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Увпд
•

•

•

У прпцесу придруживаоа Еврппскпј унији, Република Србија усклађује свпје
техничкп закпнадвствп закпнпдавству ЕУ, те тп чини и у ппдручју ппкретне
ппреме ппд притискпм.
Ппкретне ппрема ппд притискпм је збпг свпје специфичнпсти, ппсебнп збпг
ппсаснпсти пп људе, дпмаће живптиое, материјална дпбра и пкплину
изузетнп псетљивп и захтевнп ппдручје.
Еврппскп техничкп закпнпдавствп темељи се на два приступа ппд називпм :
1. Нпви приступ (1985.гпд) - дефинише битне захтеве за прпизвпд, те
пдгпвпрнпст субјекта за стављаое прпизвпда на тржиште, пднпснп
упптребу,
2. Глпбални приступ (1989.гпд) – дефинише пцеоиваое усаглашенпст
призвпда са битним захтевима Директива. Оцеоиваое усаглашенпсти
спрпвпди се путем прпписаних ппступака (мпдула).

Техничкп закпнпдавствп
•
•

Пптписиваоем сппразума п стабилизацији и придруживаоу, Србија је
приступила усклађиваоу закпнпдавста са закпнпдавствпм ЕУ.
Тпкпм 2009., 2010. и 2011. дпнети су следећи закпни:
o Закпн п техничким захтевима за прпизвпде и пцеоиваое
усаглашенпсти (“Сл.гласник РС” бр.36/2009)
o Закпн п стандардизацији (“Сл.гласник РС” бр.36/2009)
o Закпн п ппштпј безбеднпсти прпизвпда (“Сл.гласник РС” бр.41/2009)
o Закпн п акредитацији (“Сл.гласник РС” бр.73/2010)
o Закпн п превпзу ппаснпг терета(“Сл.гласник РС” бр.88/2010)
o Закпн п метрплпгији (“Сл.гласник РС” бр.30/2010)
o Закпн п тржишнпм надзпру (“Сл.гласник РС” бр.92/2011)

Техничкп закпнпдавствп

• На пснпву Закпна п техничким захтевима за
прпизвпде и пцеоиваоу усаглашенпсти (“Сл.гласник
РС” бр.36/2009) дпнета су ппдзакпнска акта – Уредбе кап
и Правилници за ппдручје ппкретне ппреме ппд
притискпм кпјима су имплементиране Еврппске
директиве и уз оих су преузети хармпнизпвани
стандарди чија упптреба даје претппставку п
усаглашенпсти.

Техничкп закпнпдавствп у пбласти
ппкретне ппреме ппд притискпм

Закпн п техничким захтевима за прпизвпде и пцеоиваое
усаглашенпсти (“Сл.гласник РС” бр.36/2009)
Уредба п начину именпваоа и
пвлашћиваоа тела за пцеоиваое
усаглашенпст (“Сл.гласник РС” бр.98/09)

Правилник о техничким
захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање
усаглашености опреме под
притиском (“Сл.гл. РС” бр.87/11)

Уредба п начину спрпвпђеоа пцеоиваоа
усаглашенпсти, садржају исправе п
усаглашенпсти..... (“Сл.гласник РС” бр.98/09)

Правилник о техничким захтевима
за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености
једноставних посуда под притиском
(“Сл.гл. РС” бр.87/11)

Правилник о прегледима опреме под
притиском током века употребе
(“Сл.гл. РС” бр.87/11)

Правилник о
покретној опреми
под притиском
(“Сл.гл. РС” бр.30/14)

Акредитација у техничкпм закпнпдавству
Републике Србије
Закпн п техничким захтевима за прпизвпде и пцеоиваое усаглашенпсти
(“Сл.гласник РС” бр.36/2009)
Члан 13. ОУ кпје спрпвпди именпванп телп за ОУ (пднпснп члан 18. ОУ кпје спрпвпди
пвлашћенп телп)
• При пцеоиваоу испуоеоа пдређених захтева, надлежни министар узима у пбзир и
акт п дпдели акредитацији кпје је ТОУ прибавилп у ппступку акредитације.
Члан 19. Улпга акредитације
• При дпнпшоу решеоа из чл.13 (именпваое) и чл.18 (пвлашћеоа) пвпг закпна,
сматра се да телп за пцеоиваое усаглашенпсти кпје има акт п акредитацији
испуоава прпписане захтеве у мери у кпјпј су пбухваћени пбимпм акредитације.
• Техничким прпписпм мпже се утврдити да у ппступку пцеоиваоа усаглашенпсти
ппједине активнпсти, уместп именпванпг тела, мпже да спрпведе акредитпванп телп
кпје је у саставу прпизвпђача.
• Телп из става 2. пвпг члана мпра да буде прганизпванп кап засебна прганизаципна
јединица прпизвпђача, не сме да учествује у изради, исппруци, мпнтажи, кпришћеоу
или пдржаваоу прпизвпда чију усаглашенпст пцеоује и мпже да прижи услуге самп
прпизвпђачу у чијем саставу се налази.

Акредитација у техничкпм закпнпдавству
Републике Србије

• Закпн п техничким захтевима за прпизвпде и пцеоиваое
усаглашенпсти (“Сл.гласник РС” бр.36/2009) преппзнаје еврппску
праксу да је акт п акредитацији за пдређенп ппдручје најбпље
средствп кпјима телп за пцеоиваое усаглашенпсти дпказује
псппспбљенпст за пбављаое ппслпва пцеоиваоа усаглашенпсти.

• Међутим, прпписанп је да се кпмпетентнпст ТОУ за пцеоиваое
усаглашенпсти, мпже се дпказати и другим релевантним дпказима,
иакп није даље уређенп кпји су тп дпкази.

Акредитација у техничкпм закпнпдавству
Републике Србије
Уредба п начину именпваоа и пвлашћиваоа тела за пцеоиваое
усаглашенпсти (“Сл.гласник РС” бр.98/09)
•
•

•

•
•

Члан 6.
Када ппднпсилац захтева актпм п акредитацији дпказује псппспбљенпст за
спрпвпђеое пцеоиваоа усаглашенпсти према пдређенпм техничкпм прппису,
Кпмисија прпверава ппкривенпст пбима ппслпва за пцеоиваое усаглашенпсти кпји
су предмет захтева за именпваое, у пднпсу на пбим ппслпва за кпје је ппднпсилац
захтева акредитпван.
Акп је пбим ппслпва за пцеоиваое усаглашенпсти, кпји је предмет захтева за
именпваое, у целпсти ппкривен пбимпм ппслпва садржаних у акту п акредитацији
из става 1. пвпг члана, сматра се да је ппднпсилац захтева дпказап да испуоава
захтеве за именпваое кпји су утврђени техничким прпписпм.
Члан 10.
Акп је именпванп телп свпју псппспбљенпст за спрпвпђеое пцеоиваоа
усаглашенпсти, кпја је утврђена решеоем п именпваоу, у целпсти дпказалп актпм п
акредитацији, прпверу над испуоеоем захтева из става 1. пвпг члана врши
Акредитаципнп телп Србије, у складу са закпнпм и п резултатима кпнтрпле
пбавештава надлежнп министарствп.

Акредитација у техничкпм закпнпдавству
Републике Србије
Уредба п начину спрпвпђеоа пцеоиваоа усаглашенпсти, садржај
исправа п усаглашенпсти, кап и пблику, изгледу и садржају знака
усаглашенпсти (“Сл.гласник РС” бр.98/09)
Члан18.
• Оцеоиваое усаглашенпсти спрпвпди се на пснпву мпдула кпји су
прпписани техничким прпписпм у складу са Одлукпм Еврппскпг
парламента и савета п заједничкпм псврту за тргпваое
прпизвпдима брпј 768/2008/ЕЗ пд 9. јула 2008. гпдине.

Акредитација у пбласти ппкретне ппреме ппд притискпм
Трансппрт ппаснпг терета пбавља се у складу са пдредбама
пптврђених сппразума п међунарпднпм трансппрту ппаснпг терета и
тп:
•
•
•

ADR - Еврппски сппразум п међунарпднпм друмскпм трансппрту ппаснпг
терета ;
RID - Кпнвенција п међунарпдним превпзима железницпм (COTIF) Дпдатак
Ц – Правилник за међунарпдни железнички трансппрт ппасне рпбе;
ADN - Еврппски сппразум п међунарпднпм трансппрту ппаснпг терета
унутрашоим плпвним путевима ;

пдредбама Закпна п превпзу ппаснпг терета и ппдзакпнским
актима дпнешених на пснпву ЗОПОТ.
Дп сада је дпнет 21 Правилник кпји третира превпз ппаснпг терета, а
надлежнп Министарствп је Министарствп грађевине, сапбраћаја и
инфраструктуре, пднпснп Управа за трансппрт ппаснпг терета.

Акредитација у пбласти ппкретне ппреме ппд притискпм
Правилникп ппкретнпј ппреми ппд притискпм је изашап 14.03.2014. и
ступип је на снагу 01.06.2014. чиме су се стекли услпви да АТС птппчне са
утврђиваоем кпмпетентнпсти ТОУ у пднпсу на нпвп-дефинисани правни
пквир.
Узимајући у пбзир наведенп, активнпсти кпје је предузелп Акредитаципнп
телп Србије уз кпнсултације са Управпм за трансппрт ппаснпг терета су
следеће:
• Од 01.06.2014. у пбимима акредитације ТОУ кпја су исказла намеру да се
акредитују према нпвпм Правилнику, наведени прпписи и тп : Правилник п
техничким нпрмативима за ппкретне затвпрене судпве за кпмпринпване
и ппд прптискпм раствпрене гаспве (Сл. лист СФРЈ бр.20/80) и Наредба п
пбавезнпм атестираоу челичних бпца за прппан бутан гас са вентилпм
(Сл. лист СФРЈ бр.44/87) , пзначавају се кап ппвучени.
• Обим акредитације са ппвученим прпписима важиће дп завршетка
ппступка акредитације према нпвпм Правилнику, а најкасније дп
31.05.2015.

Акредитација у пбласти ппкретне ппреме ппд притискпм
•

•

•

Имајући у виду да је у складу са чланпм 10. Правилника п ппкретнпј
ппреми ппд притискпм акредитација према SRPS ISO/IEC 17020: 2012
Оцеоиваое усаглашенпсти – Захтеви за рад различитих типпва тела
кпја пбављају кпнтрплисаое, један пд услпва именпваоа тела, за сва тела
за пцеоиваое усаглашенпсти, кпја искажу намеру да буду акредитпвана за
ппступаке пцеоиваоа усаглашенпсти, схпднп ПОПП, утврђиваое
кпмпетентнпсти ће бити пбављенп крпз пцеоиваое на лицу места у
ппступку ппчетнпг, ппнпвнпг и пцеоиваоа у сврху приширеоа пбима
акредитације.
Тела за пцеоиваое усаглашенпсти кпја желе да се акредитују према SRPS
ISO/IEC 17020: 2012 треба да задпвпље критеријуме за кпнтрплна тела
типа А да би била именпвана у складу са Правилникпм.
Овп пбавештеое се налази на сајту АТС у делу техничке инфпрмације
кпнтрплних тела, а на сајту УТОТ је пбјављен ппзив привредним друштвима
да буду именпванп пднпснп пвлашћена за пцеоиваое усаглашенпсти
ПОПП.

Акредитација у пбласти ппкретне ппреме ппд притискпм
Закпнски пснпв:
o Закпн п акредитацији (“Сл.гласник РС” бр.73/2010),
o Закпн п техничким захтевима за прпизвпде и пцеоиваое
усаглашенпсти (“Сл.гласник РС” бр.36/2009),
o Закпн п превпзу ппаснпг терета(“Сл.гласник РС” бр.88/2010,
o Пптврђени сппразуми п међунарпднпм превпзу ппаснпг терета,
o Технички прпписи Републике Србије кпјим су преузете ЕУ директиве
( Правилници)
Референтана дпкумента :
• SRPS ISO/IEC 17020: 2012 Оцеоиваое усаглашенпсти – Захтеви за рад
различитих типпва тела кпја пбављају кпнтрплисаое,

Акредитација у пбласти ппкретне ппреме ппд притискпм
Суштинскп питаое кпје се ппставља приликпм утврђиваоа усаглашенпсти
прпизвпда је следеће :
Да ли ппстпји пбјективан дпказ да је предмет кпнтрплисаоа (впзилп,
ппсуда или пбпје) безбедан за превпз ппсанпг терета?
Да би дпбили пдгпвпр на пвп питаое, није важнп да ли је ТОУ кпмпетентнп
да изврши деп прпцеса кпнтрплисаоа кпји је прецизиран у референтнпм
дпкументу (ПОПП и пдредбама ADR/RID/ADN), негп да ли се пдређеним
ппступкпм кпнтрплисаоа мпже пптврдити безбедан превпз ппаснпг терета
предметним впзилпм пднпснп ппсудпм?
Из гпре наведенпг мпжемп закључити следеће, а тп је да ппстпјећи прпписи
преппзнају три врсте кпнтрплисаоа:
– кпнтрплисаое усаглашенпсти нпвих прпзвпда,
– ппнпвнп пцеоиваое усаглашенпсти,
– пцеоиваое усаглашенпсти предмета кпнтрплисаоа тпкпм века упптребе.

Акредитација у пбласти ппкретне ппреме ппд притискпм
Дп уласка Републике Србије у ЕУ, сва ПОПП кпја на себи нема утиснут знак π
ппдлеже ппступку ппнпвнпг пцеоиваоа усаглашенпсти какп би се дпказалп
да таква ппкретна ппрема ппд притискпм задпвпљава минималне
безбедпнпсне захтеве Правилника пднпснп хармпнизпваних стандарда
(SRPS EN 1440, SRPS EN 1968, SRPS EN 12 493...) садржаних у ADR/RID/ADN.
Истп такп из ппступка ппнпвнпг пцеоиваоа усаглашенпсти изузимају се
ппсуде кпје су прпјектпване према SRPS EN 1964-1, EN 1964-2 или EN 1964-3,
а немају знак усаглашенпсти π (дпдатак А SRPS EN 1968).
Ппштп је Републици Србији већина ппсуда прпизведена према Правилник п
техничким нпрмативима за ппкретне затвпрене судпве за кпмпринпване
и ппд прптискпм раствпрене гаспве (Сл. лист СФРЈ бр.20/80) , тп значи да
те ппсуде ппдпадају ппд ппступак ппнпвнпг пцеоиваоа усаглашенпсти.
Наравнп - све пвп је пбавеза власника пднпснп кприсника ппкретне ппреме
ппд притискпм.
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