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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ НАДЗОРИМА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1. Надзор над мерилима у употреби 

 

У току 2017. Дирекција је обавила метролошки надзор над 7181 мерилом у употреби. 

Том приликм је утврђено 703 неусаглашености и/или неправилности. 

Расподела надзора над мерилима према областима мерења приказана је у следећој табели. 

 

Р.бр. Група мерила 

Број мерила 

над којим је 

извршен 

надзор 

Број мерила/ проценат са 

неусаглашеностима/ 

неправилностима 

1 Дужина 681 37 5.44% 

2 Запремина 2507 78 3.10% 

3 Маса 1644 167 10.15% 

4 Сила 129 0 0.00% 

5 Притисак 442 35 7.91% 

6 Густина 249 11 4.41% 

7 Концентрација (садржај) 143 3 2.10% 

8 Температура 165 23 13.90% 

9 Електричне величине 570 325 57.01% 

10 Фотометрија и радиометрија 309 5 1.60% 

11 

Мерила специјалних намена-

(таксиметри, мерила топлотне 

енергије) 

342 19 5.56% 

 
УКУПНО 7181 703 9,79% 
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2. Надзор над претходно упакованим производима 

 

Надзор над претходно упакованим производима 

Укупан број надзора 42 

Укупан број записника 76 

Укупан број надзираних пакера 41 

Укупан број надзираних дистрибутера / 

Укупан број надзираних увозника / 

Укупан број врста прегледаних ПУП 75 

Укупан број неусаглашености/неправилности (записник) 4 (5,33%) 

Укупан број неусаглашености/ неправилности (врста ПУП) 4 

 

3. Надзор над предметима од драгоцених метала који су стављени на 

тржиште 

 

 

 Укупно 226 планских надзора над произвођачима, увозницима и привредним субјектима 

који стављају предмете од драгоцених метала на тржиште; 

 Укупно 3 ванредна надзора (1 по пријави и 2 противзаконита откупа); 

 Укупно 46  произвођача, увозника и привредних субјеката је имало неусаглашености по 

питању предмета и они су дати на процесуирање ; 
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  Укупно је нађено 3465 комада масе 23.096,64g премета који нису усаглашени са 

прописаним захтевима;  

 Укупно 27 произвођача и увозника је имало неусаглашености по питању опреме и 

функционалности машина; 

 Укупно 1 произвођач коме је укинуто Решење о знаку произвођача и 1 произвођач коме 

је истекао рок важења Решења дато на процесирање. 

 

4. Надзор над стручним радом овлашћених тела за оверавање мерила 

 

Извршен је 241 надзор над радом овлашћених тела, од чега 108 редовних 

(планираних) и 133 ненајављених надзора. Утврђена је једана неправилност у раду 

овлашћених тела  и на основу резултата надзора издата су два Решења за укидање 

овлашћења. 

 

5. Захтеви за покретање прекршајних поступака,  кривичне пријаве  

(обједињено у области метролошког надзора и надзора над 

предметима од драгоцених метала) 

 

 Поднето је укупно 45 захтева за покретање прекршајног поступка на основу записника 

лица овлашћених за вршење надзора над драгоценим металима; 

 Поднето је укупно 284 захтева за покретање прекршајног поступка на основу записника 

лица овлашћених за вршење метролошког надзора;
1
 

 Поднете су укупно 3 кривичне пријаве;  

 Припремљено је 170 дописа судовима другим органима који се односе на допуне 

захтева, саслушање сведока и сл; 

 Припремљене су 4 жалбе на решења прекршајних судова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Један захтев може да обухвати  више мерила

 


