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основанаоснована уу мајумају 2007. (2007. (попо првипрви путпут уу
ВладиВлади РР СРбијеСРбије))

СадашњаСадашња структураструктура одод августаавгуста
2008 (2008 (усаглашенаусаглашена саса чланомчланом 77. 77. 
САПСАП)  )  

НадлежностНадлежност::
•• КреирањеКреирање правногправног оквираоквира заза стандардизацијустандардизацију, , акредитацијуакредитацију, , метрологијуметрологију ии
заза прописивањепрописивање техничкихтехничких захтевазахтева заза производпроизводee -- хоризонталнахоризонтална надлежностнадлежност
((чланчлан 9. 9. ЗаконаЗакона оо министарствимаминистарствима))

••ВођењеВођење регистарарегистара -- техничкихтехничких прописапрописа, , овлашћениховлашћених телатела заза оцењивањеоцењивање
усаглашеностиусаглашености ии иностранихиностраних исправаисправа ии знаковазнакова усаглашеностиусаглашености
••пријављивањепријављивање ((нотификацијанотификација) ) техничкихтехничких прописапрописа уу припремиприпреми премапрема СТОСТО
ии ЕУЕУ
••пријављивањепријављивање именованихименованих телатела заза оцењивањеоцењивање усаглашеностиусаглашености ЕвропскојЕвропској
комисијикомисији ((попо стицањустицању чланствачланства уу ЕУЕУ))

••ПрипремаПрипрема ии доношењедоношење техничкихтехничких прописапрописа заза индустријскеиндустријске производепроизводе изиз
делокругаделокруга МЕРРМЕРР ((чланчлан 29. 29. ЗаконаЗакона оо министарствимаминистарствима))

МЕРРМЕРР –– СекторСектор заза инфраструктуруинфраструктуру квалитетаквалитета ии
техничкетехничке прописепрописе



ПостојећеПостојеће стањестање ии текућетекуће активностиактивности
МЕРРМЕРР--аа

ПостојећиПостојећи правниправни оквироквир
ЗаконодавнеЗаконодавне активностиактивности

ЗаконЗакон оо техничкимтехничким захтевимазахтевима заза производепроизводе
ЗаконЗакон оо стандардизацијистандардизацији
ТранспоновањеТранспоновање европскихевропских директивадиректива

ПрипремаПрипрема АкционогАкционог планаплана израдеизраде техничкихтехничких
прописапрописа саса мерамамерама заза њиховуњихову применупримену
ПројектиПројекти техничкетехничке помоћипомоћи уу областиобласти
инфраструктуреинфраструктуре квалитетаквалитета



ПравниПравни оквироквир
ЗАКОНИ

Закон о
стандардизацији

Закон о
акредитацији

Закон о
метрологији

Закон о техничким захтевима за
производе и ОУ са пропис. захт.

Одлука о оснивању
Института за

стандардизацију
Србије

Одлука о оснивању
Акредитационог
тела Србије

Уредба о начину израде
и доношењу техничких прописа

и регистру тих прописа

Уредба о начину и
поступцима оцењивања

усаглашености

Уредба о начину овлашћивања
ТОУ регистру овлашћених ТОУ, 

евиденцији о исправама о усаглашености,
знацима усаглашености и ТОУ,
као и условима за примену

техничких прописа

Наредба о мерилима ...

Уредба о
законским

мерним јединицама

Уредба о начину информисања
и обавештавања о тех. прописима, 

стандардима и оцењивању
усаглашености

ТехничкиТехнички захтевизахтеви којекоје производипроизводи морајуморају дада испунеиспуне приликомприликом
стављањастављања нана тржиштетржиште илиили уу употребуупотребу,, ((каокао ии захтевизахтеви заза безбедностбезбедност
производнихпроизводних илиили другихдругих процесапроцеса) ) утврђениутврђени сусу::

-- постојећимпостојећим техничкимтехничким прописимапрописима
•• донетимдонетим нана нивоунивоу СФРЈСФРЈ, , СРЈСРЈ илиили СЦГСЦГ
((правилнициправилници ии наредбенаредбе чијичији доносилацдоносилац јеје бившибивши
ЗаводЗавод заза стандардизацијустандардизацију илиили савезнасавезна
министарстваминистарства))
•• донетимдонетим нана нивоунивоу РепубликеРепублике СрбијеСрбије , , нана
основуоснову секторскихсекторских законазакона

-- стандардимастандардима саса обавезномобавезном применомприменом ((донетидонети уу периодупериоду одод
1952 1952 додо 1997. 1997. годинегодине; ; имаима ихих прекопреко 8000, 8000, многимноги застарелизастарели ))



ИнституционалниИнституционални оквироквир
Влада Републике Србије

Дирекција за мере и 
драгоцене метале

Институт за 
стандардизацију Србије Акредитационо тело Србије Министарство трговине и 

услуга

Тржишна инспекција

Независна, непрофитна 
организација

Независна, непрофитна 
организација

Политика квалитета
(Стандардизација, акредитација, 
метрологија, технички прописи, 
оцењивање усаглашености)

Надзор тржишта

Оперативни ниво

Технички прописи
(Израда техничких прописа, инспекција?)

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде

(+инспекција)

Министарство рударства и 
енергетике
(+инспекција)

Министарство за 
инфраструктуру (+инспекција)

Остала министарства
(Израда техничких прописа из домена 

надлежности, без инспекције) 

Министарство економије и 
регионалног развоја

o Израда техничких прописа за индустријске 
производе

o Координација у области стандардизације, 
акредитације, метрологије,

o Овлашћивање и нотификација ТОУ
o Регистар техничких прописа (донетих и у процесу 

доношења)
o Регистар ТОУ
o Enquiry point - СTO/TBT



УУ СкупштинскојСкупштинској процедурипроцедури

РазлозиРазлози заза доношењедоношење::
1)1) УУсклађивањесклађивање саса правнимправним системомсистемом РепубликеРепублике СрбијеСрбије ии неопходнонеопходно

унапређењеунапређење техничкогтехничког законодавствазаконодавства РРепубликеепублике СрбијеСрбије;;
2)2) УУсаглашавањесаглашавање саса правилимаправилима СпоразумаСпоразума оо техничкимтехничким препрекамапрепрекама

уу трговинитрговини ((ТБТТБТ) ) СветскеСветске трговинскетрговинске организацијеорганизације ((СТОСТО));;
3)3) УУсаглашавањесаглашавање саса техничкимтехничким законодавствомзаконодавством ЕвропскеЕвропске унијеуније ((ЕУЕУ).).

ВажећиВажећи ЗаконЗакон нијеније примењивпримењив уу правномправном системусистему СрбијеСрбије нарочитонарочито збогзбог
централизованогцентрализованог приступаприступа уу погледупогледу припремеприпреме ии доношењадоношења техничкихтехничких
прописапрописа ((једноједно министарствоминистарство билобило јеје надлежнонадлежно заза припремуприпрему ии доношењадоношења техтех. . 
прописапрописа уу свимсвим областимаобластима), ), a a уу правномправном системусистему РепубликеРепублике СрбијеСрбије свакосвако
министарствоминистарство, , уу складускладу саса својимсвојим делокругомделокругом, , пратипрати ии уређујеуређује појединепоједине
областиобласти тјтј. . припремаприпрема, , предлажепредлаже ии усвајаусваја техтех. . прописепрописе –– чланчлан 29. 29. ЗаконаЗакона оо
министарствимаминистарствима..

I I ЗаконЗакон оо техничкимтехничким захтевимазахтевима заза производепроизводе ии
оцењивањуоцењивању усаглашеностиусаглашености ((ЗОТЗЗОТЗ)) 1.1.



I I ЗаконЗакон оо техничкимтехничким захтевимазахтевима заза производепроизводе ии
оцењивањуоцењивању усаглашеностиусаглашености ((ЗОТЗЗОТЗ)) 2.2.

Производ се ставља на тржиште, , односноодносно испоручујеиспоручује нана тржиштутржишту самосамо
ако је усаглашен са прописаним техничким захтевима, , акоако јеје његовањегова
усаглашеностусаглашеност оцењенаоцењена премапрема прописаномпрописаном поступкупоступку, , акоако јеје означенозначен уу
складускладу сс прописимапрописима ии акоако гага пратепрате прописанепрописане исправеисправе оо усаглашеностиусаглашености
ии другадруга прописанапрописана документацијадокументација

ОпштаОпшта
обавезаобавеза
произвођачпроизвођач
аа::

ОвајОвај законзакон примењујепримењује сесе нана свесве производепроизводе, , осимосим нана производепроизводе заза којекоје
сусу техничкитехнички захтевизахтеви уређениуређени посебнимпосебним законимазаконима ии прописимапрописима донетимдонетим
нана основуоснову тихтих законазакона ((заза преношењепреношење директивадиректива новогновог приступаприступа, , старогстарог
приступаприступа, , алиали ии заза доношењедоношење техничкихтехничких прописапрописа изиз ннeeхармонизхармонизooваногваног
подручјаподручја).).

ПрименаПримена::

ПрописивањеПрописивање техничкихтехничких захтевазахтева заза производепроизводе
ДоношењеДоношење техничкихтехничких прописапрописа, , 
ОцењивањеОцењивање усаглашеностиусаглашености производапроизвода ссаа прописанимпрописаним техничкимтехничким захтевимазахтевима
OOбавезебавезе испоручиоцаиспоручиоца производапроизвода ии власникавласника производапроизвода уу употребиупотреби, , 
ВажењеВажење иностранихиностраних исправаисправа оо усаглашеностиусаглашености ии знаковазнакова усаглашеностиусаглашености, , 
ОбавештавањеОбавештавање оо техничкимтехничким прописимапрописима ии поступцимапоступцима оцењивањаоцењивања

усаглашеностиусаглашености ии
ВршењеВршење надзоранадзора наднад спровођењемспровођењем овоговог законазакона ии прописапрописа донетихдонетих нана основуоснову

овоговог законазакона..

ЗаконЗакон
уређујеуређује::

ОСНОВНАОСНОВНА РЕШЕЊАРЕШЕЊА::



I I ЗаконЗакон оо техничкимтехничким захтевимазахтевима заза производепроизводе
ии оцењивањуоцењивању усаглашеностиусаглашености ((ЗОТЗЗОТЗ)) 3.3.

наднад спровођењемспровођењем одредабаодредаба овоговог законазакона ии прописапрописа
донетихдонетих нана основуоснову овоговог законазакона, , каокао ии техничкихтехничких прописапрописа, , 
инспекцијскиинспекцијски надзорнадзор вршеврше надлежнанадлежна министарстваминистарства прекопреко
инспектораинспектора, , уу складускладу саса закономзаконом којимкојим сесе уређујеуређује
организацијаорганизација ии делокругделокруг државнедржавне управеуправе ии другимдругим
законимазаконима којимакојима сесе уређујеуређује инспекцијскиинспекцијски надзорнадзор..

Инспекцијски
надзор

МогуМогу дада спроводеспроводе::
произвођачпроизвођач
именованоименовано телотело заза оцењивањеоцењивање усаглашеностиусаглашености

((лабораторијелабораторије, , сертификационасертификациона телатела, , контролнеконтролне
организацијеорганизације))
органорган државнедржавне управеуправе. . 

ОцењивањеОцењивање
усаглашеностиусаглашености

заштитзаштитаа безбедностибезбедности,, животаживота ии здрављаздравља људиљуди, , 
заштитзаштитаа животињаживотиња ии биљакабиљака; ; 
заштитзаштитаа животнеживотне срединесредине; ; 
заштитзаштитаа потрошачапотрошача ии другихдругих корисникакорисника
заштитзаштитаа имовинеимовине..

ЦиљЦиљ
доношењадоношења
техничкогтехничког
прописапрописа



ЗОТЗЗОТЗ каокао правниправни основоснов заза доношењедоношење
подзаконскихподзаконских акатааката ии техничкихтехничких прописапрописа
АктиАкти заза спровођењеспровођење законазакона ((хоризонталнихоризонтални
подзаконскиподзаконски актиакти))

3 3 уредбеуредбе којекоје ћеће донетидонети ВладаВлада
1 1 правилникправилник којикоји ћеће донетидонети министарминистар

ТехничкиТехнички прописипрописи ((вертикалнивертикални подзаконскиподзаконски актиакти којимакојима ћеће
сесе транспоноватитранспоновати готовоготово свесве директиведирективе НовогНовог приступаприступа –– 22,  22,  ии
већинавећина одод 1000 1000 секторскихсекторских директивадиректива СтарогСтарог приступаприступа))

ПравилнициПравилници којекоје ћеће донетидонети МЕРРМЕРР::
•• 8 8 директивадиректива новогновог приступаприступа ((машинемашине, , нисконапонсканисконапонска опремаопрема, , 
електромагнетнаелектромагнетна компатибилносткомпатибилност, , лифтовилифтови, , личналична заштитназаштитна опремаопрема, , 
мернимерни инструментиинструменти ...) ...) 

•• секторскесекторске директиведирективе којекоје сесе односеодносе нана дрводрво, , текстилтекстил, , обућуобућу... ... 
•• осталиостали техничкитехнички прописипрописи заза производепроизводе изиз нехармонизованогнехармонизованог подручјаподручја
нана нивоунивоу ЕУЕУ

СвиСви правилнициправилници којекоје ћеће донетидонети осталаостала МинистарстваМинистарства



II II ЗаконЗакон оо стандардизацијистандардизацији ((ЗОСЗОС)) 1.1.

СпроведенаСпроведена јавнајавна расправарасправа; ; 
НацртНацрт законазакона уу поступкупоступку достављањадостављања ВладиВлади радиради

разматрањаразматрања ии усвајањаусвајања ПредлогаПредлога

РазлозиРазлози заза доношењедоношење::
УУсклађивањесклађивање саса правнимправним системомсистемом РепубликеРепублике СрбијеСрбије ии
неопходнонеопходно унапређењеунапређење техничкогтехничког законодавствазаконодавства РРепубликеепублике
СрбијеСрбије;;
УУсаглашавањесаглашавање саса правилимаправилима СпоразумаСпоразума оо техничкимтехничким препрекамапрепрекама
уу трговинитрговини ((ТБТТБТ) ) СветскеСветске трговинскетрговинске организацијеорганизације ((СТОСТО));;
УУсаглашавањесаглашавање саса правилимаправилима ии принципимапринципима еевропскевропске
стандардизацијестандардизације..



II II ЗаконЗакон оо стандардизацијистандардизацији ((ЗОСЗОС)) 22..

ОСНОВНАОСНОВНА РЕШЕЊАРЕШЕЊА::

НаставакНаставак преузимањапреузимања међународнихмеђународних ии европскихевропских стандардастандарда уу
системсистем српскихсрпских стандардастандарда -- прузимањепрузимање 80% 80% европскихевропских стандардастандарда
каокао експлицитнаексплицитна обавезаобавеза РепубликеРепублике СрбијеСрбије););
ЗаинтересованимЗаинтересованим странамастранама заза стандардизацијустандардизацију ((привреднипривредни

субјектисубјекти, , органиоргани државнедржавне управеуправе, , удружењаудружења потрошачапотрошача ии дрдр) ) дада
учествујуучествују уу креирањукреирању политикеполитике стандардизацијестандардизације ии радураду ИнститутаИнститута;;
ИнформисањеИнформисање уу областиобласти стандардизацијестандардизације ии продајупродају

међународнихмеђународних, , европскихевропских ии другихдругих стандардастандарда развијенихразвијених земаљаземаља, , 
уу складускладу сс њиховимњиховим правилимаправилима..

РешењаРешења
ЗаконаЗакона
омогућавајуомогућавају::

односоднос премапрема гранскојгранској стандардизацијистандардизацији;;
статусстатус ии организацијуорганизацију ИнститутаИнститута;;
првенственупрвенствену употребуупотребу међународнихмеђународних стандардастандарда каокао основеоснове
ззa a 
израдуизраду српскихсрпских стандардастандарда;;
поступакпоступак доношењадоношења ии проглашењапроглашења стандардастандарда;;
добровољнудобровољну применупримену стандардастандарда ии рокрок престанкапрестанка важењаважења
одредбиодредби прописапрописа којимакојима јеје утврђенаутврђена обавезнаобавезна применапримена
стандардастандарда;;
оцењивањеоцењивање усаглашеностиусаглашености саса стандардимастандардима..

ЗаконЗакон
уређујеуређује::



АкциониАкциони планплан израдеизраде техничкихтехничких прописапрописа
саса мерамамерама заза њиховуњихову применупримену ((АПАП))

ЦИЉЕВИЦИЉЕВИ::

успостављањеуспостављање јединственогјединственог регистрарегистра свихсвих важећихважећих техничкихтехничких прописапрописа тјтј. . 
стварањестварање условауслова заза ефикасноефикасно пружањепружање информацијаинформација оо захтевимазахтевима којекоје јеје потребнопотребно
испунитииспунити дада биби сесе производпроизвод пласираопласирао нана тржиштетржиште ИнформативниИнформативни центарцентар премапрема
захтевимазахтевима СТОСТО ии ЕУЕУ ИнформативниИнформативни центарцентар заза домаћедомаће привреднепривредне субјектесубјекте ии
тржишнутржишну инспекцијуинспекцију
преузимањепреузимање надлежностинадлежности заза спровођењеспровођење, , праћењепраћење ии предлагањепредлагање изменаизмена

техничкихтехничких прописапрописа ((„„власништвовласништво наднад прописомпрописом””)) тјтј. . одређивањеодређивање министарстваминистарства уу
чијемчијем делокругуделокругу јеје материјаматерија уређенауређена важећимважећим техничкимтехничким прописимапрописима ии стандардимастандардима саса
обавезномобавезном применомприменом,, наслеђенимнаслеђеним саса нивоанивоа федералнефедералне државедржаве илиили државнедржавне
заједницезаједнице ((узуз утврђивањеутврђивање првонадлежногпрвонадлежног министарстваминистарства заза техничкетехничке прописепрописе којикоји сусу уу делокругуделокругу двадва илиили вишевише министарставаминистарстава););

испуњавањеиспуњавање захтевазахтева СТОСТО тјтј.. СпоразумаСпоразума оо техничкимтехничким препрекамапрепрекама уу трговинитрговини ((ТБТТБТ) ) 
уу погледупогледу укидањаукидања обавезнеобавезне применепримене стандардастандарда, , алиали узуз истовременоистовремено задржавањезадржавање
неопходногнеопходног нивоанивоа безбедностибезбедности производапроизвода доношењемдоношењем техничкихтехничких прописапрописа;;
преиспитпреиспитивањеивање релевантностирелевантности свисвихх важеважећихћих техничкитехничкихх прописпрописаа ии стандардастандарда

саса обавезномобавезном применомприменом, , радиради израдеизраде ии доношењадоношења неопходнихнеопходних новихнових техничкихтехничких
прописапрописа;;
успостављањеуспостављање јединственогјединственог регистрарегистра овлашћениховлашћених телатела заза оцењивањеоцењивање

усаглашеностиусаглашености производапроизвода саса прописанимпрописаним захтевимазахтевима;;
доприносдопринос реализацијиреализацији НационалногНационалног програмапрограма интеграцијаинтеграција--НПИНПИ ((припремаприпрема условауслова заза

свеобухватнусвеобухватну анализуанализу постојећепостојеће регулативерегулативе радиради хармонизацијехармонизације саса европскимевропским законодавствомзаконодавством-- транспоновањетранспоновање директивадиректива).).



ОчекиваниОчекивани резултатирезултати АПАП

НедвосмисленоНедвосмислено уређенуређен системсистем техничкихтехничких прописапрописа, , штошто подразумеваподразумева::
јаснојасно установљенеустановљене надлежностинадлежности
стављенистављени ванван снагеснаге нерелевантнинерелевантни ии контрадикторниконтрадикторни техничкитехнички прописипрописи
успостављенуспостављен информативниинформативни//нотификацијскинотификацијски центарцентар информацијеинформације оо техничкимтехничким прописимапрописима ии
оцењивањуоцењивању усаглашеностиусаглашености ((ПрилогПрилог 1) 1) доступнедоступне нана једномједном местуместу ((уу МЕРРМЕРР))

ПрименаПримена свихсвих стандардастандарда добровољнадобровољна
укидањеукидање обавезнеобавезне применепримене прекопреко 8.000 8.000 стандардастандарда одредбамаодредбама ЗОТЗЗОТЗ
издвајањеиздвајање стандардастандарда саса обавезномобавезном применомприменом чијичији захтевизахтеви требатреба дада остануостану обавезујућиобавезујући ((ставстав
надлежнихнадлежних министарставаминистарстава –– ПрилогПрилог 2)2)
доношењедоношење техничкихтехничких прописапрописа којикоји сесе нана ексклузиванексклузиван начинначин позивајупозивају нана стандардестандарде изиз ПрилогаПрилога 2 2 -- свегасвега
окооко 5%  5%  стандардастандарда саса обавезномобавезном применомприменом ((ПрилогПрилог 3)3)

СтворенеСтворене претпоставкепретпоставке заза ефикасноефикасно преношењепреношење директивадиректива ЕУЕУ уу складускладу саса динамикомдинамиком
дефинисаномдефинисаном уу НПИНПИ

Ради остваривања координираних активности ресорних министарстава и
благовременог и целовитог остваривања циљева Акционог плана, предложено је

формирање Координационог тела за реализацију Акционог плана. 

РеализацијомРеализацијом АкционогАкционог планаплана ии успостављањемуспостављањем правногправног оквираоквира усклађеногусклађеног саса
правнимправним системомсистемом СрбијеСрбије ии правилимаправилима СТОСТО ((донетидонети ЗаконЗакон оо техничкимтехничким захтевимазахтевима заза

производепроизводе ии оцењивањуоцењивању усаглашеностиусаглашености ии ЗаконЗакон оо стандардизацијистандардизацији саса подзаконскимподзаконским актимаактима)) створићествориће сесе
условиуслови заза системскосистемско уређењеуређење тржиштатржишта уу погледупогледу безбедностибезбедности производапроизвода..



ПрилогПрилог 1 1 АПАП –– ПостојећиПостојећи техничкитехнички прописипрописи



ПрилогПрилог 2 2 АПАП –– стандардистандарди саса обавезномобавезном
применомприменом ((којикоји ћеће битибити замењенизамењени техничкимтехничким прописимапрописима))



ПрилогПрилог 3 3 АПАП –– ПримерПример техничкогтехничког прописапрописа
((саса екслузивнимекслузивним позивањемпозивањем нана стандардестандарде изиз прилогаприлога 2)2)



МеђународнаМеђународна техничкатехничка помоћпомоћ

САДАШЊЕСАДАШЊЕ СТАЊЕСТАЊЕ
НационалниНационални пројекатпројекат унапређењаунапређења ИКИК –– CARDSCARDS 20062006

РеализујеРеализује АФНОРАФНОР
ПомоћПомоћ СрбијиСрбији уу областиобласти слободногслободног кретањакретања робароба ((ССПССП))
ВредностВредност пројектапројекта €€3 3 милмил.. ((€€1.8 1.8 милмил. . заза опремуопрему ДМДМДМДМ + + €€1.2 1.2 милмил. . техничкатехничка
помоћпомоћ))
КориснициКорисници : : АТСАТС. . ДМДМДМДМ, , ИССИСС ии МинистарствоМинистарство економијеекономије ии регионалногрегионалног развојаразвоја
ЗапочетЗапочет уу септембрусептембру 2008. 2008. –– завршетакзавршетак пројектапројекта уу септембрусептембру 2010.2010.

РегионалниРегионални CARDSCARDS -- QI ProjectQI Project 20020066 завршензавршен; ; заменићезамениће гага IPAIPA 2008. 2008. –– почетакпочетак
реализацијереализације уу јануарујануару 2009.2009.

CEN CEN 
јачањејачање сарадњесарадње измеђуизмеђу институцијаинституција заза инфраструктуруинфраструктуру квалитетаквалитета уу земљамаземљама
ЗападногЗападног БалканаБалкана

ПРИПРЕМЉЕНОПРИПРЕМЉЕНО
IPA 2008IPA 2008.. ““ИмплементацијаИмплементација транспонованихтранспонованих директивадиректива ии оцењивањеоцењивање усаглашеностиусаглашености уу
СрбијиСрбији””
Project fiche Project fiche припремљенприпремљен;; укупнаукупна вредноствредност €€11..22 милмил..

ПЛАНИРАНОПЛАНИРАНО
IPA 200IPA 2009. 9. –– заједничкизаједнички пројекатпројекат МТУМТУ ии МЕРРМЕРР ““ПодршкаПодршка усаглашавањуусаглашавању ии применипримени
AcquisAcquis communautairecommunautaire уу областиобласти слободногслободног кретањакретања робароба””
ЦиљЦиљ пројектапројекта--транспоновањетранспоновање директивадиректива ии спровођењеспровођење прописапрописа уу областиобласти слободногслободног
кретањакретања робароба ((изградњаизградња капацитетакапацитета заза надзорнадзор тржоштатржошта, , телатела заза оцењивањеоцењивање
усаглашеностиусаглашености ии индустријеиндустрије, , заза применупримену транспонованихтранспонованих директивадиректива))
ОквирнаОквирна вредноствредност пројектапројекта -- €€22..55 милмил..



ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ!!
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