Упис на сертификати во Регистарот на Бирото за метрологија
("Сл. Весник на РМ " бр.56/05 и 84/07)

Странка
пополнува

За:
• познат купец
• краен
корисник

За употреба вон
Законска
метрологија

За употреба во
Законска
метрологија

Барање
формулар
Можност за увоз
без ораничување

Можност за
еднократен увоз

За:
• Непознат купец
• Сервисер на
мерила
•Производител на
мерила

Пропратна документација:

Пропратна документација:

o Test Certificate, CALIBRATION
CERTIFICATE (оргинал, превод на
македонски) или
o Потврда од сопственикот на сертификатот
(производителот) на име на подносителот
o Технички проспект
o Технички проект, каталог, технички цртеж
o Места на поставување на ознаки и скали на
мерните единици., надписни плочки
o Декларацијана производот и намената и упаство
за употреба напишани на македонски јазик
o Изјава од краен корисник

o EC TYPE APPROVAL, OIML CERTIFICATE +
Type approval cert. & Test Certificate (превод на
CALIBRATION CERTIFICATE,( македонски)
VERIFICATION CERTIFICATE - (оргинал) или
o Потврда од сопственикот на сертификатот
(производителот) на име на подносителот.
o Технички проект, каталог, технички цртеж
o Места на поставување на ознаки и скали на мерните
единици.
o Надписни плочки и/или жигови и нивни изглед
o Декларација и упаство за употреба напишани на
македонски јазик
o Одобрение на тип мерило (национално) сертификат за
оцена на тип мерилa

РЕШЕНИЕ за одбивање
на упис во Регистерот на
Бирото со позитивно
еднократно мислење

РЕШЕНИЕ за упис
во Регистерот на
Бирото
БМ
Консултации/
помош на
странка

Наплата на такси
според Одлука за
наплатна услуги *

Означување со
декларација за
намената

РЕШЕНИЕ за одбивање
на упис во Регистерот на
Бирото со одбивање на
барањето

Наплата на такси
според Одлука за
наплата на услуги*

-Означување со
ознаката од уписот
-Барање за прва
верификација ** и
жигосување до БМ

Закон за метрологијата
Пуштање во употреба
Незаконска област
(Нежигосано мерило)

(’Сл. Весник на РМ“, Бр. 55/02и 84/07)

Области на законска употреба на мерила:
o заштита на здравјето на луѓето, животните и
растенијата;
o заштита на животната средина и природата;
o општата техничка безбедност;
o непречена размена на стоки и услуги и
o постапка пред управни и правосудни органиж
*Одлука за висината и начинот на наплатувањето на
надоместокот за услугите на Бирото и овласреното
правно лице (’Сл. Весник на РМ“, Бр. 54/04)
** Правилник за начинот и постапката за прва,
периодична и вонредна верификација на мерила
(’Сл. Весник на РМ“, Бр. 25/07)

Пуштање во
употреба законска
област
(жигосано мерило)

