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               ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА
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(потпун назив мерила) 

 
ради утврђивања метролошких својстава и употребљивости мерила, прописаних Правилником 
_______________________________________________________________________________________     
 

(„Службени                                  ”, бр.    /                                                                                                       ) 
 
Фирма и седиште 
подносиоца захтева 

 

Адреса подносиоца 

захтева 
 

ПИБ и матични број  

Лице за контакт  

Телефон – фиксни, 

мобилни и адреса 

електронске поште 

 

Фирма, седиште и знак 

произвођача мерила 
 

Ознака типа мерила
2
  

Подаци о намени мерила  
Основна метролошка 
својства мерила: 
- мерни опсег, 
- класа тачности или 
граница дозвољене 
грешке, и др. 

 

Предлог места на коме 
ће се вршити 
испитивање типа мерила 

 

 

ПРИЛОЗИ: 
 
1. за мерила произвођача из иностранства, овлашћење произвођача да подносилац захтева може покренути поступак одобрења типа мерила;  
2. технички опис основних карактеристика мерила са навођењем битних саставних делова и значајних техничких података о мерилу; 

3. склопни цртежи мерила и цртежи посебних делова; 
4. фотографије или цртежи спољашњег изгледа мерила;  
5. опис рада мерила;  
6. опис начина промене параметара мерила (подешавање метролошких својстава мерила) и начина заштите од неовлашћеног приступа,    

са цртежима места за жигосање мерила;  
7. упутство за употребу мерила;  
8. опис техничких решења, којима се испуњавају прописани захтеви одговарајућих нормативних докумената,                                                

као и списак тих нормативних докумената;  
9. резултати испитивања мерила, које је обавио произвођач;  
10. за мерила произвођача из иностранства, исправе (сертификати), који одговарају уверењу о одобрењу типа мерила,                                     

издате од стране надлежног органа или организације у иностранству;  
11. изјава о усклађености мерила са захтевима из метролошких прописа; 

12. доказ о уплати административне таксе. 

 

Сва приложена документација мора бити поднета уз захтев у папирном облику а, на посебан захтев 

Дирекције, део документације мора бити поднет и у електронском облику, односно преведен на српски 

језик и службено оверен. 
 

Место и датум:  Одговорно лице: 
 

 М.П. 

__________________________________________                    _______________________________________________ 

 

1Захтев за одобрење типа мерила подноси се само за оне врсте мерила, која се, у складу са Правилником о врстама мерила која подлежу 
законској контроли („Службени гласник РС“, број 13/18), могу оверавати само ако су за типове мерила тих врста издата одговарајућа 
уверења о одобрењу типа.  
2Наводи се основна ознака типа мерила, онако како је произвођач декларише.

 

  


