
ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА – правни оквир

Закон о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености – ЗОТЗ (36/09):
Подзаконска акта (уредбе) и
технички прописи (правилници);

Закон о стандардизацији – ЗОС (36/09);
Закон о акредитацији – ЗОА (73/10);
Закон о метрологији – ЗОМ (30/10);

Закон о контроли предмета од драгоцених метала
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 80/94 ...и 28/96 – др. закон)

23.  децембра 2010.  године Влада је усвојила Предлог
закона о контроли предмета од драгоцених метала ;

ЗАКОН О АКРЕДИТАЦИЈИ

у току је израда новог оснивачког акта, а до његовог
доношења примењује се постојећи;
Након доношења новог оснивачког акта биће
припремљен и нови статут АТС;
Овим законом су створени услови да АТС испуни
захтеве за пуноправно чланство у Европској
акредитацији.

МЕРР ће пружити пуну подршку АТС ради
унапређења система акредитације у Републици
Србији и остваривања заједничког циља –
пуноправно чланство АТС у ЕА

ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ

Донет нови оснивачки акт ИСС;

Усвојен нови статут ИСС на који је Влада 23. децембра
2010. године дала сагласност (102/10);

Очекује се објављивање и ступање на снагу новог
статута ИСС чиме се заокружује
институционализација ИСС у складу са новим
законом.



ЗАКОН ОМЕТРОЛОГИЈИ
Донето 6 подзаконских аката (2  уредбе и 4  правилника)  у
току је израда преосталих 13  подзаконскиха аката,  а до
њиховог доношења примењују се постојећи; 
За послове оверавања мерила могу бити овлашћени
привредни субјекти и друга правна лица која имају
акредитацију и испуњавају прописане услове –
акредитација је предуслов за овлашћивање;
У 2011. планира се израда и доношење 3 правилника, и то о:
метролошким захтевима за мерила
неаутоматским вагама
поступку испитивања претходно упакованих
производа,

којима ће се у наше законодавство пренети ЕУ директиве.

ЗОТЗ – подзаконска акта/МЕРР
Донета су 3  правилника којима су у наше законодавство
пренете ЕУ директиве ‐ МD, LVD  и EMC (13/10)– на сајту
МЕРР се налази водич за примену;
Именована 3  тела за оцењивање усаглашености и донето
једно решење о признавању важења иностране исправе;
Донет правилник којим је у наше законодавство пренета
европска директива о безбедности лифтова (101/10);
Успостављање регистра техничких прописа и
именованих/овлашћених тела – израда web  портала
(TEHNIS)  који ће омогућити доступност на сајту МЕРР у
завршној фази;
У 2011. години планира се израда и доношење правилника
о техничким и другим захтевима за личну заштитну
опрему којим ће се у наше законодавство пренети ЕУ
директива.


