Врз основа на член 37, став 2 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
26 јули 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ
Член 1
Со оваа одлука се определува висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги вршат Бирото за метрологија (во натамошниот текст: Биро) или овластеното
правно лице и тоа за: калибрација на еталони, меѓулабораториска споредба на еталони, оцена
на сообразноста на типот на мерилата, испитување на тип на мерила, верификација на мерила,
надзор над исполнетоста на условите за овластување на правните лица, обезбедување на ознаките и сертификатите за оцена на сообразноста на типот на мерилата, обезбедување на ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата, регистрација на ознаките и сертификатите за сообразноста на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно
сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло, метролошки надзор над количините и ознаките на пакуваните производи и консалтинг и обука.
Член 2
Подносителите на барањата за извршување на услугите од член 1 на оваа одлука на Бирото
или овластеното правно лице, плаќаат надоместок во висина и на начин утврдени со оваа одлука и со тарифа за надоместок за услугите на Бирото за метрологија и овластеното правно лице,
која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 3
Надоместокот за услугите предвидени во член 1 на оваа одлука се пресметува во бодови и/или по работен час во зависност од видот на услугата.
Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од последната просечна плата во Република Македонија, според Објавата на Државниот завод за статистика на Република Македонија.
Вредноста на работниот час изнесува 10% од последната просечна плата во Република
Македонија, според Објавата на Државниот завод за статистика на Република Македонија.
Член 4
Надоместокот за калибрацијата на еталоните, меѓулабораториска споредба на еталони,
оцена на сообразноста на типот на мерилата, односно сертификација на референтни материјали, испитување на тип на мерила, консалтинг и обука, се наплатува по потрошен работен час на работниците кои ја вршат услугата.
Член 5
Бирото склучува договор за верификација на мерилата кај правни лица што ги исполнуваат определените услови за вршење верификација (користење на нивна еталонска и друга
опрема, сертифицирани референтни материјали и соодветен стручен кадар) на мерила во
нивните простории.
Времетраењето на важноста на договорот може да биде:
1. Неограничен, односно се додека се исполнети условите утврдени со дадената акредитација за вршење специфични работи за верификација на поедини видови мерила и
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2. Ограничен, односно до три години во кој рок субјектот треба да добие акредитација
за вршење специфични работи за верификација на поедини видови мерила, а најдоцна до
истекот на година и пол во рамките на кој рок треба да воведе систем за квалитет во своето работење.
Член 6
За верификација на мерилата кај правни лица што имаат склучено договор со Бирото за
обезбедување одредени услови за вршење верификација на мерила во нивните простории,
согласно член 3, став 2 на оваа одлука, за потрошеното време на работниците на Бирото
при верификацијата на мерилата, се наплатува надоместок по потрошен работен час на работниците кои ја вршат услугата, при што надоместокот за верификација на мерилата се
намалува за 30% од висината на надоместокот утврден согласно со член 3, став 2 на оваа
одлука.
Член 7
Ако правното лице има добиено акредитација за вршење на верификација на мерилата,
согласно член 3, став 1 на оваа одлука, не се наплаќа потрошеното време на работниците
на Бирото, а надоместокот за верификација на мерилата, што го врши Бирото, се намалува
за 50% од висината на надоместокот утврден согласно со член 3, став 1 на оваа одлука.
Член 8
Ако првата верификација се врши кај производителот на мерилата со кој Бирото има склучен договор за обезбедување на условите за вршење верификација на мерила во неговите простории, согласно член 3, став 2 на оваа одлука, за потрошеното време на своите работници
при верификација на мерилата се наплатува надоместок по работен час, а надоместокот за верификација на мерилата се намалува за 30% од висината на надоместокот утврден согласно
на член 3, став 2 на оваа одлука.
Член 9
Ако при постапката за верификација на мерилата, работникот на Бирото утврди дека
поднесените мерила за верификација и/или еталони и/или референтни материјали и/или
мерна опрема не се исправни (некалибрирани, не работат исправно и сл.), Бирото ќе го
наплати полниот износ на надоместокот.
Член 10
Ако услугите од член 1 на оваа одлука, работниците на Бирото ги вршат надвор од седиштето на Бирото, патните и дневни трошоци на работниците што ги вршат услугите, паѓаат на
товар на подносителот на барањето.
Член 11
Надоместокот за услугите според оваа одлука се уплатува на сметка на Министерството за економија.
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за височината и начинот на плаќањето на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/96).
Член 13
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-2849/1
26 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
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