
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 

телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 

 

 

 

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС”, број 18/16), члана 22. став 1. Закона о метрологији (,,Службени гласник РС”, број 

15/16) и члана 7. ст. 4. и 5. Правилника о начину испитивања типа мерила за поједине 

врсте мерила (,,Службени гласник РС”, број 22/12), а у вези са Правилником о вагама са 

неаутоматским функционисањем (,,Службени гласник РС”, број 17/13), и након 

поновног испитивања типа мерила због сазнања о важним информацијама које могу 

утицати на својства типа мерила одобреног Уверењем о одобрењу типа мерила које је 

донето на захтев привредног друштва NIVAL d.o.o., Рељковићева 52а, Петроварадин, а 

до којих се дошло током употребе мерила в. д. директора Дирекције за мере и 

драгоцене метале доноси  

 

 

У В Е Р Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА 

 

 

Назив мерила:   Вага са неаутоматским функционисањем 

Ознака основног типа: WWS... 

Произвођач мерила:  Dini Argeo S.r.l, Италија  

Број уверења:   RS-15-038 Ревизија 1 

Рок важења уверења:  18. 8. 2024. године 

 

Испитивањем типа утврђено је да мерило испуњава захтеве прописане Правилником о 

вагама са неаутоматским функционисањем (,,Службени гласник РС”, број 17/13). 

 

 

 

Деловодни број: 393-8/0-01-4825/1-2015             В. Д.  Д И Р Е К Т О Р А  

Београд, 12. 9. 2017. године 

                        

 

                                       Чедомир Белић 
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ПРИЛОГ УВЕРЕЊУ 

О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА 

БРОЈ: RS-15-038 Ревизија1 

 

 

1. МЕТРОЛОШКА СВОЈСТВА МЕРИЛА 

 

1.1. Класа тачности 

Класа тачности ваге је:  III  или IIII . 

 

1.2. Мерни опсег  

У оквиру типа WWS одобравају се мерила са једном поделом, више подела и више 

мерних опсега. Мерни опсези вага дефинисани су у складу са следећим параметрима: 

 

Максимално мерење укупне масе возила 400 kg ≤ Max ≤ 60000 kg 

Максимално мерење по осовини возила ≤ 25000 kg  

Верификациони подељак  е ≥ 0,5 kg 

Број верификационих подељака   
n

1) 
≤ 10000 

n
2) 

≤ 1000 

Минимално мерење 
Min

1)
 = 20 e 

Min
2)

 = 10 e 
 
1)

 примењује се за мерила класе тачности III  
2) 

примењује се за мерила класе тачности IIII  

 

1.3. Референтни услови 

- температура:    - 10 C до 40 C 

- електрични напон напајања: 187 V до 242 V 

- фреквенција:    (50  1) Hz 

 

1.4. Намена мерила 

Мерило је намењено за мерење масе по точку или осовини друмских возила, као  

и за мерења укупне масе друмских возила. 

 

1.5. Основне карактеристике конструкције и функционалност мерила 

Вага састоји се из: 

- пријемника масе (најмање један пар); 

- електромеханичких мерних претварача (у даљем тексту: ЕМП); 

- електронског мерног и показног уређаја; 

- штампача. 

 

1.5.1. Пријемник масе  

Пријемник масе је преносива платформа, израђена од челичне конструкције, 

димензија од приближно 400 mm x 300 mm до приближно 900 mm x 700 mm, у 

зависности од максималног мерења ваге. 

Пријемник масе поставља се на равну асфалтирану површину пута или се 

укопава, тако да буде у равни са путем. У случају мерења масе по точку или осовини 

друмских возила, када пријемник није укопан, обавезна је примена подметача за 

нивелацију, према упутству произвођача. 

Пријемник масе доводи се у референтни положај за мерење помоћу уграђене либеле. 
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Сила услед оптерећења делује на пријемник масе и преноси се на мерне претвараче 

са отпорним мерним тракама, који дају електрични сигнал, а који се обрађује у микро-

рачунару, после појачања и A/D претварања, и исказује се као вредност измерене масе. 

Комуникација (пренос података и повезивање) између пријемника масе (преко ЕМП) 

и електронског мерног и показног уређаја, остварена је путем кабла и спојне кутије. 

Комуникација је такође могућа путем радио-везе, коришћењем WWSxxx RF Wireless 

system пријемника масе са уграђеним приказивачем. На електронски мерни и показни 

уређај може се повезати до 16 парова пријемника масе. 

Укупна маса друмског возила може се одредити само у случају када је испод 

сваког точка постављен по један пријемник масе (слика 2). 

На слици 1. приказан је пример мерила масе. 
 

  
Слика 1. Пример мерила масе типа WWS 

 

 

 

Пријемници  

масе 

 
Слика 2. Пример мерења укупне масе возила на мерилу масе типа WWS 

 

1.5.2. Електромеханички мерни претварачи  

 У ова мерила масе уграђују се следећи електромеханички мерни претварачи: 
 

Тип Произвођач Службена ознака Број подељака, nmax 

SHK, SBX Dini Argeo, Италија M-0-235 ≤ 3000 
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Приликом избора максималног капацитета (Еmax) електромеханичког мерног 

претварача врши се провера усаглашености електромеханичких мерних претварача и 

електронског мерног и показног уређаја. 

Електромеханички мерни претварачи спојени су каблом преко спојне кутије са 

електронским мерним и показним уређајем.  

 

1.5.3. Електронски мерни и показни уређај 

За обраду података мерења и приказивање резултата мерења користе се следећи 

електронски мерни и показни уређаји: 

 

Тип Произвођач Службена ознака Број подељака, nmax 

3590E Dini Argeo, Италија RS-15-006 ≤ 10000 

DGT Dini Argeo, Италија RS-15-004 ≤ 10000 

DFW Dini Argeo, Италија RS-15-007 ≤ 10000 

 

1.5.4. Штампач 

За штампање резултата мерења користи се штампач, који је директно повезан са 

електронским мерним и показним уређајем. 

 

1.6. Натписи и ознаке 

Натписи и ознаке морају бити јасни, добро видљиви у радним условима и 

исписани тако, да се не могу избрисати или скинути.  

Натписна плочица поставља се на електронски мерни и показни уређај (слика 4).  

Налепница са типом и фабричким бројем електронског мерног и показног уређаја 

мора бити постављена на одвојивим пријемницима масе (слика 6). 

Садржај натписне плочице приказан је на слици 3. 

 

Произвођач: Dini Argeo S.r.l, Италија 

Тип: WWS... 

Класа тачности: ... 

Српски знак усаглашености и 

допунска метролошка ознака: 
 

Број уверења: RS-15-038 

Серијски број / година: ... 

Мах = ...  

Мin = ...  

Подељак: е = d = ...  

Температурни опсег: - 10 ºС до 40 ºС 

Напон / фреквенција: (187 - 242) V / (50  1) Hz 
 

Слика 3. Садржај натписне плочице 

 

2. ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА 
 

2.1. Метролошко упутство 

Мерила се верификују и оверавају према Правилнику о вагама са неаутоматским 

функционисањем (,,Службени гласник РС”, број 17/13). 
 

2.2. Врсте и места стављања жигова 

При првој верификацији мерило се жигоше основним жиговима у облику 

налепнице, који се постављају: 

- једним делом преко натписне плочице; 
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- једним делом преко налепнице са типом и фабричким бројем електронског   

- мерног и показног уређаја. 

При првој верификацији и оверавању 

- мерило се жигоше годишњим жигом у облику налепнице са кварталима, који се 

поставља се на начин приказан на слици 4; 

- спојна кутија, у којој се сабирају сви каблови од електромеханичких мерних 

претварача и електронског мерног и показног уређаја, жигоше се основним 

жигом у облику налепнице, тако да се спречи нежељен приступ деловима, 

помоћу којих се може утицати на тачност мерења (слика 5); 

- заштита приступа уређају за промену метролошких параметара ваге врши се  

према уверењу о одобрењу типа мерила за електронски мерни и показни уређај. 

 

 

 

Натписна  

плочица 

Основни жиг у 

облику налепнице 
Годишњи жиг у 

облику налепнице 

са кварталима 

 
 

Слика 4. Место постављања натписне плочице и жигова  

 

 

 

 

Основни жиг у 

облику налепнице 

 
 

Слика 5. Начин жигосања спојне кутије 
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Слика 6. Начин жигосања пријемника масе 
 

 

3. ИСТОРИЈА УВЕРЕЊА 
 

Број Датум Опис 

RS-15-038 25. децембар 2015. године Уверење о одобрењу типа мерила – прво 

издање 

RS-15-038 

Ревизија 1 

30. август 2017. године Издата Ревизија 1 

У пододељку 1.5.1. Прилога допуњује се 

начин остварења комуникације путем радио-

везе, коришћењем WWSxxx RF Wireless 

system пријемника масе са уграђеним 

приказивачем. Допуна је настала на основу 

информације добијене приликом употребе 

мерила. 

 

 

4. НАПОМЕНA  

 

Уз сваку вагу се испоручује упутство о руковању и одржавању, које садржи 

услове за исправно коришћење и функционисање мерила. 

 

 

 

                    В. Д.  Д И Р Е К Т О Р А  

 

 

 

                                    Чедомир Белић 

Налепница са типом 

и фабричким бројем 

Основни жиг у 

облику налепнице 


