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ПРАВНИ ОКВИР

�Закон о техничким захтевима за производе и

оцењивању усаглашености – ЗОТЗ (36/09)
• Примењује се на све производе, осим на производе за које су технички
захтеви уређени посебним законима

�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)

�Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање

усаглашености (98/09);
�Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака

усаглашености (98/09);
�Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова

усаглашености (98/09);
�Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се

односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде

(45/10);
�Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, 
као и употреби знакова усаглашености (25/10);
�Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на

техничке прописе (33/10);
�Правилници којима се утврђују технички и други захтеви за

поједине производе или групе производа

�Спискови српских стандарда којима су преузети ЕУ хармонизовани

стандарди који прате правилнике

НОВИ ПРИСТУП

�Стари приступ у ЕУ, као и модел који је био присутан у српском

закондавству, подразумевао је да технички прописи садрже дугачке и
често компликоване техничке спецификације које је производ морао да

испуни;
�За разлику од тога, Нови приступ подразумева прописивање само

основних, битних захтева за производе, уз могућност примене

српских стандарда којима се преузимају хармонизовани (европски) 
стандарди из одређене области; 
�Списак српских стандарда доносе надлежна министарства (свако у
свом делокругу, који је прописан Законом о министарствима); овај списак
стандарда се редовно ажурира и објављује у Службеном гласнику РС;
�Постоји тзв. претпоставка усаглашености производа уколико су

одговарајући српски стандарди примењени, али произвођач може и на
други начин доказивати усаглашеност производа;
�Добровољност примене српских стандарда и редовно ажурирање

списка стандарда омогућују брже и еластичније прилагођавање

техничко-технолошком развоју

ТРАНСПОНОВАЊЕ ЕУ ДИРЕКТИВА

�За државе чланице ЕУ, директива је обавезујући документ, за који

свака држава у свом правном систему ближе уређује начин примене;  
�За израду и доношење прописа којим се у Србији транспонују ЕУ

директиве надлежно је министарство у чијем делокругу је материја

из директиве (нпр. моторна возила – Министарство инфраструктуре и

енергетике; радио и телкомуникациона опрема – Министарство културе, 
информисања и информациног друштва; заштита биља – Министарство
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде итд.);
�Врши се у складу са роковима који су утврђени у Националном

програму за интеграцију Србије у ЕУ; ЕУ директиве се могу

транспоновати законом (нпр. Закон о општој безбедности производа) 
или подзаконским актом (нпр. Правилник о безбедности машина);
�Ако нема секторског прописа, Закон о техничким захтевима за производе и

оцењивању усаглашености представља правни основ за доношење техничког

прописа којим се транспонују ЕУ директиве, како новог тако и старог приступа;

�Нова европска регулатива наглашава значај сарадње органа који

прописују техничке захтеве за производе, царинских органа и органа

тржишног надзора

РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ - МЕРР
�Донето је пет правилника којима су у наше законодавство пренете

ЕУ директиве - МD, LVD и EMC (Сл. гласник РС бр. 13/10), лифтови (Сл. 
гласник РС бр. 101/10), и ЛЗО (Сл. гласник РС бр. 100/11), а на сајту
МЕРР –се налазе и водичи за примену МD, LVD и EMC правилника;
�У току је поступак доношења још два правилника којим ће се у наш

правни систем пренети Директиве ЕУ Новог приступа - Правилник о

опреми и заштитним системима намењеним за употребу у

потенцијално експлозивним атмосферама и Правилник о буци коју

емитује опрема која се употребљава на отвореном простору;
�У току је израда подзаконских аката за спровођење Закона о

метрологији; 
�Редовно се ажурирају спискови српских стандарда чијом применом

се обезбеђује претпоставка о усаглашености донетих правилника;



РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ – МЕРР (наставак 1)

�Формиране су комисије за именовање ТОУ (2 комисије) и
признавање важења иностраних исправа (8 комисија ) – на сајту МЕРР
се налазе обрасци захтева, као помоћ подносиоцима захтева; 
�До сада су 4 ТОУ именована за спровођење поступка ОУ у складу са

ЕМЦ правилником, 5 ТОУ су именована у складу са МД правилником, 
2 ТОУ су именована у складу са ЛВД правилником и 3 ТОУ је

именовано складу са Правилником о безбедности лифтова;
�У области метрологије до сада је овлашћено 27 привредних

субјеката за послове оверавања 18 врста мерила, у складу са

Законом о метрологији;

РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ – МЕРР (наставак 2)

�Успостављен је Регистар техничких прописа, Регистар именованих

тела за оцењивање усаглашености, Регистар овлашћених тела за

оверавање мерила и Регистар признатих страних исправа о

усаглашености у Србији – web портал (ТЕХНИС), доступан на сајту МЕРР-
а: www.tehnis.merr.gov.rs
�Подаци о обиму именовања тела за оцењивање усаглашености, тј. 
производима и поступцима ОУ који су обухваћени решењима о

именовању, као и овлашћеним лицима за потписивање исправа о

усаглашености, доступни су у Регистру именованих тела за оцењивање

усаглашености, на интернет страни ТЕХНИС-а;
�Подаци о овлашћеним телима за оверавање мерила, као и подаци о
врстама мерила за која су та тела овлашћена доступни су у Регистру

овлашћених тела за оверавање мерила, на интернет страни ТЕХНИС-а

РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ – МЕРР

(наставак 3)

�У јуну и новембру 2011. године одржана су два циклуса

семинара у организацији Сектора за инфраструктуру МЕРР-а, а у
сарадњи са привредном комором Србије и Регионалним

привредним коморама (у Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Сомбору, 
Суботици, Новом Саду, Панчеву, Београду, Зрењанину, Ваљеву, 
Ужицу и Лесковцу), са темом примене нових техничких прописа, у
циљу подизања свести у овој области, и уз присуство преко 600 
привредника и представника тржишне инспекције и локалних

царинарница и царинских испостава

РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ – МЕРР

(наставак 4)

�До сада је у области новог техничког законодавства, у периоду
од 20. марта 2010. године, дато преко 4500 правних мишљења

физичким и правним лицима, у вези са применом техничких

прописа, као и прописа у области стандардизације, акредитације
и метрологије (5 закона и велики број подзаконских аката), као
редовна активност у Сектору за инфраструктуру квалитета МЕРР-
а
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