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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО  

 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА                                           

 

Location                       

МАКПЕТРОЛ АД- Скопје 

Дирекција за одржување 

Одделение за метрологија- Инспекциско тело 

за преглед на мерила за проток и зафатнина  

 

MAKPETROL A.D.-Skopje 

Maintenance department 

Sector for metrology - Inspection body for 

inspection of  flow and volume  meters 

 

 

Ул. Благоја Стефковски бб, 1000, Скопје 

 

Blagoja Stefkovski bb, 1000, Skopje 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

                                                                                                      

КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

                                           

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип C 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type C 

 

Инспекција на мерила за течни горива,    

течен нафтен гас, компримиран земјен гас,  

инспекција на мерила за автоцистерни и  

инспекција на хоризонтални и вертикални 

резервоари 

 
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels 

and liquefied gases, meters for compressed natural gas 

inspection of measuring system on road tankers and 
horizontal and vertical tanks 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

Бр. 

No 

Подрачје на инспекција 

производ, процес, 
инсталација 

Field of inspection 

product, process, installation 

Тип на 

инспекцијата 

(прва, 

периодична 

вонредна и.т.н)  

Inspection type 

(first, periodical, 

extraordinary 

etc.) 

Инспекциски методи  
 

Inspection methods  

 

Легислатива на 

која се 

реферираат 

методите 

Legislation which 

refers to the 

methods  

1. Мерила за зафатнина и 

проток на: 

Течни горива, 

Течен нафтен гас 

Прва, 

Периодична и 

Вонредна   

П 12/У.01 Упатство за преглед на 

справи за течно гориво и течен 

нафтен гас 

Правилник за 

мерила („СВ на 

РМ“, бр. 17/2010) 

Прилог 3, точка 5 

 

Правилник за 

определување на 

категориите и 

видовите мерила 

за 
кои е 

задолжителна 

верификацијата, 

постапките за 

верификација, 

роковите на 

периодичната 

верификација, 

како и категориите 

и видовите мерила 

за кои може да се 

добие овластување 
за верификација 

(Сл. Весник на РМ 

бр.102/07 и бр. 

132/13 

 

Правилник за 

начинот и 

постапката за прва, 

периодична и 

вонредна 

верификација на 
мерилата 

(„Сл. Весник на 

РМ“бр.25/2007) 

1. Flow and volume meters for: 
Liquid fuels,  

Liquefied petroleum gas 

First,  
Periodical, 

Extraordinary 

P.12/U.01-Manual for inspection of 
fuel dispensers for liquid fuels and 

fuel dispensers for liquefied 

petroleum gas 

Rulebook for 
measuring 

instruments  

(“OJ of RM”, 

No.17/2010), 

Annex 3, point 5, 

 

Rulebook on 

determining the 

categories and types 
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of measurements 

instruments for 

which verification is 

mandatory, the 

verification 

procedures, the 

periodic verification 

deadlines, and the 

categories and types 
of measurement 

instrument for 

which authorization 

for verification are 

obtained  

Official Gazette of 

RM No.102/07, and 

No. 132/13, 

 

Rules of manner 

and procedure for 

first, periodic and 
extraordinary 

verification of 

measuring 

instruments („O J of 

RM“No. 25/2007) 

2. Мерила за компримиран 

земјен гас 

Прва, 

Периодична, 

Вонредна   

П.12/У06-Упатство за преглед на 

справи за природен гас 

Правилник за 

определување на 

категориите и 

видовите мерила 

за кои е 

задолжителна 

верификацијата, 

постапките за 

верификација, 

роковите на 

периодичната 
верификација, 

како и категориите 

и видовите мерила 

за кои може да се 

добие овластување 

за верификација 

(Сл. Весник на РМ 

бр.102/07 и 

бр.132/13, 

 

Правилник за 
начинот и 

постапката за прва, 

периодична и 

вонредна 

верификација на 

мерилата 

( „Сл. Весник на 

РМ“ бр.25/2007) 

2 Meters  for compressed natural 

gas 

First,  

Periodical, 

P.12/U.06-Manual for inspection of 

devices for сompressed natural gas 

Rulebook on 

determining the 
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Extraordinary categories and types 

of measurements 

instruments for 

which verification is 

mandatory, the 

verification 

procedures, the 

periodic verification 

deadlines, and the 
categories and types 

of measurement 

instrument for 

which authorization 

for verification are 

obtained  

Official Gazette of 

RM No.102/07, and 

No. 132/13, 

 

Rules of manner 

and procedure for 
first, periodic and 

extraordinary 

verification of 

measuring 

instruments („O J of 

RM“No. 25/2007) 

3 Мерни системи на авто 

цистерни 

Прва, 

Периодична, 

Вонредна   

П.12/У.02 Упатство за преглед на 

проточни мерачи 

Правилник за 

мерила („СВ на 

РМ“, бр. 17/2010) 

Прилог 3, точка 5, 

 

Правилник за 

определување на 

категориите и 

видовите мерила 

за кои е 
задолжителна 

верификацијата, 

постапките за 

верификација, 

роковите на 

периодичната 

верификација, 

како и категориите 

и видовите мерила 

за кои може да се 

добие овластување 
за верификација 

(Сл. Весник на РМ 

бр.102/07 и 

бр.132/13, 

 

Правилник за 

начинот и 

постапката за прва, 

периодична и 

вонредна 

верификација на 
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мерилата 

( „Сл. Весник на 

РМ“ бр.25/2007) 

3. Measuring system on road 

tankers 

First,  

Periodical, 

Extraordinary 

P.12/U.02-Manual for inspection of 

flow meters 

Rulebook for 

measuring 

instruments (“OJ of 

RM”, No.17/2010) 

Annex 3, point 5, 

 

Rulebook on 

determining the 

categories and types 

of measurements 

instruments for 
which verification is  

mandatory, the 

verification 

procedures, the 

periodic verification 

deadlines, and the 

categories and types 

of measurement 

instrument for 

which 

authorization for 
verification are 

obtained 

Official Gazette of 

RM No.102/07, and 

No. 132/13), 

 

Rules of manner 

and procedure for 

first, periodic and 

extraordinary 

verification of 

measuring 
instruments („O J of 

RM“No. 25/2007) 

4. Хоризонтални резервоари 

 

Прва, 

Периодична, 
Вонредна   

П.12/У.04 Упатство за преглед на 

хоризонтални резервоари 

Правилник за 

определување на 
категориите и 

видовите мерила 

за кои е 

задолжителна 

верификацијата, 

постапките за 

верификација, 

роковите на 

периодичната 

верификација, 

како и категориите 
и видовите мерила 

за кои може да се 

добие овластување 

за верификација 

(„Сл. Весник на 

РМ“ бр.102/07 и 
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132/13, 

 

Правилник за 

начинот и 

постапката за прва, 

периодична и 

вонредна 

верификација на 

мерилата 
(„Сл. Весник на 

РМ“ бр.25/2007) 

4. Horizontal tanks First,  

Periodical, 

Extraordinary 

P.12/U.04-Manual for inspection of 

horizontal  tanks 

Rulebook on 

determining the 

categories and types 
of measurements 

instruments for 

which verification is  

mandatory, the 

verification 

procedures, the 

periodic verification 

deadlines, and the 

categories and types 

of measurement 

instrument for 
which 

authorization for 

verification are 

obtained 

Official Gazette of 

RM No.102/07, and 

No. 132/13), 

 

 

Rules of manner 

and procedure for 

first, periodic and 
extraordinary 

verification of 

measuring 

instruments („O J of 

RM“No. 25/2007) 

5. Вертикални резервоари Прва, 

Периодична, 

Вонредна   

П.12/У.03Упатство за преглед на 

вертикални резервоари   

Правилник за 

определување на 

категориите и 

видовите мерила 

за кои е 

задолжителна 

верификацијата, 

постапките за 

верификација, 

роковите на 
периодичната 

верификација, 

како и категориите 

и видовите мерила 

за кои може да се 

добие овластување 
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за верификација 

(„Сл. Весник на 

РМ“ бр.102/07 и 

132/13, 

 

Правилник за 

начинот и 

постапката за прва, 

периодична и 
вонредна 

верификација на 

мерилата 

(„Сл. Весник на 

РМ“ бр.25/2007) 

5. Vertical tanks First,  

Periodical, 

Extraordinary 

P.12/U.03-Manual for inspection of 

vertical tanks 

Rulebook on 

determining the 

categories and types 

of measurements 

instruments for 

which verification is  

mandatory, the 

verification 

procedures, the 

periodic verification 

deadlines, and the 
categories and types 

of measurement 

instrument for 

which 

authorization for 

verification are 

obtained 

Official Gazette of 

RM No.102/07, and 

No. 132/13), 

 

Rules of manner 
and procedure for 

first, periodic and 

extraordinary 

verification of 

measuring 

instruments („O J of 

RM“No. 25/2007) 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Директор 

                                                                                                                  Director 

 

        м-р Слободен Чокревски  

         Msc. Sloboden  Chokrevski 

 

 


