
                                                                            Заводни печат са бројем и датумом                                                                               

                   НА МЕМОРАНДУМУ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

На основу члана 10. ст. 10. и 12. 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”, бр. 34/17 и 104/20), _______________ 

(навести орган привредног субјекта: Управни/Надзорни одбор или Директор и сл) 

_______________(навести назив привредног субјекта) за потребе обављања послова 

оверавања мерила Овлашћеног тела ОМ_______________(навести регистарски број 

Овлашћеног тела из Регистра овлашћених тела), дана ______________ (навести 

датум), у _______________ (навести седиште привредног субјекта), доноси  

 

ЦЕНОВНИК  

ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА 

1. Табела: Цене услуга оверавања појединачних врста мерила: 

Редни 

број 

ВРСТА МЕРИЛА  

(навести метролошке 

карактеристике -  опсег мерења, 

класу тачности и сл) 

 

ИЗНОС  

у динарима по комаду мерила  

1.   

2.   

3.   

 

2.    Цене услуга су исказане без обрачунатог ПДВ-а; 

3. Начин плаћања: ____________(навести опцију начина плаћања, уколико је 

релевантно, нпр. авансно, по предрачуну, по фактури и сл) на рачун број: 

_________________ (навести број пословног рачуна), банке: ___________________ 

(навести назив банке код које привредни субјект поседује наведени рачун); 

4. Предвиђена умањења цена и/или предвиђена увећања цена: (уколико је примењиво – 

текстуално навести предвиђена умањења и/или увећања цена, у складу са чланом 3. 

тачка 9. Правилника о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања 

мерила („Службени гласник РС”, бр. 34/17 и 104/20), а у вези са Тарифним бројем 95. 

закона којим су уређене републичке административне таксе). 

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

огласној табли  __________ (навести назив привредног субјекта).  

6.  Доношењем овог Ценовника за оверавање мерила престаје да важи Ценовник за 

оверавање мерила број: ___________________ (навести) од __________ (навести 

датум).  

Напомена: уколико је сагласност на Ценовник за оверавање мерила дата пре ступања 

на снагу Правилника о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања 

мерила, у тачки 6. Ценовника, наводи се да престаје да важи Ценовник за оверавање 

мерила који је саставни део Одлуке о висини трошкова оверавања мерила (навести 

број и датум доношења Одлуке), коју је донео (навести доносиоца Одлуке).  

 

 

 

 



 

Место и датум 

 
 

Име, презиме и потпис  

Председника 

управног/надзорног одбора 

или Директора и сл)  

 

_______________________  _________________________ 

 

 

 

 


