ЕУ ПРОЈЕКАТ ЗА
З ЕНЕРГ
ГЕТСКО ОЗНАЧАВА
О
АЊЕ И ЕК
КО ДИЗАЈ
ЈН ПРОИЗ
ЗВОДА

Јавни позив тел
лима за оц
цењивање усаглашености (ТОУ
У) за учеш
шће у проје
екту ЕУ
за
з енергеттско означавање и еко
е дизајн производа
а
У оквиру пројекта
а ЕУ за ен
нергетско означавањ
ње и еко дизајн
д
прои
извода – Пројекат
П
“Успосттављање и јачање ка
апацитета тела
т
за оце
ењивање усаглашено
у
ости производа са
директи
ивом о ене
ергетском означавањ
о
њу производ
да и екоди
изајн дирекктивом” заје
едно са
Министтарством рударства
р
и енергеттике Репуб
блике Срб
бије објављ
љује Јавни
и позив
телима
а за оцењив
вање усагл
лашености (ТОУ) за учешће
у
у ре
еализацији
и пројекта.
1. Сврха позива
Сврхха Јавног позива
п
је да се упути позив свим
м ТОУ са територије Републике
е Србије
које сматрају да
д испуња
авају критеријуме (на
аведене у даљем
д
текксту) за уч
чешће у
реал
лизацији пројекта.
п
Н
Након
окончања про
оцеса ода
абира између пријављених
канд
дидата, про
ојекат ће са изабрани
им телима закључити
и споразум
ме на основ
ву којих
ће о
она бити обучена за примену Екодизајн
Е
д
директиве
и Директи
иве о енергетском
озна
ачавању пр
роизвода и добити те
ехничку пом
моћ за успо
остављање
е лаборато
оријских
капа
ацитета од
д стране међународн
них и дома
аћих експерата. Поре
ед тога, ТО
ОУ која
задо
овоље све критеријууме и будуу изабрана
а биће укљ
ључена у фазу испи
итивања
одаб
браних кате
егорија про
оизвода, у сврхе тржи
ишног надззора.
2. Која
а тела за оцењивање
е усаглаше
ености се могу прија
авити?
Сва ТОУ која су регистр
рована код Агенције за
з привред
дни регистар као при
ивредни
субје
екти или су део неко
ог (већег) регистрова
р
ног привре
едног субје
екта који тр
ренутно
обав
вљају посл
лове оцењ
њивања уса
аглашеностти техничкких произв
вода у Реп
публици
Срби
ији, а чији рад
р тренуттно није при
ивремено обуставље
о
ен нити су несолвентн
н
на или у
банккротству, што
ш је ближ
же дефини
исано у тач
чки 2.3.3. "Критеријум
ми за искљ
ључење"
које је утврдио
о DEVCO PRAG
P
за фи
инансијске и уговорне
е поступке (Верзија 2016.0
2
–
15. јануар 2016
6.) који се односе на испуњавањ
ње критери
ијума за иззбор.(линк DEVCO
PRA
AG:
http://ec.europa
a.eu/europeaid/prag/pre
eviousVersions.do;JSE
ESSIONID_
_PUBLIC=gXaPRY
v_pm
mw46n725b
bYOPh1zAE
EVKK2g-dV
VRwDN40w
w1Gm1SNU6pRh!1181908874 )
3. Криттеријуми за
з избор те
ела за оце
ењивање усаглашен
у
ности
Криттеријуми за избор ТОУ (лабораторија) за об
бављање верифика
ационих
испи
итивања одабраних
о
х категори
ија производа засниваће се на сл
ледећим
пара
аметрима:
а) Познавање
е и искуств
во у испитивању про
оизвода ко
оји утичу на
н потрош
шњу
ен
нергије:
• Број катего
орија произзвода који утичу
у
на по
отрошњу енергије које
е ТОУ позн
наје и
има искусттво у испитивању, кон
нтролисањуу и сертиф
фикацији њи
ихових
компоненти
б) Те
ехничке сп
пособностти:
• Статус акр
редитације испитивањ
ња производа
бљени за испитивање
и
е производ
да
• Број запослених који су оспособ
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• Опрема за
з испитив
вање прои
извода кој
оји утичу на потрош
шњу енер
ргије (у
властитом поседу ил
ли потребна за испитивање – могућност закупа опре
еме или
реме без вл
ласништва
а)
поседа опр
ц) Зрелост система за управљањ
у
ње квалитетом:
•Д
Дефинисан
на организациона ше
ема са овла
ашћењима и одговорн
ностима
•Д
Дефинисан
н процес исспитивања
а производа
а
• Формално успостављ
љен и докум
ментован Систем
С
упр
рављања кв
валитетом
(Пословник о квалите
ету)
д) Планови за
а добијањ
ње акредиттације за испитивањ
ње производа који уттичу на
по
отрошњу енергије
е
по захтевима
а Екодизајн
н директиве
е и Директи
иве о енергетском
оззначавањуу производа
а
• Само она ТОУ која
а пристану да улож
же додатн
на средств
ва (у опр
рему за
испитивањ
ње и оспосо
обљавање особља) у циљу акр
редитације
е испитних метода
испуњавају
у услове за
а техничку помоћ у окквиру Проје
екта.
4. Мин
нимални кр
ритеријуми за избор
р ТОУ су:
а. ТОУ
• Заинтересованост и планови у вези са акр
редитацијо
ом метода испитивањ
и
која не пла
анирају да се акредиттују за мето
оде испитивања производа који утичу
на потрошњу енергије неће битти укључена у процес избора.
• Минимални број поен
на које ТОУ
У може да има
и
да би било
б
прихв
ватљиво за
а избор
јје 43.
5. Доку
ументација коју треб
ба достави
ити
ТОУ морају да преузму
п
Ф
Формулар
(линк
(
ка Формулару:
Ф
: MS Word
d for Windo
ows file
„Prijava
a tela za ocenjivanje
o
usaglašen
nosti“) који је достуупан на ин
нтернет сттраници
www.te
ehnis.privred
da.rs ili http
ps://www.m
mre.gov.rs/aktuelno.php
p и да га попуне траженим
информ
мацијама. Сваки одго
овор мора
а да буде подржан
п
одговарајућ
о
ћим докази
има које
треба п
приложити уз попуњени формул
лар (као прилог).
6. Начи
ин и рок подношења
а
Попуње
ен формул
лар са свим
м одоговар
рајућим при
илозима мо
ора се посслати искљ
ључиво у
електро
онском обл
лику на ел
лектронску адресу: mirko.djapic@
m
@gfa-group
p.de најкасн
није до:
[23:59 часова, да
ана 31.01.2
2020.]. У сл
лучају да из
и техничкких разлога
а пријава не
н буде
достављ
љена до наведеног рока,
р
ТОУ мора да до
остави докказ да је ел
лектронскуу поруку
са пријавом посла
ао пре нав
веденог рокка. Све при
ијаве подне
ете након тог
т рока неће бити
прихваћене.
Изјава о одрицању од
о одговорности: „Овај по
озив објавље
ен је уз фина
ансијску помо
оћ Европске уније. За
садржин
ну овог тексста искључи
иво је одгово
оран конзорц
цијум ГФА ко
онсалтинг гр
рупе, и та садржина
с
нипошто
о не изражав
ва званичне ставове Евро
опске уније.“
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