Врз основа на член 32, став 5 од Законот за метрологијата ("Сл. весник на Република
Македонија" бр. 55/2002), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА
УПИС НА ОЗНАКИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТИПОТ НА МЕРИЛАТА И ОЗНАКИТЕ И ЖИГОВИТЕ, ОДНОСНО СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛАТА ОД СТРАНСКО ПОТЕКЛО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И НА РЕШЕНИЕТО СО КОЕ СЕ
ОДБИВА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот за упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и
жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло, како и
формата и содржината на решението за упис во регистарот и на решението со кое се одбива
упис во регистарот.
Член 2
Регистарот за упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и
ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло ( во натамошниот текст: Регистар) ги содржи следните рубрики:
1) број (заведен);
2) дата на прием на барањето;
3) подносител на барањето (правно или физичко лице, фирма и седиште на правното
лице , односно име и презиме за физичкото лице);
4) онака на типот на мерилото (основна ознака);
5) фирма и седиште на производителот на мерилото;
6) број и дата на сертификатот за оцена на сообразност на типот на мерилото од странско потекло;
7) назив и адреса на сертификационото тело што го издало;
8) број и дата на сертификатот за верификација на мерилото од странско потекло;
9) година на жигосување ( ако има жиг);
10) назив на институцијата што го издала сертификатот за верификација или жиг на
мерилото;
11) дата на издавање на решението; и
12) забелешка
Формата на Регистарот е во вид на книга со А3 формат. Образецот на Регистарот е даден во прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.
Во Регистарот се евидентираат сите промени на податоците од решенијата за упис во
Регистарот.
Регистарот се води во писмена форма и по електронски пат.
Член 3
Решението за упис во Регистарот покрај задолжителните елементи од Законот за општа
управна постапка содржи и:
1. назив на мерилото;
2. ознака на типот на мерилото (основна ознака);
3. назив, седиште и знак на производителот на мерилото (ако го има);
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4. рок на важност на решението за упис (треба да е ист како и сертификатот за сообразност на мерилото, но не подолг од 10 календарски години);
5. со решението за упис во Регистарот се признаваат за важечки и сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилата и/или ознаките и жиговите и сертификатите
за верификација на мерилата од странско потекло.
Образецот на решението за упис во Регистарот е даден во прилог 2 кој е составен дел
од овој правилник.
Член 4
Решението за одбивање упис во Регистарот покрај задолжителните елементи од Законот за општа управна постапка содржи и:
1. назив на мерилото;
2. ознака на типот на мерилото (основна ознака);
3. назив, седиште и знак на производителот на мерилото (ако го има);
4. причина за одбивање;
5. со решението за одбивање упис во Регистарот не се признаваат за важечки сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилата и/или ознаките и жиговите и
сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло.
Образецот на решението за одбивање на упис во Регистарот е даден во прилог 3 кој е
составен дел од овој правилник.
Член 5
Во Регистарот се впишуваат и сертификатите за оцена на сообразност на типот на мерилото, за кои е поведена постапка пред Бирото за метрологија.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
начинот на издавање на потврда за исполнување на метролошките и други услови за мерила кои се увезуваат и пуштаат во промет ("Службен весник на Република Македонија"
број 19/96).
Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 15-2903/3
5 јули 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р Фатмир Бесими,с.р.
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