„Службен весник на РМ“ бр. 31 од 14.03.2007 година

Врз основа на член 41 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/02), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА СТРУЧНИОТ НАДЗОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за вршење на стручен надзор над
примената на Законот за метрологијата, како и прописите донесени врз основа на овој закон
и други закони по однос на употребата на законските мерни единици, исполнетоста на
условите за остварување, чување и одржување на националните еталони, пуштање на пазар и
ставање во употреба на мерилата и работата на овластените тела за оцена на сообразноста врз
основа на Законот за метрологијата.
Член 2
Стручниот надзор може да биде:
- редовен;
- повторен;
- вонреден.
Редовниот надзор се извршува врз основа на годишна програма за работа на Бирото за
метрологија.
Повторен надзор се извршува врз основа на споредба на мерила кои биле на редовен
надзор, а за кои се утврдени поголеми неправилности.
Вонреден надзор се врши по пријава, жалба поради спор или по основ на други
поединечни акти, службено или доколку постои основан сомнеж дека се прекршени некои
одредби од метролошките прописи.
Член 3
Стручниот надзор над подрачјето и начинот на примена, обврската за употреба и
начинот на пишување на законските мерни единици се врши со административен преглед
на местата на нивната употреба.
Член 4
Стручниот надзор над исполнетоста на условите за остварување, чување и одржување
на националните еталони се врши кај правните лица кои имаат решение за признавање на
национален еталон.
Член 5
Стручниот надзор над исполнетоста на условите за работа се извршува кај овластените
тела за оцена на сообразност кои имаат решение за овластување за оцена на сообразноста за
испитување на тип на мерило или овластување за верификација на одреден вид на мерила.
Член 6
Стручниот надзор над мерилата се врши со:
- административен преглед на местото каде се во употреба или на местото пред
пуштање на пазар, без контролно испитување и
- метролошки преглед на местото на употреба или на местото пред пуштање на пазар,
со контролно испитување на мерилото.
Член 7
Стручниот надзор со административен преглед од член 6 алинеја 1 опфаќа:
- Проверка на важење на ознаката на мерилото, односно сертификатот за сообразност
на мерилото согласно прописите за метрологија.

1 од 3

„Службен весник на РМ“ бр. 31 од 14.03.2007 година

- Проверка на сообразноста на мерилата со сертификатот издаден во постапка при
утврдување на сообразност на тип или верификација.
- Придржување кон упатствата за употреба на мерилото.
- Состојба на мерилото во употреба.
- Исполнување на посебни услови односно ограничувања кои се наведени во
сертификатот за оцена на сообразноста.
Член 8
Стручниот надзор со метролошки преглед од член 6 алинеја 2 се врши со контролно
испитување на мерилата по укажана потреба од вонреден само врз основа на постоење на
основано сомнение за несообразноста на мерилата со прописите.
При контролното испитување на мерилата се утврдува дали мерилото ги исполнува
пропишаните метролошки барања.
Контролното испитување на мерилата може да се изведе со мерна опрема во овластена
лабораторија, на местата каде што се пуштени на пазар и местото каде што се употребува
мерилото.
Контролно испитување на преносливи мерила може да се изведе во овластена
лабораторија. Доколку мерилото е непреносливо, овластеното тело за оцена на сообразност
треба да одреди дека потребните мерења можат да се извршат на местото каде мерилото се
употребува или се пушта на пазар. Во тој случај мерилото треба да се обезбеди од евентуални
недозволени дејствија. Ознаката за сообразност на мерилото треба да биде неоштетена пред
извршувањето на контролното испитување.
Имателот на преносливо мерило треба да го достави на местото на контролното
испитување. Доколку имателот на мерилото во дадениот рок и од неоправани причини не
го достави мерилото на местото на контролното испитување, ќе се смета дека контролното
испитување не е извршено.
Контролното испитување се врши на начин и во постапка како за редовна
верификација.
Во случај на отстапување на точноста на мерилото, ќе се земе во предвид најголемото
дозволено отстапување на мерилото во употреба кое е пропишано за поединечно одредено
мерило. Инаку се зема во предвид најголемото дозволено отстапување на мерилата во
употреба кое е пропишано за редовна верификација.
Член 9
За извршениот стручен надзор се составува записник на образец, кој е составен дел на
овој правилник.
Пополнетиот записник го потпишуваат лицата кои учествувале во постапката на
стручниот надзор. Кога лицето кое учествувало во постапката ќе одбие да го потпише
записникот од стручниот надзор, стручното лице од Бирото ќе го забележи тој факт со
образложение, како и за причината за одбивањето.
Член 10
Мерилото за кое е издадено решение согласно член 43 и 44 од Законот за
метрологијата, се означува со налепница за забрана за пуштање на пазар, односно ставање
во употреба.
По отстранувањето на недостатокот на мерилото од став 1 на овој член, налепницата ја
отстранува издавачот на сертификатот за верификација на мерилото.
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Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 25-661/2
8 март 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.
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