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На основу члана 10. ст. 10. . Закона о метрологији („Службени гласник РС“, број 

15/16), а у вези са Правилником о критеријумима за одређивање висине трошкова 

 оверавања  мерила  („Службени  гласник  РС”,  број  34/17и 104/20),  директор VAGA 2019 

D.O.O. Užice  , за потребе обављања послова оверавања  мерила Овлашћеног  тела ОМ 

119       дана .13.04.,2021.год. у Ужицу доноси 
 

 

ЦЕНОВНИК 

ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА 
 

1. Табела: Цене услуга оверавања појединачних врста мерила: 

 

 

Редни 
број 

ВРСТА МЕРИЛА 
 

ИЗНОС 
у динарима по комаду 

мерила 

1. 
  Неаутоматска вага класе тачности (I)     
  до 2000 g 

2.400,oo 

2. 
  Неаутоматска вага класе тачности (II)     
  до 12 kg  

1.700,oo 

3. 
  Неаутоматска вага класе тачности (III) и  (IIII)    
  до 20 kg  

1.100,oo 

4. 
  Неаутоматска вага класе тачности (III) и  (IIII)    
  од 21 kg до 500 kg  

1.700,oo 

5. 
  Неаутоматска вага класе тачности (III) и  (IIII)    
  од 501 kg до 5.000 kg  

3.400,oo 

6. 
  Неаутоматска вага класе тачности (III) и  (IIII)    
  од 5.001 kg до 20.000 kg  

5.800,oo 

7. 
  Неаутоматска вага класе тачности (III) и  (IIII)    
  од 20.001 kg до 50.000 kg  

8.600,oo 
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2.    Цене услуга су исказане без обрачунатог ПДВ-а ,  

3.    Начин   плаћања: авансно или по фактури  на рачун  број:  205-274926-04,  

       код банке:  Komercijalna банка 

4. Предвиђена умањења цена и/или предвиђена увећања цена:  

- Предвиђених умањења цена нема 

- Предвиђена увећања цена: 

1) 100% ако подносилац захтева тражи да овлашћено тело,изда уверење о 

оверавању мерила са резултатима мерења или са подацима о мерилу које он 

означи. 

2) за 1.700.00 динара по броју часова чекања контролора овлашћеног тела ако 

подносилац захтева за оверавање мерила није припремио мерило за 

оверавање,a контролор изађе по позиву  на место оверавања 

3) цена се плаћа у износу од  1700 динара ако је укупна накнада за спровођење 

послова оверавања мерила мања од 1680 динара,а оверавање мерила се 

обавља ван службених просторија овлашћеног тела. 

4) 100% ако се при поновном оверавању мерила утврди да је истекао рок 

важења жига,односно уверења о оверавању мерила или је жиг уклоњен без 

знања овлашћеног  тела. 

5) За 2800,00 динара за уверење о оверавању мерила које се оверава,а за које 

метролошким упутством или уверењем о одобрењу типа није прописно 

обавезно издавање уверења. 

 

6) Ако се послови оверавања мерила које обавља овлашћено тело врши ван 

седишта овлашћеног тела,накнада за спровођење тих послова повећава се за 

износ средстава за покриће трошкова превоза и дневница на службеном 

путовању. 
 

5. Овај ценовник, по добијању сагласности Министарства привреде, објављује се на    

     огласној табли  Vaga 2019 D.O.O.Ужице, Кнеза Лазара бр.7 

 
 

           Директор 

      Ужице , 13.04.2021.год.                                                     

                                                                                           

                                                                                                                    Петровић Радиша   

 

 


