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Техничко законодавство –  
успостављен нови правни оквир 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености – ЗОТЗ  (36/09) 
 Закон о стандардизацији (36/09) 
Закон о акредитацији (73/10) 
Закон о метрологији (30/10) 
Закон о контроли предмета од драгоцених метала (36/11) 
Закон о општој безбедности производа (41/09) 
Уредбе и други подзаконски акти којима је ближе уређена законска 
материја 
Правилници којима се утврђују технички и други захтеви за поједине 
производе или групе производа 
Спискови српских стандарда који прате правилнике, а којима су 
преузети хармонизовани стандарди ЕУ 



ПРЕУЗЕТЕ ЕУ 
ДИРЕКТИВЕ У 

МП   

МАШИНЕ 

ЛВД 

ЕМЦ 

ЛИФТОВИ 

ЛЗО 
NAWI 

Претходно 
упаковани 
производи 

MID 

  

   БУКА  

Преузимање директива и уредби ЕУ 
Европске директиве   
из надлежности МП: 
• Преузето укупно 15 директива   
         (2009-2014), у складу са чл 77. ССП 

и роковима утврђеним     
 НПИ/НПАА – НАЦИОНАЛНИМ  
         ПРОГРАМОМ ЗА УСВАЈАЊЕ  
         ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕУ 
• Сектор редовно ажурира спискове 

српских стандарда чија примена о
безбеђује претпоставку о усаглаше
ности производа 

• Израђени о објављени водичи за 
привреднике о примени Правилни
ка за ЛВД, ЕМЦ, машине, лифтове, 
ЛЗО, текстил, обућу 

• У 2014. години ће бити преузета Е
У директива о кристалном стаклу  



Примена техничких прописа 
 и помоћ привреди  

ИМЕНОВАЊЕ ТОУ 

(укупно 26 именованих 

тела, 54  решења о 

именовању) и то 

према правилницима 

којима су преузете МД, 

ЛВД, ЕМЦ, ЛИФТОВИ, 

РТТЕ, ПЕД... 

ЕДУКАЦИЈА  

ПРИВРЕДЕ - 

СЕМИНАРИ О НОВИМ 

ТЕХНИЧКМ 

ПРОПИСИМА 

неколико циклуса 

семинара у 2011., 

2012., 2013. и 2014. 

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ 

ПОТПИСАНИ 

ПРОТОКОЛ О 

САРАДЊИ  

између МП, Тржишне 

инспекције и Управе 

царина ради ефикасне 

примене нових 

техничких прописа 

ПОМОЋ ПРИВРЕДИ 

припремљене 

публикације – 5 

приручника за ЛВД, 

МД, ЕМЦ, ЛД, ППЕ + 1 

НЛФ; редовно 

ажурирање регистара 

техничких прописа и 

тела за оцењивање 

усаглашености и на 

једном месту пружање 

свих информација 

потребних 

привредницима  

приликом стављања 

индустријских 

непрехрамбених 

производа на тржиште  



Метрологија – ДМДМ 
• Сва подзаконска акта донета 

и у примени 
• Све три директиве преузете 
• ДМДМ се припрема за ОУ м

ерила и будућу нотификациј
у Европској комисији 

• Успостављен   систем овлаш
ћивања тела за   оверавање 
мерила – укупно 71 ОТОМ (и
здато преко 120 решења) 

• до сада укупно 191 CIPM MR
A CMC (способности за мере
ње и еталонирање) у бази  

 KCDB OIML.  
• У складу са потписаним CIPM  

MRA, еталони и  уверења о ет
алонирању  и мерењу издати 
од ДМДМ се признају у свету
. 

 

Aкредитација - АТС 
•2007-2012 активности  
усмерене ка потписивању 
ЕА/МЛА – кључни предуслов 
за прихватање сертификата, 
издатих од акредитованих 
тела у Србији, на тржишту ЕУ 

• EA/MLA потписан у мају 
2012. 

• IAF MRA и ILAC MLA потписан 
у октобру 2012. 

• У септембру 2013.  завршена 
реевалуација и у мају 2014. 
године потписан нови 
ЕА/МЛА у области 
сертификације система 
менаџмента и 
сертификације особа 

Стандардизација - ИСС 
Закон, Оснивачки акт, Статут   

ИСС –а усклађени са принци
пима  ЕУ 2009 – ради се рев
изија Закона ради усклађив
ања са новом европском ре
гулативом 1025/2012 
Циљ: испуњење свих услова    

за пуноправно чланство ИСС
-а у CEN/CENELEC  
До окт. 2013. године ИСС  
 преузео преко 22.000 европ

ских стандарда (преко 95 %  
од укупног броја европских 
стандарда) 
ЕДУКАЦИЈА - ИСС је почео     

интензивније са овом актив
ношћу 

Јачање институција ИК 



ОПШТИ ЦИЉ - Унапређење конкурентности привреде Србије како би била спремна да  
постане део јединственог европског тржишта 

 
•Оквир за слободно кретање робе усклађен са ЕУ/2008 – донети системски закони  

• Преузете ЕУ дирeктивe (cca. Половина укупно пренетих директива  ЕУ у укупном броју 
ових аката које доносе ресорна министарства),  наставља се са хармонизацијом правилн

ика у складу са ревидираним директивама ЕУ  
• Преузето  95%  укупног броја европских (ЕN) стандарда  

• Акредитационо тело Србије потписало EA MLA – споразум са Евроспком организацијом 
за акредитацију У АПРИЛУ 2012. године и МАЈУ 2014. године 

•Унапређен систем за оцењивање усаглашености производа и еталонирање мерила 
• Узајамно прихватање индустријских производа у трговини са чланицама ЕУ  

•Испуњени услови за успешно затварање преговора са ЕУ у области кретања робе – прег
овори у првом поглављу  2014 / јун: Explanatory meeting / септембар: Bilateral Screening  

 

Институционални оквир ИК 
МП – Сектор ИК  

 други органи државне управе (тржи
шни надзор, ДМДМ), као и 

ИСС, АТС и 
тела за оцењивање усаглашености 

Правни оквир 
(хармонизација са  

прописима ЕУ и уклањање непот
ребних препрека трговини) 

Узајамно прихватање    
индустријских производа – 
ACAA споразуми  где је то у инт

ересу српске привреде 

ИК - Остварени резултати / зацртани циљеви 

  РС чланица ЕУ  



значајно је 

скраћен 

поступак 

издавања 

исправа о 

усаглашености 

производа са 

прописаним 

захтевима;  

избегнуто је 

двоструко 

испитивање и 

сертификација 

производа, јер 

je престала 

примена 39 

старих 

техничких 

прописа који су 

представљали 

терет за 

привреднике; 

вишеструко су 

смањени 

трошкови 

испоручилаца 

машина и 

електричне 

опреме (5-10 

пута у 

зависности од 

врсте и 

сложености 

производа); 

уз смањење 

трошкова 

скраћен је 

период у коме 

корисници 

мерила могу 

извршити 

обавезу да 

овере мерило 

и тиме 

обезбеде тачне 

и поуздане 

резултате 

мерења; 

обавезе 

испоручилаца 

производа су 

исказане на 

јаснији начин и 

усклађене са ЕУ 

(нпр. 34 прописа 

која су 

дефинисала 

захтеве за 

мерила су 

замењена 

једним, 

усклађеним са 

европском 

директивом) 

Хармонизација техничких прописа 
позитивни ефекти на привреду 



Нови изазови – Стратегија ИК 2014-2020 
 Након периода интензивне хармонизације са европским прописима, МП у 2011. почињ

е    припреме за израду Стратегије унапређења ИК 2014-2020. 
 Циљ: уравнотежен развој свих компонената (стандардизација, акредитација, метрологи

ја, оцењивање усаглашености), тј. стабилан и одржив систем ИК усклађен са потребама 
и плановима развоја индустрије Србије 

  4 анализе претходиле изради текста Стратегије:  
 анализа система за оцењивање усаглашености  (“provider side”)  
 анализа структуре индустрије Србије, у погледу потреба за услугама у ИК   (“dema

nd side”)   
 анализа институција ИК – ИСС, АТС, ДМДМ   
 анализа функционалности  успостављеног правног оквира, и преиситивање  реше

ња  које је установио Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање ус
агла-   шености. 

 Поред текста Стратегије са мерама и активностима за унапређење ИК, припремиће се 
и     годишњи Акциони планови за спровођење Стратегије  
 

 Припремљен је први нацрт, следи јавна расправа и разматрање предлога свих заинтер
есованих страна, планирано је да након тога Влада РС усвоји Стратегију.  

 
 Обезбеђена је подршка немачке владине организације за техничку помоћ – GIZ,у оквир

у    вишегодишњег програма ACCESS “Assistance to the Competitiveness and Compatibility f
or the EU of Serbian SME” 



НЕХАРМОНИЗОВАНО ПОДРУЧЈЕ 
- озбиљан изазов у процесу придруживања ЕУ представљају прои

зводи за које технички прописи нису уједначени – хармонизовани 
на нивоу ЕУ (тзв. нехармонизовано подручје) 

- Ова област обухвата велики број производа (нпр. дечија игралиш
та – забавни паркови, предмети од драгоцених метала, велики бр
ој  

     врста мерила – хармонизовано је само око 10% врста мерила)  
- Прописи из ове области се пријављују (нотификују) Европској ко

м-исији и за њих је неопходно потврдити да не стварају непотреб
не препреке у трговини 

- Сектор: 
- Припрема план израде и нотификације техничких прописа 
- Прати и ажурира техничке прописе ради усклађивања са стањем техничко т

ехнолошког развоја и уклањања препрека трговини 
- Води регистар техничких прописа у припреми тако да благовремено пружа  
информације о новинама које се могу очекивати у наредном периоду 

 



ТЕХНИС - јединствени информативни центар  
о техничкој регулативи Србије 

 
ТЕХНИС обухвата портал, апликативни софтвер 
и базу података са регистрима који се односе на 
техничке прописе. 
ТЕХНИС садржи електронске регистре: 

важећих техничких прописа 
техничких прописа у припреми 
 именованих и овлашћених тела за 
оцењивање усаглашености  производа  
овлашћених тела за оверавање мерила  
иностраних исправа о усаглашености које 
важе у Републици Србији. 

ТЕХНИС – електронски алат за обављање функција  
“Enquiry point”, према споразуму ЦЕФТА и 
СТО ТБТ, тј. функције пружања информација о 
техничким прописима и пријављивања 
техничких прописа у фази припреме 
(нотификација). 

 

Портал ТЕХНИС садржи:  
 новине о раду Сектора за 

инфраструктуру квалутета МП 
 информације о техничкој регулативи 

Србије 
 текстове свих закона и других 

прописа из делокруга Сектора 
  текстове важећих техничких 

прописа и прописа у припреми  
 ...  друге информације о ИК у Србији.  



Скрининг и предстојећи преговори са ЕУ -Са
држина Поглавља 1 (ПГ1) 

• Најкомплексније од свих 35 поглавља EU Acquis 
• Acquis ПГ 1 обухвата преко 80 % правних тековина ЕУ које се мора

ју преузети (преко 2600 прописа - потпуна хармонизација је неопх
одна) 

• Представља основ за обезбеђење слободног протока робе на трж
ишту ЕУ (стављање на тржиште, увоз, извоз) 

• Односи се на: 
– Стандардизацију, акредитацију и метрологију 
– Техничке прописе у свим секторима индустрије (захт

еви за безбедност појединих група производа) 
– Оцењивање усаглашености производа са захтевима 

техничких прописа  
– Уклањање техничких препрека трговини у нехармон

изованим областима  
– Надзор над тржиштем 

 



Организација  
Преговарачке групе 1 за кретање робе 

• Сектор за инфраструктуру квалитета МП  је координатор    ра
да ПГ 1 

• Влада именовала:  
– Председника 
– Заменика председника 
– Секретара 
– Заменика секретара 

• У раду учествује 18 државних органа и других институција  
 (+ представници Привредне коморе Србије) 
• Формално именовано 39 особа задужених за поједине обла

сти и ПГ1 + формирано 17 подгрупа у оквиру ПГ1 (укупно пре
ко 100 стручњака именованих решењем) 

• Донет „пословник“ рада ПГ1 – Правила и процедуре рада  

 



1. Општа и хоризонтална питања  
2. Моторна возила 
3. Хемијски производи и детергенти 
4. Лекови и медицинска средства 
5. Козметички производи и играчке 
6. Стакло, текстил, обућа и дрво 
7. Ђубрива 
8. Безбедност машина и електричне опреме, лична заштитна опрема  АТЕКС и бука 
9. Опрема под притиском, гасни уређаји и енергетска ефикасност 
10. Експлозиви за цивилну употребу и пиротехнику 
11. Радио и телекомуникациона терминална опрема 
12. Поморска опрема, жичаре и интеоперабилност железнице 
13. Грађевински производи  
14. Амбалажа и амбалажни отпад 
15. Оружје 
16. Културна добра 
17. Мерне јединице, мерила и претходно упаковани производи  

Структура Преговарачке групе 1  17 подгрупа 



Текуће активности ПГ1 

• Одређивање надлежности за преко 2600 прописа ЕУ, п
о органима и надлежним особама за транспоновање и 
примену и праћење тих прописа 

• Рад на ревизији Националног плана за усвајање правни
х тековина ЕУ - НПАА (ревизија програма преузимања Е
У прописа) 

• Припрема за скриниг: 
– Експланаторни састанак 17-20. јун, Брисел 
– Билатерални састанак 9-14. септембар, Брисел 

• Обука чланова преговарачког тима и припрема материј
ала у сарадњи са експертима ГИЗ-а  



План даљих активности  
1. Припрема и стручна анализа питања која ће бити постав

љена Европској комисији на  експланаторном  скринингу   
(преко 100 питања) 

2. Припрема презентација за билатерални скрининг  
3. Припрема табела усклађености домаћих прописа са ЕУ       

директивама и превод српских прописа на енглески јези
к   (захтева додатне трошкове за превођење) 

4. Припрема платформе за Владу за експланаторни скрини
нг  

5. Организација „video stream“-а за заинтересоване стране, 
који прате скрининг из Београда, у сарадњи са Канцелар
ијом за цивилно друштво и ПКС 



Хвала на пажњи ! 
 

Јелена Поповић 
помоћник министра 

 
Министарство привреде 

Сектор за инфраструктуру квалитета 
 

јelena.popovic@privreda.gov.rs 
www.tehnis.privreda.gov.rs 
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