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ИЗВЕШТАЈ МЕТРОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈЕ 

ЗА ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 
 

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) , као орган управе у саставу Министарства 

привреде, има организациону шему дефинисану Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству привреде. 

За обављање послова из делокруга ДМДМ образоване су основне унутрашње јединице, 

једна од њих је Сектор за контролу и надзор. У надлежности овога сектора је и вршење 

метролошког надзора. 

 

Метролошки инспекцијски надзор над мерилима у употреби и правилном употребом 

законских мерних јединица се врши у складу са чланом 42. Закона о метрологији 

(„Службени гласник РС“, број 15/2016) и одредбама Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС“, број 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018). 

 

Метролошки инспекцијски надзор врши се над мерилима која се употребљавају за мерење 

у области заштите здравља и опште безбедности, заштите животне средине, контроле и 

безбедности саобраћаја, као и промету роба и услуга. Крајни циљ је заштита потрошача у 

свим наведеним сегментима, постизање метролошке уређености на целој територији 

Републике Србије. 

У Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли („Службени гласник РС“, 

број 37/2021) су прописане све врсте мерила која су предмет метролошког инсекцијског 

надзора. 

 

У току 2021. године послове метролошког инспекцијског надзора је вршило 20 

метролошких инспектора (систематизовано је 27 радних места за послове метролошког 

инспекцијског надзора) на територијалној надлежности седам ужих унутрашњих јединица, 

образованих у Сектору за контролу и надзор. 

То су Одсеци или Групе за метролошку инспекцију ( ОМИ / ГМИ ) у Београду, 

Крушевцу, Нишу, Ужицама, Зрењанину, Новом Саду и Суботици. 



Метролоки инспекцијски надзор у 2021. години је вршен према Годишњем плану 

метролошког надзора за 2021. годину. Годишњи план се односи на број метролошких 

инспекцијских надзора . 

 

 

 

 

  Остварење годишњег плана метролошког надзора 
 

 

 

 

 
 

 
Редни 

број 

 

Одсек / Група за 

метролошку 

инспекцију 

Број 

планираних 

метролошких 

надзора 

Број 

извршених 

метролошких 

надзора 

Проценат 

остварења 

годишњег 

плана (%) 

1 ОМИ Београд 
 

700 
 

1010 
 

144,3 

2 ОМИ Крушевац 550 759 138,0 

3 ГМИ Ниш 250 331 132,4 

4 ГМИ Ужице 130 213 163,8 

5 ГМИ Нови Сад 200 145 72,5 

6 ГМИ Зрењанин 200 184 92,0 

7 ГМИ Суботица 200 212 106,0 

УКУПНО 2230 2854 127,98 

 

 

 

 

- Извршено је укупно 2854 метролошких инспекцијских надзора над мерилима у употрби 
и правилном употребом законских мерних јединица код привредних (надзираних) 
субјеката. 

 

- Руководилац метролошког инспекцијског надзора у Дирекцији за мере и драгоцене 
метале је издао 2854 Налога за метролошки инспекцијси надзор. 

 

- Сви надзори су вршени са налогом. 



 

- Надзираним субјектима се није достављало обавештење о предстојећем метролошком 
инспекцијском надзору због постојања оправдане бојазни да би обавештење умањило 
остваривање циља  надзора. 

 

-  Приликом вршења наведеног броја надзора предмет надзора је било 8791 мерило у 
употреби. 

 

 

 

Укупан број мерила над којима је извршен метролошки инспекцијски надзор: 
 

 
 

 
 

Редни 

број 

 
Одсек / Група за 

метролошку 

инспекцију 

Број мерила над 

којима је 

извршен 

метролошки 

надзор 

Број мерила са 

утврђеним 

непра- 

вилностима 

Проценат 

мерила са 

неправилно- 

стима 

(%) 

1 ОМИ Београд 2073 26 1,25 

2 ОМИ Крушевац 2979 64 2,15 

3 ГМИ Ниш 1102 36 3.27 

4 ГМИ Ужице 707 40 5,66 

5 ГМИ Нови Сад 531 6 1,13 

6 ГМИ Зрењанин 636 18 2,83 

7 ГМИ Суботица 763 7 0,92 

УКУПНО 8791 197 2,24 



 

 
 

 

-  У вршењу метролошког инспекцијског надзора је утврђено да 197 мерила у употреби 
не испуњава услове прописане Законом о метрологији или прописима из области 
метрологије. 

 
 

- Утврђени степен ризика у наведеним надзорима је висок или критичан. 
 
 

Метролошки инспектори су у тим случајевима наложили надзираним субјектима (власници 

/ корисници предметних мерила ) отклањање утврђених неправилности и недостатака у 

одређеном року и привремено забранили употребу мерила до отклањања утврђених 

неправилности, а сходно члану 46. став 2. Закона о метрологији. 

 

 
 

- На 197 мерила у употреби су постављене и налепнице упозорења о привременој 
забрани употребе мерила. 



- Код 196 мерила у употреби су оклоњене претходно утврђене неправилности , што је 
констатовано на основу достављених валидних обавештења o отклоњеним 
неправилности и вршењем контролних метролошких надзора. 

 

- За 1 мерило у употреби метролошки инспектор је донео Решење којим се забрањује 
употреба мерила ( члан 46. став 3. Закона о метрологији ), јер утврђена неправилност 
није отклоњена. 

 
-  Приликом вршења наведених метролошких инспекцијских надзора нису уочене 

неправилности у употреби и начину писања мерних јединица. 

 

 
Врсте, групе мерила над којима је извршен метролошки инспекцијски надзор: 

 

 
 

 

Редни 

број 

 
Група мерила 

Број мерила 

над којима 

је извршен 

надзор 

1. Дужина 667 

2. Запремине 3437 

3. Маса 2772 

4. Сила 218 

5. Притисак 278 

6. Густина 150 

7. Концентрација (садржај) 218 

8. Температура 21 

9. Електричне величине 127 

10. Фотометрија и радиометрија 477 

 
11. 

Мерила специјалних намена- 

(таксиметри, мерила топлотне 

енергије,мерила брзине возила у 

саобраћају) 

 
350 

12. 
Мерила која су сатавни део 

медицинских средстава 
76 

УКУПНО: 8791 



 
 

 

Мерила над којима је извршен метролошки инспекцијски надзор по врстама и ОМИ/ГМИ 
 

 

 
 

 Одсек/Група за метролошку 

инспекцију ˃ 
БГ КШ НИ УЕ НС ЗР СУ  

Редни 

број 

Група мерила 
˅ 

       Укупно 
˅ 

1. Дужина 39 413 92 68 16 22 17 667 

2. Запремина 800 1347 330 285 99 218 358 3437 

3. Маса 623 783 373 244 274 245 230 2772 

4. Сила 72 53 34 17 17 13 12 218 

5. Притисак 77 76 53 22 22 14 14 278 



6. Густина 0 53 48 4 5 10 30 150 

7. Концентрација (садржај) 17 60 34 19 20 57 11 218 

8. Температура 0 1 0 0 20 0 0 21 

9. Електричне величине 106 0 3 0 18 0 0 127 

10. Фотометрија и радиометрија 189 106 68 32 34 26 22 477 

 
11. 

Мерила специјалних намена- 

(таксиметри, мерила топлотне 

енергије,мерила брзине возила 
у саобраћају) 

 

74 

 

87 

 

67 

 

16 

 

6 

 

31 

 

69 

 

350 

12. 
Мерила која су сатавни део 

медицинских средстава 
76 0 0 0 0 0 0 76 

УКУПНО: 2073 2979 1102 707 531 636 763 8791 

 

 

 

 

- На основу сачињених Записника о инспекцијском надзору у којима је утврђено да 
мерила, која су била предмет метролоког инспекцијског надзора, не испуњавају услове 
прописане Законом о метрологији или прописима из области метрологије, Дирекција за 
мере и драгоцене метале је поднела 124 захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

- У 2021. години Дирекција за мере и драгоцене метале је у области метролошког 
инспекцијског надзора остварила сарадњу и организовала заједничке надзоре са 
Пореском инспекцијом на целој територији РС. 

 

-  Надзори су вршени на бензинским станицама, над справама за точење течних горива и 
ТНГ, у употреби. 

 

Том приликом су рађени и контролни прегледи од стране метролошких инспектора у 

циљу провере да ли су грешке мерења предметних мерила у употреби, у границама 

дозвољене грешке. Коришћена је опрема, еталони које поседује ДМДМ. 

 

Извршено је 30 заједничких надзора код 30 надзираних субјеката (БС) и током вршења 

тих надзора нису утврђене метролошке неправилности и недостаци код предметних 

мерила. 



Надзор над предметима од драгоцених метала који су стављени на 

тржиште за 2021. 

 

 У току 2021. године укупно је извршено 324 редовних, планских надзора код произвођача 

предмета од драгоцених метала, увозника и привредних субјекта који стављају предмете од 

драгоцених метала на тржиште; 

 Извршено је 23 контролних надзора код произвођача предмета од драгоцених метала; 

 Извршено је 29 ванредних надзора по основу оцене високог ризика у редовном надзору; 

 Извршене су 2 саветодавнe посете код нових привреднх субјеката; 

 Утврђено је да 46 произвођача, увозника и привредних субјеката је имало 

неусаглашености по питању предмета и они су дати на процесуирање; 

 Укупно је утврђено да 2485 комада, масе 10.007,96 g предмета од драгоцених метала који 

нису усаглашени са прописаним захтевима ; 

 Од надзираних субјеката 17 произвођача предмета од драгоцених метала и 1 увозник су 

имали неусаглашености по питању опреме и функционалности машина. 

 
 

У Београду,       Руководилац инспекције 

5. април 2022.г 

Зоран Дамњановић 


