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Врста метролошког надзора 

 

         1. Редован                                            3. Допунски 

         2. Ванредни                                         4. Контролни 

 

            Облик надзора:    1. Теренски          2. Канцеларијски 

 

Почетак метролошког надзора 

 

  

    Датум: 

    Време: 
 

 

 

ПРЕДМЕТ МЕТРОЛОШКОГ НАДЗОРА: 

                                                                                 .................................................................................................. 
                                                                                                                                                           (Назив претходно упакованог производа) 

 

 

Информације о надзираном субјекту 

 

Назив пакера, овлашћеног заступника 

пакера, односно увозника претходно 

упакованих производа: 

 

Пословно име:  

 

Скраћено име, ПИБ, МБ:  

Адреса седишта, телефон, факс, 

интернет страница, е-пошта: 

 

 

Одговорно лице /заступник, ЈМБГ/ 

лични број/број пасоша, адреса, 
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телефон, е-пошта: 

Адреса објекта у коме се врши 

метролошки надзор: 

 

Лице присутно метролошком 

надзору, телефон, е-пошта: 

 

 

1. Да ли је надзирани субјекат: привредно друштво, односно друго правно лице, предузетник или 

физичко лице? 
 да  не 

2. Да ли је надзирани субјекат регистрован?  да  не 

Напомена: Одговори на ова питања се не бодују 

 

ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИМ ПРОИЗВОДИМА 

 

3. Да ли је на претходно упакованом производу који је стављен на тржиште називна количина 

означена тачно, јасно и недвосмислено на основу Закона о метрологији („Службени гласник 

РС”, број 15/16) ? 

 

 да-2 

 

 не-0 

4. Да ли стварна количина претходно упакованих производа одступа од називне количине?  да-2  не-0 

5. Да ли су претходно упаковани производи означени знаком усаглашености на прописан начин?  да-3  не-0 

6. Да ли су испуњени посебни захтеви прописани за количину, означавање, документовање 

усаглашености количине претходно упакованих производа са метролошким захтевима? 

 да-2  не-0 

7. Да ли су испуњени посебни захтеви прописани за oпрeму која се користи у прозводњи и 

интерној контроли количине претходно упакованих производа? 

 да-2  не-0 

8. Да ли мерна боца која је стављена на тржиште испуњава прописане метролошке захтеве и да 

ли је означена прописаним ознакама и натписима? 

 да-2  не-0 

9. Да ли се употребљавају законске мерне јединице прописане овим законом или прописима 

донетим на основу овог закона? 

 

 да-3  не-0 
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10. Мишљење и напомене 

 

 

 

 

 

Укупан број бодова: 

 

 

Могући  укупан број бодова: 16 

Метролошким надзором утврђен број бодова: 

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 12-16 8-12 4-8 1-4 - 

Утврђени степен ризика 

по броју бодова 

     

 

Присутно лице: 

 

 

                                                                      Метролошки инспектор: 

 


