може образовати подручне унутрашње јединице, које немају својство 

правног лица. 

Чланом 9. Нацрта закона прописано је да се Дирекција финансира из буџета 

Републике Србије, као и из других извора, у складу са законом. Дефинисано је да се за 

спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, 

испитивања претходно упакованих производа и мерних боца ради провере 

испуњености метролошких захтева, као и других послова којe спроводи Дирекција у 

складу са овим законом плаћају таксе, да је висина такси иста за страна и домаћа лица, 

као и да се таксе уплаћују се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета 

Републике Србије. 

Чланом 10. Нацрта закона дефинисани су послови које обавља Дирекција у 

области метрологије, и то: стара се о систему законских мерних јединица у Републици 

Србији; развија, остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне Републике 

Србије; именује, усклађује и надзире рад именованих носилаца националних еталона; 

обезбеђује метролошку следивост кроз поступке еталонирања, испитивања и кроз 

друге послове у сврху преношења вредности величина; истраживањe и развој у области 

метрологије; обавља послове у сврху утврђивања испуњености метролошких и осталих 

захтева за претходно упаковане производе и за мерне боце; води регистар пакера 

којима је одобрена употреба знака усаглашености количине претходно упакованих 

производа и одобрених ознака произвођача мерних боца; одобрава употребу знака 

усаглашености количине претходно упакованог производа, као и знака произвођача 

мерних боца;  учествује, односно представља Републику Србију у раду међународних и 

регионалних метролошких организација, обезбеђује извршавање oбавеза којe 

произлазе из чланства у тим организацијама, и успоставља сарадњу у области 

метрологије; спроводи метролошки надзор и као новa активност Дирекције у надзору, 

спроводи надзор над употребом законског времена у Републици Србији.  

Нацртом закона предлаже се измештање надлежности за именовање тела за оверавање 

мерила (садашњи послови овлашћивања тела), које по важећем закону обавља 

Дирекција, а које ће убудуће да обавља Министарство. С тим у вези, будући да 

запослени у Дирекцији поседују специфична стручна знања у погледу различитих 

врста мерила за чије оверавање се и врши именовање тела (садашње овлашћивање), у 

оквиру нових послова Дирекције, Нацртом закона је предложено да Дирекција 

проверава испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила, након чега 

правном лицу издаје акт о оспособљености за обављање тих послова и врши проверу 

оспособљности. Предложеним решењем јасно се разграничавају послови 

Министарства и Дирекције у погледу именовања тела за оверавање мерила и избегава 

ситуација у којој орган који врши оверавање мерила (Дирекција) истовремено 

спроводи и именовање других тела која оверавају исте врсте мерила. Даље, овим 

чланом је предложено да Дирекција обавља послове оцењивања усаглашености, за 

поступке за које је именована од стране надлежног министарства; организује 

оверавање и оверава мерила која подлежу законској контроли; одобрења типа мерила у 

нехармонизованој области; организује и обавља послове метролошке експертизе; 
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учествује у изради националне стратегије развоја метрологије; води регистар оверених 

мерила и мерила чије је оверавање одбијено, као и друге евиденције прописане овим 

законом; обезбеђује метролошке информације, издаје гласило и бави се издавачком 

делатношћу. Будући да област дистрибуције законског времена Републике Србије 

важећим законом није разрађена, Нацртом закона је предложено да Дирекција 

остварује законско време Републике Србије; организује и врши дистрибуцију 

законског времена Републике Србије и води регистар дистрибутера законског времена. 

Даље, Дирекција пружа стручну помоћ и информације у области метрологије; врши 

обуке за обављање послова у области метрологије. Као нов посао Дирекције Нацртом 

закона је предложено да Дирекција  организује и спроводи активности у вези стицања 

и обнављања лиценце за обављање послова оверавања мерила у складу са овим 

законом и води евиденцију издатих лиценци. Такође, Дирекција организује 

производњу и дистрибуцију жигова којима се означава мерило на тржишту, односно у 

употреби; производи и сертификује референтне материјале; спроводи 

међулабораторијска поређења; припрема стручне основе, односно учествује у 

припреми прописа из области метрологије и обавља и друге послове у складу са овим и 

посебним законом. Овим чланом је прописано и да је Дирекција дужна да обавља и 

послове оверавања оних мерила за чије оверавање нема именованих тела.  

Члан 11. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на именована тела за 

оверавање мерила. Досадашња овлашћена тела која обављају послове оверавања 

мерила, не мењају област активности, али мењају назив и зваће се именована тела за 

оверавање мерила, чиме се ова област усклађује се принципима именовања тела за 

оцењивање усаглашености из Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање 

усаглашености. Овај члан Нацрта закона прописује да правна лица могу бити 

именована за обављање послова оверавања мерила ако испуњавају услове који се 

нарочито односе на правни статус; затим, услов у погледу запослених и ангажованих 

лица која стручну оспособљеност доказују поседовањем одговарајуће лиценце особља 

за обављање послова оверавања мерила; услов у погледу просторија, опреме за рад и 

потврђене мерне могућности; независности и непристрасности у односу на лица 

повезана са мерилом које је предмет оверавања; поступања по притужбама на рад и 

примедбама на донете одлуке; поверљивости, односно чувања пословне тајне, као и 

услов у погледу осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима у вези 

са пословима оверавања мерила. Овим чланом је прописано и да Министар надлежан 

за послове метрологије (у даљем тексту: Министар) ближе  прописује услове за 

именовање тела за оверавање мерила.   

 Члан 12. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на нову активност 

Дирекције, као последицу новог разграничења послова између Министарства привреде 

и Дирекције и измештања надлежности за именовање тела за оверавање мерила 

(садашњи послови овлашћивања тела), које по важећем закону обавља Дирекција, а 

које ће убудуће да обавља Министарство. С тим у вези, у оквиру нових активности  

Дирекције предложених Нацртом закона, Дирекција ће проверавати испуњеност услова 

које правна лица морају да испуне да би била именована за обављање послова 

оверавања мерила и издавати, решењем, акт о оспособљености за обављање послова 

оверавања мерила. Акт о оспособљености се издаје на одређено време, и то на период 

који није краћи од три године. Дирекција спроводи провере оспособљености које могу 

бити редовне и ванредне, и у њима могу учествовати и представници Министарства. 

Након спроведене провере оспособљености Дирекција доноси решење о одржавању 

или одузимању акта о оспособљености, о чему обавештава Министарство. О издатим 

актима о оспособљености за обављање послова оверавања мерила Дирекција води 

евиденцију, коју чини јавно доступном. Против решења о издавању акта о 
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оспособљености, као и о одржавању и одузимању акта о оспособљености може се 

изјавити жалба Министарству у року од 15 од дана достављања решења. Решење 

Министарства је коначно и против њега се може покренути управни спор, а на питања  

која овим законом нису посебно уређена, а односе се на доношење наведених решења 

из ст. 1. и 4. овог члана примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни 

поступак. Овим чланом је прописано и да Министар ближе уређује начин издавања и 

одржавања акта о оспособљености, период важења тог акта, као и начин провере 

оспособљености за обављање послова оверавања мерила. 

Члан 13. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на нову активност 

Дирекције која се огледа у издавању лиценце за обављање послова оверавања мерила, 

и која је такође последица новог разграничења послова између Министарства привреде 

и Дирекције, односно измештања надлежности за именовање тела за оверавање мерила 

(садашњи послови овлашћивања тела), са Дирекције на Министарство. С тим у вези 

Нацртом закона је предложено да Дирекција решењем издаје лиценцу физичком лицу 

које испуњава прописане услове за обављање послова оверавања мерила у 

одговарајућој области, чиме се омогућава и другим физичким лицима, која нису 

особље тела за оверавање мерила, да прибаве лиценцу, уколико испуњавају прописане 

услове. Запослени и друга ангажована лица за обављање послова оверавања мерила у 

обавези су да прибаве и одржавају лиценцу, а трошкове издавања лиценце сноси 

подносилац захтева за издавање лиценце. Издату лиценцу Дирекција ће одузети, 

односно суспендовати на одређено време, решењем, ако утврди да лице из става 2. 

несавесно, незаконито, односно нестручно обавља послове за које му је лиценца издата 

или ако му је лиценца издата на основу нетачних или неистинитих података. Овим 

чланом је прописано и да се против решења којим је издата лиценца, као и против 

решења о одузимању, односно суспендовању лиценце може изјавити жалба 

Министарству у року од 15 од дана достављања решења, да је решење Министарства 

коначно и да се против њега  може покренути управни спор. Физичко лице коме је 

лиценца суспендована на одређено време, односно одузета, не може обављати послове 

оверавања мерила током периода суспензије, нити може обновити лиценцу у року од 

једне године од дана одузимања лиценце. О издатим лиценцама Дирекција води 

евиденцију и чини је јавно доступном на својој интернет страници. Лиценца није 

временски ограничена, а Дирекција проверава испуњеност услова за одржавање 

лиценце приликом битне измене прописа који се односе на поједине врсте мерила. На 

питања која овим законом нису посебно уређена, а односе се на доношење решења о 

издавању, одузимању и суспендовању лиценце примењују се одредбе закона којим се 

уређује општи управни поступак.  Министар уређује услове и начин прибављања, 

одржавања, суспендовања, односно одузимања лиценце, као и садржину и начин 

вођења евиденције издатих лиценци. 

Чланом 14. Нацрта закона прописано је да Министарство доноси решење о 

именовању тела за оверавање мерила, на захтев правног лица, уколико то лице  

испуњава прописане услове.  Наиме, Нацртом закона је предложено измештање 

надлежности за обављање послова именовања тела за оверавање мерила (садашњи 

послови овлашћивања тела), које по важећем закону обавља Дирекција, а које ће 

убудуће да обавља Министарство. При доношењу решења сматраће се да правно лице 

испуњава прописане услове за именовање, ако поседује акт о оспособљености за 

обављање послова оверавања мерила. Такође, при доношењу решења сматраће се да 

правно лице испуњава услове за именовање, осим услова који се односи на поседовање 

одговарајуће лиценце особља за обављање послова оверавања мерила, ако је обим 

послова прегледа и испитивања мерила у целости покривен обимом послова садржаних 

у сертификату о акредитацији, који је то правно лице прибавило у поступку 
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акредитације. На овај начин је правним лицима, подносиоцима захтева за именовање 

тела за оверавање мерила, омогућен избор између два начина доказивања испуњености 

прописаних услова (актом о оспособљености или сертификатом о акредитацији), с тим 

што је у случају доказивања испуњености прописаних услова серификатом о 

акредитацији, подносилац захтева у обавези да докаже испуњеност услова који се 

односи на поседовање одговарајуће лиценце особља које ће обављати послове 

оверавања мерила.  

У погледу начина и поступка именовања за обављање послова оверавања мерила 

прописано је да се спроводи у складу са законом којим су уређени технички захтеви за 

производе и оцењивање усаглашености. Решење о именовању тела је коначно, против 

њега се може покренути управни спор, а на питања која овим законом нису посебно 

уређена, а односе се на доношење тог решења примењују се одредбе закона којим се 

уређује општи управни поступак. Такође, прописано је и да Министарство као јавну 

књигу води регистар именованих тела за оверавање мерила. 

Чланом 15. Нацрта закона прописане су обавезе именованог тела за оверавање 

мерила, и то: да обавља послове оверавања мерила у складу са прописима и решењем о 

именовању; да одмах обавести Министарство о свим променама које би могле утицати 

на испуњеност прописаних услова, као и о свим променама података о именованом 

телу; да води и доставља Дирекцији евиденције о овереним мерилима, као и о 

мерилима чије је оверавање одбијено, ради уписа у Регистар оверених мерила и мерила 

чије је оверавање одбијено; да престане са обављањем послова оверавања мерила у 

периоду суспензије решења о именовању, као и да задужи и раздужи жигове за 

оверавање мерила. Овим чланом прописано је и да именовано тело, приликом 

обављања послова оверавања мерила, наплаћује трошкове оверавања мерила које сноси 

подносилац захтева за оверавање мерила у складу са ценовником, који је именовано 

тело у обавези да утврди и учини га јавно доступним. 

Чланом 16. Нацрта закона је прописано да се евиденција о овереним мерилима, 

као и о мерилима чије је оверавање одбијено, коју води именовано тело за оверавање 

мерила и доставља је Дирекцији, води у електронском облику, као и које податке та 

евиденција садржи. Именовано тело за оверавање мерила има обавезу да евиденцију 

чува у периоду важења жига, а најмање три године, као и да је доставља Дирекцији у 

првој половини текућег месеца за претходни месец. 

Чланом 17. Нацрта закона прописано је да се вођење регистра именованих тела 

за оверавање мерила, надзор над тим телима, као и друга питања везана за рад тих тела 

спроводи у складу са законом којим су уређени технички захтеви за производе и 

оцењивање усаглашености.   

Члан 18. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на Метролошки савет. 

Ради давања стручних мишљења и учествовања у реализацији пројектних задатака из 

области метрологије Влада оснива Метролошки савет као стручно саветодавно тело. 

Метролошки савет даје стручна мишљења у погледу развоја метролошког система 

Републике Србије; предлаже научне и образовне активности у области метрологије као 

и приоритете у научним истраживачко-развојним пројектима у области метрологије. 

Метролошки савет на захтев Дирекције даје стручна образложења, односно мишљења 

поводом објављених метролошких информација које су од јавног интереса. У 

Метролошки савет именују се истакнути стручњаци из области метрологије, 

представници министарстава, као и представници заинтересованих страна. 

Метролошки савет има председника и најмање шест чланова, доноси пословник о раду, 

а стручне и административне послове за потребе савета врши Дирекција. 

Члан 19. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на законске мерне 

јединице и њиме је прописано да су законске мерне јединице које се употребљавају у 
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Републици Србији: јединице Међународног система јединица (Systemе International 

d′Units, SI), као и јединице које нису обухваћене Међународним системом јединица, а 

које се могу користити у складу са овим законом. Законске мерне јединице које се 

употребљавају у Републици Србији, њихове називе, ознаке, као и начин њихове 

употребе ближе уређује Влада. 

Члан 20. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на еталоне Републике 

Србије и њиме је прописано да је еталон Републике Србије еталон који је одлуком о 

проглашењу признат као основа за додељивање вредности величине другим еталонима 

исте величине посредством непрекидног ланца еталонирања и помоћу кога се 

најтачније остварује одређена SI јединица у Републици Србији (у даљем тексту: 

национални еталон). Одлуку о проглашењу националног еталона доноси директор 

Дирекције. Дирекција развија, остварује, проглашава, чува, одржава и усавршава 

националне еталоне и обезбеђује њихову следивост до међународног нивоа. 

Национални еталони у Републици Србији служе за обезбеђење следивости резултата 

мерења помоћу које се тај резултат доводи у везу са наведеном референцом, 

посредством непрекидног ланца еталонирања, од којих свако доприноси утврђеној 

мерној несигурности. Министар ближе прописује услове и начин утврђивања 

испуњености услова за признавање националних еталона за поједине величине из става 

1. овог члана, начин провере испуњавања тих услова, садржај одлуке о проглашењу 

националног еталона, као и услове и начин укидања одлуке о проглашењу националног 

еталона. 

Члан 21. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на именоване носиоце 

националних еталона и прописује да директор Дирекције може одлуку из члана 20. 

став 1. овог закона донети и за еталон који се чува, одржава и чије се метролошке 

карактеристике унапређују од стране органа државне управе, односно другог правног 

лица. Том одлуком директор Дирекције именује за носиоца националног еталона 

одређене SI јединице орган државне управе, односно друго правно лице, на временски 

период од пет година. Овим чланом прописани су и услови које орган државне управе, 

односно друго правно лице мора да испуњава да би био именован за носиоца 

националног еталона, а ти услови се односе нарочито на стручну оспособљеност 

запослених и других ангажованих лица; просторије и опрему за рад; обезбеђење 

следивости до међународног еталона или националних еталона других држава, као и на 

услов у погледу система менаџмента лабораторијама. 

Овим чланом прописано је и да министар ближе прописује услове и начин за 

признавање националних еталона за поједине величине из става 1. овог члана, услове и 

начин за именовање носиоца националног еталона, услове и начин коришћења 

националног еталона, садржај одлуке о проглашењу националног еталона и именовању 

носиоца националног еталона, надзор над именованим носиоцима националних 

еталона, као и услове и начин укидања одлуке о проглашењу националног еталона и 

именовању носиоца националног еталона. 

Чланом 22. Нацрта закона прописано је да резултати мерења морају бити 

следиви до националних еталона или уколико их нема до међународних еталона, или 

им је употребом референтних материјала обезбеђена метролошка следивост на 

одговарајући начин. 

Члан 23. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на законско време и 

дистрибуцију законског времена Републике Србије. Дирекција организује и врши 

дистрибуцију законског времена Републике Србије као јавну дистрибуцију и 

дистрибуцију са ограниченим приступом. Нацртом закона се у области дистрибуције 

законског времена Републике Србије, која важећим законом није разрађена, као нов 

посао Дирекције предлаже дистрибуција законског времена са ограниченим приступом 
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која је доступна привредним субјектима и другим правним лицима за сопствене 

потребе или за потребе даље дистрибуције. Поред Дирекције, ту дистрибуцију моћи ће 

да спроводе и привредни субјекти и друга правна лица која преузимају законско време 

од Дирекције и којима је Дирекција одобрила даљу дистрибуцију законског времена. 

Против решења којим је Дирекција одобрила даљу дистрибуцију законског времена 

може се изјавити жалба Министарству у року од 15 од дана достављања решења. 

Решење Министарства је коначно, против њега се може покренути управни спор, а на 

питања која овим законом нису посебно уређена, а односе се на доношење решења 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. Овим чланом 

је прописано и да Министар прописује захтеве за дистрибуцију законског времена, као 

и услове и начин додељивања и одузимања одобрења. 

Чланом 24. Нацрта закона прописано је да се законскa контролa мерила, 

претходно упакованих производа и мерних боца користи у функцији: промета роба и 

услуга; заштите здравља и опште безбедности; заштите животне средине и природних 

ресурса; контроле и безбедности саобраћаја; заштите потрошача, као и у функцији 

наплате путарине, такси, тарифе, пореза, премија, казни, накнада, одштета или сличних 

врста плаћања на основу резултата мерења. Такође је прописано и да министар ближе 

прописује врсте мерила која подлежу законској контроли мерила, односно за која је 

прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености и одобрења типа мерила, 

оверавање мерила, временске интервале периодичног оверавања тих мерила, као и 

врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција, односно именована тела за оверавање 

мерила. 

Чланом 25. Нацрта закона прописују се захтеви за стављање мерила на 

тржиште и у употребу. Мерило се ставља на тржиште и у употребу ако је усаглашено 

са прописаним захтевима, ако је његова усаглашеност оцењена према прописаном 

поступку, ако је означено у складу са прописима и ако га прате прописане исправе о 

усаглашености и друга прописана документација. Министар за мерила која подлежу 

законској контроли ближе прописује захтеве које мора да испуњава мерило које се 

испоручује на тржишту, односно ставља у употребу, поступке оцењивања 

усаглашености, исправе о усаглашености, документацију која прати мерило приликом 

испоруке на тржишту, односно стављања у употребу, натписе, ознаке и жигове на 

мерилима, као и друге захтеве у погледу својстава мерила. Овим чланом прописано је и 

да се на обавезе произвођача, заступника, увозника и дистрибутера мерила, као и за 

услове, односно захтеве за именовано тело за оцењивање усаглашености мерила 

примењују одредбе закона којим се уређују технички захтеви за производе и 

оцењивање усаглашености. Такође је прописано и да се пропис из става 2. овог члана 

може позвати на српски стандард у складу са законом којим се уређују технички 

захтеви за производе и оцењивање усаглашености, као и на нормативни документ. 

Министар саставља списак српских стандарда, односно нормативних докумената у 

вези са прописима из става 2. овог члана који се објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србијеˮ. 

Члан 26. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на именована тела за 

оцењивање усаглашености мерила. Њиме је прописано да, ако је прописом из члана 25. 

став 2. овог закона утврђено да оцењивање усаглашености спроводи именовано тело, 

тим актом се утврђују и услови, односно захтеви које то тело мора да испуни. Такође је 

прописано и да се на начин утврђивања испуњености услова за именовање, начин 

именовања и рада именованог тела, вођење регистра именованих тела за оцењивање 

усаглашености мерила, пријављивање именованих тела за оцењивање усаглашености 

мерила одговарајућој међународној организацији, као и на услове и начин суспензије и 

одузимања именовања, надзор над радом именованих тела, као и на друге послове у 
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вези са именовањем, примењују одредбе закона којим се уређују технички захтеви за 

производе и оцењивање усаглашености. 

Члан 27. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на одобрење типа 

мерила. Сертификат о одобрењу типа мерила издаје Дирекција на захтев произвођача 

или његовог заступника. Ако се у поступку одобрења типа утврди да одређени тип 

мерила испуњава прописане захтеве, издаје се сертификат о одобрењу типа мерила, са 

роком важења највише до 10 година. Уколико се у том поступку утврди да одређени 

тип мерила не испуњава прописане захтеве, Дирекција доноси одлуку о одбијању 

издавања сертификата o одобрењу типа и обавештава о томе подносиоца захтева, 

наводећи разлоге за одбијање. Дирекција може повући издату исправу о одобрењу типа 

мерила у случајевима предвиђеним прописом који се односи на одобрење типа мерила, 

и у случају повлачења исправе о одобрењу типа мерила, сва мерила тог типа се повлаче 

односно опозивају, таква мерила се бришу из регистра оверених мерила и не могу се 

стављати на тржиште и у употребу, у складу са законом којим се уређују технички 

захтеви за производе и оцењивање усаглашености. Поступање по примедбама на 

издате сертификате о одобрењу типа мерила, на одлуке о неиздавању сертификата о 

одобрењу типа мерила, као и на одлуку о повлачењу исправа о одобрењу типа 

предвиђено је прописом који се односи на одобрење типа мерила. За мерило на коме је 

извршена преправка мора се спровести поновно испитивање типа мерила, односно 

оцењивање усаглашености мерила, а захтев Дирекцији подноси правно лице или 

предузетник који је извршио преправку. Овим чланом прописано је и да Министар 

ближе уређује услове и начин одобрења типа мерила, техничку документацију коју је 

потребно приложити, број мерила истог типа који треба доставити, садржај и начин 

чувања извештаја о спроведеним испитивањима, начин означавања одобреног типа 

мерила, начин чувања техничке документације и испитаних мерила, поступање по 

примедбама подносиоца захтева, као и услове и начин измене и допуне, односно 

повлачења издатог сертификата о одобрењу типа мерила. Обавештења о издатим и 

повученим исправама о одобрењу типа мерила, објављују се у гласилу Дирекције, и 

јавно су доступна на интернет страници Дирекције. 

Члан 28. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на оверавање мерила и 

прописује да оверавање мерила врше Дирекција и именована тела за оверавање мерила, 

по поднетом захтеву, а након спроведеног поступка прегледа мерила, чиме се 

потврђује да је мерило у складу са прописаним метролошким захтевима. Уколико 

Дирекција, односно именовано тело за оверавање мерила у поступку прегледа, утврди 

да одређено мерило није у складу са одобреним типом мерила, односно да не испуњава 

прописане метролошке захтеве, неће оверити мерило, о томе ће сачинити записник и 

донеће одлуку о одбијању оверавања мерила. Дирекција, односно именовано тело за 

оверавање мерила мора обезбедити могућност подношења притужби на рад и 

примедаба на донете одлуке. У погледу врсте оверавања мерила, оверавање мерила 

може бити прво, периодично или ванредно. Дирекција, односно именовано тело за 

оверавање мерила је дужно да за оверено мерило, на захтев, изда сертификат о 

оверавању мерила. Овим чланом је прописано и да министар ближе прописује начин и 

услове оверавање мерила, документацију у поступку оверавања, вођење записника, 

поступање по примедбама подносиоца захтева, начин, услове и рокове чувања 

потребне документације, као и садржај сертификата о оверавању мерила. 

Члан 29. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на прво оверавање 

мерила и прописује да првом оверавању подлежу нова мерила у нехармонизованој 

области, за која је претходно одобрен тип, као и да изузетно од наведеног, првом 

оверавању подлежу нова мерила за која није претходно одобрен тип, уколико је то 

прописано посебним прописима који се доносе на основу овог закона. Мерило на прво 
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оверавање, када је то прописано, подноси произвођач, заступник, увозник, односно 

дистрибутер мерила. 

Члан 30. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на мерила у употреби и 

прописује да се мерила употребљавају у складу са њиховом наменом, као и да морају 

да испуњавају прописане захтеве, што се потврђује периодичним оверавањем, када је 

то прописано. Овим чланом прописано је и да министар за поједина мерила прописује 

захтеве за мерила током века употребе, оверавање мерила током века употребе, методе 

мерења, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, документацију 

која прати мерило током века употребе, натписе, ознаке и жигове на мерилима, 

садржину обрасца за резултате испитивања, односно мерења, као и друге захтеве у 

погледу својстава мерила. 

Члан 31. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на обавезе власника 

мерила и прописује да су власници мерила дужни да: постављају и користе мерила на 

начин којим се обезбеђује прописана тачност мерења, као и да су у том смислу 

одговорни за техничку исправност мерила и тачност мерних резултата; да одржавају 

мерила у техничком стању које обезбеђује тачност мерења; да подносе мерила на 

периодично оверавање Дирекцији или именованом телу за оверавање мерила, по свом 

избору, у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона, као и да 

подносе мерила на ванредно оверавање за која периодично оверавање није извршено у 

прописаном року. Поред наведених обавеза, за лица која продају воду, електричну 

енергију, топлотну енергију и природни гас, без обзира да ли су власници мерила или 

не, уводи се и обавеза вођења евиденције о комуналним мерилима, која садржи 

нарочито податке о почетку употребе мерила, као и о одржавању и оверавању мерила у 

употреби, у складу са прописима. Нацртом закона се омогућава власницима мерила, 

осим лицима која продају воду, електричну енергију, топлотну енергију и природни 

гас, да своју обавезу подношења мерила на периодично оверавање, могу уговором 

пренети на корисника мерила. Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да мерило које 

више не употребљавају на видном месту означе ознаком: „мерило није у употреби”. 

 Чланом 32. Нацрта закона прописано је да периодичном оверавању подлежу 

мерила која су у употреби, у складу са прописом којим су прописане врсте мерила која 

подлежу законској контроли. 

Чланом 33. Нацрта закона прописано је да ванредном оверавању подлежу 

мерила на којима је због квара, односно других техничких недостатака, пре истека рока 

периодичног оверавања, извршена поправка, као и мерила за која периодично 

оверавање није извршено у прописаном року. Лице које је извршило поправку мерила 

из става 1. овог члана дужно je да поднесе мерило на ванредно оверавање. 

Чланом 34. Нацрта закона прописано је да се при оверавању мерила у 

Републици Србији, та мерила означавају прописаним жиговима. Именовано тело 

Дирекцији подноси захтев за задуживање жигова. Именовано тело је дужно да код 

Дирекције неискоришћене жигове раздужи након истека рока важења жига односно у 

случају доношења решења о укидању решења о именовању. Oвим чланом прописано је 

и да министар прописује врсту, облик и начин стављања жигова који се употребљавају 

при оверавању мерила, рок њиховог важења, садржај сертификата о одобрењу типа и 

сертификата о оверавању мерила, као и и начин чувања, евидентирања, задуживања и 

раздуживања жигова која користе именована тела при оверавању мерила.  

Чланом 35. Нацрта закона прописано је да жиг на мерилу, односно сертификат 

о оверавању мерила престаје да важи ако је истекао рок на који је мерило оверено; ако 

је на мерилу извршена преправка, односно поправка која може утицати на његове 

метролошке карактеристике; ако је мерило неисправно или оштећено на такав начин да 

је могло изгубити неко својство битно за оверавање; ако је жиг уништен, уклоњен, 
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промењен или на било који други начин оштећен, као и у случају када је мерило 

променом места уградње изгубило своје метролошке карактеристике. У случају када је 

жиг, односно сертификат о оверавању мерила престао да важи, такво мерило не сме се 

употребљавати, нити се може користити резултат мерења тог мерила. 

Члан 36. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на ванредни преглед 

мерила у употреби. У случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може 

тражити од Дирекције ванредни преглед мерила у употреби и издавање извештаја о 

ванредном прегледу мерила у употреби. У погледу трошкова тог прегледа, прописано 

је да трошкове сноси подносилац захтева, у случају када оверено мерило са важећим 

жигом задовољава прописане метролошке захтеве, односно власник мерила, у случају 

када мерило не задовољава прописане метролошке захтеве. Овим чланом је прописано 

и да министар прописује начин ванредног прегледа мерила, као и садржај и рок чувања 

извештаја о ванредном прегледу мерила у употреби. 

Чланом 37. прописано је да Дирекција води регистар оверених мерила и мерила 

чије је оверавање одбијено, као и да се упис података у тај регистар спроводи у складу 

са подацима које Дирекцији достављају именована тела за оверавање мерила (о 

овереним мерилима и о мерилима чије је оверавање одбијено). Дирекција на захтев 

надлежног министарства доставља информације како о овереним, тако и о мерилима 

чије је оверавање одбијено. Ради целовитости евиденције о мерилима која се стављају 

на тржиште и у употребу, овим чланом је прописано и да именовано тело за 

оцењивање усаглашености мерила доставља Дирекцији евиденцију о мерилу у чијем 

оцењивању усаглашености је учествовало, и то у року од 60 дана од дана издавања 

исправе о усаглашености.  

Члан 38. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на метролошку 

експертизу и прописује да метролошку експертизу спроводи Дирекција, након чега 

издаје извештај о извршеном прегледу. Метролошку експертизу Дирекција може 

спровести укључивањем других експерата и подуговарањем мерних могућности тела 

за оцењивање усаглашености, као и других правних лица. Трошкове метролошке 

експертизе сноси подносилац захтева. Овим чланом је прописано и да министар ближе 

прописује садржај и начин спровођења метролошке експертизе. 

Чланом 39. Нацрта закона прописано је да се претходно упаковани производи 

могу ставити на тржиште или складиштити са намером стављања на тржиште само ако 

испуњавају прописане метролошке захтеве. Дефинисано је да се у смислу овог закона, 

као претходно упаковани производи, не сматрају бесплатни узорци који се као 

претходно упаковани производи користе у маркетингу и у пружању услуга. Пакер, 

односно увозник претходно упакованих производа одговоран је за испуњавање 

метролошких и других захтева прописаних овим законом и прописима донетим на 

основу овог закона. Пакер, односно увозник претходно упакованих производа дужан је 

да обезбеди спровођење прописаног поступка утврђивања испуњености прописаних 

метролошких захтева, као и документацију којом се потврђује да претходно упаковани 

производи испуњавају прописане захтеве и њену доступност надлежним органима. 

Дирекција спроводи поступак испитивања претходно упакованих производа ради 

провере испуњености метролошких захтева и издаје сертификат о испуњености  тих 

захтева. Такође, прописано је и да министар ближе прописује начин и поступак 

испитивања претходно упакованих производа ради провере испуњености метролошких 

захтева, захтеве за опрему која се користи приликом мерења стварне количине 

претходно упакованих производа, метролошке захтеве које морају да испуне количине 

претходно упакованих производа, начин означавања количина, као и дозвољена 

одступања стварних количина од означених називних количина. 
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 Члан 40. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на знак усаглашености 

количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима. Пакер, односно 

увозник, може да стави знак усаглашености количине претходно упакованог производа 

са метролошким захтевима само након спроведеног прописаног поступка утврђивања 

испуњености метролошких захтева. Такође, пакер, односно увозник претходно 

упакованих производа који су означени знаком усаглашености мора доставити 

Дирекцији писано обавештење о таквим производима, а на основу тог обавештења 

Дирекција одобрава употребу знака усаглашености количине претходно упакованог 

производа са метролошким захтевима, о томе води евиденцију и врши регистрацију 

пакера. Такође, обавезу достављања писаног обавештења Дирекцији имају и пакери 

који имају намеру да знаком усаглашености означе претходно упаковани производ, 

односно сви они који користе знак усаглашености количине претходно упакованог 

производа са метролошким захтевима. Пакер, односно увозник претходно упакованог 

производа који је означен знаком усаглашености количине претходно упакованог 

производа са метролошким захтевима, у обавези је да обезбеди испуњеност посебних 

захтева прописаних за количину, означавање, документовање усаглашености количине 

претходно упакованих производа са метролошким захтевима, као и захтева за опрему 

која се користи у производњи и интерној контроли количине претходно упакованих 

производа. Такође, прописано је и да министар прописује величину и облик знака 

усаглашености количине претходно упакованог производа, начин постављања тог 

знака, прописани поступак утврђивања испуњености метролошких захтева, као и начин 

и услове документовања усаглашености количине претходно упакованог производа са 

метролошким захтевима. 

Члан 41. Нацрта закона прописује да ванредно испитивање претходно 

упакованих производа ради провере усаглашености са прописаним метролошким 

захтевима као и одредбама овог закона спроводи Дирекција, и то на захтев надлежног 

органа, физичког или правног лица. 

Члан 42. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на мерне боце. 

Произвођачи мерних боца, које се користе као мерне посуде за претходно упаковане 

производе, могу да ставе на тржиште мерне боце означене знаком „з” (обрнуто 

епсилон) само када имају сертификат Дирекције о испуњености метролошких захтева; 

врше проверу испуњености прописаних метролошких захтева у погледу допуштених 

одступања, као и када постављају прописане натписе и ознаке. Ознаку произвођача 

којом се на јасан и недвосмислен начин произвођач идентификује, одобрава Дирекција 

и уписује је у регистар одобрених ознака произвођача мерних боца. Такође, прописано 

је и да министар ближе прописује захтеве за мерне боце, допуштена одступања 

запремине, начин и услове одобравања ознаке произвођача, величину и облик знака 

усаглашености, начин провере испуњености прописаних метролошких захтева, као и 

натписе и ознаке на боцама као мерним посудама. 

Чланом 43. Нацрта закона прописано је да у Републици Србији важе исправе и 

знаци усаглашености мерила, претходно упакованих производа и мерних боца издати у 

иностранству, ако су издати у складу са закљученим међународним уговором чији је 

потписник Република Србија. Дирекција може издати домаћу исправу о усаглашености 

мерила на основу иностране исправе о усаглашености мерила, односно резултата 

мерења, ако су издати под условима који обезбеђују испуњеност захтева који су у 

Републици Србији прописани за та мерила. У случају да Дирекција изда домаћу 

исправу о усаглашености мерила, важи инострани заштитни жиг који је стављен на 

мерило на основу иностране исправе.              

Чланом 44. Нацрта закона прописује се да надзор над спровођењем овог закона 

врши Министарство. 
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Чланом 45. Нацрта закона прописује се да метролошки надзор и надзор над 

употребом законског времена у Републици Србији спроводи Дирекција, и то у складу 

са прописима којима се уређује тржишни и инспекцијски надзор, као и да тај надзор  

Дирекција врши преко метролошких инспектора, односно лица овлашћених за вршење 

метролошког надзора (у даљем тексту: инспектор). Овим чланом је прописано и да 

метролошки инспектор може бити лице које испуњава услове прописане законом којим 

се уређује инспекцијски надзор и да мора имати службену легитимацију у складу са 

тим законом. Овим одредбама врши се додатно усклађивање са одредбама Закона о 

инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), 

будући да је важећим Законом о метрологији прописано да метролошки надзор врши 

Дирекција за мере и драгоцене метале, преко лица овлашћених за вршење тог надзора 

(метролошки инспектори), који морају да имају положен стручни испит за 

метролошког инспектора, као и службену легитимацију. Важећим законом је такође 

прописано да министар надлежан за послове метрологије подзаконским актима 

прописује садржај и начин спровођења стручног испита за метролошког инспектора, 

као и образац и садржину службене легитимације инспектора, услове под којима се та 

легитимација издаје и престаје да важи, начин уништавања, као и начин вођења 

евиденције о издатим службеним легитимацијама. Такође је прописано и да начин 

вршења метролошког надзора ближе уређује Влада. Важећа Уредба која уређује ова 

питања Нацртом закона се ставља ван снаге, даном ступања на снагу новог закона. 

Овим чланом је прописано и да министар ближе прописује услове под којима 

легитимација престаје да важи, начин на који се уништава легитимација која је 

престала да важи, као и начин вођења евиденције о издатим службеним 

легитимацијама. Прописано је и да се на утврђивање трошкова спровођења 

испитивања за потребе метролошког надзора и надзора над употребом законског 

времена у Републици Србији примењује закон којим се уређује тржишни надзор. 

Такође, као последица нових послова Дирекције који се односе на дистрибуцију 

законског времена Републике Србије, надзор над употребом законског времена у 

Републици Србији је Нацртом закона предложен као нова активност Дирекције у 

вршењу надзора.  

Чланом 46. Нацрта закона прописује се шта се проверава приликом вршења 

метролошког надзора и надзора над употребом законског времена у Републици Србији. 

Чланом 47. Нацрта закона прописано је да, ако се у вршењу надзора над 

мерилима, претходно упакованим производима и мерним боцама који су стављени на 

тржиште утврди да не испуњавају прописане захтеве, инспектор налаже отклањање 

утврђених неправилности и недостатака у одређеном року и привремено забрањује 

њихово стављање на тржиште, до отклањања утврђених неправилности. Ако утврђени  

недостаци не буду отклоњени у одређеном року, инспектор доноси решење о 

повлачењу са тржишта мерила, претходно упакованих производа и мерних боца. 

Против тог решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове 

метрологије, у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба не одлаже 

извршење решења.      

Члан 48. Нацрта закона, аналогно члану 47. Нацрта закона прописује 

надлежности инспектора при вршењу надзора над мерилима у употреби. 

Члан 49. Нацрта закона садржи одредбе које се односе на формалну 

неусаглашеност мерила. С тим у вези, овим чланом је прописано да уколико   

инспектор утврди једну од формалних неусаглашености мерила налаже испоручиоцу, 

да у складу са прописаним обавезама, отклони неусаглашености у одређеном року. 

Овим чланом дефинисано је и да формална неусаглашеност може бити одсуство знака 

усаглашености; стављање знака усаглашености супротно одредбама овог закона и 
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прописа донетих на основу овог закона; несачињавање декларације о усаглашености, 

односно друге исправе о усаглашености у складу са захтевима техничког прописа; 

неисправно сачињавање декларације, односно друге исправе о усаглашености у складу 

са захтевима техничког прописа; недоступност или некомплетност техничке 

документације, као и друга неусаглашеност која је техничким прописом донетим на 

основу овог закона прописана као формална неусаглашеност.  

Такође је прописано и да у случају да испоручилац не отклони формалну 

неусаглашеност у одређеном року, инспектор предузима одговарајуће мере за 

ограничавање или забрану испоруке производа на тржишту или за повлачење или 

опозив производа са тржишта, у складу са законом којим се уређује тржишни надзор. 

Чланом 50. Нацрта закона прописано је да надзор над радом именованих тела за 

оцењивање усаглашености мерила врши Министарство у складу са законом којим се 

уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, као и да надзор 

над радом именованих тела за оверавање мерила у складу са овим законом врши, 

такође Министарство. 

Чланом 51. Нацрта закона дефинише се предмет провере у вршењу надзора над 

радом именованих тела за оверавање мерила. 

Члан 52. Нацрта закона садржи одредбе о суспензији и одузимању именовања 

за обављање послова оверавања мерила. Министарство ће донети решење о суспензији 

или одузимању именовања за обављање послова оверавања мерила уколико именовано 

тело за оверавање мерила престане да испуњава прописане услове, као и уколико то 

тело обавља послове оверавања мерила супротно одредбама овог закона и других 

прописа у области метрологије. Суспензија или одузимање именовања може бити у 

целости или делимично. Максималан период трајања суспензије је шест месеци од 

дана доношења решења о суспензији. Пре доношења решења о суспензији именовања 

Министарство може да одреди рок за отклањање недостатака који не може бити дужи 

од 60 дана. Током трајања суспензије именовања, именовано тело за оверавање мерила 

не сме обављати послове оверавања мерила који су предмет суспензије.  

Овим чланом прописано је и да у случају да именовано тело за оверавање 

мерила током трајања суспензије именовања обавља послове оверавања мерила, или не 

отклони неусаглашеност до истека суспензије, Министарство доноси решење о 

одузимању именовања за послове који су предмет суспензије. У случају одузимања 

именовања због обављања послова оверавања мерила супротно одредбама овог закона 

и других прописа у области метрологије, именовано тело за оверавање мерила не може 

поднети захтев за именовање за исте послове у периоду од годину дана од дана 

правноснажности решења о одузимању именовања. Овим чланом прописани су и 

случајеви у којима ће Министарство, без одређивања рока за отклањање утврђених 

неправилности и недостатака и без претходне суспензије, одузети именовање у целости 

или делимично (нпр. ако се утврди да именовано тело није вратило неупотребљене 

жигове које је задужило од Дирекције итд.). Прописано је и да ће Министарство 

суспендовати, односно одузети именовање ако се на основу обавештења именованог 

тела за оверавање мерила из члана 15. тачка 2) овог закона утврди да је именовано тело 

за оверавање мерила престало да испуњава прописане услове. Приликом надзора над 

радом именованих тела за оверавање мерила може се донети ново решење о 

утврђивању смањења обима именовања. Решење о суспензији или одузимању 

именовања за обављање послова оверавања мерила, као и решење о утврђивању 

смањења обима именовања је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

На питања која овим законом нису посебно уређена, а односе се на доношење решења 

о суспензији, одузимању именовања, као и смањењу обима именовања, примењују се 

одредбе закона којима се уређује општи управни поступак. Члан дефинише и да се 
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именовано тело брише из регистра именованих тела за оверавање мерила на основу 

коначног решења о одузимању именовања. 

Чланом 53. Нацрта закона прописују се казнене одредбе. 

Чланом 54. Нацрта закона прописује се да инспектор неће поднети захтев за 

покретање прекршајног поступка против испоручиоца за кога је утврђено да је први 

пут испоручио на тржиште формално неусаглашен производ, под условом да је 

неусаглашеност отклоњена у року који је одредио инспектор. 

Чланом 55. Нацрта закона прописују се рокови у којима ће се донети 

подзаконски акти за спровођење овог закона, као и Одлука Владе о оснивању 

Метролошког савета.   

Чланом 56. Нацрта закона прописано је да ће се до доношења аката  

прописаних овим законом примењивати прописи донети на основу Закона о 

метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), уколико нису у супротности са овим 

законом. 

Члан 57. прописује да Метролошки савет који је основан Одлуком о оснивању 

метролошког савета („Службени гласник РС”, број 7/18), наставља да ради до 

доношења нове Одлуке Владе. Овај члан такође прописује прелазне одредбе у вези са: 

важењем издатих Уверења о одобрењу типа мерила у хармонизованој области, осим за 

неаутоматске ваге; сертификата и других исправа о одобрењу типа и оверавању 

мерила, као и ознака, односно државних жигова; радом овлашћених тела која су 

овлашћена за обављање послова оверавања мерила до дана ступања на снагу овог 

закона која настављају да раде као именована тела за оверавање мерила до дана истека 

рока решења о овлашћивању; радом Именованих носилаца националних еталона који 

настављају да раде као именовани носиоци националних еталона; важењем решења 

која се односе на овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за 

обављање послова оверавања мерила; важењем решења о признавању иностраних 

уверења, жигова и знакова усаглашености; обавезама запослених у овлашћеним телима 

за оверавање мерила да прибаве лиценцу у року од две године од дана ступања на 

снагу подзаконског акта којим се прописује прибављање лиценце за оверавање мерила 

итд. Овим чланом је прописано и да даном ступања на снагу овог закона одобрени 

ценовници овлашћених тела за оверавање мерила престају да важе и бришу се из 

Регистра овлашћених тела за оверавање мерила. 

Чланом 58. Нацрта закона прописано је да се поступци оцењивања 

усаглашености, поступци испитивања и одобрења типа мерила, односно оверавања 

мерила започети до дана ступања на снагу овог закона, морају окончати у складу са 

одредбама новог закона. 

Чланом 59. Нацрта закона прописано је да се поступци који се односе на 

овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова 

оверавања мерила, започети до дана ступања на снагу овог закона, морају окончати у 

складу са одредбама Закона према којем су започети. Тела за оверавање мерила која су 

овлашћена у складу са тим законом, уписују се, као именована тела за оверавање 

мерила, у Регистар именованих тела за оверавање мерила.  

Чланом 60. Нацрта закона прописано је да ће се уверења о положеном стручном 

испиту узети у обзир приликом поступка издавања лиценци у делу који задовољава 

захтеве за издавање лиценци. Такође је прописано и да ће се за захтеве за издавање 

лиценце за обављање послова оверавања мерила, у прелазном периоду до прописивања 

таксе за издавање лиценце, примењивати такса прописана за полагање стручног испита 

за обављање послова оверавања мерила. 

Чланом 61. Нацрта закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона 

престаје да важи Закон о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), Уредба о 



18 
 

начину вршења метролошког надзора („Службени гласник РС”, број 79/17), као и 

Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила 

(„Службени гласник РС”, број 34/17).  

Чланом 62. Нацрта закона прописано је ступање на снагу овог закона.   

  

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ 

ЗАКОНА 

За спровођење овог закона у току 2019. године нису потребна додатна средства из 

буџета Републике Србије, јер су иста већ опредељена Законом о буџету Републике 

Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), на Разделу 21, Глава 21.1, 

Програм 1503, Функција 130, Програмска активност/Пројекат 0004 Развој метролошког 

система, у износу од 198.763.000 динара.  

 

 

 


