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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА МЕТРОЛОГИЈАТА
Се прогласува Законот за метрологијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 јули 2002 година.
Бр. 07-2742/1
4 јули 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА МЕТРОЛОГИЈАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува метролошкиот систем во
Република Македонија; надлежноста на Бирото за метрологија; законските мерни единици; еталоните; референтните материјали; прометот и употребата на мерилата; оцената на сообразноста на типот на мерилата;
верификација на мерилата; важноста на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло; метролошкиот
надзор над количините и ознаките на пакуваните производи; надзорот над примената на овој закон и други
прашања од значење за метролошкиот систем заради
обезбедување мерно единство во Републиката и со светот.
Член 2
Одделни изрази што се употребуваат во овој закон
го имаат следновр значење:
1) Метрологија е наука за мерењето;
2) Мерна единица е вредност од некоја големина,
дефинирана и прифатена со конвенција, да има бројна
вредност еднаква на еден (1);
3) Законска мерна единица е мерна единица чија
употреба е воведена и дозволена со овој закон;
4) Мерен еталон (во натамошниот текст: еталон) е
материјализирана мера, мерило, или мерен систем наменет да дефинира, остварува, чува или репродуцира
единица или една или повеќе вредности на големината,
со цел да служи како референца;
5) Национален еталон е референтен еталон, кој со
одлука на Бирото за метрологија е признат да служи во
Република Македонија како основа за утврдување на
вредности на други еталони од истата големина;
6) Референтен еталон е еталон кој во основа има
највисоки метролошки квалитети, и е расположлив во
дадено место или во дадена организација, и служи како
основа за мерење на тоа место;
7) Калибрација е збир на постапки со кои се воспоставува однос меѓу вредностите на големината што ја
покажува мерилото или мерниот систем, или вредностите што ги претставува материјализирана мера или референтен материјал со соодветни вредности на остварените еталони, во определени услови;
8) Следливост е особина која има за цел мерните
резултати на еталоните или мерилата да се доведат во
врска со одредени референии, обично со националните
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или меѓународните еталони, со посредство на непрекинат синцир на споредување кои имаат назначена неодреденост.
9) Референтен материјал е материјал или супстанца
чии карактеристики во однос на физичките особини
или хемискиот состав се доволно добро определени за
да можат да се користат за калибрација на еталони и
мерила и проверка на мерна метода;
10) Сертифициран референтен материјал е референтен материјал со сертификат за чии карактеристики во
однос на физичките особини или хемискиот состав е
воспоставена следливост со мерните единици во кои се
изразуваат вредностите на физичките особини или хемискиот состав и за кои може да се определи мерната
неодреденост;
11) Мерило е уред наменет за мерење, сам или во
состав со додатни уреди;
12) Категорија на мерила претставуваат мерила кои
мерат иста физичка големина;
13) Вид на мерила претставуваат мерила кои на ист
или сличен принцип мерат иста физичка големина;
14) Тип на мерило претставуваат мерилата од ист
производител што имаат слични карактеристики во
поглед на намената, начинот на употребата, принципот
на конструкцијата, обликот, составните делови, материјали и метролошки својства, а можат да се разликуваат во мерниот опсег и номиналните вредности;
15) Верификација е збир на постапки кои ги врши
Бирото за метрологија или правно лице овластено од
страна на министерот за економија, со цел за утврдување и потврдување дали мерилото е во сообразност
со пропишаните метролошки услови за верификација.
Верификацијата опфаќа метролошки преглед и жигосување, односно издавање на сертификат за верификација.
16) Метролошки преглед е збир на постапки со кои
се утврдува дали мерилото е во сообразност со пропишаните услови во поглед на своите метролошки својства заради верификација;
17) Жигосување е збир на постапки чија цел е на
мерилото да се стават ознаки со кои се потврдува дека
мерилото ги задоволува прописите и другите акти за
верификација. Одредени делови од мерилото кои можат да влијаат на метролошките особини, се жигосуваат за да ги заштитат од промена или замена по извршената верификација;
18) Пакувани производи се производи во тврда. течна и гасовита состојба, во проверено пакување, кои се
«пакувани во отсуство на купувачот и чија квантитативна содржина не може да биде променета без да се
отвори или промени пакувањето.
Член З
Одредбите на овој закон се однесуваат за мерилата
кои се употребуваат за обезбедување на:
- заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата;
- заштита на животната средина и природата;
- општата техничка безбедност;
- непречена размена на стоки и услуги и
- постапка пред управни и правосудни органи. За
сите мерила од ставот 1 на овој член, мора да биде дефинирана и обезбедена следливоста.
II. БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
Член 4
За вршење на стручните и другите работи во областа на метрологијата утврдени со овој и со други закони
се основа Биро за метрологија (во натамошниот текст:
Биро), како орган во состав на Министерството за економија.
Бирото има својство на правно лиие. Со Бирото раководи директор.
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Член 5
Заради одржување и развој на метролошкиот систем во Република Македонија, Владата на Република
Македонија, на предлог на Министерството за економија, донесува Годишна програма,
За спроведувањето на Програмата од ставот 1 на
овој член, Министерството за економија, најмалку двапати во годината прднесува извештај до Владата на Република Македонија.
Член 6
Бирото ги извршува работите и задачите од областа
на метролошкиот систем на Република Македонија,
кои се однесуваат на:
- надзор над употребата и начинот на пишувањето
на законските мерни единици;
- обезбедување на следливост, и остварување, чуван>е и одржување на националните еталони и сертифицираните референтни материјали;
- обезбедување на следливост на референтните
еталони;
- калибрација на еталони и мерила;
- учество во постапката за акредитација на лаборатории за калибрација и тестирање врз основа на Законот за акредитација;
- надзор над работењето на правните лица овластени за извршување на одделни работи од областа на
метрологијата врз основа на овој закон;
- оцена на сообразноста на типот на мерилата;
- верификација на мерилата;
- постапка за регистрација за признавањето на важноста на ознаките и сертификатите за сообразност на
типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско
потекло;
- метролошки надзор над количините и означувањето на пакуваните производи;
- стручен надзор над примената на одредбите од
овој закон и прописите донесени врз основа на овој и
други закони;
- постојан тренинг и едукација на вработените во
Бирото и во овластените правни лица;
-дефинирање на работате и задачите на метролошкиот совет и учество во неговата работа;
- консалтинг услуги за потреоите на правните и физичките лица кои вршат промет или употреба на мерила;
- соработка со други инспекциски органи и
- други работи и задачи во врска со спроведувањето
на овој закон и прописите донесени врз основа на овој
закон.
Член 7
Бирото членува и ја претставува Република Македонија во меѓународните и регионалните организации
од областа на метрологијата, соработува со нив и учествува во нивната работа.
Член 8
Министерот за економија формира Метролошки совет (во натамошниот текст: Совет), кој ќе работи како
стручно и советодавно тело на Бирото во областа на
метрологијата.
Советот е составен од претседател и членови, кои
со решение ги именува министерот за .економија, по
принципот на стручност и компетентност и рамноправна застапеност на сите заинтересирани субјекти од метролошкиот систем.
Претседателот и членовите на Советот се именуваат за време од четири години.
За работата во Советот, на претседателот и на членовите им следува соодветен надоместок, што го определува министерот за економија.
За своето работење Советот најмалку еднаш годишно поднесува извештај до министерот за економија.
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Член 9
Бирото издава гласило, во кое се објавуваат:
-сертификатите за оцена на сообразноста на типот
на мерилата издадени врз основа на овој закон од Бирото или од овластените правни лица за оцена на сообразноста на типот на мерилата;
-решенијата на министерот за економија за овластување на правните лица за извршување на одредени
професионални дејности врз основа на овој закон;
-решенијата на Бирото за признавање на референтните еталони за национални еталони;
-регистарот (листата) за признавањето на важноста
на ознаките и сертификатите за сообразност на типот
на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло;
-стручни и научни трудови од областа на метрологијата и
-други информации од областа на метрологијата.
III. МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Член 5
Во Република Македонија се употребуваат законски мерни единици.
Законските мерни единици се:
1) единиците на Меѓународниот систем на единици
ЅI (System Internationale d’ Unites) (во натамошниот
текст: ЅI);
2) декадните множини и децималните делови на ЅI
единиците;
3) останати единици;
4) сложени мерни единици, формирани со комбинација на единците од точки 1), 2) и 3) на ставот 2 од овој
член,
Задолжителна употреба на законските мерни единици од ставот 1 на овој член се применува при користењето на:
1) еталони, мерила и референтни материјали;
2) резултати добиени од извршените мерења и
3) прикажувања на мерни гoлемини што се изразуваат во мерни единици, во областа на заштитата на животот и здравјето на луѓето, животните и растенијата и
заштитата на животната средина и природата, општата
техничка безбедност на производите, производството и
прометот со стоки и услуги, образованието, стандардизацијата и во правосудните и управните постапки.
Член 11
Министерот за економија ги пропишува дефинициите, имињата и симболите, подрачјето и начинот на
примена, обврската за употреба и начин на пишување
на законските мерни единици.
IV. ЕТАЛОНИ
Член 12
Бирото ги остварува, чува и одржува националните
еталони и со калибрација или меѓулабораториска споредба ја обезбедува нивната следливост.
Бирото со решение може да признае за национален
еталон, било кој референтен еталон што го остварува,
чува и одржува определено правно лице.
Член 13
Министерот за економија ги пропишува поблиските
услови за остварувањето, чувањето и одржувањето на
националните еталони и условите за признавање на референтните еталони за национални еталони.
Член 14
Ако Бирото утврди дека условите за признавање на
еден еталон за национален еталон или условите за остварување, чување и одржување на националниот ета-
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лон не се повеќе исполнети, ќе донесе решение со кое
ќе го укине решението за признавање на еталонот за
национален еталон.
Против решението од ставот 1 на овој член може да
се изјави жалба до министерот за економија.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
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Член 22
За првата верификација на мерилата должен е да се
грижи производителот на мерилата.

Член 15
Сертифицирани референтни материјали може да остварува, чува и одржува Бирото или правно лице, кои
за нивните карактеристики во однос на физичките особини или хемискиот состав обезбедуваат следливост со
мерните единици во кои се изразуваат вредностите на
физичките особини или хемискиот состав.

Член 23
За периодичната верификација на мерилата должен
е да се грижи имателот на мерилата.
По исклучок од ставот 1 на овој член за периодичната верификација на мерилата за топлотна енергија,
броилата за eлектрична енергија, вклопните часовници,
водомерите, мерилата за течни горива, гасомерите, коректорите, паркинг-часовниците, должни се да се грижат правните и физичките лица што продаваат топлотна енергија, електрична енергија, вода, течни горива,
гас, издаваат простор за паркирање, без оглед на тоа
кој е имател на тие мерила.

Член 16
Министерот за економија ги пропишува начинот и
постапката за реапизација, чување и одржување на сертифицираните референтни материјали.

Член 24
Периодично мерилото се верифицира во годината
кога истекува важноста на ознаките и жиговите, односно сертификатот за верификација на мерилото.

V. РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

VI. МЕРИЛА
1. Промет и употреба на мерила
Член 17
Во Република Македонија не можат да се пуштаат
во промет или во употреба мерилата од членот 3 став 1
на овој закон, ако не ги исполнуваат барањата определени со овој закон и прописите донесени врз основа на
овој закон и други закони за оцена на сообразноста на
типот на мерилата и за верификација на мерилата.
2. Оцена на сообразноста на типот на мерилата
Член 18
Со постапката за оцена на сообразноста на типот на
мерилата се утврдува нивната сообразност со барањата
на овој закон и прописите донесени врз основа на овој
закон и други закони и нивната употребливост.
Во Република Македонија не може да се ограничи
употребата на мерилата кои ги исполниле барањата од
ставот 1 на овој член.
Член 19
Министерот за економија ги пропишува начинот и
постапката за оцена на сообразноста на типот на мерилата, како и методот, одредени методи или одредена
комбинација на методи за оцена на сообразноста на типот на мерилата, како и содржината и формата на сертификатите за сообразност на типот на мерилата.
Член 20
Оцената на сообразноста ја врши Бирото или правно лице овластено од министерот за економија.
Министерот за економија, на предлог на Бирото, го
овластува правното лице чија компетентност е верифицирана согласно со правилата за акредитаиија или правила еднакви на акредитацијата согласно Законот за акредитација и кои ги исполнуваат дополнителните услови за одредени постапки за оцена на сообразноста на
типот на мерила.
Министерот за економија ги пропишува дополнителните услови од ставот 2 на овој член, постапката за
овластување на правното лице, задачите на овластеното правно лице и оцената на исполнетоста на условите
за овластување.
3. Верификација на мерила
Член 21
Мерилата од членот 3 на овој закон подлежат на прва, периодична и вонредна верификација.

Член 25
Вонредната верификација е задолжителна за мерилата кои се ставени вон употреба заради сервис поради
дефект или други технички недостатоци.
Со вонредната верификација се потврдува дали мерилото и понатаму е во сообразност со одобрениот тип,
односно со барања пропишани согласно со овој закон.
Правното лице кое го погравило или преправило
мерилото се грижи за вонредната верификацијата.
Член 26
Министерот за економија ги пропишува начинот и
постапката за верификација на мерилата од членовите
22, 23 и 25 на овој закон.
Член 27
Министерот за економија ги определува категориите и видовите на мерила за кои е задолжителна верификацијата, постапките за верификација, роковите на периодичната верификација, како и категориите и видови
мерила за кои може да се добие овластување за верификација.
Член 28
Ако при постапката за верификација се утврди дека
мерилото е во сообразност со одобрениот тип, односно
пропишаните метролошки услови за верификација, тоа
се означува и жигосува со ознака и жиг за верификација, односно се издава сертификат за верификација.
Ако при постапката за верификација се утврди дека
мерилото не е во сообразност со одобрениот тип, односно пропишаните метролошки барања за верификација, тоа не се означува и жигосува со ознака и жиг за
верификација, односно не се издава сертификат за верификација.
Член 29
Министерот за економија ги пропишува видовите и
формите на ознаките и жиговите кои се користат при
верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за верификација.
Ознаките и жиговите, односно сертификатот за верификацијата престануваат да важат, ако:
1) истекла нивната важност;
2) се изменети, оштетени или отстранети (се однесува само за ознаките и жиговите);
3) се поништени и
4) мерилото е поправано или преправано.
Мерило кое нема ознаки и жигови, односно сертификат за верификација, или чии ознаки и жигови, односно сертификат за верификација престанале да важат, не може да се употребува.
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Член 30
Верификацијата ја врши Бирото или правно лице
овластено од министерот за економија.
Министерот за економија, на предлог на Бирото, го
овластува правното лице чија компетентност е верифицирана согласно со правилата за акредитација или правила еднакви на акредитацијата согласно со Законот за
акредитација и кои ги исполнуваат дополнителните услови за верификација на одредени видови на мерила.
Министерот за економија ги пропишува дополнителните услови во однос на став 2 од овој член, постапката за овластувањето на правното лице, задачите на
овластеното правно лице и оцената на исполнетоста на
барањата за овластување.
VII. ВАЖНОСТ НА ОЗНАКИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ
ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА НА ТИП НА МЕРИЛО И ОЗНАКИТЕ, ЖИГОВИТЕ, ОДНОСНО СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛАТА ОД
СТРАНСКО ПОТЕКЛО
Член З1
Во Република Македонија се признаваат за важечки:
-ознаките и сертификатите за сообразноста на типот на мерилата и
-ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло, кои се
издадени во согласност со меѓународните, како и билатерални или мултилатерални договори кои ги склучила
и ратификувала, односно на кои им пристапила Република Македонија.
Член 32
Бирото води Регистар во кој се врши упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за
верификација на мерилата од странско потекло издадени во согласност со членот 31 од овој закон.
Уписот во Регистарот од ставот 1 на овој член се
врши врз основа на барање од заинтересирано правно и
физичко лице.
За вршење на упис на податоците од ставот 1 на
овој член во Регистарот, Бирото донесува решение.
Против решението со кое се одбива уписот во Регистарот може да се изјави жалба до министерот за
економија.
Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 1 на овој член, како и формата и содржината на решенијата од ставовите 3 и 4 на овој
член, ги пропишува министерот за економија.
VIII. МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР НАД КОЛИЧИНИТЕ
И ОЗНАКИТЕ НА ПАКУВАНИТЕ ПРОИЗВОДИ
Член 33
Количините и ознаките на пакуваните производи во
прометот подлежат на метролошки надзор.
Во Република Македонија можат да се пуштаат во
промет само пакуваните производи, чија количина е
точно, јасно и недвосмислено означена и ако отстапувањата од означената количина е во рамките на дозволените отстапувања.
Член 34
Метролошкиот надзор над прометот на пакуваните
производи го врши Бирото или овластено правно лице.
Министерот за економија, на предлог на Бирото, со
решение го овластува правното лице чија компетентност е верифицирана согласно со правилата за акредитација или правилата еднакви на акредитацијата согласно со Законот за акредитација и доколку ги исполнува дополнителните условите за метролошкиот надзор над пакуваните производи.
Министерот за економија ги пропишува дополнителните услови во однос на став 2 од овој член, постапката за овластувањето на правното лице, задачите на
овластеното правно лице и надзорот ка исполнетоста
на барањата за овластување.

Член 35
Министерот за економија ги пропишува начинот и
постапката на вршење на метролошкиот надзор и барањата кои пакуваните производи треба да ги исполнуваат по однос на количините, начинот за означување на
количините и дозволените отстапувања од означената
количина и листата на номиналните количини на пакуваните производи.
Член 36
Ако со метролошкиот надзор се утврди дека пакуваните производи не одговараат на соодветната назначена количина, или не е јасно или е двосмислено означена количината, или отстапуваат од дозволеното отстапување, Бирото донесува решение за забрана за нивно пуштање во промет.
Против решението од ставот 1 на овој член може да
се изјави жалба до министерот за економија.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението
од ставот 2 на овој член.
IX. ЦЕНИ НА УСЛУГИ
Член 37
За услугите кои ги вршат Бирото и овластеното
правно лице, а кои се однесуваат на:
- калибрација на еталони;
- меѓулабораториска споредба на еталони;
- оцена на сообразност на типот на мерилата;
- испитување на тип на мерила;
- верификација на мерилата;
- надзор над исполнетоста на условите за овластување на правните лица;
- обезбедувањето 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 сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите,
односно сертификатите за верификација на мерилата
од странско потекло;
- метролошки надзор над количините на ознаките
на пакуваните производи и
- консалтинг и обука, се наплатува надоместок.
Висината и начинот на наплатувањето на надоместокот од ставот 1 на овој член ги пропишува Владата
на Република Македонија.
X. НАДЗОР
Член 38
Надзор над примената на одредбите од овој закон и
прописите донесени врз основа на овој и други закони
врши министерството за економија
Член 39
Инспекциски надзор над примената на одредбите
од овој закон и прописите донесени врз основа на овој
и други закони по однос на употребата на законските
мерни единици и прометот и употребата на мерилата
врши органот надлежен за работата на пазарната инспекција.
Член 40
Стручен надзор над примената на одредбите од
овој закон и прописите донесени врз основа на овoj
и други закони по однос на употребата на законските мерни единици, исполнетоста на условите за остварување, чување и одржување на националните
еталони, прометот и употребата на мерилата и работата на правните лица овластени врз основа на овој
закон го врши Бирото.
Член 41
Министерот за економија го пропишува начинот и
постапката на стручниот надзор.
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Член 42
Работниците кои работат на задачите и работите на
стручниот надзор мораат да имаат легитимација со која
се утврдува нивното службено својство и се должни да
ја покажат ако тоа се бара од нив.
Легитимацијата ја издава министерот за економија.
Министерот за економија го пропишува образецот
и начинот на издавање и одземање на легитимацијата.
Член 43
Ако се утврди дека се повредени одредбите од овој
закон и прописите донесени врз основа на овој и други
закони по однос на употребата на законските мерни
единиии и прометот и употребата на мерилата, органот
надлежен за работа на пазарната инспекција ќе донесе
решение за забрана, односно Бирото ќе му предложи да
донесе забрана за:
- употреба на мерни единици кои не се пропишани
со овој закон и
- пуштање во промет и употреба на мерила од членот 3 став 1 на овој закон кои не ги исполнуваат барањата пропишани со овој закон и прописите донесени
врз основа на овој и други закони.
Против решението од ставот 1 на овој член може да
се изјави жалба до министерот за економија.
Жапбата не го одлага извршувањето на решението.
Член 44
Ако се утврди дека се повредени одредбите од овој
закон и прописите донесени врз основа на овој и други
закони по однос на исполнетоста на условите за остварување, чување и одржување на националните етапони,
работата на правните лица овластени врз основа на
овој закон Бирото ќе донесе решение за:
-укинување на решението за признавање еталон за
национален еталон и
-предлог до министерот за економија за укинување
на решението за овластување на правното лице.
Против решението од ставот 1 на овој член може да
се изјави жалба до министерот за економија. Жалбата
не го одлага извршувањето на решението.
XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 45
Со парична казна од 80.000 до 240.000 денари ќе се
казни за прекршок правното лице ако:
1) употребува мерни единици кои не се пропишани
со овој закон, односно со прописите издадени врз основа на овој закон (член 10 став 3);
2) пушти во промет или во употреба мерила од членот 3 став 1 на овој закон, а кои не ги исполнуваат барањата на овој закон и прописите донесени врз основа
на овој закон и други закони за оцена на сообразноста
на типот на мерилата и за верификација на мерилата
(член 17);
3) ограничи употреба на мерила (член 18 став 2);
4) не се грижи за првата верификација (член 22);
5) не се грижи за периодичната верификација (член
23);
6) не се грижи за вонредната верификација (член 25
став 3);
7) употребува мерило чии ознаки и жигови, односно сертификат за верификација престанапе да важат
(член 29 став 2);
8) употребува мерило кое нема ознаки и жигови,
односно сертификат за верификација (член 29 став 3);
9) пушти во промет пакувани производи чија количина не е точна, јасно и недвосмислено означена и ако
нивната права количина не е во рамките на дозволените отстапувања од означената количина (член 33 став 2);
10) не го почитува решението за забрана за пуштање зо промет на пакувани производи (член 36 став 1);
11) не го почитува решението за забрана на употреба на мерни единици кои не се пропишани со овој закон, односно со прописи издадени врз oснова на овој
закон (член 43 став 1 алинеја 1) и
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12) не го почитува решението за забрана за пуштање во промет и употреба на мерила од членот 3 став 1
од овој закон, а кои не ги исполнуваат барањата на овој
закон и прописите донесени врз основа на овој закон и
други закони за оцена на сообразноста на типот на мерилата и за верификација на мерилата (член 43 став 1
алинеја 2).
Со парична казна од 15.000 до 45.000 денари ќе се
казни и одговорното лице во правното лице за сторен
прекршок во врска со ставот 1 од овој член.
Покрај паричната казна во врска со ставот 1 точки
2, 7, 8 и 12 од овој член ќе се изрече и мерка за безбедност-одземање на мерилата со кои е сторен прекршокот.
Член 46
Со парична казна од 15.000 до 45.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице за дејствијата од членот 45 став 1 точки 1, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Покрај паричната казна во врска со членот 45 став 1
точки 2, 7, 8 и 12, ќе се изрече и мерка за безбедностодземање на мерилата со кои е сторен прекршокот.
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 47
Прописите донесени врз основа на Законот за мерните едѓ ници и мерилата ("Службен весник на Република Македонија" број 23/95), како и подзаконските акти кои се применуваат во согллсност со тој закон, ќе се
применуваат до донесувањето на прописите врз основа
на овој закон.
Член 48
Ознаките и сертификатите за оцена на сообразноста
на типот на мерилата (решенија за одобрение на тип на
мерило), како и ознаките и жиговите, односно сертифкатите за верификација на мерилата (жигови, односно
уверенија за исправност на мерило), кои се издадени
пред влегувањето во сила на овој закон, остануваат да
важат, под условите и роковите утврдени во прописите
врз основа на кои се издадени. се до донесување на
прописите врз основа на овој закон со кои се уредува
начинот, постапката и условите за нивно издавање.
Член 49
Владата на Република Македонија заради непречено извршување на работите и задачите во областа на
метрологијата, ќе обезбеди простории за работа на Бирото.
Соодветните материјални средства, опремата и архивата од Службата за стандардизација и метрологија
кои се однесуваат на работите на метрологијата се пренесуваат на Бирото.
Вработените од Службата за стандардизација и метрологија кои вршат работи и задачи од областа на метрологијата, ќе продолжат да ги вршат овие работи и задачи во Бирото.
Член 50
Службата за стандардизација и метрологија продолжува да работи како Биро за метрологија во состав на
Министерството за економија.
Член 51
До конституирањето на Бирото, Службата за стандардизација и метррлогија, ќе ги врши работите од областа на метрологијата.
Член 52
Со денот на влегувањето во сила на овој закон,
престанува да важи Законот за мерните единици и мерилата ("Службен весник на Република Македонија".
број 23/95).
Член 53
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

