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 Кључне надлежности и активности, мисија и циљеви Дирекције 

 

 Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) образована је 

Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 

и 62/2017 ) као орган управе у саставу Министарства привреде. 

  

 Према члану 4. став 3. поменутог Закона Дирекција обавља стручне послове и послове 

државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне 

јединице; еталоне; мерила; као и друге послове који су одређени законом којим се уређује 

метрологија и другим законима. 

 

 Надлежности Дирекције дефинисане су Законом о метрологији („Службени гласник  

РС”, бр. 15/2016) и Законом о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник 

РС”, бр. 36/2011 и 15/2016) и обухватају следеће основне послове: 

 

1. Развој, остваривање, проглашавање, чување, одржавање и усавршавање еталоне 

Републике Србије. 

2. Обезбеђивање метролошке следивости. 

3. Усклађивање и надзор рада именованих носилаца националних еталона. 

4. Примену система законских мерних јединица у Републици Србији. 

5. Истраживање и развој у области метрологије. 

6. Представљање Републике Србије у међународним и регионалним метролошким 

организацијама и организацијама из области драгоцених метала. 

7. Овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова 

оверавања мерила (у даљем тексту: овлашћена тела). 

8. Надзор над радом овлашћених тела. 

9. Метролошке експертизе. 

10. Испитивање претходно упакованих производа ради провере испуњености метролошких 

захтева. 

11. Метролошки надзор. 

12. Оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима. 

13. Одлучивање у управним поступцима из области метрологије и области контроле 

предмета од драгоцених метала. 

14. Учествовање у припреми стратегије и прописа из области метрологије и из области 

контроле предмета од драгоцених метала. 

15. Вођење регистра мерила која подлежу законској контроли. 

16. Обезбеђивање метролошких информација и издавање службеног гласила. 

17. Дистрибуцију времена. 

18. Одређивање решењем знака произвођача, увозника, односно заступника. 

19. Евиденцију знакова произвођача, увозника, односно заступника. 

20. Испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала. 

21. Испитивања драгоцених метала и њихових легура. 

22. Надзор у области контроле предмета и драгоцених метала. 

23. Обављање других послова из области метрологије и из области контроле предмета од 

драгоцених метала у складу са законима. 

24. Послове оверавања мерила за чије оверавање нема овлашћених тела. 

  

 



 

 

Дирекција за мере и драгоцене метале 

3 

 

Мисија Дирекције, као водеће метролошке институције у Србији, је да развија и 

осигура примену одговарајуће инфраструктуре мерења која обезбеђује тачна, поуздана и 

поштена мерења чија је сврха допринос просперитету, унапређењу квалитета живота грађана 

и повећању конкурентности привреде. 

 

Организациона структура и ресурси 

 

Унутрашњим уређењем и систематизацијом радних места у Министарству привреде – 

Дирекција, за обављање послова из делокруга рада Дирекције образована су два сектора, 

једно одељење, три одсека и једна група, и то: 

 

 Сектор за развој метрологије 

 Сектор за контролу и надзор 

 Одсек за финансијске послове 

 Група за стручно оперативне послове 

 Одељење за правне и опште послове 

 Одсек за информационе технологије 

 Одсек за сертификацију 

 

Организациона шема Дирекције, приказана на слици 1, израђена је на основу Правилника 

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде од                   

20. фебруара 2016. године. 

Седиште Дирекције је у Београду а остале локације су у: Новом Саду, Суботици, 

Зрењанину, Нишу и Крушевцу.  

Укупно систематизованих радних места у Дирекцији је 103, од тога у Сектору за 

контролу и надзор 31. 
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Слика 1. 

 

 

У Сектору за контролу и надзор, ужој организационој јединици Дирекције, током 2019. 

године обављаће се следећи послови који се односе на метролошки надзор : 

 

 Надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у 

области метрологије. 

 Надзор над употребом законских мерних јединица. 

 Метролошки надзор над мерилима. 

 Надзор над претходно упакованим производима. 

 Надзор над предметима од драгоцених метала. 

 

Послови метролошког надзора обављаће  се на комплетној територији Републике Србије 

преко шест –унутрашњих оргаизационих јединица за контролу и надзор. 
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Метролошки надзор у 2019. години 

 

Дирекција за мере и драгоцене метале преко Сектора за контролу и надзор врши 

метролошки надзор над мерилима у употреби, предходно упакованим производима и 

мерним јединицама. 

У области мерила и предходно упакованих производа метролошки надзор врши се у 

две области: 

1. Над мерилима и предходно упакованим производима у хармонизованој области 

односно областима у којима су домаћи прописи усклађени са EU директивама. 

2. Над мерилима и предходно упакованим производима у нехармонизованој 

области на основу домаћих прописа за које се не врши усклађивање у Европској 

унији. 

 

 

Метролошки надзор у хармонизованој области  

 

 

На основу Закона о метрологији (Службени гласник РС, број 15/16) и Закона о 

инспекцијском надзору (Службени гласник РС, број 36/15), Сектор за контролу и 

надзор вршиће надзор над мерилима и предходно упакованим производима током 

2019. године  

 

Врста метролошког надзора: 

1) Редован 

2) Ванредан 

3) Контролни 

4) Допунски 

 

1. Метролошки надзор над мерилима у 

складу EU директивама 

 

ОКН Београд 

ОКН Ниш 

ОКН Крушевац 

ГКН Нови Сад 

ГКН Суботица 

ГКНЗрењанин 

 

2.Метролошки надзор над предходно 

упакованим производима у складу са EU 

директивом 

 

ОКН Београд 

ОКН Ниш 

ОКН Крушевац 

ГКН Нови Сад 

ГКН Суботица 

ГКНЗрењанин 
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Метролошки надзор над мерилима  

 

 

1. Метролошки надзор над неаутоматским вагама 

 

Правни основ:  

Правилник о неаутоматским вагама (Службени гласник РС, 29/2018). 

 

Врста надзора: 

Редован, ванредан, контролни и допунски.  

 

Циљ и разлог надзора: 

Смањење процента неоверених мерила у употреби за законску 

метрологију.Надзори се реализују на основу плана, информација од организација 

потрошача, пријава, у сарадњи са Министарством трговине, Министарством 

финансија као и из информација из надзора над овлашћеним телима. 

 

Место надзора: 

Локације мерила у употреби која се користе у законској метрологији, откупна 

места пољопривредних производа, супермаркети, зелене пијаце, трговачке радње, 

складишта, производни погони, апотеке на комплетној територији Републике 

Србије. 

 

Приоритет: 

Друмске ваге, платформске ваге и трговачке ваге класе тачности (III). 

 

2. Метролошки адзор над мерилима 

 

 

Правни основ:  

Правилник о мерилима (Службени гласник РС, 3/2018). 

 

Врста надзора: 

Редован, ванредан, контролни и допунски.  

 

Циљ и разлог надзора: 

Смањење процента неоверених мерила у употреби за законску 

метрологију.Надзори се реализују на основу плана, информација од организација 

потрошача, пријава, захтева заинтересованих страна, надлежних органа или по 

службеној дужности,  у сарадњи са Министарством трговине, Министарством 

финансија као и из информација из надзора над овлашћеним телима. 
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Место надзора: 

Локације мерила у употреби која се користе у законској метрологији -производне 

линије, места употребе бројила електричне енергије, гасомера, водомера, мерила 

топлотне енергије, такси возила, бензиске станице, технички прегледи на  

комплетној територији републике Србије. 

 

Приоритет: 

Мерила из  Правилника о мерилима: аутоматске ваге, бројила електричне енергије, 

гасомери, водомери, таксиметри, мерила топлотне енергије,справе за мерење 

количине течног горива и течног нафтног гаса и анализатори издувних гасова. 

 

3. Предходно упаковани производи 

 

Основ:  

Правилник о предходно упакованим производима (Службени гласник РС, 30/2018). 

 

Опис надзора: 

Редован, ванредан, контролни и допунски.  

 

Циљ и разлог надзора: 

Контрола садржаја претходно упакованих производа и њихова усаглашеност са 

захтевима  Правилника о претходно упакованим производима..Надзори се реализују 

на основу плана, информација од организација потрошача, пријава, захтева 

заинтересованих страна, надлежних органа или по службеној дужности, у сарадњи 

са Министарством трговине и Министарством финансија.  

 

Место надзора: 

Просторије домаћих пакера, увозника и дистрибутера. Дистрибутивни центри и 

складишта, продајни објекти на на комплетној територији републике Србије. 

 

Приоритет: 

 Предходно упаковани производи домаћих пакера 

 

 

Метролошки надзор у нехармонизованој области  

 

На основу Закона о метрологији (Службени гласник РС, број 15/16), Закона о 

инспекцијском надзору (Службени гласник РС, број 36/15 и 44/2018) и Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, бр. 36/2011 и 15/2016)  Сектор за 

контролу и надзор вршиће надзор над мерилима, предходно упакованим производима и 

предметима од драгоцених метала током 2018 године  
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Врста метролошког надзора: 

1) Редован 

2) Ванредан 

3) Контролни 

4) Допунски 

 

1. Метролошки надзор над мерилима и 

предходно упакованим производима у 

складу са домаћим прописима 

ОКН Београд 

ОКН Ниш 

ОКН Крушевац 

ГКН Нови Сад 

ГКН Суботица 

ГКН Зрењанин 

 

2. Метролошки надзор над предметима од 

драгоцених метала 

Група за надзор над предметима од 

драгоцених метала 

 

 

  

Метролошки надзор над мерилима  

 

Правни основ:  

На основу Уредбе о вршењу метролошког надзора (Службени гласник РС, 79/2017) 

за она мерила која се налазе у Правилнику о врстама мерила која подлежу законској 

контроли (Службени гласник РС, 13/2018).  

Сви потребни прописи могу се наћи на: htpp:www.dmdm.rs/cr/podzakoni.php 

 

Опис надзора: 

Редован, ванредан, контролни и допунски.  

 

Циљ и разлог надзора: 

Смањење процента неоверених мерила у употреби за законску 

метрологију.Надзори се реализују на основу плана, информација од организација 

потрошача, пријава, у сарадњи са Министарством трговине, Министарством 

финансија као и из информација из надзора над овлашћеним телима. 

 

Место надзора: 

Локације мерила у употреби која се користе у законској метрологији: откупна 

места пољопривредних производа, складишта, производни погони, апотеке, 

здравсвене установе, бензиске пумпе, технички прегледи, Управа саобраћајне 

полиције на комплетној територији републике Србије. 
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Приоритет: 

 Влагомери за житарице, етилометри, манометри за мерење крвног притиска, 

манометри за   мерење притиска у пнеуматицима, мерила за контролу безбедности 

возила у саобраћају у саобраћају, мерила густине тчности опште намене, 

алкохолометри, етилометри, 

 

 

 

Метролошки надзор над предметима од драгоцених метала  

 

Правни основ:  

 Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, бр. 

36/2011 и 15/2016). Пропис се може наћи на: htpp:www.dmdm.rs/cr/zakoni.php 

 

Врста надзора: 

Редован, ванредан, контролни и допунски.  

 

Циљ и разлог надзора: 

Смањење процента нежигосаних предмета у на тржишту и заштита интереса 

купаца .Надзори се реализују на основу плана, информација од организација 

потрошача, пријава, у сарадњи са Министарством трговине, Министарством 

финансија као и из информација из надзора над овлашћеним телима. 

 

Место надзора: 

Продајне и пословне просторије домаћих произвођача, увозника односно 

заступника и трговаца на комплетној територији републике Србије. 

 

 

Приоритет: 

 Предмети од драгоцених метала 

 

 

 

Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције 

 

Благовременим информисањем јавности у виду постављања прописа из области 

законске метрологије, плана меролошког надзора, контролних листи и других 

релевантних информација на званичном сајту Дирекције за мере и драгоцене 

метале. Пружањем стручне помоћи надзираном субјекту као и предузимањем 

превентивних инспекцијских надзора. Ове мере се предузимају ради смањења 

ризика, штетних последица и вероватноћа њихових настанка. Сектор за контролу и 
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надзор Дирекције за мере и драгоцене метале обавиће најмање два оваква надзора 

месечно. 

 

Ванредни метролошки надзор 

 

Поред редовног метролошког надзора Дирекција за мере и драгоцене метале 

вршиће и ванредни инспекцијски надзор ако процени да је у примени неких мерила 

и предмета од драгоцених метала у одређеним областима процена ризика висока 

као и на основу захтева заинтересованих страна, надлежних органа или по 

службеној дужности. На основу оцене о оправданости захтева  метролошки 

инспектор ће покренути поступак осим у случају када је процена  ризика незнатна 

или се ради о злоупотреби права. Метролошки инспектори су дужни да обавесте 

подносиоца захтева о предузетим мерама. 

На основу искустава из предходног периода процењује се да ће у 2019. години бити 

око 60 захтева  којима правна или физичка лица иницирају ванредне инспекцијске 

надзоре. 

 

 

Планиране мере и активности за спречавање обављања делатности 

нерегистрованих субјеката 

 

Метролошки инспектори Дирекције за мере и драгоцене метале кроз 

превентивне,редовне и ванредне надзоре својим професионалним ангажовањем и 

спровођењем корективних и репресивних мера треба да укажу на предности 

спровођења дела у регистрованом делу ( са овереним мерилима) и укажу на 

недостатак у обављању у нерегистрованом делу ( са неовереним мерилима). Велика 

пажња ће се обратити на сарадњи са другим инспекцијама поготову домену размене 

потребних података. 

 

 

Стручно усавршавање 

 

У току израде буџета Дирекције за мере и драгоцене метале за 2019. годину 

унутрашње организационе јединице пријавиће потребу за организовањем и 

похађањем обуке за инспекторе и за унапређење њиховог рада.Од расположивих 

средстава зависиће број обука и број учесника. Такође ће се пратити организација 

обука од стране Службе за управљање кадровима и кад год је то могуће похађати 

одговарајуће обуке.  
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Годишњи план по месецима 

 

 

 

Јануар  

Надзор над: Степен ризика: 

 

- Израда годишњег извештаја о раду на 

метролошком надзору. 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри, мерила топлотне енергије). 

- Надзор над мерилима из области заштите здравља 

(мерила крвног притиска, медицински термоме-

три ) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ 

за контролу и надзор ) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине.Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

 

 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

 

Надзор над: 

             Надзор над неаутоматским    

             вагама. 

Степен ризика 

- Надзор над мерилима ( таксиметри, мерила 

топлотне енергије). 

- Надзор над мерилима на техничком прегледу 

возила (мерила за мерење силе кочења код 

моторних возила, манометри за мерење притиска у 

пнеуматицима, анализатори издувних гасова, 

опациметри, реглоскопи). 

- Надзор над мерилима из области заштите здравља 

(мерила крвног притиска, медицински  

термометри ) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

Средњи степен ризика 
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- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

      -     Израда месечног извештаја. 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри, мерила топлотне енергије). 

- Надзор над мерилима на техничком прегледу 

возила (мерила за мерење силе кочења код 

моторних возила, манометри за мерење притиска у 

пнеуматицима, анализатори издувних гасова, 

опациметри, реглоскопи). 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри мерила дужине). 

- Надзор над мерилима на бензинским станицама ( 

резерво- 

- ари, уређаји за точење горива, уређаји за точење 

течног нафтног гаса, ареометри за густину, 

аутоматска мерила нивоа течности, мерила 

притиска у пнеуматицима) 

-  Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 
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контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри, мерила дужине,ел. бројила, водомери, 

гасомери) 

- Надзор над мерилима на бензинским станицама  

- ( резервоари, уређаји за точење горива, уређаји за 

точење течног нафтног гаса, ареометри за густину, 

аутоматска мерила нивоа течности, мерила 

притиска у пнеуматицима) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

             Надзор над предметима од  драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

Јуни 

 

Надзор над: 

 

Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри, мерила дужине, влагомери за 

житарице и уљарице),  

- Надзор над мерилима на бензинским станицама  

- ( резервоари, уређаји за точење горива, уређаји за 

точење течног нафтног гаса, ареометри за густину, 

аутоматска мерила нивоа течности, мерила 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

Средњи степен ризика 
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притиска у пнеуматицима) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

-  

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

Јули 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри, влагомери за зрна житарица и семенке 

уљарица бројила ел. енергије, водомери, 

гасомери). 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри,  бројила ел. енергије, водомери, 

гасомери).  

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 
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контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (таксиметри, 

алкохолометри, етилометри, мерила брзине возила 

у саобраћају влагомери  за зрна житарица и 

семенке уљарица, мерила дужине). 

- Надзор над мерилима на бензинским станицама 

 ( резервоари, уређаји за точење горива, уређаји за 

точење течног нафтног гаса, ареометри за густину, 

аутоматска мерила нивоа течности, мерила 

притиска у пнеуматицима) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

Октобар 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри,  влагомери за зрнаа житарица и 

семенке уљарица, мерила дужине ). 

- Надзор над мерилима на бензинским станицама 

( резервоари, уређаји за точење горива, уређаји за 

точење течног нафтног гаса, ареометри за густину, 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 
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аутоматска мерила нивоа течности, мерила 

притиска у пнеуматицима) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (аутоматске ваге, 

таксиметри, мерила топлотне енергије,). 

- Надзор над мерилима на техничком прегледу 

возила (мерила за мерење силе кочења код 

моторних возила, манометри за мерење притиска у 

пнеуматицима, анализатори издувних гасова, 

опациметри, реглоскопи). 

- Надзор над мерилима из области заштите здравља 

(мерила крвног притиска, медицински  

термометри ) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

Средњи степен ризика 
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Децембар 

Надзор над: Степен ризика: 

- Надзор над неаутоматским вагама. 

- Надзор над мерилима (мерила топлотне енергије, 

таксиметри, етилометри, мерила брзине возила у 

саобраћају)  

- Надзор над мерилима на техничком прегледу 

возила (мерила за мерење силе кочења код 

моторних возила, манометри за мерење притиска у 

пнеуматицима, анализатори издувних гасова, 

опациметри, реглоскопи). 

- Надзор над мерилима из области заштите здравља 

(мерила крвног притиска, медицински  

термометри ) 

- Надзор над другим мерилима из важећег 

Правилника о врстама мерила која подлежу 

законској контроли (према потребама УОЈ за 

контролу и надзор) 

- Надзор над предметима од драгоцених метала. 

- Надзор над предходно упакованим производима. 

- Надзор у сарадњи са Министарством финансија 

или трговине. 

- Надзор над мерним јединицама. 

- Надзор по захтеву странака. 

- Израда месечног извештаја. 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 

 

 

 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

Средњи степен ризика 

 

 

 

Средњи степен ризика 

Средњи степен ризика 
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Завршна напомена 

 

 

 

Дирекција за мере и драгоцене метале – Сектор за контролу и надзор задржава 

право измене и допуне Годишњег плана метролошког надзора за 2019. годину. Годишњи 

план метролошког надзора редовно ће се ажурирати и контролисати у складу са 

потребама. 


