„Службен весник на РМ“ бр. 53 од 30.04.2007 година

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за метрологијата („Службен весник на
Република Македонија” бр. 55/02), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ОЗНАКИТЕ И ЖИГОВИТЕ КОИ СЕ
КОРИСТАТ ПРИ ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛАТА, КАКО И ЗА СОДРЖИНАТА И
ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат видовите и формите на ознаките и жиговите кои се
користат при верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за
верификација.
Член 2
Видови на жигови што се употребуваат при верификацијата на мерилата се:
1) основен жиг - за потврдување на прва верификација;
2) годишен жиг - за потврдување на прва, периодична и вонредна верификација;
3) годишен жиг за ситни мерила - за потврдување прва, периодична и вонредна
верификација кога заради големината не е можно да се употребат основниот и годишниот
жиг;
4) годишен жиг во облик на налепница - за потврдување на прва, периодична и
вонредна верификација кога заради чувствителната конструкција не е можно да се
употребат основниот и годишниот жиг;
5) годишен жиг за претходно испитување - за заштита на мерилата, односно делови од
мерилата при претходно испитување при постапка за оцена на сообразноста на типот на
мерилата;
6) жиг за стаклени мерила - за потврдување на верификацијата на стаклени мерила при
прва верификација.
Член 3
Правните лица-производители што во производниот процес за потврдување на
исправноста на мерилата, користат жигови кои сами ги утврдуваат со свој посебен акт,
треба да се разликуваат од жиговите утврдени со овој правилник.
Член 4
Формите на ознаките и жигови што ги употребува Бирото се:
1) основниот жиг има форма на осмокракото сонце околу кое може да се опише круг со
пречник од 8mm. Во кружната форма жигот има ознаки - рамнокрака вага со висечки
тасови, а над вагата е ознаката “МК”;
2) годишниот жиг има форма на осмокрако сонце околу кое може да се опише круг со
пречник од 8mm. Ознаките на жигот во осмокракото сонце е бројот на работникот од
Бирото кој ја извршил верификацијата на мерилото и ознаката “МК” што е во горниот дел
напишани по лакот на жигот, а во долниот дел се двете последни цифри на годината во
која е извршена верификацијата на мерилата;
3) годишниот жиг за ситни мерила има форма на круг со пречник од 3mm. Ознаките на
жигот се поставени во горниот дел по лакот на жигот, а во долниот дел во формата се
двете последни цифри на годината во која е извршена верификацијата на мерилата;
4) годишниот жиг - налепница има правоаголна форма со заоблени рабови, со подолга
страна од 18 mm и пократка 12 mm.Ознаките на жигот поставени во правоаголна форма
се рамнокрака вага со висечки тасови, над вагата е бројот на работникот од Бирото кој ја
извршил верификацијата на мерилото на левата страна, а под вагата е ознаката “МК”, а на
десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршена верификацијата
на мерилото;
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5) годишниот жиг за претходно испитување има форма на рамнокрак триаголник околу
кој може да се опише круг со пречник од 8мм. Ознаките на жигот се поставени во
триаголната форма и тоа е ознаката “МК” во горниот агол, а под него се двете последни
цифри на годината во која е извршено претходното испитување;
6) жигот за стаклени мерила има форма на ознаката “МК” околу која може да се опише
круг со пречник од 8мм.
Член 5
Жиговите што ги употребуваат овластените правни лица се со следните форми и
ознаки:
1) основниот жиг на овластените правни лица, има кружна форма, со пречник од 8 мм.
Во кружната форма жигот има ознаки - рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е
ознаката “МК”; а под нив е бројот на овластените правни лица.
2) годишниот жиг на овластените правни лица има форма на осмокрако сонце околу
кое може да се опише круг со пречник од 8мм во формата на осмокрако сонце се ознаките
- двете последни цифри во годината во која е извршена верификацијата на мерилата во
горниот дел на жигот и бројот на овластените правни лица што ја извршила
верификацијата и ознаката “МК”, во долниот дел.
3) годишниот жиг - налепница на овластените правни лица има правоаголна форма со
заоблени рабови, со подолга страна од 18мм и пократка од 12 мм. Ознаките на жигот
поставени во правоаголната форма - на левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки
тасови. Над вагата е ознаката “МК”, а помеѓу висечките тасови бројот на овластените
правни лица , на десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршена
верификацијата на мерилото.
4) жигот за стаклени мерила на овластените правни лица има форма на ознаката “МК”
околу која може да се опише круг со пречник од 8мм. Бројот на овластеното правно лице е
под формата на ознаката на”МК” .
Член 6
Жигот за поништување жигови за верификација, со кој при периодичната верификација
или вонредната верификација се поништуваат жиговите за верификација на мерилата за
кои е утврдено дека не ги исполнуваат условите за верификација, имаат форма на круг со
пречник од 8мм, со ознака на “Х” впишана во кругот.
Член 7
Видовите и формите на ознаките и на жиговите се дадени во прилогот број 1, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 8
Големините на жиговите и на формите на ознаки утврдени со овој правилник можат
пропорционално да се зголемат или смалат, ако тоа го бара начинот на жигосувањето за
одреден вид мерила.
Член 9
Заедно со жиговите предвидени со овој
правилник може да се користат и
дополнителни ознаки што го пратат жигот за заштита од фалсификување или друга
злоупотреба како што се сериски броеви, чипови за идентификација или бар кодови.
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Член 10
Ако кај мерилото поради неговата големина не може да се стави жиг, за тоа мерило
може да се издаде и сертификат за верификација на мерилото, со што се потврдува
неговата прва, периодична или вонредна верификација.
Член 11
Сертификат за верификација на мерило содржи:
1. назив на мерилото;
2. производител;
3. тип на мерилото (основна ознака);
4. регистрациона ознака на мерилото;
5. фабрички и сериски број
6. сопственик на мерилото;
7. основни карактеристики на мерилото;
8. со верификација е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови
пропишани со правилникот за метролошките услови за;
9. метод на верификацијата;
10. рок на важење на сертификатот;
11. потпис на овластено лице и печат на правно лице.
Член 12
Содржината и формата на Сертификатот за верификација на мерилото е даден во
прилогот број 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 13
Жиговите со кои е потврдена верификацијата на мерилата согласно Наредбата за
видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на
уверенијата за исправноста на мерилата што се употребуваат при верификацијата на
мерилата (“Службен весник на РМ” бр. 19/96) ќе важат до истекот на рокот на нивното
важење.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Наредбата за
видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на
уверенијата за исправноста за мерилата, што се употребуваат при верификацијата на
мерилата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 19/96).
Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008.
Бр. 15-1165/5
27 февруари 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.
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