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Унапређење конкурентности привреде Србије како би била спремна да постане део

јединственог европског тржишта���� Стратешки циљеви МЕРР у ИК:

•Оквир за слободно кретање робе усклађен са правилима ЕУ (“2008 new goods package”)

• Преузете европскe дирeктивe

• 80 % европских стандарда

• АТС- EA MLA 

•Успостављен систем за оцењивање усаглашености производа и еталонирањемерила

• Узајамно прихватање индустријских производа у трговини са чланицама ЕУ
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Циљеви

Хоризонтални правни оквир

� 2009-2011. - донети кровни закони, усклађени са најновијим правилима у

ЕУ (“2008 new good’s package) � закон и подзаконски акти усклађени са:

• Уредбом 765/2008/ЕЗ

• Уредбом 764/2008/ЕЗ

• Одлуком 768/2008/ЕЗ

�У току је израда подзаконских аката за спровођење:
• Закона о метрологији (донето је 14 подзаконских аката, 2 су у процедури, за

три је у току јавна расправа и 2 ће бити припремљена- сви акти до краја маја

2012 

• Закона о контроли предмета од драгоцених метала (потребно је донети

укупно 15 подзаконских аката, 2 су већ у процедури доношења)

� У складу са Законом о метрологији, успостављен је нови систем

овлашћивања тела за оверавање мерила (до 20. јануара 2012. године

овлашћено је 10 тела којима је издато укупно 21 решења о овлашћивању)
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Преузимање европских директива (1)
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ПРИПРЕМИ

Европске директиве из надлежности МЕРР:

• Преузето укупно 5 директива новог приступа (2009-2011), у складу са роковима

утврђеним НПИ

• Редовно се ажурирају спискови српских стандарда чијом применом се

обезбеђује претпоставка о усаглашености са захтевима из донетих правилника

(списак за ЛЗО у припреми)

• Израђени о објављени водичи о примени Правилника из надлежности МЕРР-а

за ЛВД, ЕМЦ и МД

Преузимање европских директива (2)

Рад на преузимању осталих директиве из надлежности МЕРР:

• Припремљена три нацрта правилника којима се у национално законодавство

преносе европске директиве из области метрологије

• директива о мерилима (MID)

• директива о неаутоматским вагама (NAWI)

• директива о претходно упакованим производима

Јавна расправа о нацртима ових правилника је у току (од 18. јануара до 20. 

фебруара 2012. године)

• Рад на припреми два правилника

• за опрему и системе који се користе у потенцијално експлозивној атмосфери

(ATEX директива) 

• за буку коју емитују машина које се користе на отвореном (директива

2000/14/ЕЗ)

Активности осталих министарстава:

• Преузете директиве за: опрему под притиском (PED), једноставне судове под

притиском (SPVD), телекомуникацијску терминалну опрему (RTTED)

• Треба отпочети рад на усклађивању са европским прописима у области

грађевинских производа, возила, хемикалија…

Остале активности: 

У току је трећа ревизија НПИ. Очекује се интензивирање активности кад Србија

постане замља кандидат –МЕРР ће бити координатор преговора са ЕК за

преговарачко поглавље 1 – Слобода кретања робе .

ПРИМЕНА нових техничких прописа тј.

НОВОГ КОНЦЕПТА за стављање производа на тржиште

ИМЕНОВАЊЕ ТОУ (укупно 6 именованих тела, 12 решења о именовању)
• До сада именовано: 3 ТОУ за спровођење поступка ОУ у складу са ЕМЦ
правилником, 5 ТОУ у складу са МД правилником, 3 у складу са ЛВД
правилником и 1 ТОУ је именовано у складу са Правилником о безбедности
лифтова (регистар доступан на сајтуwww.tehnis.merr.gov.rs).  

• У току су још 3 поступка за именовање ТОУ

ЕДУКАЦИЈА ПРИВРЕДЕ - СЕМИНАРИ О НОВИМ ТЕХНИЧКМ ПРОПИСИМА
• Одржана два циклуса семинара (јун и новембар 2011. године) 

• у сарадњи са регионалним привредним коморама (Ниш, Краљево, Крагујевац, 
Сомбор, Суботица, Нови Сад, Панчево, Београд, Зрењанин, Ужице и Лесковац) 

• Тема : примена нових техничких прописа у области машина, нисконапонске
опреме и електромагнетске компатибилности

• Присуствовало преко 600 привредника и представника тржишне инспекције и
локалних царинских испостава

• укупно 21 радни дан

• Одржана два семинара о личној заштитној опреми (у сарадњи са ИСС)

• Учешће представника МЕРР на пет округлих столова поводом примене
Правилника о ЕМЦ

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ ОСАРАДЊИ између МЕРР, МПТШВ и МФ-Управа
царине ради унапређења надзора на тржишту и ефикасне примене нових
техничких прописа тј. НОВОГ КОНЦЕПТА за стављање производа на тржиште
Србије.



Јачање институција ИК

� Након периода интензивне хармонизације са европским прописима, 

МЕРР у 2011. години започиње припреме за израду Стратегије

развоја ИК

� Циљ: уравнотежен развој свих компонената (стандардизација, 

акредитација, метрологија, оцењивање усаглашености), тј. стабилан и

одржив систем ИК усклађен са потребама и плановима развоја

индустрије Србије

� 4 анализе претходе изради текста Стратегије (прве две у току): 
� анализа система за оцењивање усаглашености (“provider side”)

� анализа структуре индустрије Србије, у погледу потреба за услугама у ИК

(“demand side”)

� анализа институција ИК – ИСС, АТС, ДМДМ

� анализа функционалности успостављеног правног оквира , и преиситивање

решења које је установио Закон о техничким захтевима за производе и

оцењивање усаглашености.

� Поред текста Стратегије са препорукама за унапређење ИК, припремиће се и

Акциони план за спрвођење Стратегије

� Обезбеђена је подршка немачке владине организације за техничку помоћ -GIZ, у

оквиру вишегодишњег програма ACCESS `Assistance to the Competitiveness and 

Compatibility for the EU of Serbian SME

� Европска комисија у Упитнику ЕУ, поставила питање да ли Србија има општу

Стратегију ИК

Стратегија развоја инфраструктуре квалитета

Пројекти подршке ИК

Актуелни пројекти

Назив пројекта Програм подршке Циљеви пројекта

ПОДРШКАИК

•СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА У

СРБИЈИ

•ПОДРШКАМЕРР, ИСС, АТС И

ДМДМ

GIZ-ACCESS Програм

билатералне подршке

Немачке, Влади

Републике Србије

(2011-2013)

•Утврђивање тренутног стања и дефинисање
дугорочнихприоритетних праваца развоја

ИК уСрбији

•Техничка подршка унапређењу активности
кључнихинституција системаИК

ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА У

ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНАИ

ТУРСКОЈ

Вишекорисничка ИПА

2011

(2012-2014)

Подршка усклађивању законодавног оквира

и спровођењумеханизама унапређења у

области слободног кретања роба (поглавље

1 правних тековина ЕУ).

Пројекат у припреми

Назив пројекта Програм подршке Циљеви пројекта

УНАПРЕЂЕЊЕМЕЂУНАРОДНЕ

КОНКУРЕНТНОСТИМАЛИХИ СРЕДЊИХ

ПРЕДУЗЕЋА КРОЗОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ЕФИКАСНОГ СИСТЕМАОЦЕЊИВАЊА

УСАГЛАШЕНОСТИ

ИПА 3 Смањење трошкова и повећање

конкурентности малихи средњих предузећа, 

нарочито извозника, кроз обезбеђење

услова за спровођење оцењивања

усаглашености у земљи

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 pointa”, 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 квалутетаМЕРР

� информације о техничкој регулативи
Србије

� текстове свих закона и других прописа
из делокруга Сектора

� текстове важећих техничких прописа
� ...  друге информације о ИК уСрбији. 
� Текстове Водича за примену 3 
правилника ( ЛВД, ЕМЦ, МД)

Хвала на пажњи

Јелена Поповић, помоћник министра

jelena.popovic@merr.gov.rs

www.tehnis.merr.gov.rs


