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На основу члана 17. став 2. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10),

Министар привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским

интервалима њиховог периодичног оверавања

Члан 1.

У Правилнику о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног

оверавања („Службени гласник РС”, број 49/10) члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Мерила за која је обавезно оверавање, као и временски интервали у којима се врши периодично оверавање тих мерила,

дати су у следећој табели:

Редни

број
Назив мерила

Временски

интервали

периодичног

оверавања

мерила

(у годинама)

1 2 3

1.

мерила дужине опште намене (мерне траке, сложива мерила дужине, метри за текстил, мерне летве за

мерење нивоа течности, односно празног простора у резервоарима, мерни лењири, мерне траке с

виском)*

2

2 . машине за мерење дужине жице и кабла * 2

3. угоститељске посуде и мерне боце за складиштење –

4. млекомери и лактофризи 5

5. цистерне 5

6. резервоари и танкери 5

7.
мeрни систeми зa кoмпримoвaна

гaсoвитa гoривa зa вoзилa*
1

8. аутоматска мерила нивоа течности* 2

9. мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода * 1

10. водомери* 5

11. гасомери * 5

12. тегови класа тачности F2, M1, M2 који се користе у промету роба и услуга 2

13.

ваге са неаутоматским функционисањем,

– класе тачности (I), (II), (III) и (IV) до 9000 kg* 2

– класе тачности (I), (II), (III) и (IV) преко 9000 kg* 1

14.

ваге са аутоматским функционисањем (са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, за

сортирање, контролне ваге и етикетирке, ваге на транспортној траци, за мерење возила у покрету,

дозирне ваге) *

1
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15. мерни претварачи за ваге* –

16. електронски мерни и показни уређаји за ваге* –

17. манометри за мерење крвног притиска* 2

18. манометри за мерење притиска у пнеуматицима* 1

19. мерила за мерење силе кочења код моторних возила* 1

20.

мерила густине течности која се користе у промету роба и услуга

– ареометри –

– електронска мерила густине* 1

21. алкохолометри –

22. етилометри* 1

23. влагомери за зрна житарица и семенке уљарица* 1

24. анализатори издувних гасова* 1

25. опациметри* 1

26. рефрактометри који се користе у промету роба и услуга* 1

27. медицински термометри (стаклени и електрични)* –

28. мерни трансформатори који се користе за обрачун електричне енергије –

29.

бројила електричне енергије

– за индиректно прикључење* 6

за директно и полуиндиректно прикључење* 12

30.
уређаји за проверу великог и обореног светла

на возилу (реглоскопи)
1

31. спектрофотомeтри који се користе у функцији заштите здравља* 1

32.
детектори јонизујућег зрачења који се користе у функцији заштите здравља и опште безбедности и

заштити животне средине
2

33. дозиметри који се користе у функцији заштите здравља* 2

34 . мерила нивоа звука* 2

35. таксиметри* 1

36. мерила брзине возила у саобраћају* 1

37. мерила топлотне енергије (комплетно мерило или комбиновано мерило)* 5

Члан 2.

После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи:

„5а

Mерила која су у Табели из члана 2. овог правилника наведена под редним бр. 1, 2, 3, осим мерних боца за складиштење,

9, 10, 11, 13, 14, 24, 29, 35. и 37, не подлежу првом оверавању, уколико су усаглашена са захтевима Правилника о мерилима

(„Службени гласник РС”, број 63/13), односно Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”,

број 17/13), уколико је њихова усаглашеност оцењена према поступцима из тих правилника и ако су означена у складу са тим

правилницима.

Мерила из става 1. овог члана периодично се оверавају први пут након употребе у временском интервалу периодичног

оверавања утврђеном у Табели из члана 2. овог правилника.”
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Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Брoj 021-03-28/2013-07

У Београду, 29. новембра 2013. године

Министар,

Саша Радуловић, с.р.
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