ТУМАЧЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРАВИЛНИКА О МЕРИЛИМА
У „Службеном гласнику РС”, број 3/18 објављен je Правилник о мерилима (у
даљем тексту: Правилник) који је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Овим
правилником стављен је ван снаге Правилник о мерилима („Службени гласник
РС”, бр. 63/13 и 95/16 ).
У складу сa чланом 26. став 5. Правилника, уверења о одобрењу типа
мерила издата до дана ступања на снагу тог правилника, а на основу прописа из
члана 18. Правилника о мерилима („Службени гласник РСˮ, бр. 63/13 и 95/16) важе
до истека рока на који су издата, а најдуже до 1. јануара 2024. године.
Чланом 26. став 6. Правилника прописано је да се мерила која су на дан
ступања на снагу Правилника у употреби могу подносити на периодично или
ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су
стављена у употребу.
С тим у вези, мерила на која се Правилник односи, а за која су пре ступања
на снагу Правилника издата уверења о одобрењу типа, извршено прво оверавање
и која су стављена у употребу, могу се подносити на периодично или ванредно
оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена
у употребу.
Мерила за која су пре ступања на снагу Правилника издата уверења о
одобрењу типа, али није извршено прво оверавање и нису стављена у употребу
подлежу оцени усаглашености која је прописана Правилником. То значи да се
таква мерила могу ставити на тржиште/у употребу тек након што се издају
сертификати о одобрењу типа и изврши други део поступка оцене усаглашености
избором одговарајућег модула, у складу са Правилником.
Сагласно наведеном, након 20. јануара 2018. године не спроводи се прво
оверавање за мерила обухваћена Правилником.
Будући да је у пракси пре објављивања овог тумачења било различитих
поступања, у циљу прилагођавања пословања овлашћених тела, прво оверавање
мерила обухваћених Правилником неће бити могуће почев од 1. јула 2018. године.

