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Процес усклађивања

Процес усклађивања одвија се у складу са преузетим обавезама
Републике Србије из Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), 
као и из Национаног програма интеграције Републике Србије у Европску
унију (НПИ) у вези са транспоновањем прописа Европске уније (ЕУ) у
национално законодавство, односно усклађивањем домаћег
законодавства са правним тековинама ЕУ.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ

3.1. СЛОБОДА КРЕТАЊА РОБА

3.1.3. ДИРЕКТИВЕ НОВОГ ПРИСТУПА

3.1.3.1. Нисконапонска електрична опрема

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

3.1.3.1. Нисконапонска електрична опрема
Законодавни оквир

Имајући у виду да се европска директива о нисконапонској опреми - 73/23 
ЕЕЗ, 93/68 ЕЕЗ односи на све електричне апарате и машине, односно на
све индустријске производе може се сматрати да она представља једну
од хоризонталних директива новог приступа. 
Ова област је тренутно регулисана са више правних аката (наредби) од
којих се овде наводе само поједине:
• Наредба о обавезном атестирању грла за сијалице са навојем („Сл.лист СФРЈ”,бр.43/88)
• Наредба о обавезном атестирању трнсформатора за раздвајање и сигурносних
трансформатора („Сл.лист СФРЈ”, бр.43/88)
• Наредба о обавезном атестирању електричних апарата за домаћинство („Сл. лист СФРЈ”, 
бр.43/88)

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

3.1.3.1. Нисконапонска електрична опрема
Институционални оквир

Министарство економије и регионалног развоја је надлежно за
спровођење директиве која се односи на нисконапонску електричну
опрему, а у спровођење директиве ће се укључити и многа тела за
оцењивање усаглашености која раде испитивање наведених производа. 
Тело за оцењивање усаглашености Квалитет Ниш покрива већи део
обухвата ове директиве и делује о оквиру Међународне шеме
сертификационох тела за испитивање група електричних производа

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

3.1.3.1. Нисконапонска електрична опрема
Реалиазција приоритета у IV кварталу 2009

Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру
одређених граница напона, предвиђено је да се у правни систем
Републике Србије садржински преузме Директива 2006/95/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 12. децембра 2006. 
Усвајање овог Правилника је планирано за децембар 2009. године.
Усвајањем овог Правилника престаће да важе осам постојећих прописа
који тренутно регулишу ову област.



Главни принципи усклађивања законодавства
Директива 2006/95/ЕЗ – Национални пропис

ЛВД ДИРЕКТИВА
Директива 2006/95/ЕЗ (ЛВД) Европског парламента и Савета од 12. 
децембра 2006. године о електричној опреми намењеној за употребу у
оквиру одређених граница напона

ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ
УНУТАР ОДРЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА
Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из
Директиве 2006/95/ЕЗ (ЛВД).

Анализа директиве ЛВД

Check листа
а) Да ли процес транспоновања ЕУ правног акта планиран у неки
од кључних националних докумената?
б) Анализа у ЕУ правног акта: правни основ за доношење, 
садржај, дефиниције, терминологија.
Студирати текст акта Европске уније, да ли постоје неке важне
пресуде Суда правде, историја ЕУ акта (мишљења у ЕУ, одлуке, 
мишљења органа ЕУ), који су мишљења страних и домаћих
експерата, ако постоји, литература погледати и све коментаре
правних експерата)

Анализа директиве ЛВД
Check листа

в) Анализирати и проверити национално законодавство
Да ли се правно усклађивање већ спроводи у тој области, да ли је
постојеће законодавство у складу са законодавством ЕУ? Ако не, 
онда колико је постојеће национално законодавство у складу са
ЕУ директивом у датој области,
-Да ли неки национални акт већ транспонује овај правни акт ЕУ, 
или њен део?
-Да ли неко друго министарство припрема да пренесе исти правни
акт ЕУ?
- Какву врсту прописа треба донети (израдити нови закон, 
подзаконски акт, амандман на постојећи закон).

Check листа
г) Усклађивање са Директивом
-Који делови директиве морају бити транспоновани (анализа
обавезујућих, необавезујућих одредби Директиве) 
-Да ли је ова Директива допуњена? Ако јесте, да ли ће се пренети
све измене?
-Коју технику правног усклађивања користити за израду правног
документа
-- Да ли је могуће у потпуности транспоновати захтеве Директиве
у овом тренутку?
-- Прелазни период потребан за пуну примену Директиве?
-- Да ли Директива садржи одредбе, које се могу применити само
након приступања Србије Европској унији?

Анализа директиве ЛВД
Како и где пронаћи информације о датом пропису ЕУ?

Ово питање је од кључне важности већ у фази планирања.

1. EUR-Lex baza података може да буде један од најкориснијих
алата у овој фази.
http://eur-lek.europa.eu/en/indek.htm - to je veb adresa EUR-LEX baze 
podataka koja obezbeđuje direktan besplatan pristup zakonodavstvu 
Evropske unije. Službeni list Evropske unije možete naći ovde, kao i 
ugovore, zakone, sudske prakse i zakonske predloge.

2. http://ec.europa.eu/enterprise/index en.htm Industry Industry 
sectors             Electrical engineering              Electricsectors             Electrical engineering              Electrical Safety  (LVD)  al Safety  (LVD)  
ОвдеОвде сесе могумогу наћинаћи свесве релевантнерелевантне информацијеинформације оо::
-Законодавству (Директива и додатни прописи ЕУ који се односе на
електричне производе),
-Водичу за примену ове Директиве (Водич, LVD WG документе -
Радна група (LVD WG) је радна група која се бави општим
питањима политике везане за менаџмент и имплементацију
Директиве, којом председава Комисија и која укључује државе
чланице, Тела за стандардизацију, Нотификована тела, 
Индустрију и друге заинтересоване стране),
-Стандардизацији,
-Нотификованим телима
-Контактним тачкама



Анализа директиве ЛВД

Наслов
ДИРЕКТИВА 2006/95/ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА

од 12. децембра 2006. године
о приближавању закона Држава чланица у вези са електричном опремом намењеној за

употребу унутар одређених граница напона

Наслов описује врсту правног акта (Директива),
Број правног акта (2006/95/EЗ)
Институцију која је донела овај правни акт (Парламент и Савет),
Датум доношења (12. децембар 2006. године) и
Садржину правног акта (о приближавању закона Држава
чланица у вези са електричном опремом намењеном за
употребу у оквиру одређених граница напонa).

Преамбула - Увод

Поред информација о поступку доношења одлука и правном
основу, преамбула садржи врло корисне информације за
разумевање разлога и циљева доношења правног акта.

Правни основ
Узимајући у обзир Уговор о формирању Европске Заједнице, а
посебно његов члан 95,
Узимајући у обзир предлог Комисије,
Узимајући у обзир мишљење Економског и Социјалног
Комитета,

Поступак
Поступајући у складу са процедуром утврђеном у члану 251 
Уговора

Разлози
(1)С обзиром на то да је Директива Савета 73/23/ЕЦ од 19. 
фебруара 1973. године о приближавању закона Држава чланица
који се односе на електричну опрему намењену за употребу
унутар одређених граница напона значајно измењена. У
интересу јасноће и рационалности, наведену Директиву треба
кодификовати.
(2)Одредбе на снази у Државама чланицама осмишљене ради
обезбеђења безбедности при употреби електричне опреме која
се користи у оквиру одређених граница напона могу се
разликовати, чиме сe спрeчава трговина.

Теxт

Циљ и предмет

Члан 2.
Државе чланице ће предузети све одговарајуће мере да осигурају да се
електрична опрема може пласирати на тржиште само ако, пошто је
конструисана у складу са добром инжењерском праксом по питању
безбедности која је на снази у Заједници, не угрожава безбедност лица, 
домаћих животиња или имовине, када је прописно монтирана и
одржавана и када се користи у сврхе за које је израђена.

Ове одредбе директиве морају бити транспоноване.   

Дефиниције

Члан 1
За потребе ове Директиве, „електрична опрема“ подразумева сву
опрему конструисану за употребу при вредностима напона од 50 до 1 
000 V за наизменичну струју и од 75 до 1 500 V за једносмерну струју, 
сем опреме и појава наведених у Прилогу II.

Ово је један од оперативних делова Директиве који мора бити
пренесен у национални пропис.

Мере које треба имплементирати у национални пропис
Члан 3.: Државе чланице ће предузети све одговарајуће мере да
осигурају да...
Члан 4.: У вези са електричном опремом, Државе чланице ће осигурати
да тела која испоручују електричну струју...
Члан 5.: Државе чланице ће предузети све одговарајуће мере да
осигурају да, посебно, електрична опрема..
.......
Прилози: Прилог1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4 (технички детаљи)

Ово су примери оперативних делова Директиве који мора бити пренесени
у национални пропис.



Могуће искључености

Код ове Директиве, немамо таквих одредби.
То су одредбе које дају могућности избора Држава чланица:
Државе чланице могу да одлуче да не примењују став 1...
Државе чланице могу да ослободе продавца обавезе да ...

Примена националних одредби

Члан 3.: Државе чланице ће предузети све одговарајуће мере да
осигурају да...
Члан 4.: У вези са електричном опремом, Државе чланице ће осигурати
да тела која испоручују електричну струју...
Члан 5.: Државе чланице ће предузети све одговарајуће мере да
осигурају да, посебно, електрична опрема..
......
Казнене одредбе су такође предвиђене да се регулишу националним
прописима
Члан 10/3/б.: Ако се неусаглашеност настави, Држава чланица ће
предузети потребне мере да ограничи или забрани пласирање на
тржиште електричне опреме о којој је реч или да осигура њено
повлачењe са тржишта у складу сa Члaном 9.

Клаузула минималне хармонизације

Ова директива не садржи овакве клаузуле.

Пример Директиве са оваквом клаузулом - 98/6/EЗ о заштити потрошача
при истицању цена производа :
Члан 10.:Не доводећи у питање њихове обавезе по Уговору, ова Директива не
спречава државе чланице да усвоје или задрже одредбе које су повољније за
потрошача у погледу њeговe инфoрмисанoсти и мoгућности упоређивања цена.

Ова директива даје минималну норму коју национално законодавство
мора да испуни. 

Правила о спровођењу

Члан 13.: Државе чланице ће Комисији доставити текстове главних
одредби националних закона које усвоје у области коју ова Директива
покрива.
Могућности даље хармонизације
Ова Директива не садржи овакве одредбе.
Пример Директиве са оваквом одредбом - 98/6/EЗ:
Комисија ће, најкасније три године после датума на који упућује члан
11(1), поднети Европском парламенту и Савету исцрпан извештај о
примени ове Директиве, а посебно о примени члана 6, уз који ће бити
приложен предлог.
Европски парламент и Савет ће, на основу овога, преиспитати
одредбе члана 6 и деловаће, у складу са Уговором, у року од три године
од достављања извештаја Комисије, на предлог на који упућује први
став.

Завршне одредбе

Члан 15.: Ова Директива ступа на снагу двадесетог дана од њеног
објављивања у Службеном гласнику Европске уније.

Члан 16.: Ова Директива је упућена Државама чланицама.

Главни принципи усклађивања законодавства

Радна група за израду прописа

• Радна група која ће радити на транспоновању директиве чине:
1.Људи из струке (научни саветници и професори са електротехничког и
машинског факултета, представници сертификационих тела, 
представници из ИСС-а, представник ПКС, представници МТУ и МРСП –
по струци инжењери електротехнике, машинства)
2.Правници
•Пожељно:
-Један представник из Секретаријата за законодавство и
-Један представник СЕИО
-Преводиоци



Главни принципи усклађивања законодавства

Фазе рада радне групе
1.Рад на преводу директиве и објашњењу појмова

- укључена цела радна група
Препорука:
- упоредо пратити текст директиве на више језика (енглески, 

немачки, француски),
- имати бар по једног члана радне групе који знају неки од горе

наведених језика и људе из струке,
- предвидети довољно времена за извођење ове фазе рада р. 

групе
ДОБАР ПРЕВОД ДИРЕКТИВЕ – ГЛАВНИ ПРЕДУСЛОВ ЗА

ИЗРАДУ КВАЛИТЕТНОГ ПРОПИСА КОЈИ ЈЕ УСАГЛАШЕН СА
ПРОПИСОМ ЕУ

Главни принципи усклађивања законодавства

Фазе рада радне групе
2. Рад на изради нацрта прописа

У овој фази није укључена цела радна група, само носиоци
израде прописа

У нашем случају: МЕРР - 1 правник и 1 електро-инжењер
(идеална комбинација)

Основ за израду нацрта:
- Текст директиве која се транспонује (ЛВД)
- Прописи земаља у окружењу које су транспоновале ову

директиву у своје законодавство (Словенија, Хрватска, БИХ)
- Постојећи национални прописи из ове области

Главни принципи усклађивања законодавства

Фазе рада радне групе
2. Рад на изради нацрта прописа

Водити рачуна:
- Имати правни основ за доношење прописа (Закон о техничким

захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник
РС”, број 36/09))

- Текст прописа треба бити усаглашен са:
1. захтевима из директиве и
2. захтевима правног система Р.Србије
3. треба одговарати реалном стању на тржишту Р. 

Србије (имплементација)

Главни принципи усклађивања законодавства

Придржавати се (наша искуства) 

- Процес транспоновања: Обавезује резултат - Избор форме и метода
транспоновања је слободан.
-Ипак неке одредбе Директиве се преносе дословно (не МОГУ, већ
МОРАЈУ)- ни мање ни више, ни уже ни шире, никад блаже изузетно
строжије (дефиниције,додаци и анекси) – копирати текст

Пример
-На коју врсту ел. опреме се примењује директива/правилник
-На коју врсту ел.опреме се директива/правилник не примењује
-Поступци оцењивања усаглашености

Главни принципи усклађивања законодавства

Придржавати се (наша искуства) 

- Ако одредба директиве врши набрајања поштовати тај редослед . Не
премештати редослед одредби

Пример
Прилог 1 Правилника

- Држати се терминологије
Држати се истих термина који се више пута помињу у тексту
Ако имате више врста сродних прописа (пример: ЛВД, ЕМЦ, МД...) исте
термине користити у сваком од њих

Главни принципи усклађивања законодавства

Придржавати се
Код транспозиције јављају се одређени термини који се односе на
управна тела ЕУ и они се као такви требају уградити у национално
законодавство како би били разумљиви:

"Member State" - "Држава чланица“
"Third country" - "Трећа земља" 
“Commission" - "Комисија" 
“Standing Committee" - "Стални одбор“

НЕ ТРАЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉИ И
ПРИПИСИВАТИ ИМ ОБАВЕЗЕ ОВИХ УПРАВНИХ ТЕЛА ЕУ



Најчешћи проблеми при усклађивању

1.Највећи проблем задаје правни систем државе која усклађује прописе

Објашњење Реп. Секретаријата за законодавство најчешће
гласи: "одређене одредбе не могу бити пренешене у национално
законодавство јер се позивају директно на законодавство ЕУ..."

Решење је да се наш правни систем промени и прилагоди, с
обзиром да није изгледно да ће се правни систем ЕУ прилагодити нама.

Најчешћи проблеми при усклађивању

Наше решење
Увођење посебног члана – Усклађеност са прописима Европске уније, 
последњи у низу, испред поглавља прелазних и завршних одреди
правилника

Пример
Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру

одређених граница напона
Усклађеност са прописима Европске уније

Члан 16. 
Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима
из Директиве 2006/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 12. 
децембра 2006. године о електричној опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница напона.

Најчешћи проблеми при усклађивању

Решење земаља у окружењу (Словенија и Хрватска)

кориштење fus-nota и cross- референци
Уз наслов прописа навести фус ноту с референцом на одговарајући текст
правне
тековине коју национални пропис преузима те потом користити форму: 
„Правилником се преузимају одредбе....‟ (пуни назив прописа) 

Најчешћи проблеми при усклађивању

2. Правна тековина (директива) садржи и одредбе о комуникацији с ЕК и
другим државама чланицама. 
Пренос таквих одредби у национално законодавство могуће је извести на
два начина:
1.Такве одредбе пренети у национални пропис, а у прелазним и
завршним одредбама навести да ће се оне примењивати тј. ступити на
снагу даном приступања ЕУ.
2.Такве одредбе у датом тренутку не преносити у национално
законодавство, јер нема потребе оптерећивати национални пропис
таквим одредбама (наше решење).

Најчешћи проблеми при усклађивању

3. Правна тековина (директива) садржи одредбе (суштинске) које се у
овом тренутку не могу примењивати у Р. Србији
Пример
CE знак усаглашености (чл.8 и 9. Директиве, Анеx III)

Наше решење
-Транспоновани чланови и Анеx Директиве
-У тексту правилника користили термин ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Најчешћи проблеми при усклађивању

-У прелазним и завршним одредбама (члан 17.):
Од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора о

оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са
Европском унијом (АСАА споразум), у овом правилнику, за електричну опрему на
коју се примењује овај правилник, речи: „знак усаглашености” у члану 1, у наслову
изнад члана 12, у чл. 12, 13. и 15, као и Прилогу 2 поглављу Б и Прилогу 3 тачка
1. овог правилника имаће значење: „ЦЕ знак”; а речи: „декларација о
усаглашености” у члану 1. став 1. и чл. 14. и 15, као и у наслову Прилога 2, 
Прилогу 2 поглављу Б и Прилогу 3 овог правилника имаће значење: „ЕЗ
декларација о усаглашености”. 

Ако уговор из става 1. овог члана не буде закључен, значење речи: 
„знак усаглашености” и „декларација о усаглашености” из става 1. овог члана
примењује се од дана приступања Републике Србије Европској унији.



Најчешћи проблеми при усклађивању

-У прелазним и завршним одрдбама :

Одмах затим следи члан 18. који дефинише како се обавља
означавање усаглашености:
Стављањем:
- Српског знака усаглашености: од дана ступања на снагу овог
правилника до ступања на снагу потврђеног међународног уговора о
оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са
Европском унијом за електричну опрему на коју се примењује овај
правилник односно до дана приступања Републике Србије Европској
унији.

Најчешћи проблеми при усклађивању

-У прелазним и завршним одрдбама :

Одмах затим следи члан 18. који дефинише како се обавља
означавање усаглашености:
Стављањем:
- CE ЗНАКА: од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора
о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са
Европском унијом за електричну опрему на коју се примењује овај
правилник односно од дана приступања Републике Србије Европској
унији.

Најчешћи проблеми при усклађивању

-Прилог 2 Правилника (Анеx 3 Директиве)

Транспонован комплетно Анеx 3 Директиве- CE ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ
АЛИ И ДОДАТО ново поглавље
СРПСКИ ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Најчешћи проблеми при усклађивању

4. Да ли можемо у национални пропис уградити одредбе које Директива
не садржи

ДА
Пример
Чл.11 Правилника – Потврда о усаглашености
Чл.14 Правилника – Документација која прати ел.опрему приликом
стављања на тржиште и/ или употребу

Разлог
Имплементација – Примена Правилника

Најчешћи проблеми при усклађивању

5. Стари прописи – шта са њима
Наше решење

У прелазном периоду дата могућност двојне примене (члан 22)
До 1.1.2012 и стари и нови прописи на снази

Разлог
-Стање привреде
-Тела за оцењивање усаглашености

Најчешћи проблеми при усклађивању

6. Ступање на снагу

ДВЕ МОГУЋНОСТИ:
1.Донети правилник, али примену одложити
2.Донети правилник, и одмах кренути са применом (наше решење)



Најчешћи проблеми при усклађивању

Фазе рада радне групе
3. Нацрт предлога правилника представљен радној групи
4. Нацрт предлог правилника дат на јавну расправу (путем web
адресе министарства)
5. Организовање округлог стола у Привредној комори са
министарствима, привредом, телима за оцењивање усаглашености
6. Републички Секретаријат за законодавство
7. Објављивање у Сл. Гласнику Р. Србије

Табела усклађености као инструмент усклађивања прописа са
прописима ЕУ

Табела усклађености - метод табеларног приказивања подударности
одредаба националног прописа са одредбама прописа ЕУ (секундарног
законодавства) који је предмет анализе. 

Циљ - да омогући да се процес усклађивања одвија на прегледан, 
квалитетан, делотворан и плански начин путем прецизног повезивања
одредби прописа ЕУ са одредаба домаћих прописа.
Препорука
Све време радити на изради ТоЦ-а.

ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ

tanja.dimitrijevictanja.dimitrijevic@@merr.gov.rsmerr.gov.rs


