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Република Србија 

Дирекција за мере и драгоцене метале 

Група за сертификацију и Сектор за развој метрологије 

www.dmdm.gov.rs  

 

ЗАХТЕВ 

ЗА РЕВИЗИЈУ СЕРТИФИКАТА О ПРЕГЛЕДУ ТИПА 

МЕРИЛА 

 

Основни подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име / назив  

Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме овлашћеног 

заступника 
 

Матични број          ПИБ          

Адреса електронске поште  

 

 

 

Подаци о мерилу и произвођачу 

Назив произвођача мерила и 

његово седиште 
  

Назив мерила које је дао 

произвођач 
  

Ознака типа мерила   

Број сертификата чија се 

ревизија захтева  
 

Релевантне информације за 

категорију мерила за коју се 

подноси захтев 

  

http://www.dmdm.gov.rs/
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У прилогу захтева, достављам следећу документацију1:  

Р.бр. Назив документа 
Форма 

документа 

Специфичности у вези 

документа 

Издавалац 

документа 

1 Техничка документација Копија / 
Произвођач 

мерила 

2 Ауторизација Оригинал 

Документ којим произвођач 

мерила потврђује да је подносилац 

захтева овлашћени увозник 

односно дистрибутер, за 

овлашћене увознике односно 

дистрибутере.Документ којим 

произвођач мерила овлашћује 

подносиоца захтева за заступника, 

у случају да захтев подноси 

заступник 

Произвођач 

мерила 

3 

Изјава да исти захтев није 

поднет ниједном другом 

именованом телу 

Оригинал / 
Подносилац 

захтева 

4 
Докази о адекватности 

решења техничког пројекта. 
Копија 

По потреби, у случају да 

релевантни хармонизовани 

стандарди и/или нормативни 

документи нису примењени у 

целини. 

Одговарајућа 

лабораторија 

произвођача 

и/или друга 

испитна 

лабораторија. 

5 

Доказ о уплаћеној 

републичкој 

административној такси за 

захтев  

   Копија  / 

финансијска 

установа која 

врши услуге 

платног 

промета 

6 

Доказ о уплаћеној 

републичкој 

административној такси за 

ревизију сертификата о 

прегледу типа мерила 

Копија / 

финансијска 

установа која 

врши услуге 

платног 

промета 

 

 

 

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не 

поднесем у року који споразумно одреди подносилац захтева и поступајући орган који не може 

бити дужи од 60 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем ће 

се одбацити. 

 

 

 

 

У   , дана ф   

    Потпис подносиоца захтева 

                                                      
1 Документа која се достављају у копији, подносилац захтева може доставити и у оригиналу или овереној копији, по 

свом избору 
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

Рок за решавање поднетог 

захтева 
60 дана од покретања поступка 

 

 

Потребно је уплатити следеће издатке с тим да се издатак под 2. плаћа након поднетог захтева по 

добијању информације од поступајућег органа о тачном износу накнаде:  

 

 

Р.бр. Финансијски издаци 

1. 

Републичка 

административна такса за 

захтев  

Износ издатка 320,00 РСД 

Сврха уплате 

Административна такса за 

захтев за ревизију 

сертификата о прегледу 

типа мерила 

Назив и адреса примаоца  Буџет Републике Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број 97, позив на број 44-018 

Напомена / 

2. 
Накнада за трошкове 

прегледа мерила 

Износ издатка 
1.400,00 РСД по започетом 

радном сату 

Сврха уплате 
Накнада за преглед типа 

мерила 

Назив и адреса примаоца  

Приходи, Министарство 

привреде, Дирекција за 

мере и драгоцене метале 

Број рачуна 840-31020845-72 

Модел и позив на број 

Модел 97, Позив на број 

добија се на одштампаном 

налогу за уплату од 

Дирекције 

Напомена 

Накнада се плаћа након 

поднетог захтева, по 

добијању информације од 

поступајућег органа о 

тачном износу накнаде. 

3 

Републичка 

административна такса за 

сертификат о прегледу 

типа мерила 

Износ издатка 320,00 РСД 

Сврха уплате 

Административна такса за 

ревизију сертификата о 

прегледу типа мерила 

Назив и адреса примаоца  Република Србија 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број 
модел 97, позив на број 44-

018 

Напомена / 
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