
На основу члана 6. став 1. тачка 1. и члана 18. став 1. Закона о метрологији у Републици 
Српској (''Службени гласник РС'', бр. 13/02) и члана 112. став 1. Закона о 
административној служби у управи Републике Српске, („Службени гласник РС", бр. 16/02, 
62/02, 38/03 и 42/04), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију 
доноси 

 
МЕТРОЛОШКО УПУТСТВО 

 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСАЊЕ (ВЕРИФИКАЦИЈУ)  

 преправљених механичких мјерила масе са неаутоматским 
функционисањем класе тачности (III ) и (IIII)  у електромеханичка 
мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе тачности 

(III ) и (IIII) 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.1. Овим метролошким упутством прописује се начин прегледа и жигосања 
(верификације) електромеханичког мјерила масе са неаутоматским функционисањем - 
хибридног мјерила масе са неаутоматским функционисањен (у даљем тексту - ЕХВ) 
послије извршене преправке механичког мјерила масе са неаутоматским функционисањем 
или послије замјене електронског уређаја или мјерних претварача у ЕХВ. 
 
1.2.  Ово метролошко упутство означава се скраћено ознаком  MUP.060.003.     
 
1.3. Прегледом   ЕХВ   (преправљеног  механичког мјерила масе) према овом упутству 
утврђује се да ли су изабрани модули (електронски уређај, у даљем тексту: ЕУ, и 
електромеханички мјерни претварач, у даљем тексту: ЕМП) метролошки   усаглашени    са    
метролошким својствима преправљаног мјерила масе. 
 
1.4. Преглед ЕХВ (послије провјере усаглашености изабраних модула према тачки 3.2. 
овог упутства) врши се према важећем Метролошком упутству за преглед 
електромеханичких мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) 
и (IIII) са рачунаром или без рачунара. 
 

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Документација коју подносилац захтјева за прву верификацију преправљеног мјерила 
доставља надлежном одјељењу за верификацију и надзор садржи: 
 
   1) основне метролошке податке (препис) са натписне плочице преправљеног   

механичког мјерила масе; 
   2) кинематску шему (са подацима о преносном односу) од мјеста преузимања дјеловања 

силе услед оптерећања на пријемнику масе до мјерних претварача; 
  3) шематски приказ начина уградње мјерног претварача са детаљима уводника силе, 

заштите од преоптерећења. атмосферских пражњења и ''лутајућих" електричних 
струја; 

  4)  податке о уграђеном мјерном претварачу (назив произвођача, ознаку типа , највећи 
број подјељака (nmax), номиналну осјетљивост – к фактор (mV/V), максимални 
капацитет (Еmax), вриједност минималног подјељка (Vmin), службену ознаку и серијски 
број са годином производње, као и сертификат произвођача мјерног претварача са 
подацима из којих се може видјети да је саобразан одобреном типу за примјену у 
мјерилима масе; 

 1



5) податке о уграђеном електронском уређају (назив произвођача, ознаку типа, највећи 
број подјељка, осјетљивост Smin (µV/подјељак), напон напајања за мјерни претварач, 
службену ознаку, серијски број са годином производње) и упутство о руковању и 
одржавању; 

6) податке о примјењеном штампачу мјерних вриједности са протоколом штампања 
(назив произвођача, ознака типа и серијски број са годином производње) и упутством 
о руковању и одржавању; 

7)  податке о величини оптерећења које дјелује на ЕМП при неоптерећеном пријемнику 
масе и при Max мјерењу (Max + T, у случају адитивне таре), као и опсег иницијалне 
нуле (опсег почетног довођења на нулу при укључењу уређаја).Ови подаци о 
оптерећењу мјерног претварача могу бити изражени у kg, mV/V или mV;  

8)   метролошке карактеристике преправљеног мјерила; 
9) приједлог натписа и ознака, мјеста за жигосање, као и изјаву о усаглашености 

употребљених модула са одобреним типовима модула и то:у погледу конструкције, 
употријебљеног материјала и уграђених елемената, као и да је мјерило у функцијски 
исправном стању. 

На основу достављене документације, а према овом упутству, Метролошко–развојно 
одјељење РЗ доставља мишљење надлежном одјељењу за верификацију и надзор за прву 
верификацију преправљеног мјерила. 
 

3. НАЧИН ПРЕГЛЕДА МЈЕРИЛА И  ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
3.1.  Прегледом достављене документације провјерава се тачност наведених података о 
преправљаном мјерилу и података за модуле који се уграђују упоређивањем са   
карактеристикама датим у рјешењима о одобрењу типа. 
Метролошка својства преправљаног мјерила и модула који се уграђују морају да буду 
усаглашена са метролошким својствима преправљеног мјерила. 
 
3.2.  Провјера  усаглашености  (метролошких својстава  мјерила које се преправља - 
преправљеног мјерила, ЕМП и ЕУ) обухвата: 
    1) упоређивање  метролошких  својстава преправљаног мјерила са метролошким       

својствима   преправљеног мјернла; 
   2)  оцјену ваљаности принципа (начина) уградње мјерног претварача; 
   3) провјеру усаглашености карактеристика ЕМП са  карактеристикама преправљеног 

мјерила; 
  4) провјеру усаглашености карактеристика ЕУ са карактеристикама преправљеног 

мјерила;  
   5) провјеру натписа и ознака и начина жигосања преправљеног мјерила. 
 

   3.2.1.  Метролошка   својства преправљеног мјерила морају да задовољс следеће услове: 
 

ПРЕПРАВЉЕНО
МЈЕРИЛО 

 ПРЕПРАВЉАНО 
МЈЕРИЛО 

Мах ≤ Мах 
n ≤ n 

d (e) ≤ d (е) 
 
3.2.2. ЕМП мора да буде тако посгављен (уграђен) дa нa исти дјелује само вертикална 
компонента силе, односно да у нападној тачки не долази до разлагања силе усљед 
дјеловања оптерећења на пријемнику масе.  
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У систему преноса дејства силе могу се уграћивати пригушивачи вибрација и/или заштите 
од динамичких преоптерећења - ударних оптерећења. 
 ЕМП, који су "спободно" постављени, не смију остати ни у ком  случају без оптерећења 
да не би дошло до раздвајања између ЕМП и уводника силе. Из овог разлога најмање 5% 
Мах мјерења мјерила треба увијек да дјелује на ЕМП. 
Заштита од статичког преоптерећења ЕМП мора бити изведена и подешена према 
упутству произвођача ЕМП. 
Заштита ЕМП од пролаза електричних струја мора бити изведена премошћењем тјела 
ЕМП са бакарном плетеницом. 
У случају примјене два или више мјерних претварача, спајање (повезивање) треба  
извршити у металној спојној кутији, а ако се укаже потреба, у истој се може и извршити 
"упаривање" ЕМП. Спојна кутија мора да буде заптивена (поклопац и уводници каблова 
морају да буду снабдјевени заптивкама). 
За преправку друмских и шинских вага као и вага намјењених за мјерења у влажним 
просторима морају се користити ЕМП отпорни на утицај влаге. 
Напомена: ово Упутство не обухвата преглед преправљених вага у експлозивној средини. 
 
3.2.3. Провјера усаглашености изабраног уграђеног ЕМП врши се према метролошким 
захтјевима у складу са декларисаним врједностима Мах, n и е преправљеног мјерила: 

1)   максимални капацитет ЕМП мора да задовољи услов: 
 

Emax ≥ (Q · Max · R ) / N 
гдје је: 
Emax – максимални капацитет мјерног претварача; 
N – број мјерних претварача; 
R – однос редукције (преносни однос); 
Q – корекциони фактор. 
 
Напомена: Корекциони фактор (Q > 1), узима се у обзир вриједност ''мртвог'' оптерећења 
(ММ) – неуравнотежен дио масе моста, вриједност опсега иницијалне нуле (МI) и 
вриједност активне таре (МТ). 

Q =1 + (ММ+ МI + МТ)/ Max 
 

2) највећи број подјељака  ЕМП (nlc) мора бити већи или једнак броју подјељака 
преправљене ваге: 

 
nlc ≥ n 

 
3) утјецај на промјену нуле код ЕМП дати су кроз податак  vmin (минималне вриједности 

подјељка ЕМП): 
vmin = Bamin / nlc = Emax / Y 

 
 

NRev /min ⋅=  
гдје је: 

vmin   -минимална вриједност подјељка ЕМП; 
Bamin  - најмањи опсег мјерења ЕМП; 
nlc   - највећи број подјељaка ЕМП; 
Y – однос  Emax / vmin 

 
3.2.4. Провjера усаглашености изабраног уграђеног ЕУ врши се према подацима о 
корисном оптерећењу ЕМП (алинеја 7 тачке 2. овог метролошког упутства), напону 
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напајања ЕМП (алинеја 5), називном опсегу и номиналној осјетљивости ЕМП (алинеја 4) 
на следећи начин: 

1) сигнал од ЕМП који треба да обради ЕУ мора да буде већи или једнак минималном 
сигналу (Smin) датом у рjешењу о одобрењу типа мјерила (алинеја 5 тачка 2 овог 
метролошког упутства): 

 
  

Smin ≤ k · UB ·
N

1000  ·   
maxE
e · R 

(µV по испитном подјељку), 
 

гдје је: 
Smin       - осјетљивост ЕУ у  µV  по подјељку; 
k         - к фактор ЕМП у mV/V; 
UB      - напон напајања ЕМП у V; 
Emax   - називни опсег ЕМП у kg; 
e        - испитни подјељак мјерила (ваге) у kg; 
R       - однос редукције; 
N       - број ЕМП који се користи у мјерилу. 

 
2) број прикључених ЕМП на ЕУ мора да буде мањи од дозвољеног броја ЕМП по 
рјешењу о одобрењу типа   за ЕУ, односно импеданса оптерећења морa бити већа од 
минималне дозвољене импедансе оптерећења по рjешењу о одобрењу типа за ЕУ. 

 
 

4.   НАТПИСИ И  ОЗНАКЕ  НА МЈЕРИЛУ 
 

Из осталих података који се достављају у документацији (тачка 2 овог метролошког 
упутства) провјеравају се декларисане вриједности односа редукције силе (преносног 
односа) и исправност уградње ЕМП. Упоређењем са изведеним стањем утврђује се 
коначна исправност преправке мјерила. 
 
4.1. Ознака типа преправњеног мјерила се формира од ознаке типа ЕУ и ознаке типа 
преправљене механичке ваге (....../...... ). 
 
4.2. Службена ознака се формира од службене ознаке ЕУ и службене ознаке преправљене 
механичке ваге (М-0-... / сл. озн. мех. ваге). 
 
4.3. Поред натписа назива произвођача ЕУ и пријемника масе, додаје се натпис који 
садржи назив фирме која је извршила ''преправку'' мјерила 
 
4.4. Уколико се штампач са ЕУ прикључује послије рачунара мора бити остварена 
хардверска, или рјешењем о одобрењу типа мјерила одобрена, софтверска заштита 
преноса података од ЕУ до штампача резултата мјерења. 
Кад се штампач директно повезује са електронским уређајем провјерава се исправност 
повезивања и садржај протокола штампања резултата мјерења. 
 
4.5. У складу са одредбама вежећег Правилника о метролошким условима за мостове 
друмских и шинских вага за мостове друмских вага за мјерење друмских возила у 
саобраћају на путевима Мax мјерење преправљених вага мора бити усклађено са 
захтјевима овог правилника. 
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5. ЖИГОСАЊЕ  
 

5.1. Уколико се прегледом  утврди да мјерило задовољава услове прописане правилником, 
жигосање мјерила врши се према рјешењу о одобрењу типа  за ЕУ електромеханичке ваге. 
 
5.2. У току прегледа мјерила води се  Записник о прегледу мјерила који садржи податке 
који служе за идентификацију преправљеног мјерила масе сагласно овом метролошком 
упутству и податке о резултатима његовог прегледа сагласно важећем Метролошком 
упутству за преглед електромеханичких мјерила масе са неаутоматским функционисањем 
класе тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара. 
 

6. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

6.1. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику 
РС'' обавијести о доношењу Метролошког упутства за преглед и жигосање (верификацију)   
преправљених механичких мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе 
тачности (III) и (IIII) у електромеханичка мјерила масе са неаутоматским 
функционисањем класе тачности (III ) и (IIII).  
 
 
 
 
 
Бр. 00/393-448/05                                                                   ДИРЕКТОР 
Бањалука, 14.9.2005 године             Републичког завода за стандардизацију и   метрологију 
                                                                          мр.  Петар Милашиновић, дипл. инж. 
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