
Извештај о спроведеној анализи ефеката Нацрта закона о метрологији 

ПРИЛОГ 2 

Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене која се 

предлаже 

 Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи 

прате и које су њихове вредности? 

У области метрологије Министарство привреде води регистар овлашћених тела 

(привредних субјеката) који обављају послове оверавања мерила и регистар именованих 

тела за оцењивање усаглашености мерила. Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем 

тексту: Дирекција) као орган управе у саставу Министарства привреде у сарадњи са PTB – 

Метролошким институтом Савезне републике Немачке је у поступку формирања 

евиденције мерила која подлежу законској контроли. 

У вези са наведеним тренутно је уписано у регистар овлашћених тела која обављају 

оверавање мерила 75 привредна субјекта, односно тела која обављају наведене послове и 

око 300 лица која су запослена или ангажована у тим телима на обављању послова 

оверавања мерила. 

Такође, у регистар именованих тела за оцењивање усаглашености мерила поред 

Дирекције уписано је 4 именованих тела за оцењивање усаглашености мерила. 

Према актуелној евиденцији коју води Дирекција у Републици Србији је око 6 000 000 

мерила која подлежу законској контроли. 

У 2019. години од стране Дирекције и овлашћених тела оверено је око 505 000 

мерила од тога Дирекција је оверила 1 850 мерила. 

Увидом у ове податке може се пратити ниво пословне активности у једном 

сегменту метролошког система као што је обављање послова оверавања мерила, у којем су 

пре свега активна микро и мала предузећа, као и  Јавна предузећа.  

Могућности мерења и еталонирања (у даљем тексту: CMCs) Дирекција, као и 

других националних метролошких института објављују се у бази KCDB Међународног 

бира за тегове и мере BIPM. На крају 2019. године Дирекција је имала укупно 148 CMCs, 

за различите области мерења и еталонирања, док је ИНН„ВИНЧА” има 18 CMCs, у бази 

KCDB BIPM. 

Ови показатељи се прате из разлога што Дирекција и ИНН„ВИНЧА” врше услуге 

мерења и еталонирања за привредне субјекте и заинтересована лица, и уколико Дирекција 

и ИНН„ВИНЧА” немају могућност за одређена еталонирања, привредни субјекти их 

морају спровести у иностранству што повећава трошкове пословања. 

Дирекција је у 2019. години еталонирала 2850 еталона и мерила, док је ИНН„ВИНЧА” 

извршила преко 1400 еталонирања и озрачивања по поднетим захтевима заинтересованих 

лица. 

 

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне политике или 

пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике или прописа и 

образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним вредностима. 

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



гласник РС”, број 15/16, у даљем тексту: Закон), као и подзаконским актима донетим на 

основу тог закона.  

 У складу са важећим законом, Дирекција спроводи поступак овлашћивања 

привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила, 

односно решењем, у управном поступку, утврђује испуњеност услова за обављање 

послова оверавања мерила.  

Новим законским решењем по којем би Дирекцији било дозвољено да оверава све 

врсте мерила ствара се могућност сукоба интереса у случају када би истовремено 

Дирекција спроводила поступак утврђивања испуњености услова привредних субјеката за 

обављање послова оверавања мерила. 

Такође, важећим законом прописано је да послове оверавање мерила обављају 

овлашћена  тела (привредни субјекти и друга правна лица која испуњавају прописане 

услове) и Дирекција (оверава само она мерила за чије оверавање није прописано да их 

оверавају овлашћена тела, као и мерила за чије оверавање нема овлашћених тела). 

Уочено је да овакво законско решење када су у питању мерила за која постоји мали 

број овлашћених тела, неповољно утиче на корисника мерила у смислу рокова и цене 

оверавања. 

Статус поверених послова који се огледао у спровођењу управног поступка, 

наплаћивање републичке административне таксе, временског ограничења важења решења 

о овлашћивању, као и захтевом да се приходи од послова оверавања уплаћују у буџет 

отежавао је пословање овлашћеним телима. Имајући у виду да су послови оверавања пре 

свега стручне и техничке природе, у циљу ефикаснијег пословања привредних субјеката 

који обављају послове оверавања потребно је пронаћи нова законска решења. 

Важећим законом прописано је да привредни субјекти и друга правна лица могу 

обављати послове оверавања мерила (могу бити овлашћени) ако испуњавају услове, који 

су прописани законом, а ближе уређени подзаконским актом. С тим у вези, прописано је 

да је један од услова за обављање послова оверавања мерила - поседовање сертификата о 

акредитацији. 

Пракса је показала да решење из важећег закона о обавезности акредитације за 

потребе овлашћивања, у неким случајевима није у довољној мери адекватно за област 

мерила. Наиме, послови контролисања мерила, који су садржани у Обиму акредитације, 

као прилогу уз Сертификат о акредитацији, нису идентични са пословима оверавања 

мерила, из разлога што оверавање мерила подразумева преглед чији је резултат 

означавање (жигосање) мерила, односно издавање уверења о оверавању мерила. Такође, 

овлашћена тела су често имала примедбе на трошкове, као и време трајања поступка 

акредитације. 

У складу са одредбама важећег закона, овлашћена тела, чији се рад заснива на  

пружању услуге оверавања мерила великом броју привредних субјеката, имају обавезу да 

утврде ценовник (висину трошкова за оверавање мерила), на који, након спроведеног 

поступка сагласност даје Министарство, а на основу критеријума које ближе уређује 

министар. На основу поднетих захтева овлашћених тела и достављених ценовника/измена 

ценовника, Министарство привреде је у 2017. години дало сагласност на 10 ценовника и 2 

измене ценовника овлашћених тела, у 2018. години - на 5 ценовника овлашћених тела, у 

2019. години - на 3 ценовника и 1 измене ценовника овлашћених тела, као и у 2020. 

години - на 3 ценовника и 6 измене ценовника овлашћених тела. 

Увођењем поступка сагласности на ценовник, овлашћено тело није могло да започне 



своје активности одмах по добијању решења о овлашћивању, што је неповољно утицало 

на пословање овлашћеног тела. Такође контролисане цене за послове оверавања су 

спутавале тржишно надметање тела за оверавање у обављању својих послова, што је 

индиректно утицало на трошкове корисника мерила који подлежу законској конроли. 

 

 

3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која се 

предлаже и у чему се тај значај огледа? 

Утврђивање Предлога закона планирано је Планом рада Владе за IV квартал 2021. 

године. Врши се и усклађивање са Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем 

управном поступку. 

 

  

4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке и 

последице проблема. 

Имајући у виду да су након ступања на снагу Закона донети системски закони и то 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/16 - 

аутентично тумачење) и Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 

36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) неопходно је усагласити Закон у делу који уређује 

управни поступак, као и у делу који уређује инспекцијски надзор у области метрологије.  

Законско решење да послове оверавање мерила обављају овлашћена  тела 

(привредни субјекти и друга правна лица која испуњавају прописане услове) и Дирекција 

(оверава само она мерила за чије оверавање није прописано да их оверавају овлашћена 

тела, као и мерила за чије оверавање нема овлашћених тела), када су у питању мерила за 

која постоји мали број овлашћених тела, неповољно утиче на корисника мерила у смислу 

рокова и цене оверавања. 

Статус поверених послова који се огледао у спровођењу управног поступка, 

наплаћивање републичке административне таксе, временског ограничења важења решења 

о овлашћивању, као и захтевом да се приходи од послова оверавања уплаћују у буџет 

отежавао је пословање овлашћеним телима. Имајући у виду да су послови оверавања пре 

свега стручне и техничке природе, у циљу ефикаснијег пословања привредних субјеката 

који обављају послове оверавања потребно је пронаћи нова законска решења. 

Пракса је показала да решење из важећег закона о обавезности акредитације за 

потребе овлашћивања, у неким случајевима није у довољној мери адекватно за област 

мерила. Наиме, послови контролисања мерила, који су садржани у Обиму акредитације, 

као прилогу уз Сертификат о акредитацији, нису идентични са пословима оверавања 

мерила, из разлога што оверавање мерила подразумева преглед чији је резултат 

означавање (жигосање) мерила, односно издавање уверења о оверавању мерила. Такође, 

овлашћена тела су често имала примедбе на трошкове, као и време трајања поступка 

акредитације. 

Важећи закон, осим дефинисања појма и прописивања дистрибуције времена као 

једног од послова Дирекције, не садржи одредбе којима се даље разрађује ова област, 

наведени проблем није било могуће решити у оквиру постојећег регулаторног оквира. 

 

 



 

 

5) Која промена се предлаже? 

С обзиром на врсту послова које обавља Дирекција као орган управе у саставу 

Министарства привреде у области метрологије предложеним решењима предвиђено је да 

се начин обављања тих послова у потпуности усагласи са одредбама Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/16 - аутентично тумачење) и 

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

95/18) и испуне обавезе прописане наведеним законима. 

Предложено је да Дирекција може да оверава све врсте мерила која подлежу 

законској контроли, тј. може да оверава мерила и за која постоје овлашћена (будућа 

именована) тела за оверавање. 

Овлашћена тела за оверавање мерила би променила назив и постала именована тела 

за оверавање мерила, односно послови оверавања мерила не би били „поверени” послови, 

а укида се и рок важења решења о овлашћивању (будуће именовањe).  

Уводи се други могући начин провере испуњености услова за именовање правних 

лица за оверавање мерила поред акредитације, односно и Дирекција може да спроведе 

провере испуњености услова за именовање правних лица за оверавање мерила, чиме је 

правним лицима омогућен избор на који начин ће доказати испуњеност услова, 

Министарство привреде спроводи поступак именовања. 

Законом је предвиђено да Дирекција организује и врши дистрибуцију законског 

времена као јавну дистрибуцију и дистрибуцију са ограниченим приступом. Дистрибуција 

законског времена са ограниченим приступом доступна је правним лицима за сопствене 

потребе. 

 

6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму? 

Да, потребна је. 

 

С обзиром на број од 6 000 000 мерила која подлежу законској контроли, као и да је 

тренутно 75 овлашћених тела са око 300 запослених на пословима оверавања, потребно је  

да се одредбе Закона уреде на другачији начин у циљу олакшавања пословања и 

ефикаснијег искоришћавања ресурса Дирекције и овлашћених (именованих) тела. 

 

7) На које циљне групе ће утицати предложена промена? Утврдити и представити циљне 

групе на које ће промена имати непосредан односно посредан утицај. 

Предложена решења ће утицати на: 

- правна лица која подносе захтев за именовање тела за оверавање мерила, која више неће 

морати да буду искључиво акредитована контролна тела већ могу прибавити од Дирекције 

акт о оспособљености за обављање послова оверавања мерила, те се у том смислу очекује 

смањење трошкова које су имали на име прибављања Сертификата о акредитацији, 

- именована тела за обављање послова оверавања мерила, тиме што неће бити у обавези да 

ценовнике/измене ценовника достављају Министарству привреде на сагласност, чиме се 

смањују административне процедуре, укида трошак на име плаћања републичке 



аднинистративне таксе, омогућава тржишно формирање цене услуге оверавања мерила и 

поспешује тржишна утакмица између тих тела, 

- Министарство привреде (надлежно министарство), које преузима надлежност за 

спровођење, поступка именовања тела за оверавање мерила и вршење надзора над тим 

телима; 

- Дирекцију за мере и драгоцене метале, која као орган управе у саставу Министарства 

привреде у циљу ефикаснијег организовања и обављања послова одобрења типа и 

оверавања мерила, те послове неће водити као управни поступак у првом степену као и         

     - у области времена, предложена решења утицаће: 

     - на субјекте закона (погледати горе области на које се односи, као и законе који су 

обавезујући, као нпр. закон о електронском пословању, области финансија, електричне 

енергије, саобраћаја, итд....), тако што ће их обавезати да користе јединствено, законско 

време РС за које је дефисано порекло, тачност, заштита и непрекидност испоруке 

временског податка.  

Утиче на кориснике јавне дистрибуције у смислу добијања јединственог законског 

времена. 

Код корисника дистрибуције времена са ограниченим приступом отклониће се свака 

сумња у погледу квалитета временског податка који се користи, а такође, биће отклоњена 

и могућност манипулације временским податком са њихове стране. 

Послови код којих је временски податак од битног значаја, као и комуникација са правним 

и физичким лицима овим добијају пуну валидност и правну сигурност. 

          - на грађане, решење ће позитивно утицати на грађане јер се тиме уклањају 

различите негативне ситуације које настају услед коришћења неадекватног временског 

податка. У сваком случају ће им бити обезбеђена додатна сигурност и поверење у 

временски податак који добијају (било да је то јавна дистрибуција за приватне сврхе, било 

да је дистрибуција која се користи за обављање различитих делатности). 

 

8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити жељена 

промена и о којим документима се ради? 

Не постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити 

жељена промена. 

9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа? 

Промену није могуће остварити применом важећих прописа. 

10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване трендове у 

предметној области, уколико се одустане од интервенције (status quo). 



Није могуће, питање није релевантно. 

11) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са искуством других 

држава, односно локалних самоуправа (ако је реч о јавној политици или акту локалне 

самоуправе)? 

Документ OIML D1 – Национални метролошки системи – развој институционалног 

и законодавног оквира, донет од стране Међународне организације за законску 

метрологију (OIML), је основ за израду Закона. Такође, нове и измењене одредбе у Закону 

су реализоване након размене искустава са експертима у области метрологије из 

Републике Чешке. 

Државе у окружењу и државе чланице Европске уније су такође чланице 

Међународне организације за законску метрологију (OIML). 

 

 

ПРИЛОГ 3: 

Кључна питања за утврђивање циљева 

1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва? (одговором на ово 

питање дефинише се општи циљ). 

2) Шта се предметном променом жели постићи? (одговором на ово питање дефинишу се 

посебни циљеви, чије постизање треба да доводе до остварења општег циља. У односу на 

посебне циљеве, формулишу се мере за њихово постизање). 

Променом се на нивоу друштва омогућава да се обављање послова у области 

метрологије у потпуности усагласи са одредбама Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/16 - аутентично тумачење) и Закона о 

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

испуне обавезе прописане наведеним законима.  

Прецизније прописане разграничења надлежности Министарства привреде и 

Дирекције у вези са процедуром овлашћивања (именовања) тела за оверавање мерила.   

Смањени трошкови, лакше пословање и ефикасније искоришћавање ресурса Дирекције и 

тела за оверавање мерила. 

У области дистрибуције времена, већ постоје обавезе које оправдавају доношење 

закона а које се не могу избећи јер се мора поштовати европска регулатива (примери 

финансијске регулативе и електронско пословање). На овај начин, послови код којих је 

временски податак од битног значаја, као и комуникација са правним и физичким лицима 

добијају пуну валидност и сигурност. 

 

3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних политика 

и постојећим правним оквиром, а пре свега са приоритетним циљевима Владе? 

Општи и посебни циљеви усклађени су са Законом о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/16 - аутентично тумачење) и Законом о 

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



 

4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до 

остваривања општих односно посебних циљева? 

Предложено је да Дирекција може оверавати све врсте мерила које подлежу 

законској контроли, односно обавези оверавања, чиме се избегава настајање монопола, 

односно очекује се да позитивно утиче на корисника мерила у смислу рокова и цене  

оверавања. 

Ефикаснијим искоришћавањем ресурса Дирекције и тела за оверавање мерила 

очекује се повећање броја оверених мерила и испуњење рокова периодичног оверавања. 

Решење у области дистрибуције времена ће позитивно утицати на грађане јер се 

тиме уклањају различите негативне ситуације које настају услед коришћења неадекватног 

временског податка. 

 

ПРИЛОГ 4: 

Кључна питања за идентификовање опција јавних политика 

1) Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) за остварење циља су 

узете у разматрање? Да ли је разматрана „status quo” опција? 

За оставарење циља разматрана је и „status quo” опција, међутим сви уочени 

проблеми условили су потребу мењања важећег закона. Потреба усклађивања са ЗУП-ом, 

ЗИН-ом, као и 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, 

доношење новог Закона о метрологији представља једину могућност. 

2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за постизање 

жељене промене и анализирани њихови потенцијални ефекти? 

Жељена промена у контексту уочених проблема није се могла спровести без измене 

прописа.  

3) Да ли су, поред рестриктивних мера (забране, ограничења, санкције и слично) испитане 

и подстицајне мере за постизање посебног циља? 

За тела за обављање послова оверавања мерила се укида рок важења решења о 

именовању, чиме се смањују административне процедуре, укида трошак на име плаћања 

републичке аднинистративне таксе за процедуру обнављања решења. 

Такође, подстицајна мера за тела за обављање послова оверавања мерила је што 

неће бити у обавези да ценовнике/измене ценовника достављају Министарству привреде 

на сагласност, чиме се смањују административне процедуре, укида трошак на име 

плаћања републичке аднинистративне таксе.  

 



4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване институционално управљачко 

организационе мере које је неопходно спровести да би се постигли посебни циљеви? 

У вези са институционално управљачко организационим мерама које је неопходно 

спровести да би се постигли посебни циљеви, важно је истаћи увођење регистра пакера 

којима је одобрена употреба знака усаглашености количине претходно упакованих 

производа и одобрених ознака произвођача мерних боца, регистра оверених мерила и 

мерила чије је оверавање одбијено који ће да води Дирекција.  

Осим тога, надзор над телима за оверавање мерила ће спроводити Министарство 

привреде.   

 

5) Да ли се промена може постићи кроз спровођење информативно-едукативних мера? 

Промену није могуће постићи кроз спровођење информативно-едукативних мера. 

6) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и приватног сектора 

могу да буду укључене у процес спровођења јавне политике, односно прописа или се 

проблем може решити искључиво интервенцијом јавног сектора? 

Циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и приватног сектора су 

укључене у процес спровођења Закона, и то правна лица која могу бити именована за 

обављање послова оверавања мерила, као и правна лица која могу бити именовани 

носиоци националних еталона. 

7) Да ли постоје расположиви, односно потенцијални ресурси за спровођење 

идентификованих опција? 

У области метрологије, нови послови које ће обављати Министарство привреде и  

Дирекција не захтева ангажовање додатних ресурса, како кадровских, тако ни техничких. 

8) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је процењено да ће се том 

опцијом постићи жељена промена и остварење утврђених циљева? 

Изабрана опција наведена је у одговорима под бр. 1), 2) и 4) овог прилога. 

 

ПРИЛОГ 5: 

Кључна питања за анализу финансијских ефеката 

1) Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе у средњем и дугом 

року? 

Укидање рока важења решења о именовању тела за оверавање мерила, као и 

обавезе да тела за оверавање своје ценовнике/измене ценовника достављају Министарству 

привреде на сагласност, укида се трошак на име плаћања републичке административне 



таксе и самим тим ће се смањити приходи у буџет.  

Међутим, увођењем могућности да Дирекција може оверавати сва мерила, као и 

уређењем области „дистрибуције времена са ограниченим приступом” значајно ће 

повећати јавне приходе. Укупно гледано као последица нових решења у закону очекује се 

да јавни приходи буду повећани. 

 

2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно обезбедити у 

буџету, или из других извора финансирања и којих? 

Финансијске ресурсе за спровођење изабране опције није потребно обезбедити у 

буџету, или из других извора финансирања.  

3) Како ће спровођење изабране опције утицати на међународне финансијске обавезе? 

Спровођење новог Закона неће утицати на међународне финансијске обавезе. 

4) Колики су процењени трошкови увођења промена који проистичу из спровођења 

изабране опције (оснивање нових институција, реструктурирање постојећих институција и 

обука државних службеника) исказани у категоријама капиталних трошкова, текућих 

трошкова и зарада? 

Промене у закону неће проузроковати нове трошкове, па самим тим није потребно 

процењивати трошкове.  

 

5) Да ли је могуће финансирати расходе изабране опције кроз редистрибуцију постојећих 

средстава? 

Да 

6) Какви ће бити ефекти спровођења изабране опције на расходе других институција? 

Новим Законом се само прецизније раздвајају активности које спроводе 

Министарство привреде и Дирекција. 

 

ПРИЛОГ 6: 

Кључна питања за анализу економских ефеката 

1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција 

проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној категорији привредних 

субјеката? 

Укидање рока важења решења о именовању тела за оверавање мерила, као и 

обавезе да тела за оверавање своје ценовнике/измене ценовника достављају Министарству 

привреде на сагласност, укида се трошак на име плаћања републичке административне 

таксе и самим тим ће се смањити приходи у буџет. 

За поступак именовања тела за оверавање мерила уводи се и друга могућност за 



проверу испуњености одређених услова за именовање правних лица за оверавање мерила 

поред акредитације, што уводи конкуренцију у том поступку односно могућност за 

смањивање трошкова тела за оверавање и скраћивање рокова провере. 

Предложена решења у области дистрибуције времена утицаће на субјекте Закона 

тако што ће их обавезати да користе јединствено, законско време РС за које је дефисано 

порекло, тачност, заштита и непрекидност испоруке временског податка. Тиме ће код 

корисника бити отклоњена свака сумња у погледу квалитета временског податка који 

користи. 

На овај начин, послови код којих је временски податак од битног значаја, као и 

комуникација са правним и физичким лицима добијају пуну валидност и сигурност. 

Субјекти који спадају у категорију оних који су у обавези да користе  

дистрибуцију временског податка са ограниченим приступом имају следеће трошкове 

(подразумевају се типични корисници, којих је највећи број, за сваку групу): 

1) Набавка опреме 

       У случају предузећа који имају једног или до 3 корисника и обављају 

послове који не захтевају тачност времена бољу од 0,2 секунде, као и низак степен 

заштите временског податка трошкови набавке опреме се своде на: 

- рачунара, 

- УПС уређаја, и 

- извођење одговарајуће инсталације, 

- обезбеђивање фиксне/статичке IP адресе. 

Процена трошкова када се све уводи ново у распону од 95.000 до 120.000 динара. 

 

У случају предузећа која имају више корисника и обављају послове који захтевају 

тачност временског податка бољу од 0,2 секунде и низак или виши степен заштите, 

трошкови набавке опреме се своде на: 

-два одговарајућа НТС сервера, 

-два switch-a, 

-два firewall-a, 

-n рачунара (у зависности од њихових потреба), 

-постављање одговарајућег непрекидног напајања сервера, и 

-извођење одговарајуће инсталације. 

Процена трошкова када се све уводи ново су у распону од 1.200.000 до 4.200.000 

динара. 

У случају великих предузећа и производних система који имају велики број 

корисника и захтевају тачност бољу од 0,2 секунде и виши или висок степен заштите, 

трошкови за опрему се своде на: 

-набавку минимум два одговарајућа НТС сервера, 

-минимум два switch-a, 

-минимум два  firewall-a, 

-n рачунара, 

-набавку и постављање одговарајућег непрекидног напајања за сервере, и 

-извођење одговарајуће инсталације. 

Процена трошкова када се све уводи ново су у распону од 2.400.000 до 7.800.000 

динара. 

Све врсте корисника имаће трошкове: 



- прикључивања на провајдера и коришћења одговарајуће врсте везе, 

Трошкови се крећу од 2.400 до 145.000 динара у зависности каква је врста везе 

потребна (обичан интернет прикључак, VPN тунел са min AES-192 енкрипцијом или 

директна веза корисника, оптичко влакно или коаксијални кабл), 

- постављање одговарајућих кључева код корисника и пуштање система у рад,  

-редовно одржавање и унапређивање система. 

Просечни трошкови за постављање кључева и пуштање у рад: 

Мала предузећа до 4.800 динара + путни трошкови 

Средња предузећа до 36.000 динара + путни трошкови 

Велика предузећа до 36.000 динара + путни трошкови 

Трошкови на годишњем нивоу редовног одржавања и унапређења рачунати су на 

основу просечне цене сервис часа од 3.000 динара. 

Овим су обухваћени типични корисници који крећу од нуле. Већи део постојеће 

опреме, коју наведени корисници углавном већ поседују као: рачунари, непрекидна 

напајања, switch-еви, firewall-ови, може се користити, као и претплата на линију и 

изведена инсталација. У таквом случају цене, у делу за опрему се могу редуковати за 50% 

и више, у зависности од тога шта све корисник поседује. 

 

 

2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката на домаћем и 

иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност цена) и на који начин? 

Предвиђено је да Дирекција обавља послове оверавања свих мерила која подлежу 

законској контроли, што када су у питању мерила за чије оверавање постоји мали број 

именованих тела, позитивно утицати на кориснике мерила у смислу рокова и цене  

оверавања, односно подржати тржишну конкуренцију. 

Такође, очекује се да поступак издавање акта о оспособљености за обављање 

послова оверавања мерила од стране Дирекције за привредне субјекте буде повољнији у 

смислу краћег временског рока и трошкова, с обзиром да ће се спроводити из постојећих 

ресурса Дирекције без ангажовања спољних сарадника. Скраћивањем временског рока 

трајања поступка именовања и смањење трошкова поступка може утицати на повећање 

броја именованих тела за оверавање, што ће такође повећати тржишну конкуренцију. 

Значајан утицај на тржиште и конкуренцију имаће и предложено решење по коме 

именована тела за оверавање мерила, неће имати обавезу да  ценовнике и измене 

ценовника (у којима је утврђена цена услуге оверавања мерила) достављају Министарству 

на сагласност, већ ће цене услуга оверавања бити слободно формиране. 

 

3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин? 

Скраћивањем временског рока трајања поступка именовања и смањење трошкова 

поступка може утицати на повећање броја именованих тела за оверавање, што може 

повећати тржишну конкуренцију.  

 

4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену 

техничко-технолошких, организационих и пословних иновација и на који начин? 

Нова решења неће утицати трансфер технологије и/или примену 



техничко-технолошких, организационих и пословних иновација. 

5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову расподелу и на који 

начин? 

Нова решења неће утицати на друштвено богатство и његову расподелу. 

6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге (права, обавезе 

и одговорности), као и права, обавезе и одговорности послодаваца? 

Нова решења неће суштински имати ефекте на квалитет и статус радне снаге. 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 7: 

Кључна питања за анализу ефеката на друштво 

1) Колике трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција 

проузроковати грађанима? 

Нова решења неће проузроковати трошкове грађанима. 

Предложена решења у области дистрибуције времена утицаће на субјекте Закона 

тако што ће их обавезати да користе јединствено, законско време РС за које је дефисано 

порекло, тачност, заштита и непрекидност испоруке временског податка. Тиме ће код 

корисника бити отклоњена свака сумња у погледу квалитета временског податка који 

користи. 

На овај начин, послови код којих је временски податак од битног значаја, као и 

комуникација са правним и физичким лицима добијају пуну валидност и сигурност. 

Решење у области дистрибуције времена ће позитивно утицати на грађане јер се тиме 

уклањају различите негативне ситуације које настају услед коришћења неадекватног 

временског податка. 

Прописивање обавезе за власнике комуналних мерила која подлежу оверавању у 

прописаним роковима да воде евиденцију о комуналним мерилима постиже се већа 

сигурност грађана у исправност и тачност тих мерила. 

 

2) Да ли ће ефекти реализације изабране опције штетно утицати на неку специфичну 

групу популације и да ли ће то негативно утицати на успешно спровођење те опције, као и 

које мере треба предузети да би се ови ризици свели на минимум? 

Област метрологије није усмерена на неку специфичну групу популације.  

 



3) На које друштвене групе, а посебно на које осетљиве друштвене групе, би утицале мере 

изабранe опцијe и како би се тај утицај огледао (пре свега на сиромашне и социјално 

искључене појединце и групе, као што су особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, 

старији преко 65 година, припадници ромске националне мањине, необразовани, 

незапослени, избегла и интерно расељена лица и становништво руралних средина и друге 

осетљиве друштвене групе)? 

Област метрологије није усмерена на некe осетљиве друштвене групе. 

4) Да ли би и на који начин изабранa опцијa утицалa на тржиште рада и запошљавање, као 

и на услове за рад (нпр. промене у стопама запослености, отпуштање технолошких 

вишкова, укинута или новоформирана радна места, постојећа права и обавезе радника, 

потребе за преквалификацијама или додатним обукама које намеће тржиште рада, родну 

равноправност, рањиве групе и облике њиховог запошљавања и слично)? 

Предложеним решењем којим се очекује скраћивање временског рока трајања 

поступка именовања и смањење трошкова поступка може утицати на повећање броја 

именованих тела за оверавање, што ће повећати тржишну конкуренцију. нова радна места, 

јачање конкурентности, као и унапређење пословног окружења.   

 

5) Да ли изабране опције омогућавају равноправан третман, или доводе до директне или 

индиректне дискриминације различитих категорија лица (нпр. на основу националне 

припадности, етничког порекла, језика, пола, родног идентитета, инвалидитета, старосне 

доби, сексуалне оријентације, брачног статуса или других личних својстава)? 

Област метрологије омогућава равноправан третман различитих категорија лица. 

6) Да ли би изабрана опција могла да утиче на цене роба и услуга и животни стандард 

становништва, на који начин и у којем обиму? 

Очекује се да решења у Закону о метрологији позитивно утичу на цене у овој 

области али због ширине области утицај на стандард становништва је без значаја. 

7) Да ли би се реализацијом изабраних опција позитивно утицало на промену социјалне 

ситуације у неком одређеном региону или округу и на који начин? 

Област метрологије не утиче на промену социјалне ситуације. 

8) Да ли би се реализацијом изабране опције утицало на промене у финансирању, 

квалитету или доступности система социјалне заштите, здравственог система или система 

образовања, посебно у смислу једнаког приступа услугама и правима за осетљиве групе и 

на који начин? 

Област метрологије не утиче на промене у финансирању, квалитету или 

доступности система социјалне заштите, здравственог система или система образовања. 

 



 

ПРИЛОГ 8: 

Кључна питања за анализу ефеката на животну средину 

1) Да ли изабрана опција утиче и у којем обиму утиче на животну средину, укључујући 

ефекте на квалитет воде, ваздуха и земљишта, квалитет хране, урбану екологију и 

управљање отпадом, сировине, енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије? 

Област метрологије може индиректно утицати на предметне области тако што се 

поступком оверавања или еталонирања мерила и опреме којима се мере и испитују 

параметри квалитета у предметним областима потврђује да су мерила и опрема исправни, 

а добијени резултати поуздани и тачни. 

2) Да ли изабрана опција утиче на квалитет и структуру екосистема, укључујући и 

интегритет и биодиверзитет екосистема, као и флору и фауну? 

3) Да ли изабрана опција утиче на здравље људи? 

Област метрологије може индиректно утицати на здравље људи тако што се 

поступком оверавања или еталонирања медицинских уређаја који се користе у 

здравственим установама потврђује да су медицински уређаји исправни, а добијени 

резултати поуздани и тачни. 

4) Да ли изабрана опција представља ризик по животну средину и здравље људи и да ли се 

допунским мерама може утицати на смањење тих ризика? 

5) Да ли изабрана опција утиче на заштиту и коришћење земљишта у складу са прописима 

који уређују предметну област? 

ПРИЛОГ 9: 

Кључна питања за анализу управљачких ефеката 

1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или институционалне 

промене и које су то промене? 

Законским решењем за поступак именовања тела за оверавање мерила су се 

раздвојиле надлежности између Дирекције која проверава успуњеност услова и 

Министарства које доноси одлуку о именовању чиме је избегнута могућност сукоба 

интереса који би могла имати Дирекција када би била једини учесник у одлучивању, с 

обзиром да у исто време може оверавати сва мерила. 

2) Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране опције (укључујући 

и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да ли је потребно предузети одређене 

мере за побољшање тих капацитета? 

Министарство привреде и Дирекција имају капацитете за спровођење Закона. 



3) Да ли је за реализацију изабране опције било потребно извршити реструктурирање 

постојећег државног органа, односно другог субјекта јавног сектора (нпр. проширење, 

укидање, промене функција/хијерархије, унапређење техничких и људских капацитета и 

сл.) и у којем временском периоду је то потребно спровести? 

Није потребно извршити реструктурирање постојећих државних органа. 

4) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима, међународним 

споразумима и усвојеним документима јавних политика? 

Да. 

5) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност? 

Није релевантно. 

6) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада јавне управе и на 

који начин? 

7) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити потребно да се спроведе 

изабрана опција и обезбеди њено касније доследно спровођење, односно њена одрживост? 

Министарство и Дирекција предузимаће све потребне мере за спровођење Закона о 

метрологији. 

У погледу регулаторних мера, у прелазним и завршним одредбама Нацрта закона о 

метрологији предвиђено је доношење подзаконских аката, и то: 

 

Подзаконски акти које доноси Влада: 

1) Уредба о законским мерним јединицама, њиховим називима, ознакама, као и  

начину њихове употребе (није прописан рок за доношење овог подзаконског акта из 

разлога што се том уредбом преноси у правни систем Републике Србије европски пропис);  

2) Одлука о оснивању Метролошког савета (рок за доношење је годину дана од дана 

ступања на снагу овог закона). 

 

Подзаконски акти које доноси министар надлежан за послове метрологије: 

1) Правилник којим се ближе уређује начин провере испуњености услова за 

именовање правних лица за обављање послова оверавања мерила (рок за доношење је 

најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

2) Правилник којим се ближе уређује начин провере испуњености услова за издавање 

акрта о оспособљености и начин провере оспособљености за обављање послова оверавања 

мерила, као и период редовних провера (рок за доношење је најкасније годину дана од 

дана ступања на снагу овог закона); 

3) Правилник којим се ближе уређује начин провере испуњености услова за 

прибављање и одржавање лиценце за обављање послова оверавања мерила (рок за 

доношење је најкасније 90 дана од дана ступања на снагу овог закона); 

4) Правилник којим се ближе уређују услови и начин провере испуњености услова за 

признавање националних еталона за поједине величине и именовање носиоца националног 

еталона, услови и начин коришћења националног еталона, као и садржај одлуке о 



проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона (рок за 

доношење је најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

5) Правилник којим се ближе прописују врсте мерила која подлежу законској 

контроли, односно за која је прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености и 

одобрења типа мерила, оверавање мерила, временски интервали периодичног оверавања 

тих мерила, као и врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција, односно именована тела 

за оверавање мерила (рок за доношење је најкасније годину дана од дана ступања на снагу 

овог закона); 

6) Правилници којима се за мерила која подлежу законској контроли ближе 

прописују захтеви које мора да испуњава мерило које се испоручује на тржишту, односно 

ставља у употребу, поступци оцењивања усаглашености, исправе о усаглашености, 

документација која прати мерило приликом испоруке на тржишту, односно стављања у 

употребу, натписи, ознаке и жигови на мерилима, као и други захтеви у погледу својстава 

мерила (рок за доношење ових аката није прописан у Нацрту закона из разлога што се исти 

доносе у зависности од потребе усклађивања регулативе у односној материји са стањем 

развоја технике и технологије); 

7) Списак српских стандарда, односно нормативних докумената који се доносе на 

основу  правилника којима се за поједина мерила која подлежу законској контроли ближе 

прописују захтеви које мора да испуњава мерило које се испоручује на тржишту, односно 

ставља у употребу, поступци оцењивања усаглашености, исправе о усаглашености, 

документација која прати мерило приликом испоруке на тржишту, односно стављања у 

употребу, натписи, ознаке и жигови на мерилима, као и други захтеви у погледу својстава 

мерила и који се објављују у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ (спискови 

стандарда, односно нормативних докумената доносе се у зависности од њиховог 

објављивања у „Службеном гласилу Европске уније” и из тог разлога у Нацрту закона није 

прописан рок за њихово доношење); 

8) Правилник којим се ближе уређују услови и начин одобрења типа мерила, 

техничка документација коју је потребно приложити, број мерила истог типа који треба 

доставити, садржај и начин чувања извештаја о спроведеним испитивањима, садржај 

сертификата о одобрењу типа, начин означавања одобреног типа мерила, начин чувања 

техничке документације и испитаних мерила, поступање по примедбама подносиоца 

захтева, као и услови и начин измене и допуне, односно повлачења издатог сертификата о 

одобрењу типа мерила (рок за доношење је најкасније годину дана од дана ступања на 

снагу овог закона);  

9) Правилник којим се ближе уређује начин и услови оверавање мерила, начин, 

услови и рокови чувања потребне документације, као и садржина записника о оверавању 

мерила  (рок за доношење је најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог 

закона); 

10) Правилници којима се за поједина мерила прописују захтеви за мерила током 

века употребе, оверавање мерила током века употребе, методе мерења, карактеристике 

опреме за утврђивање испуњености захтева, документација која прати мерило током века 

употребе, натписи, ознаке и жигови на мерилима, садржина обрасца за резултате 

испитивања, односно мерења, као и други захтеви у погледу својстава мерила (рок за 

доношење ових аката  није прописан у Нацрту закона из разлога што се исти доносе у 

зависности од потребе усклађивања регулативе у односној материји са стањем развоја 

технике и технологије);  



11) Правилник којим се ближе уређују врсте, облик и начин стављања жигова који се 

употребљавају при оверавању мерила, рок њиховог важења, садржај сертификата о 

оверавању мерила, као и начин чувања, евидентирања, задуживања и раздуживања жигова 

која користе именована тела за оверавање мерила (рок за доношење је најкасније годину 

дана од дана ступања на снагу овог закона); 

12) Правилник којим се ближе уређује начин ванредног прегледа мерила, као и 

садржај и рок чувања извештаја о ванредном прегледу мерила у употреби (рок за 

доношење је најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

13) Правилник којим се ближе уређује садржај и начин спровођења метролошке 

експертизе (рок за доношење је најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог 

закона); 

14) Правилник којим се ближе уређује начин и поступак испитивања претходно 

упакованих производа ради провере испуњености метролошких захтева, захтеви за опрему 

која се користи приликом мерења стварне количине претходно упакованих производа, 

метролошки захтеви које морају да испуне количине претходно упакованих производа, 

начин означавања количина, као и дозвољена одступања стварних количина од означених 

називних количина (није прописан рок за доношење овог акта из разлога што се овим 

правилником преноси у правни систем Републике Србије европски пропис); 

15) Правилник којим се прописује величина и облик знака усаглашености количине 

претходно упакованог производа, начин постављања тог знака, прописани поступак 

утврђивања испуњености метролошких захтева, као и начин и услови документовања 

усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима 

(није прописан рок за доношење овог акта из разлога што се овим правилником преноси у 

правни систем Републике Србије европски пропис); 

16) Правилник којим се ближе уређују захтеви за мерне боце, допуштена одступања 

запремине, начин и услови одобравања ознаке произвођача, величина и облик знака 

усаглашености, начин провере испуњености прописаних метролошких захтева, као и 

натписи и ознаке на боцама као мерним посудама (није прописан рок за доношење овог 

акта из разлога што се овим правилником преноси у правни систем Републике Србије 

европски пропис). 

У погледу институционалних мера, потребно је указати да је Нацртом закона 

предложено ново разграничење послова између Министарства и Дирекције, тако да ће 

послове именовања правних лица за обављање послова оверавања мерила, обављати 

Министарство. С тим у вези, у Министарству ће се прерасподелом постојећих кадровских 

капацитета омогућити ефикасно обављање ових послова, поготово имајући у виду да су се 

до 2016. године када је ступио на снагу важећи закон, поступци овлашћивања тела за 

обављање послова оверавања мерила спроводили у Министарству, након чега је 

надлежност за обављање ових послова прешла на Дирекцију. 

У вези са предложеним разграничењем послова Министарства и Дирекције, Нацртом 

закона је предложено да надзор над радом именованих тела за оверавање мерила врши 

Министарство. 

Такође, Дирекција, ће послове метролошког надзора и надзор над употребом 

законског времена у Републици Србији спроводити, преко метролошких инспектора у 

складу са прописима  којима се уређује тржишни и инспекцијски надзор.  

У погледу нерегулаторних мера наставиће се мере и активности за праћење 

остваривања циљева преко података који ће се редовно објављивати у Извештајима о раду 



Дирекције. 

Дирекција ће континуирано вршити неопходне измене и техничка унапређења 

интернет странице Дирекције, са циљем да информације и евиденције које се на њој 

објављују буду прецизне и доступне заинтересованим странама.  

Такође, у вези са новим пословима Дирекције који се односе на истраживање и 

развој у области метрологије, као и обављање издавачке делатности, Дирекција ће 

учествовати у међународним и домаћим истраживачким и развојним пројектима у области 

метрологије, а резултате пројеката објављиваће у виду стручних радова и публикација. 

 

ПРИЛОГ 10: 

Кључна питања за анализу ризика 

1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих кључних 

заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење изабране опције приоритет 

за доносиоце одлука у наредном периоду (Народну скупштину, Владу, државне органе и 

слично)? 

Имајући у виду значај питања која уређује овај закон, министар је решењем 

формирао Посебну радну групу која је припремила текст Нацрта закона о метрологији, а 

коју чине представници Министарства привреде, Дирекције за мере и драгоцене метале, 

Привредне коморе Србије – Групација за метрологију, Министарства одбране, АМСС – 

Центар за моторна возила д.о.о. Београд, Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација – Сектор тржишне инспекције, као и Министарства здравља. 

 

2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране опције? Да ли је за 

спровођење изабране опције обезбеђено довољно времена за спровођење поступка јавне 

набавке уколико је она потребна? 

За спровођење овог закона у току 2021. године нису потребна додатна средства из 

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

за 2021. годину. 

 

3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 

За спровођење овог закона није идентификован још неки ризик. 

 

Информација о спроведеним консултацијама садрже податке о: 

1) времену, обиму и методама консултација; 

Имајући у виду значај питања која уређује овај закон, министар је решењем 

формирао Посебну радну групу која је припремила текст Нацрта закона о метрологији, а 

коју чине представници Министарства привреде, Дирекције за мере и драгоцене метале, 

Привредне коморе Србије – Групација за метрологију, Министарства одбране, АМСС – 



Центар за моторна возила д.о.о. Београд, Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација – Сектор тржишне инспекције, као и Министарства здравља. 

Такође, у периоду од 20. августа до 10. септембра 2018. године је спровeдена јавна 

расправа о Нацрту закона. У том периоду, текст Нацрта закона био је постављен на 

интернет страници Министарства привреде и Дирекције за мере и драгоцене метале, као и 

на порталу е-управе, чиме се омогућило јавности да примедбе, предлоге и сугестије на 

текст Нацрта закона достави Министарству путем поште или електронским путем. Све 

заинтересоване стране имале су прилику да изнесу своје примедбе, предлоге и сугестије у 

оквиру спровођења јавне расправе која је у форми округлог стола организована у 

следећим градовима, и то: Новом Саду дана 4. септембра 2018. године, у трајању од 11,00 

до 13,00 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Јужнобачког управног 

округа, Народног фронта 10, 21000 Нови Сад; Крагујевцу, дана 5. септембра 2018. године, 

у трајању од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе 

Шумадијског и Поморавског управног округа, др Зорана Ђинђића 10/IV, и Београду, дана 

7. септембра 2018. године, у трајању од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама Привредне 

коморе Србије, ул. Ресавска број 13-15.  

Текст Нацрта закона је постављен на интернет страници Министарства привреде 

www.privreda.gov.rs, Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.gov.rs, као и на 

порталу е-управе www.euprava.gov.rs. 

 

 

 

2) учесницима консултативног процеса; 

Поред представника Министарства привреде и Дирекције за мере и драгоцене 

метале, у Радну групу за израду Нацрта закона именовани су и представници Привредне 

коморе Србије – Групација за метрологију, Министарства одбране, АМСС – Центар за 

моторна возила д.о.о. Београд, Министарства трговине, туризма и телекомуникација – 

Сектор тржишне инспекције, као и Министарства здравља. 

 

 

3) питањима која су била предмет консултација; 

Поред питања начелног карактера, највећи део питања односи на област оверавања 

мерила, односно на статус тела за оверавање мерила као и поступак именовања тела за 

оверавање мерила.  

 

4) примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и онима који нису 

уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање; 

 

- да Нацрт Закона не уважава основне препоруке из Међународног документа 

Међународне организације за законску метрологију OIML D1 (2012) - Considerations for a 

www.euprava.gov.rs


Law on metrology, из већине од 36 Елемената, колико се у OIML D1 налази, што 

представља непоштовање Конвенције о оснивању OIML организације, којој је СФРЈ била 

један од оснивача и члан, а Република Србија наследник - Ова примедба није образложена 

нити се наводи који од елемената документа D1 се не уважава, па се не може прихватити, 

зато што у погледу поштовања  документа Међународне организације за законску 

метрологију OIML D1 (2012), Нацрт закона наставља праксу успостављену важећим 

законом из 2016. године; 

- да Нацрт Закона заобилази међународне/европске стандарде, у којима су 

документовани захтеви за непристрасно и објективно доказивање стручности и 

компетенције за техничка, а тиме и метролошка испитивања/контролисања (нпр. ISO/IEC 

17020 и ISO/IEC 17025), односно да Нацрт не укључује све националне институције 

Инфраструктуре квалитета, нпр. АТС. У складу са Законом о акредитацији („Службени 

гласник РС”, број 73/10), акредитација није обавезна, али се у одређеним областима узима 

у обзир (оцењивање усаглашености мерила – које се врши у складу са Законом о 

техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, 

број 36/09), као и када су у питању именовани носиоци националних еталона). Ипак, 

узимајући у обзир и друге сугестије у вези са овим питањем, Министарство привреде ће 

унети одговарајуће измене у Нацрт закона тако да ће се акредитација тела за оверавање 

мерила узети у обзир приликом оцене испуњености услова за именовање тела за 

оверавање мерила, равноправно са актом о оспобљености који ће издавати Дирекција; 

- општи коментар на Нацрт закона, да постоји могућност да се применом оваквих 

одредби Закона, метролошки систем Републике Србије доведе до загушења, односно до 

дисконтинуитета, јер се Дирекцији даје искључиви задатак оверавања мерила и поставља 

се питање капацитета Дирекције – Примедба се не може прихватити,  Нацртом закона 

предвиђено је да поред Дирекције, оверавање мерила спроводе и именована тела за 

оверавање мерила (садашња овлашћена тела); 

- да се положај Дирекције у оквиру државне управе промени, односно врати на 

Завод. Усвајањем овог предлога било би немогуће постићи циљеве који се желе постићи 

променом статуса Дирекције; 

- да се у вези са мерилима која су субјект законске метрологије (између осталих и 

мерила која се користе у заштите здравља и заштити животне средине) предвиди ближа 

дефиниција ових мерила, имајући у виду метролошке потребе корисника оваквих мерења. 

На пример, већи део дозиметара и детектора користе се у специфицираним условима и 

предмет су еталонирања, те не могу бити обухваћени законском метрологијом. Потребно 

је размотрити увођења  захтева за еталонирање у Нацрт закона, стиче се утисак да мерила 

које  не морају бити оверена не морају бити ни еталонирана – У вези са овим предлогом 

истичемо да је прецизирање појединих мерила која подлежу законској контроли предмет 

подзаконског акта. Подзаконским актом је могуће решити овај проблем да се оверавање 

врши тако да се за одређене дозиметре и детекторе користе резултати еталонирања; 

- да се у члану 5. Нацрта закона дода дефиниција „државног жига“ за оверавање 

мерила – Предлог се не може прихватити, јер Нацрт закона следи праксу претходних 

закона о метрологији који не дефинишу појам државног жига; 

- да именовани носиоци националних еталона буду преименовани у „именоване  

институте” или „именоване  метролошке институте”, с обзиром да је међународно 

препознат назив за именоване носиоце националних еталона – Designated Institutes – 

Предлог није прихваћен из разлога што именовани носиоци националних еталона могу 



бити органи државне управе, односно друга правна лица. Нацртом закона је избегнут 

термин „институт”, како би се избегло повезивање са правним статусом именованих 

носилаца националних еталона; 

- да Нацрт закона у члану 10. став 1. тачка 11) и члану 13. став 1. предвиђа да 

Дирекција проверава испуњеност услова за обављање послова оверавања, уместо 

Акредитационог тела Србије, чије је то надлежност. Овде долази до дуплирања и 

преклапања послова две различите организације, за чим нема потребе, а посебно имајући у 

виду њихове капацитете - Примедба се не може прихватити, јер се управо Нацртом Закона 

предвиђа надлежност Дирекције за проверу испуњености одређених услова, односно не 

долази до дуплирања послова. Међутим, имајући у виду примедбе приспеле у току 

спровођења јавне расправе, размотриће се измена у Нацрту закона тако да се омогући и 

други начин провере испуњености услова (нпр. акредитација); 

- да се из Нацрта закона избрише обавеза лиценцирања запослених, а што је 

предвиђено чл. 10. тачка 24), чл. 12. тачка 2), чл. 14, чл. 60. и чл. 61 - Примедба се не може 

прихватити, јер је и важећим законом прописана обавеза полагања стручног испита за 

запослене који обављају послове оверавања мерила; 

- да се Дирекција овласти да издаје и Акт о оспособљености и решење о именовању, 

како би се избегло дуплирање послова и продужавање процеса и времена из разлога што  

Дирекција издаје Акт о оспособљености, а министарство доноси решење о именовању, на 

основу издатог акта - Примедба се не може прихватити, јер овакво решење има за циљ 

разграничење послова које се односе на именовање тела за оверавање мерила тако што 

Дирекција проверава испуњеност одређених услова а Министарство доноси одлуку о 

именовању. Као што је већ наведено, један од разлога за разграничења послова именовања  

за оверавање мерила је смањење потенцијалног сукоба интереса у Дирекцији према 

телима за оверавање; 

- захтев за појашњењем везе између ИТ за оверавање мерила и лиценци за физичка 

лица. Да ли ће то бити ближе дефинисано подзаконским актима и на који начин ће бити 

доказани услови за стицање лиценце - Поседовање лиценце особља за оверавање мерила 

један је од услова за именовање и њиме се доказује оспособљеност и стручност кадра. 

Биће ближе уређено подзаконским актом; 

- захтев за појашњењем, из Нацрта закона није јасно да ли именована тела морају да 

поседују акредитацију? - Нацрт закона предвиђа надлежност Дирекције за проверу 

испуњености одређених услова. Међутим, имајући у виду примедбе приспеле у току 

спровођења јавне расправе, омогућиће се и други начин провере испуњености услова (нпр. 

акредитација); 

- да се дода нови став и прецизира шта се дешава са мерилима којима је истекло 

типско одобрење, односно за мерила којима је истекло типско одобрење, а није издато 

ново или продужено старо на захтев произвођача или заступника може бити оверено 

уколико је мерило усаглашено са прописаним захтевима - У члану 11. важећег 

Правилника о начину и условима оверавања мерила („ Службени гласник РС”, број 7/18), 

наведено је да се мерила за која је истекао рок важења уверења о одобрењу типа мерила, а 

која се налазе у употреби, оверавају уколико испуњавају прописане захтеве; 

 

 

5) утицају резултата консултација на избор мера из прописа. 

 



Примедбе и предлози који ће бити још једном размотрени на Посебној радној групи 

за израду Нацрта закона о метрологији: 1) да се дефиниција Националног метролошког 

института допуни речима: „Именовани носилац националних еталона или именовани 

метролошки институт је институција именована да развија и одржава националне еталоне 

једне или више величина који се не развијају и не одржавају у Националном метролошком 

институту, или да се у посебној тачки овог члана дефинише „Именовани носилац 

националних еталона или именовани метролошки институт”; 2) да се дефиниција 

комуналног мерила брише из Нацрта закона јер појам није адекватно објашњен, односно 

значење појма комунално мерило усагласити са Welmec 11.3 и другим водичима серије 11, 

(мерила која користе јавна предузећа: водомери, гасомери, бројила електричне енергије и 

мерила топлотне енергије) и са Правилником о мерилима (оних мерила која се користе у 

функцији заштите јавног интереса; 3) да се значење појма законска метролошка контрола 

усагласи са Правилником о мерилима (оних мерила која се користе у функцији заштите 

јавног интереса); 4) да се члан 13. став 3. Нацрта закона допуни динамиком која се 

планира за редовне провере оспособљености које спроводи Дирекција; 5) да се у члану 16. 

став 1. тачка 2) изузму речи: „и Дирекцију”, јер је именовање тела за оверавање у 

надлежности Министарства, а не Дирекције, па нема разлога да се обавештава и 

Дирекција;  6) да се у вези са евиденцијама коју воде именована тела за оверавање мерила 

и које  садрже и податак о месту употребе мерила, размотре 2 примедбе, и то: 1. - 

именовано тело за оверавање мерила немогуће је да зна где ће га корисник – власник 

мерила уградити или га у току коришћења више пута премештати. Вероватно се тражи као 

по претходном Закону: место-локација на којој се врши оверавање мерила, а не место 

употребе? 2. - није примењиво за све врсте мерила (мерила која користе јавна предузећа), 

па се предлаже да се у чл. 17. тачка 5) Нацрта закона, после речи: „месту употребе 

мерила”, додају речи: „по потреби”; 7) да се у члану 28. (Одобрење типа мерила) у ставу 7. 

прецизира „лице које је извршило преправку мерила” у смислу да ли је у питању 

физичко/правно лице које је произвођач или овлашћени заступник произвођача. Такође, 

наведени став допунити прописивањем да захтев подноси корисник мерила ако 

произвођач или заступник нису више доступни на тржишту, чиме би се омогућило 

испитивање мерила на коме је извршена преправка и у тим случајевима; 8) У тексту 

Нацрта се, као и у постојећем Закону, употребљава термин „власник мерила”. Са аспекта 

мерила у комуналним делатностима, поставља се суштинско питање: ко је власник 

мерила, нпр. водомера? Водомер је саставни елемент прикључне везе (прикључка). 

Прикључна веза је саставни део јавне мреже. Комунална предузећа нису власници јавне 

(комуналне) мреже, већ је то држава. На који ће онда начин држава испуњавати обавезе 

дефинисане Нацртом нпр. чланом 32, 37. и 54? Дакле, када су у питању комунални 

производи и услуге, не може бити коришћен термин „власник мерила“ већ „вршилац 

комуналне делатности”. 

 

На основу примедби, предлога и сугестија који су добијени у поступку јавне 

расправе, Посебна радна група је унела измене у Нацрт закона. Измене које су унете се 

односе на начине провере испуњености услова за именовање правних лица за оверавање 

мерила, тако што постоје два начина провере коју спроводе Дирекција или Акредитационо 

тело Србије,  што уводи конкуренцију у том поступку односно могућност за смањивање 

трошкова тела за оверавање и скраћивање рокова провере.  

 



Посебна радна група је сачинила коначну верзију Нацрта закона која је упућена на 

мишљење органима државне управе са чијим делокругом рада је повезано питање на које 

се Нацрт закона односи. 

 

У периоду од 20. августа до 10. септембра 2018. године је спровeдена јавна 

расправа о Нацрту закона. У том периоду, текст Нацрта закона био је постављен на 

интернет страници Министарства привреде и Дирекције за мере и драгоцене метале, као и 

на порталу е-управе, чиме се омогућило јавности да примедбе, предлоге и сугестије на 

текст Нацрта закона достави Министарству путем поште или електронским путем. Све 

заинтересоване стране имале су прилику да изнесу своје примедбе, предлоге и сугестије у 

оквиру спровођења јавне расправе која је у форми округлог стола организована у 

следећим градовима, и то: Новом Саду дана 4. септембра 2018. године, у трајању од 11,00 

до 13,00 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Јужнобачког управног 

округа, Народног фронта 10, 21000 Нови Сад; Крагујевцу, дана 5. септембра 2018. године, 

у трајању од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе 

Шумадијског и Поморавског управног округа, др Зорана Ђинђића 10/IV, и Београду, дана 

7. септембра 2018. године, у трајању од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама Привредне 

коморе Србије, ул. Ресавска број 13-15.  

Текст Нацрта закона је постављен на интернет страници Министарства привреде 

www.privreda.gov.rs, Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.gov.rs, као и на 

порталу е-управе www.euprava.gov.rs. 
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