ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И
ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овим законом уређује се начин прописивања техничких захтева за
производе, начин оцењивања усаглашености производа са захтевима
техничких прописа, обавезе испоручилаца и власника производа, претпоставка
усаглашености, заштитна клаузула и клаузула о јединственом тржишту, важење
иностраних исправа о усаглашености, обавештавање о техничким прописима и
поступцима оцењивања усаглашености, општи захтеви за именовање и
обавезе именованих тела, нотификација тела за оцењивање усаглашености и
техничких прописа, вођење регистара и вршење надзора над спровођењем овог
закона и прописа донетих на основу овог закона.
Примена
Члан 2.
Овај закон примењује се на све производе, осим на производе за које су
технички захтеви уређени посебним законима и прописима донетим на основу
тих закона.
Ако посебним законима и прописима из става 1. овог члана нису уређена
поједина питања која уређује овај закон, на та питања се примењују одредбе
овог закона.
Одредбе овог закона којима се уређује начин доношења техничких
прописа, вођење регистара, клаузула о јединственом тржишту, поступак и
начин именовања тела за оцењивање усаглашености, поступак и начин
нотификације тела за оцењивање усаглашености, поступак и начин надзора
над именованим и нотификованим телима и нотификација техничких прописа,
примењују се и на производе за које су технички захтеви уређени посебним
законима и прописима донетим на основу тих закона.
Значење појединих изразa
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) производ је сваки предмет, материјал или резултат неког процеса,
добијен независно од степена прераде, а намењен је за испоруку на тржишту,
без обзира да ли је нов или коришћен;
2) испорука на тржишту је свако чињење доступним производа на
тржишту Републике Србије ради дистрибуције, потрошње или употребе, у
оквиру привредне делатности, са или без накнаде;
3) стављање на тржиште је прва испорука производа на тржишту
Републике Србије;
4) произвођач је правно лице или предузетник које израђује производ
или за кога се производ пројектује и израђује и који ставља тај производ на
тржиште под својим именом или трговачким знаком;
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5) заступник је правно лице или предузетник регистрован у Републици
Србији, које има писано овлашћење произвођача да у његово име предузима
одређене радње;
6) увозник је правно лице или предузетник регистрован у Републици
Србији, које ставља на тржиште производ из других држава;
7) дистрибутер је правно лице или предузетник регистрован у
Републици Србији, које је укључено у ланац испоруке, а није произвођач или
увозник;
8)

испоручилац је произвођач, заступник, увозник или дистрибутер;

9) оцењивање усаглашености је поступак којим се утврђује да ли су
испуњени одређени захтеви за производ, процес, услугу, систем, лице или
тело;
10) тело за оцењивање усаглашености је правно лице које спроводи
активности оцењивања усаглашености, што укључује еталонирање,
испитивање, сертификацију и/или контролисање;
11) именовање је одобрење које надлежни министар даје телу за
оцењивање усаглашености за обављање послова оцењивања усаглашености
или за обављање других послова у складу са захтевима техничког прописа;
12) именовано тело је правно лице које обавља послове оцењивања
усаглашености или друге послове у складу са захтевима техничког прописа и
које има одобрење надлежног министра за обављање тих послова;
13) нотификовано тело је именовано тело за оцењивање усаглашености
које је пријављено Европској комисији и државама чланицама Европске уније
као независна трећа страна за обављање послова оцењивања усаглашености
за одређену област и уписано у одговарајући регистар тих тела који води
Европска комисија („NANDO база”);
14) нотификација тела је пријављивање тела за оцењивање
усаглашености Европској комисији и државама чланицама Европске уније;
15) нотификација техничких прописа је пријављивање техничких
прописа у припреми, у складу са правилима међународних споразума о
техничким препрекама у трговини, као и пријављивање техничких прописа
према правилима Европске уније;
16) исправа о усаглашености је декларација о усаглашености, извештај
о испитивању, сертификат, извештај о контролисању или други документ којим
се потврђује усаглашеност производа са прописаним захтевима;
17) декларација о усаглашености је изјава којом произвођач потврђује
да су испуњени захтеви за производ из техничког прописа којим је прописано
сачињавање такве изјаве;
18) техничка спецификација је документ којим се утврђују технички
захтеви које треба да испуни производ, процес или услуга;
19) знак усаглашености је ознака којом се потврђује да је производ
усаглашен са примењивим захтевима свих прописа који прописују стављање
тог знака;
20) преглед је активност редовног, ванредног или другог проверавања
испуњености прописаних техничких захтева за производ током века употребе;
21) повлачење је свака мера која има за циљ да спречи да се производ
у ланцу испоруке испоручи на тржишту;
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22) опозив је свака мера која има за циљ повраћај производа који је већ
испоручен крајњем кориснику;
23) хармонизовани стандард је европски стандард који је донет на
основу захтева Европске комисије за примену у хармонизованом законодавству
Европске уније;
24) хармонизовано законодавство ЕУ су прописи Европске уније којима
се усклађују услови за трговање производима;
25) СЕ знак је ознака којом произвођач потврђује да је производ
усаглашен са примењивим захтевима хармонизованог законодавства ЕУ којим
је прописано стављање тог знака;
26) Српски знак усаглашености је ознака којом се потврђује да је
производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији,
усаглашен са захтевима српског техничког прописа ако је тим прописом
предвиђено његово стављање.
27) модул је врста типског поступка оцењивања усаглашености
прописаног у хармонизованом законодавству ЕУ, односно у техничким
прописима;
28) власник производа је физичко лице, правно лице или предузетник
који има право својине на производима у смислу овог закона;
29) инфраструктура квалитета представља интегрисану мрежу
институција и организација у области стандардизације, метрологије,
акредитације и оцењивања усаглашености са захтевима техничких прописа и
стандарда, а кojа укључује и законодавни оквир за њихово ефикасно
функционисање.
Други изрази који се употребљавају у овом закону, а нису дефинисани у
ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законима којима се уређују
општа безбедност производа, стандардизација, акредитација и тржишни
надзор.

II. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И ЗАХТЕВИ ЗА ПРОИЗВОДЕ
Технички пропис
Члан 4.
Технички пропис је сваки пропис којим се за производ, односно групе
производа, уређује најмање један од следећих елемената:
1) технички захтеви које мора да испуњава производ који се испоручује
на тржишту, односно ставља у употребу (у даљем тексту: технички захтеви);
2) техничка документација, поступци оцењивања усаглашености и
други поступци које спроводи испоручилац у циљу испуњавања захтева
техничког прописа;
3) захтеви за производе током века употребе и поступци које се
спроводе у циљу обезбеђивања испуњености тих захтева;
4)

прегледи производа током века употребе;

5) документација која прати производ приликом испоруке на тржишту,
односно стављања у употребу или током употребе;
6)

ознаке и начин означавања производа;

7) захтеви које мора да испуни именовано или друго тело за
оцењивање усаглашености;
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8)

захтеви у погледу паковања и обележавања;

9) други захтеви у погледу својстава производа пре или након
стављања на тржиште.
Техничким прописом могу се уредити и други захтеви за испоручиоце и
друге субјекте у вези са захтевима техничког прописа, као и активности провере
испуњености прописаних захтева након стављања производа на тржиште или у
употребу, у складу са овим законом.
Технички прописи доносе се ради заштите потрошача, јавног здравља,
животне средине или другог јавног интереса.
Начин доношења техничког прописа
Члан 5.
Технички пропис припрема, односно доноси министарство у оквиру свог
делокруга (у даљем тексту: надлежно министарство), односно други орган или
организација у складу са посебним законом.
Технички пропис доноси се по претходно прибављеном мишљењу
министарства надлежног за послове техничких прописа, стандардизације,
акредитације, мера и драгоцених метала (у даљем тексту: Министарство).
Технички пропис у припреми се доставља Министарству ради
нотификације у складу са правилима потврђених међународних споразума чији
је потписник Република Србија.
Приликом припреме, доношења и примене техничког прописа надлежно
министарство узима у обзир нарочито:
1)

спречавање непотребних препрека у трговини;

2)

равноправност домаћих и страних производа на тржишту;

3) коришћење објављених српских стандарда којима се преузимају
међународни, односно европски стандарди, као основе за припрему техничког
прописа;
4)
прописа;

одређивање примереног рока за почетак примене техничког

5) промењене околности до којих је дошло после доношења техничког
прописа, ради његове измене или стављања ван снаге;
6) остваривање циљева техничког прописа на начин који је најмање
ограничавајући по трговину и у том смислу врши измене или ставља ван снаге
технички пропис;
7) захтеве које производ треба да испуњава првенствено у погледу
функционалних карактеристика, а не у погледу изгледа или описних
карактеристика производа.
Начин прописивања техничких захтева
Члан 6.
Заштита јавног интереса у техничком пропису обезбеђује се
прописивањем битних захтева, којима се утврђује ниво те заштите, тако што се
ти захтеви прописују у виду циљева које треба постићи (у даљем тексту: битни
захтеви) или, где то није могуће или није одговарајуће, у циљу обезбеђивања
заштите потрошача, јавног здравља, животне средине или другог јавног
интереса, у виду детаљних спецификација.
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Технички захтеви прописују се техничким прописом непосредно,
навођењем тих захтева у тексту прописа или посредно, позивањем на
објављени српски стандард или другу техничку спецификацију.
Уколико се техничким прописом преузимају битни захтеви
хармонизованог законодавства ЕУ, тим прописом се врши позивање на
одговарајуће српске стандарде којима су преузети хармонизовани стандарди и
који обезбеђују претпоставку усаглашености са таквим битним захтевима, с тим
да се ниво заштите јавног интереса у техничком пропису може утврдити на
други начин.
Изузетно од става 2. овог члана, уколико нема објављеног српског
стандарда у одговарајућој области, у техничком пропису може се вршити
позивање на међународни, европски или национални стандард друге државе
или на другу техничку спецификацију.
Институт за стандардизацију Србије, на захтев надлежног министарства,
доставља обавештење о томе да ли за производ који се уређује техничким
прописом постоји одговарајући српски стандард или предстоји његово
доношење, односно да ли постоји одговарајући међународни или европски
стандард.
Претпоставка усаглашености
Члан 7.
Техничким прописом може се прописати да се претпоставља да је
производ усаглашен са прописаним техничким захтевима, ако је усаглашен са
одговарајућим српским стандардима којима су преузети хармонизовани
стандарди или уколико нема таквих стандарда у одређеној области, другим
релевантним стандардима или техничким спецификацијама за ту област.
Министар који руководи радом надлежног министарства (у даљем
тексту: надлежни министар), саставља списак српских стандарда или техничких
спецификација из става 1. овог члана.
Списак српских стандарда се објављује уз технички пропис којим се
уређује одређена област.
Списак из става 2. овог члана објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

III. ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И СРПСКИ ЗНАК
УСАГЛАШЕНОСТИ
Прописивање оцењивања усаглашености
Члан 8.
Захтеви за оцењивање усаглашености утврђују се техничким прописом.
Када се техничким прописом утврђују захтеви за оцењивање
усаглашености, тим прописом се може прописати да у поступку оцењивања
усаглашености учествују произвођач, именовано, односно нотификовано тело
и/или орган државне управе.
Техничким прописом се одређује врста исправе о усаглашености коју је
произвођач, заступник, односно увозник дужан да сачини или обезбеди за
производ пре његовог стављања на тржиште или употребу.
Техничким прописом може се прописати да поједине активности
оцењивања усаглашености спроводи тело за оцењивање усаглашености
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акредитовано у складу са одговарајућим српским стандардом, који садржи
захтеве за тела за оцењивање усаглашености.
Начин спровођења оцењивања усаглашености, начела и главни
принципи оцењивања усаглашености, начин одређивања трошкова оцењивања
усаглашености, модули и исправе о усаглашености уређују се прописом који
доноси Влада.
Поступци оцењивања усаглашености
Члан 9.
Техничким прописом утврђује се начин оцењивања усаглашености, који
може да обухвати примену једног поступка, неколико поступака или
комбинацију различитих поступака оцењивања усаглашености.
Oцењивањем усаглашености се сматрају и поступци верификације
сталности перформанси производа.
Поступци оцењивања усаглашености из става 1. овог члана могу бити
утврђени и у стандарду или другој техничкој спецификацији на коју се позива
технички пропис.
Начела прописивања поступака оцењивања усаглашености и
модула у хармонизованој области
Члан 10.
Модули за одређени производ, односно групе производа, који се
прописују техничким прописом утврђују се у складу са следећим принципима:
1) да модул буде одговарајући за одређени производ, односно групу
производа;
2) да модул буде одговарајући у односу на врсту, природу и степен
ризика који представља, односно може представљати производ;
3) ако је обавезно учешће независне треће стране, произвођачу се
омогућује избор између модула оцењивања усаглашености којима се
обезбеђује гаранција квалитета и модула сертификације производа;
4) избегавати модуле којима се намећу превише строги захтеви у
односу на ризике за производе на које се примењује технички пропис.
Модули из става 1. овог члана се примењују на производ који је предмет
оцењивања усаглашености, а у складу са захтевима наведеним у тим
модулима из техничког прописа.
Ако се на одређени производ примењује више техничких прописа којима
су прописани поступци оцењивања усаглашености, неопходно је обезбедити
међусобну усклађеност и конзистентност поступака оцењивања усаглашености.
У случају несеријских производа и производње малих серија, технички и
нетехнички захтеви који се односе на поступке оцењивања усаглашености
прописују се на начин да омогућавају олакшану примену у односу на такву
производњу.
При прописивању модула из става 1. овог члана, у мери у којој је то
одговарајуће:
1) технички пропис у погледу техничке документације, може да садржи
захтев за додатним информацијама у односу на модуле;
2) техничким прописом може да се дефинише одговарајући временски
период у коме су произвођач, односно тело за оцењивање усаглашености
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дужни да чувају документацију, с тим да тај период може бити различит у
односу на модуле;
3) техничким прописом може се прописати да произвођач има избор да
ли ће испитивања спроводити акредитовано тело у његовом саставу или под
одговорношћу именованог, односно нотификованог тела које је одабрао
произвођач;
4) ако се спроводи поступак верификације производа, техничким
прописом прописује се да ли произвођач обезбеђује да се прегледи и
испитивања производа врше прегледањем, односно испитивањем сваког
појединачног производа или прегледањем, односно испитивањем производа на
статистичкој основи;
5) техничким прописом се обезбеђује да сертификат о прегледу типа
има прописан рок важења;
6) у погледу сертификата о прегледу типа, технички пропис садржи
релевантне информације у вези са оцењивањем усаглашености и прегледима
током века употребе које ће бити садржане у сертификату или његовим
прилозима;
7) технички пропис садржи решења у вези са обавезама именованог,
односно нотификованог тела да обавештава органе који врше именовање,
односно нотификацију;
8) ако именовано, односно нотификовано тело врши периодичне
провере, технички пропис садржи одредбе о томе колико често то ради.
При примени модула и у другим случајевима где је то одговарајуће,
техничким прописом се:
1) ако се врше провере, односно верификације производа, прописује
који су производи за које се врше такве провере, која су одговарајућа
испитивања, које су одговарајуће шеме узимања узорака и оперативне
карактеристике статистичког метода који се примењује, као и радње које ће
предузети именовано, односно нотификовано тело или произвођач;
2) ако се врши преглед типа, прописује који је одговарајући начин за то
(тип пројекта, тип производње, тип пројекта и производње) и потребни узорци.
Техничким прописом се мора обезбедити могућност подношења
примедбе на одлуке именованог, односно нотификованог тела.
Изузетно, техничким прописом се може прописати да, на образложен и
оправдан захтев, орган државне управе надлежан за доношење техничког
прописа којим се прописују технички захтеви за одређени производ или групу
производа, може одобрити стављање на тржиште и употребу производа за који
није примењен прописани поступак оцењивања усаглашености, у складу са
законом којим се уређује општи управни поступак, уколико таква одредба
постоји у хармонизованом законодавству ЕУ и у циљу заштите јавног интереса
у складу са тим техничким прописом.
Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач
Члан 11.
Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености
спроводи произвођач, тим прописом се могу прописати и захтеви везани за
интерну или фабричку контролу производње нарочито у погледу техничке
документације, процеса производње, означавања и сачињавања одговарајуће
исправе о усаглашености.

8
Интерна или фабричка контрола производње је поступак оцењивања
усаглашености који обухвата све мере које су потребне да процес производње
и праћење тог процеса обезбеде усаглашеност производа са техничким
прописом.
Уколико је у техничком пропису којим је преузето хармонизовано
законодавство ЕУ прописано да у поступку оцењивања усаглашености може
учествовати акредитовано тело у саставу произвођача, то тело мора да буде
организовано као засебна организациона јединица која не сме да учествује у
изради, испоруци, монтажи, коришћењу или одржавању производа чију
усаглашеност оцењује и може да пружа услуге искључиво произвођачу у чијем
се саставу налази.
Посебни захтеви за акредитована тела у саставу произвођача из става
3. овог члана ближе се уређују прописом који доноси Влада.
Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело
Члан 12.
Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености у складу са
поступком оцењивања усаглашености, који је утврђен техничким прописом.
Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености само у обиму који
је потребан у складу са техничким прописом, без додатних захтева према
подносиоцу захтева за оцењивање усаглашености, у складу са прописом из
члана 8. став 5. овог закона.
Именовано тело при оцењивању усаглашености узима у обзир величину
и структуру предузећа, сектор у коме то предузеће послује, степен сложености
технологије производње предметног производа, као и масовну или серијску
природу производног процеса, у складу са прописом из члана 8. став 5. овог
закона, при чему мора поштовати ниво строгости и степен заштите који се
захтева за производе да би били у складу са техничким прописом.
За производ који прати инострана исправа о усаглашености, именовано
тело може да изда домаћу исправу о усаглашености без спровођења
оцењивања усаглашености, ако су именовано тело и тело које је издало
инострану исправу о усаглашености потписници споразума о узајамном
прихватању резултата оцењивања усаглашености или су чланови
међународног система за оцењивање усаглашености.
Именовано тело може да сачини и изда домаћу исправу о
усаглашености без спровођења оцењивања усаглашености из става 4. овог
члана и у случају када је тело које је издало инострану исправу о
усаглашености уписано у регистар нотификованих тела за оцењивање
усаглашености који води Европска комисија, односно када је тело које је издало
инострану исправу о усаглашености акредитовано од стране националног тела
за акредитацију које је потписник споразума о признавању техничке
оспособљености тела за оцењивање усаглашености.
Именовано тело за оцењивање усаглашености мерила ставља или
обезбеђује стављање заштитног жига.
Уколико именовано тело утврди да нису испуњени прописани захтеви,
односно захтеви одговарајућих стандарда или техничких спецификација, не
издаје исправу о усаглашености и захтева да произвођач, односно други
подносилац захтева за оцењивање усаглашености предузме одговарајуће
корективне радње.
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Ако именовано тело, приликом провере усаглашености, после издавања
исправе, утврди да више нису испуњени прописани захтеви, тражиће од
произвођача, односно другог лица на чије име је издата таква исправа, да
предузме одговарајуће корективне радње и по потреби може, привремено или
трајно, да одузме исправу о усаглашености или да ограничи важење те
исправе.
Ако се не предузму корективне радње из става 8. овог члана или ако оне
немају очекивани резултат, именовано тело ограничава, привремено или трајно
одузима исправу о усаглашености.
Врста, облик и начин стављања заштитног жига из става 6. овог члана
уређује се прописом који доноси министар надлежан за послове који се односе
на техничке прописе
Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне
управе
Члан 13.
Када је посебним законом или техничким прописом утврђено да
оцењивање усаглашености спроводи орган државне управе, надлежни орган
државне управе спроводи оцењивање усаглашености у складу са поступцима
утврђеним тим прописом.
Када је посебним законом или техничким прописом утврђено да
оцењивање усаглашености спроводи орган државне управе, тим прописом се
може прописати да за потребе тог органа одређене активности оцењивања
усаглашености спроводи овлашћено, одобрено или друго тело за оцењивање
усаглашености, коме је тај орган одобрио да спроводи активности оцењивања
усаглашености.
Ако орган државне управе, после издавања исправе о усаглашености,
приликом провере усаглашености утврди да више нису испуњени прописани
захтеви, наложиће испоручиоцу или другом лицу одговорном за оцењивање
усаглашености да предузме одговарајуће корективне радње и по потреби може
решењем, привремено или трајно, да одузме исправу о усаглашености или
ограничи важење те исправе.
Решење из става 3. овог члана је коначно.
Трошкови оцењивања усаглашености из става 1. овог члана падају на
терет подносиоца захтева за оцењивање усаглашености.
На питања која овим законом нису посебно уређена, а односе се на
поступак одузимања исправе о усаглашености, односно ограничавање важења
те исправе примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни
поступак.
Српски знак усаглашености
Члан 14.
Производ који је усаглашен са техничким прописом означава се Српским
знаком усаглашености, ако је то утврђено техничким прописом.
Уколико је техничким прописом преузето хармонизовано законодавство
ЕУ којим се прописује стављање СЕ знака, тим прописом се утврђује обавеза
означавања производа.
Производ који није усаглашен са техничким прописом, односно производ
за који није прописано означавање Српским знаком усаглашености, забрањено
је означити тим знаком.
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Забрањено је производ означити другим знаком који није Српски знак
усаглашености већ на њега само подсећа својим садржајем или обликом чиме
би код потрошача или другог корисника могао да створи заблуду да се ради о
Српском знаку усаглашености или ако би означавање производа другим знаком
смањило видљивост, односно читљивост Српског знака усаглашености.
Облик, изглед, садржај и начин стављања знака усаглашености уређује
се прописом који доноси Влада.

IV. ИМЕНОВАНО ТЕЛО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
УСАГЛАШЕНОСТИ
Општи захтеви за именовање
Члан 15.
Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености
спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености, тим прописом се
утврђују и захтеви које то тело мора да испуни, нарочито у погледу:
1)

правног статуса тог тела;

2)

стручне оспособљености запослених и других ангажованих лица;

3)

опреме;

4) независности, непристрасности и одсуства сукоба интереса у односу
на испоручиоца производа који је предмет оцењивања усаглашености;
5)

поступања са приговорима на његов рад и донете одлуке;

6)

чувања пословне тајне;

7)

захтева који се односе на одговорност за активности подизвођача;

8)

осигурања од одговорности за штету.

Захтеви из става 1. овог члана сходно се примењују и на тела за
оцењивање усаглашености из члана 13. став 2. овог закона.
Поступак именовања тела за оцењивање усаглашености, начин
утврђивања испуњености прописаних захтева за именована тела и начин
спровођења надзора над тим телима уређује се прописом који доноси Влада.
Обавезе именованог тела у вези са ангажовањем
подизвођача
Члан 16.
Именовано тело може да, уз сагласност подносиоца захтева за
оцењивање усаглашености, подуговори подизвођача или повезано правно лице
у смислу одредаба закона којим се уређују привредна друштва, да спроведе
одређене послове у вези са оцењивањем усаглашености ако подизвођач или
повезано правно лице испуњава опште захтеве из члана 15. овог закона.
Именовано тело може да подуговори подизвођача или повезано правно
лице из става 1. овог члана само за обављање послова за које је именовано.
Именовано тело задржава одговорност за послове које обавља подизвођач или
повезано правно лице.
Именовано тело је дужно да органу надлежном за именовање стави на
располагање релевантну документацију која се односи на компетентност
подизвођача или повезаног правног лица за послове из ст. 1. и 2. овог члана.
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Доношење решења о именовању тела за оцењивање
усаглашености
Члан 17.
Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености
спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености, решење о његовом
именовању доноси надлежни министар у складу са законом којим се уређује
општи управни поступак.
Надлежни министар доноси решење о именовању, ако тело за
оцењивање усаглашености које је поднело захтев за именовање испуњава
захтеве из техничког прописа у смислу члана 15. овог закона.
При доношењу решења о именовању, узима се у обзир сертификат о
акредитацији који је издало Акредитационо тело Србије (у даљем тексту: АТС),
у мери у којој су прописани поступци оцењивања усаглашености обухваћени
обимом акредитације.
При оцењивању испуњавања прописаних захтева, узима се у обзир и
испуњеност захтева српских стандарда којима су преузети одговарајући
хармонизовани стандарди, који садрже захтеве за тела за оцењивање
усаглашености, у мери у којој су ти захтеви обухваћени наведеним
стандардима.
Уколико подносилац захтева за именовање ангажује подуговарача, у
поступку именовања доставља надлежном министарству сву релевантну
документацију о подуговарачу и његовој компетентности.
Решење из става 1. овог члана може бити временски ограничено или
донето под раскидним или одложним условом.
Надлежно министарство, пре доношења решења
доставља предлог решења Министарству на мишљење.

о

именовању,

Решење из става 1. овог члана је коначно.
Обавештења која доставља именовано тело
Члан 18.
Именовано тело дужно је да испуњава захтеве утврђене решењем о
именовању, као и да обавести надлежног министра о:
1) одбијању издавања, ограничавању, привременом или трајном
одузимању исправе о усаглашености;
2) измењеним околностима које могу да утичу на обим и услове
именовања;
3) захтеву
усаглашености;

надлежног

инспектора

у

вези

са

оцењивањем

4) подуговарању за послове из члана 16. овог закона, као и
документацију којом се доказује компетентност подуговарача.
Поред обавештења из става 1. овог члана на захтев надлежног
министарства именовано тело доставља и обавештења о:
1) извршеном оцењивању усаглашености из обима свог именовања у
Републици Србији и иностранству;
2)

другим активностима у вези са оцењивањем усаглашености.
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Када је то предвиђено техничким прописом, именовано тело је дужно да
обавештава друга именована тела која за исте производе обављају послове
оцењивања усаглашености из тог техничког прописа, о негативним и, на захтев,
позитивним резултатима оцењивања усаглашености.
Именовано тело, дужно је да органу тржишног надзора достави
обавештења из става 1. тачка 1) овог члана, а на захтев тог органа и
обавештења из става 2. овог члана.
Надзор над радом именованих тела
Члан 19.
Надзор над радом именованих тела, односно испуњавањем захтева за
именовање и испуњавањем обавеза после издавања решења о именовању,
врши надлежно министарство. Надзор над радом именованих тела обухвата и
надзор над испуњавањем захтева за подизвођаче и повезана правна лица из
члана 16. овог закона.
АТС најмање једном годишње доставља надлежном министарству
извештаје о статусу акредитације тела за оцењивање усаглашености, које је то
министарство именовало на основу акредитације од стране АТС.
Суспензија или одузимање именовања
Члан 20.
Ако надлежни министар утврди да именовано тело више не испуњава
захтеве за именована тела прописане овим законом и техничким прописом на
основу којег је донето решење о именовању, или да не извршава своје обавезе,
односно да извршава обавезе на начин који није у складу са одредбама овог
закона и техничког прописа на основу којег је донето решење о именовању,
доноси решење о суспензији или одузимању именовања, у складу са законом
којим се уређује општи управни поступак и у складу са прописом из члана 15.
став 3. овог закона.
Суспензија или одузимање именовања може бити делимична у односу
на решење о именовању. Максималан период трајања суспензије је шест
месеци од дана правноснажности решења о суспензији.
Пре доношења решења из става 1. овог члана, надлежни министар може
да одреди рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од 60 дана.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
У случају доношења решења о одузимању или суспензији именовања
или у случају да именовано тело престане са радом, надлежни министар
налаже том телу да изврши пренос документације у вези са оцењивањем
усаглашености другом именованом телу или да омогући доступност те
документације надлежним органима.
Током суспензије именовања, тело за оцењивање усаглашености не сме
обављати послове оцењивања усаглашености који су предмет суспензије.
У случају да тело за оцењивање усаглашености током суспензије
именовања обавља послове из става 6. овог члана, или не отклони
неусаглашеност до истека суспензије, надлежни министар доноси решење о
одузимању именовања за послове који су предмет суспензије.
У случају одузимања именовања, тело за оцењивање усаглашености не
може поднети захтев за именовање за исте послове у периоду од најмање две
године од дана правноснажности решења о одузимању именовања.
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Надлежни министар одлучује о периоду у коме се не може поднети
захтев за именовање из става 8. овог члана. Ова одлука је саставни део
решења о одузимању именовања.
Нотификација тела за оцењивање усаглашености Европској
комисији и државама чланицама Европске уније
Члан 21.
Министарство је орган надлежан за нотификацију тела за оцењивање
усаглашености Европској комисији и државама чланицама Европске уније и
може нотификовати искључиво именована тела за оцењивање усаглашености.
Министарство је одговорно за успостављање и спровођење неопходних
поступака за оцењивање и нотификацију тела за оцењивање усаглашености,
као и надзор над радом ових тела, укључујући и испуњеност захтева из члана
16. овог закона које се односе на подизвођача или повезано правно лице.
Министарство је дужно да обавести Европску комисију о поступцима из
става 2. овог члана, као и о свим њиховим променама.
Министарство врши нотификацију на захтев именованог тела за
оцењивање усаглашености који се доставља преко надлежног министарства.
Надлежно министарство утврђује испуњеност прописаних захтева за
нотификацију у циљу спровођења надзора над радом нотификованих тела и о
томе обавештава Министарство ради информисања Европске комисије.
Одредбе чл. 12, 15, 16. и 18. овог закона сходно се примењују и на
нотификована тела.
Поступак нотификације тела за оцењивање усаглашености, начин
утврђивања испуњености прописаних општих и посебних захтева за
нотификована тела, надзор над радом тих тела, као и суспензија и повлачење
нотификације уређује се прописом који доноси Влада.
Посебни захтеви за орган надлежан за нотификацију тела
Члан 22.
Министарство је дужно да обезбеди:
1) да не долази до сукоба интереса у односу на тело за оцењивање
усаглашености;
2)

објективност и непристрасност у раду;

3) да све одлуке које се односе на нотификацију тела за оцењивање
усаглашености доносе компетентна лица која нису учествовала у оцењивању
испуњености прописаних захтева за нотификацију тела за оцењивање
усаглашености;
4) да не нуди нити обавља активности које обављају тела за
оцењивање усаглашености, нити да пружа саветодавне услуге на
комерцијалној или конкурентској основи;
5) поверљивост података и информација до којих долази у обављању
својих послова, укључујући и поверљивост података кoje трeбa заштитити у
складу са законом којим се уређује тајност података;
6)

довољан број компетентних лица за обављање својих послова.

Захтеви из става 1. овог члана сходно се примењују на надлежна
министарства која утврђују испуњеност прописаних захтева за нотификацију у
циљу спровођења надзора над нотификованим телима.
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V. ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ВЛАСНИКА ПРОИЗВОДА
У УПОТРЕБИ
Усаглашеност производа
Члан 23.
Производ који се испоручује на тржишту, односно ставља у употребу
мора да испуњава захтеве свих техничких прописа који се односе на тај
производ.
Испоручилац је одговоран за усаглашеност производа које испоручује на
тржишту у зависности од своје улоге у ланцу испоруке, у складу са овим
законом.
Испоручилац је одговоран за тачност и потпуност података које пружа о
производима које испоручује на тржишту и обезбеђује да су ти подаци у складу
са захтевима примењивих прописа.
Обавезе произвођача
Члан 24.
Произвођач је дужан да, у складу са захтевима техничког прописа:
1) обезбеди да је производ који ставља на тржиште пројектован и
израђен у складу са прописаним захтевима;
2) сачини потребну техничку документацију и чува је у прописаном
року, када је прописано техничким прописом;
3) обезбеди
спровођење
прописаног
поступка
оцењивања
усаглашености и, ако је применом тог поступка потврђена усаглашеност
производа са примењивим захтевима, сачини прописану исправу о
усаглашености и чува је у прописаном року, као и да стави на производ
прописани знак усаглашености, односно друге прописане ознаке;
4) обезбеди примену поступака којима се осигурава одржавање
усаглашености производа у случају серијске производње, узимајући у обзир
измене пројекта и карактеристика производа или измене у примењеним
стандардима или другим техничким спецификацијама;
5) када је прописано техничким прописом и када је то одговарајуће у
односу на ризик који производ представља, у циљу заштите здравља и
безбедности потрошача, врши испитивање узорака производа на тржишту,
обрађује информације и, по потреби, води евиденције рекламација, као и
неусаглашених и опозваних производа, и о томе обавештава дистрибутере;
6) када је прописано техничким прописом, обезбеди да је производ
означен бројем типа, партије, серијским бројем или другим податком за
идентификацију производа или, ако то није могуће, обезбеди да су ови подаци
наведени на амбалажи производа или документу који прати производ;
7) када је прописано техничким прописом, наведе на производу своје
пословно име, регистровано трговачко име или регистровани трговачки знак,
као и своју контакт адресу, или ако то није могуће, да наведе ове податке на
амбалажи производа или документу који прати производ;
8) обезбеди да производ прате прописана упутства и информације на
српском језику, односно друга прописана документација;
9) ако сматра или има разлога да верује да производ који је ставио на
тржиште није усаглашен са техничким прописом, без одлагања предузме
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потребне корективне радње како би тај производ био усаглашен са техничким
прописом или, ако је одговарајуће, како би га повукао или опозвао;
10) када је прописано, доставља надлежном органу прописане
информације, односно документацију, укључујући и информације органу
тржишног надзора, а које су неопходне за потврђивање усаглашености
производа, на образложен захтев, на језику који је у службеној употреби у
Републици Србији;
11) сарађује са надлежним органима, на њихов захтев, у свим радњама
предузетим у циљу избегавања ризика које представља производ који је ставио
на тржиште;
12) спроводи активности и обезбеђује испуњеност других захтева
утврђених техничким прописом.
Заступник
Члан 25.
Произвођач може да овласти заступника да извршава поједине његове
обавезе дајући му писано овлашћење, које заступнику мора да омогући
најмање да:
1) ставља на располагање надлежним органима тржишног надзора
прописану исправу о усаглашености и техничку документацију током
прописаног временског периода;
2) доставља надлежним органима, на образложен захтев, све
информације и документацију неопходну за потврђивање усаглашености
производа;
3) сарађује са надлежним органима, на захтев, у свим радњама
предузетим у циљу избегавања ризика које представља производ обухваћен
овлашћењем произвођача.
Произвођач не може да овласти заступника за извршавање обавезе из
члана 24. став 1. тачка 1) овог закона, као ни за сачињавање техничке
документације.
Обавезе увозника
Члан 26.
Увозник је дужан да, у складу са захтевима техничког прописа:
1) ставља на тржиште само производе који су усаглашени са
прописаним захтевима;
2)

обезбеди, пре стављања производа на тржиште:
(1) да је спроведен прописани поступак оцењивања усаглашености
и да је произвођач сачинио потребну техничку документацију;
(2) да је производ означен прописаним знаком усаглашености,
односно другим прописаним ознакама, као и да га прати
прописана документација;
(3) да је произвођач испунио своје обавезе у погледу обележавања
производа прописаним подацима;

3) ако сматра или има разлога да верује да производ није усаглашен са
прописаним техничким захтевима, стави производ на тржиште тек након што је
усаглашен са тим захтевима и, ако тај производ представља ризик, о томе
обавести произвођача и надлежни орган тржишног надзора;
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4) када је прописано, наведе на производу своје пословно име,
регистровано трговачко име или регистровани трговачки знак, као и своју
контакт адресу или ако то није могуће, да наведе ове податке на амбалажи
производа или документу који прати производ;
5) обезбеди да производ прате прописана упутства и информације на
српском језику, односно друга прописана документација;
6) обезбеди да, док је производ под његовом одговорношћу, услови
складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са прописаним
захтевима;
7) када је прописано техничким прописом и када је то одговарајуће у
односу на ризик који производ представља, у циљу заштите здравља и
безбедности потрошача, врши испитивање узорака производа на тржишту,
обрађује информације и, по потреби, води евиденције рекламација, као и
неусаглашених и опозваних производа, и о томе обавештава дистрибутере;
8) ако сматра или има разлога да верује да производ који је ставио на
тржиште није усаглашен са техничким прописом, без одлагања предузме
потребне корективне радње како би тај производ усагласио са техничким
прописом или, ако је одговарајуће, како би га повукао или опозвао, да обавести
орган тржишног надзора о врсти неусаглашености и предузетим корективним
радњама, ако тај производ представља ризик;
9) када је прописано техничким прописом, у прописаном року чува
прописану исправу о усаглашености и обезбеђује доступност техничке
документације надлежним органима;
10) када је прописано техничким прописом, доставља надлежном органу
прописане информације, односно документацију, укључујући и информације
органу тржишног надзора, а које су неопходне за потврђивање усаглашености
производа, на образложен захтев, на језику који је у службеној употреби у
Републици Србији;
11) сарађује са надлежним органима, на њихов захтев, у свим радњама
предузетим у циљу избегавања ризика које представља производ који је ставио
на тржиште;
12) спроводи активности и обезбеђује испуњеност других захтева
утврђених техничким прописом.
Обавезе дистрибутера
Члан 27.
Дистрибутер је дужан да, у складу са захтевима техничког прописа:
1) када испоручује производ на тржишту, поступа савесно у вези са
прописаним захтевима;
2) провери, пре испоруке производа на тржишту, да је производ
означен прописаним знаком усаглашености, односно другим прописаним
ознакама и подацима, као и да га прате прописана упутства и информације на
српском језику, односно друга прописана документација;
3) ако сматра или има разлога да верује да производ није усаглашен са
прописаним захтевима, испоручи производ на тржишту тек након што је
усаглашен са тим захтевима и, ако тај производ представља ризик, о томе
обавести произвођача или увозника и надлежни орган тржишног надзора;
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4) обезбеди да, док је производ под његовом одговорношћу, услови
складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са прописаним
захтевима;
5) ако сматра или има разлога да верује да производ који је испоручио
на тржишту није усаглашен са техничким прописом, обезбеђује предузимање
потребних корективних радњи како би тај производ био усаглашен са техничким
прописом или, ако је одговарајуће, како би био повучен или опозван, да
обавести орган тржишног надзора о врсти неусаглашености и предузетим
корективним радњама, ако тај производ представља ризик;
6) када је прописано техничким прописом, доставља надлежном органу
прописане информације, односно документацију, укључујући и информације
органу тржишног надзора, а које су неопходне за потврђивање усаглашености
производа, на образложен захтев, на језику који на језику који је у службеној
употреби у Републици Србији;
7) сарађује са надлежним органима, на њихов захтев, у свим радњама
предузетим у циљу избегавања ризика које представља производ који је
испоручио на тржишту;
8) спроводи активности и обезбеђује испуњеност других захтева
утврђених техничким прописом.
Посебне обавезе увозника и дистрибутера
Члан 28.
Увозник или дистрибутер који ставља на тржиште производ под својим
именом или трговачким знаком, сматра се произвођачем и преузима обавезе
произвођача у вези са стављањем производа на тржиште, с тим да техничка
документација за тај производ не мора да гласи на име увозника, односно
дистрибутера.
Члан 29.
Увозник, дистрибутер или друго лице које измени производ, који је већ
стављен на тржиште, у мери која утиче на усаглашеност са захтевима из
техничких прописа, сматра се произвођачем и преузима обавезе произвођача у
вези са стављањем производа на тржиште, с тим да техничка документација
која се односи на измене производа мора да гласи на име увозника,
дистрибутера или другог лица које је изменило производ.
Идентификација испоручиоца
Члан 30.
Испоручилац је дужан да чува и да, на захтев надлежног инспектора,
достави податке о испоручиоцу од кога је набавио производ, као и податке о
испоручиоцу коме је испоручио производ.
Период чувања података из става 1. утврђује се техничким прописом. За
производе за које техничким прописом није утврђен период чувања и
достављања ових података, тај период је десет година од датума испоруке.
Обавезе власника производа у употреби
Члан 31.
Власник производа, за који је техничким прописом утврђена обавеза
прегледа ради потврђивања усаглашености производа током века употребе,
може да стави у употребу тај производ, односно да омогући употребу тог
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производа, само ако су извршени прописани прегледи којима је потврђена
његова усаглашеност.
Техничким прописом може да се одреди да прописане прегледе врши
именовано или акредитовано тело за оцењивање усаглашености или орган
државне управе.
Ако се технички пропис примењује на сложен производ, односно
постројење, тим прописом се може утврдити обавеза власника да чува
прописану документацију, као и да докаже усаглашеност у случају основане
сумње у усаглашеност.

VI. ВАЖЕЊЕ ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА О
УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 32.
Исправа о усаглашености коју је издало инострано тело за оцењивање
усаглашености (у даљем тексту: инострана исправа) важи у Републици Србији,
ако је издата у складу са потврђеним међународним споразумима чији је
потписник Република Србија.
Надлежни министар решењем може признати важење иностране
исправе којом се потврђује усаглашеност производа са иностраним техничким
прописом, под условом да:
1) не постоји именовано тело или друго тело које има одобрење
надлежног органа државне управе да изда исправу о усаглашености у складу
са захтевима техничког прописа;
2) захтеви из тог прописа обезбеђују најмање исти степен заштите
безбедности живота и здравља људи, односно заштите другог јавног интереса,
који су одређени захтевима српског техничког прописа;
3) захтеви из иностраног техничког прописа, које инострано тело за
оцењивање усаглашености мора да испуни обезбеђују најмање исти степен
испуњености захтева, који су утврђени српским техничким прописом за тело
које спроводи оцењивање усаглашености.
На основу решења о признавању иностране исправе из става 2. овог
члана, произвођач, заступник или увозник ставља Српски знак усаглашености,
уколико је то прописано српским техничким прописом.
Начин и поступак признавања исправа из става 2. овог члана уређује се
прописом који доноси Влада.
На питања која овим законом нису посебно уређена, а односе се на
поступак признавањa важења иностране исправе, примењују се одредбе закона
којим се уређује општи управни поступак.

VII. ОБАВЕШТАВАЊЕ
Регистри
Члан 33.
Министарство води следеће регистре:
1)

важећих техничких прописа;

2) именованих тела и овлашћених, одобрених или других тела којима
је државни орган одобрио спровођење одређених активности оцењивања
усаглашености, према захтевима техничког прописа;
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3)

техничких прописа у припреми;

4)

признатих иностраних исправа.

Надлежни орган државне управе доставља Министарству податке о
важећим техничким прописима, техничким прописима у припреми, именованим
и овлашћеним, одобреним или другим телима којима је одобрено спровођење
одређених активности оцењивања усаглашености, кao и o признатим
иностраним исправама, ради уписа у регистар.
Регистре из става 1. овог члана Министарство води као јавну књигу, у
електронском облику, и податке из регистара објављује на својој интернет
страници.
Садржину и начин вођења регистара из става. 1. овог члана ближе
прописује министар надлежан за послове који се односе на техничке прописе.
Нотификација техничких прописа
Члан 34.
Министарство, у складу са правилима потврђених међународних
споразума чији је потписник Република Србија, пријављује одговарајућим
органима из тих споразума техничке прописе у припреми и са њима повезане
поступке оцењивања усаглашености.
Информисање
Члан 35.
Министарство, као информативни центар за производе, на захтев
домаћих и страних правних и физичких лица и других заинтересованих страна,
пружа информације о захтевима техничких прописа, у смислу правила Европске
уније и у складу са закљученим међународним споразумима.
Надлежно министарство, на захтев, доставља Министарству
информације о захтевима техничких прописа за производе из свог делокруга.
Поступак нотификације техничких прописа из члана 34. овог закона и
начин информисања и врста информација из ст. 1. и 2. овог члана уређује се
прописом који доноси Влада.

VIII. САВЕТ ЗА КВАЛИТЕТ
Члан 36.
Влада оснива Савет за квалитет као стручно саветодавно тело са
циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Републици Србији.
Савет за квалитет:
1) прати
и
анализира
инфраструктуре квалитета;
2)

спровођење

активности

у

области

даје мишљења и препоруке;

3) разматра питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре
квалитета у Републици Србији.
Савет сарађује са државним органима, органима аутономних покрајина,
локалним самоуправама, организацијама и осталим заинтересованим странама
у области инфраструктуре квалитета.
У Савет за квалитет се именују стручњаци из области инфраструктуре
квалитета, представници министарстава и представници заинтересованих
страна.
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Савет за квалитет доноси Пословник о раду.
Административно-техничке
министарство.

послове

за

потребе

Савета

обавља

IX. НАДЗОР КОЈИ ВРШЕ ОРГАНИ ТРЖИШНОГ НАДЗОРА
Члан 37.
Организација активности и предузимање мера у оквиру тржишног
надзора спроводи се:
1) за радио и телекомуникациону терминалну опрему преко тржишних
инспектора, а преко инспектора за електронске комуникације у случају
постојања штетних сметњи проузрокованих радом наведене опреме, а којима
се деградира квалитет преноса, омета, прекида или на други начин угрожава
рад других електронских комуникационих уређаја или система;
2) за лифтове пре првог стављања у употребу и за безбедносне
компоненте лифтова, преко грађевинских инспектора и тржишних инспектора;
3) за лифтове који су у употреби у стамбеним зградама, преко
грађевинских инспектора;
4) за лифтове који су у употреби у пословним објектима, преко
инспектора рада;
5) за опрему и заштитне системе који су намењени за употребу у
потенцијално експлозивним атмосферама, преко тржишних инспектора;
6) за уређаје и заштитне системе који су у употреби у потенцијално
експлозивним атмосферама, преко рударско геолошких инспектора и других
инспектора у складу са посебним законом и прописом донетим на основу тог
закона;
7) за опрему која емитује буку на отвореном простору, преко тржишних
инспектора и инспектора за заштиту животне средине;
8)

за опрему под притиском, преко инспектора опреме под притиском;

9) за једноставне посуде под притиском приликом стављања у
употребу и које су у употреби, преко инспектора опреме под притиском;
10) за једноставне посуде под притиском приликом стављања на
тржиште, преко тржишних инспектора;
11) за аеросолне распршиваче, преко тржишних инспектора.
У областима које нису наведене у ставу 1. овог члана, тржишни надзор
врше надлежна министарства преко инспектора у складу са законом којим се
уређује тржишни надзор, односно посебним законом и прописом донетим на
основу тог закона.
Члан 38.
Надлежни органи су дужни да организују и спроводе надзор у складу са
законом којим се уређује тржишни надзор, овим законом, прописима донетим
на основу овог закона и другим техничким прописима који се односе на
производе у смислу овог закона.
Органи из става 1. овог члана, својим активностима и мерама које
предузимају у складу са законом, обезбеђују да производи на тржишту буду
безбедни, односно да производи који би, када се употребљавају у складу са
њиховом предвиђеном наменом или под условима који се могу разумно
предвидети и када су исправно уграђени и правилно се одржавају, могли да
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угрозе здравље и безбедност корисника или на неки други начин нису у складу
са прописаним и примењивим захтевима, буду повучени или да се забрани или
ограничи њихова доступност.
Надлежни орани из става 1. овог члана јесу органи чији је делокруг рада
на спровођењу активности и мера надзора утврђен законом којим се уређује
тржишни надзор односно посебним законом или другим прописом који уређује
захтеве за одређену категорију производа у смислу овог закона или уређује
надзор са аспекта специфичног типа ризика који производ може имати за
здравље и безбедност корисника, безбедност на раду, заштиту животне
средине или заштиту других аспеката јавног интереса.
Члан 39.
Надлежни орган спроводи активности надзора и предузима мере преко
инспектора (у даљем тексту: надлежни инспектор) који у вршењу надзора, осим
мера за које је овлашћен другим прописима, има овлашћење да:
1) захтева од испоручилаца информације и документацију, у писаном
или електронском облику, неопходне за доказивање усаглашености производа;
2) обавља одговарајуће провере и, где је то потребно и оправдано,
узима узорке производа и даје их на испитивање ради провере усаглашености
производа са прописаним техничким захтевима;
3) проверава да ли су извршени прописани прегледи који потврђују
безбедност производа током века употребе;
4) одреди испоручиоцу да предузме корективне радње у случају
утврђених неусаглашености у одређеном року;
5) захтева
да
се производи
означе прописаним
усаглашености, односно да се уклоне недозвољени знаци;

знацима

6) ограничи или забрани испоруку производа на тржишту и спроведе
додатне мере, у складу са законом, које ће осигурати да се ограничење или
забрана поштује;
7) одреди повлачење или опозивање производа који нису усаглашени
са прописаним захтевима;
8) обавести надлежно министарство које је донело технички пропис
који се односи на одређени производ ради предузимања одговарајућих мера;
9) одреди уништавање неусаглашених производа ако представљају
озбиљан ризик за безбедност, живот и здравље људи, животиња и биљака, као
и за заштиту животне средине.
Ако надлежни орган не располаже потребним ресурсима за вршење
провера или испитивања из става 1. тачка 2) овог члана, спровођење провере и
испитивања може пренети одговарајућем телу за оцењивање усаглашености.
Трошкове провере и испитивања усаглашености производа, као и друге
трошкове који настану у поступку надзора, сноси испоручилац ако се утврди да
производ није усаглашен са прописаним захтевима.
Жалба против решења којим је инспектор наложио предузимање мера из
става 1. овог члана не одлаже извршење решења.
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Поступање са производима који представљају ризик
Члан 40.
Надлежни орган тржишног надзора, уколико има довољно разлога да
верује да производ представља ризик за здравље и безбедност људи или за
други аспект заштите јавног интереса, проверава да ли производ испуњава
примењиве захтеве техничког прописа.
Испоручилац је дужан да сарађује са органом из става 1. овог члана.
Ако у вршењу провера из става 1. овог члана утврди да производ није
усаглашен са прописаним захтевима, надлежни инспектор, без одлагања
налаже испоручиоцу да предузме одговарајуће корективне радње како би
производ био усаглашен са тим захтевима, повучен или опозван у разумном
року, о чему одлучује сразмерно ризику који производ представља.
Надлежни инспектор о утврђеној неусаглашености из става 3. овог члана
обавештава именовано тело које је издало исправу о усаглашености за тај
производ, односно, када је то примењиво, надлежни орган који је издао или
признао исправу о усаглашености.
Испоручилац обезбеђује предузимање корективних радњи из става 3.
овог члана за све производе које је испоручио на тржишту, за које је утврђено
да представљају ризик.
Надлежни инспектор предузима мере за забрану или ограничавање
испоруке производа, односно повлачење или опозив производа, уколико
испоручилац не предузме корективне радње у року из става 3. овог члана.
На мере које надлежни инспектор предузима у складу са ставом 6. овог
члана примењују се одредбе о рестриктивним мерама из закона којим се
уређује тржишни надзор.
Поступање са усаглашеним производима који представљају
ризик
Члан 41.
Ако, након спроведених провера из члана 40. став 1. овог закона,
надлежни инспектор утврди да производ, иако је усаглашен са техничким
прописом, представља ризик за здравље и безбедност људи или за други
аспект заштите јавног интереса, налаже испоручиоцу да предузме одговарајуће
корективне радње како би обезбедио да производ, приликом стављања на
тржиште више не представља ризик или да буде повучен или опозван у
разумном року, о чему одлучује сразмерно ризику који тај производ
представља.
Испоручилац обезбеђује предузимање корективних радњи из става 1.
овог члана за све производе које је испоручио на тржишту, за које је утврђено
да представљају ризик.
Формална неусаглашеност производа
Члан 42.
Уколико
надлежни
инспектор
утврди
једну
од
формалних
неусаглашености, налаже испоручиоцу, у складу са прописаним обавезама,
отклањање неусаглашености у одређеном року.
Формална неусаглашеност из става 1. овог члана може бити:
1)

одсуство знака усаглашености;
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2) стављање знака усаглашености супротно одредбама овог закона и
прописа донетих на основу овог закона;
3) несачињавање декларације о усаглашености, односно
исправе о усаглашености у складу са захтевима техничког прописа;

друге

4) неисправно сачињавање декларације, односно друге исправе о
усаглашености у складу са захтевима техничког прописа;
5)

недоступност или некомплетност техничке документације;

6) друга неусаглашеност које је техничким прописом донетим на основу
овог закона прописана као формална неусаглашеност.
У случају да испоручилац не отклони формалну неусаглашеност у
одређеном року, надлежни инспектор предузима одговарајуће мере за
ограничавање или забрану испоруке производа на тржишту или за повлачење
или опозив производа са тржишта, у складу са законом којим се уређује
тржишни надзор.
Члан 43.
Изузетно од одредаба чл. 40-42. овог закона надлежни инспектор
предузима одговарајућу меру за ограничавање или забрану испоруке
производа на тржишту, којом се налаже повлачење или опозив производа, без
претходног налагања корективних радњи, за производе за које утврди да
представљају озбиљан ризик у складу са законом којим се уређује тржишни
надзор.
У случају формалне неусаглашености из члана 42. овог закона надлежни
инспектор неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка против
испоручиоца за кога је утврђено да је први пут испоручио на тржиште
формално неусаглашен производ, под условом да је неусаглашеност
отклоњена у року који је одредио надлежни инспектор.
Клаузула о јединственом тржишту
Члан 44.
Претпоставља се да роба која је законито стављена на тржиште државе
чланице Европске уније или Турске, или која је произведена и законито
стављена на тржиште државе која је уговорна страна Споразума о Eвропском
економском простору, испуњава захтеве прописане одговарајућим техничким
прописом којим се не преузимају захтеви хармонизованог законодавства ЕУ.
Примена техничког прописа из става 1. овог члана подлеже Уредби (ЕУ)
2019/515 Европског парламента и Савета од 19. марта 2019. године о
узајамном признавању робе која се законито ставља на тржиште у другој
држави чланици и укидању Уредбе (ЕЗ) бр. 764/2008.
Техничким прописом из става 1. oвог члана може се ближе уредити
начин примене клаузуле о јединственом тржишту.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај тело за оцењивање усаглашености - правно лице, које спроводи
оцењивање усаглашености без решења о именовању, ван обима именовања
или током суспензије (члан 17. став 1. и члан 20. став 6).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
100.000 до 150.000 динара и одговорно лице у телу за оцењивање
усаглашености - правном лицу.
Члан 46.
Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај
именовано тело за оцењивање усаглашености - правно лице ако:
1)
закона;

не достави обавештење у складу са обавезама из члана 18. овог

2)
закона.

не поступи по налогу надлежног министра из члана 20. став 5. овог

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
50.000 до 100.000 динара и одговорно лице у именованом телу за оцењивање
усаглашености - правном лицу.
Члан 47.
Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
испоручилац –правно лице, ако испоручи производ који није усаглашен са овим
законом у вези са одредбама чл. 23 - 31. и чл. 40 - 42. или ако испоручи
производ за који надлежни инспектор утврди да представља озбиљан ризик у
смислу члана 43. овог закона.
За прeкршај из става 1. овог члана казнићe сe новчаном казном од 5.000
до 150.000 динара и одговорно лицe у правном лицу - испоручиоцу.
За прeкршај из става 1. овог члана казнићe сe новчаном казном од
10.000 до 500.000 динара и прeдузeтник - испоручилац.
Члан 48.
Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
власник производа - правно лице ако стави у употребу, односно омогући
употребу производа за који нису извршени прописани прегледи којима је
потврђена његова усаглашеност током века употребе (члан 31. став 1).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
10.000 до 500.000 динара и власник производа - предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000
до 150.000 динара и власник производа - физичко лице.
Члан 49.
О резултатима извршених провера и предузетим мерама из члана 40.
став 3. овог закона, ако је то утврђено техничким прописом, обавештавају се
Европска комисија и државе чланице Европске уније, у складу са законом којим
се уређује тржишни надзор, ако надлежни орган тржишног надзора сматра да
утврђена неусаглашеност производа може да има последице и изван
територије Републике Србије.
О предузетим мерама члана 40. став 6. и члана 41. став 1. овог закона,
ако је то утврђено техничким прописом, без одлагања се обавештавају
Европска комисија и државе чланице Европске уније у складу са законом којим
се уређује тржишни надзор.
Обавештење о предузетим мерама из члана 40. став 6. садржи све
расположиве детаљне информације, укључујући податке неопходне за
идентификацију неусаглашеног производа, податке о пореклу производа,
природи неусаглашености и повезаних ризика, врсти и трајању предузетих
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мера, изјашњењима и аргументацији које је доставио испоручилац, а нарочито
закључке органа тржишног надзора о томе да ли је неусаглашеност производа
настала као последица:
1) неиспуњења прописаних захтева за заштиту здравља и безбедности
или заштиту другог аспекта јавног интереса обухваћеног техничким прописом
или
2) недостатака
у
стандардима
који
пружају
усаглашености у складу са одредбама техничког прописа.

претпоставку

Када је то предвиђено техничким прописом, уколико су надлежни органи
тржишног надзора обавештени да је у некој држави чланици Европске уније
предузета мера из члана 40. став 6. овог закона, обавештавају Европску
комисију и државе чланице Европске уније, у складу са законом којим се уређује
тржишни надзор, о свим мерама које су предузели, као и о свим додатним
информацијама којима располажу у вези са неусаглашеношћу предметног
производа, а у случају неслагања са предузетом националном мером у држави
чланици Европске уније, могу доставити и приговоре.
Ако, у року утврђеном у техничком пропису, Европска комисија или
државе чланице Европске уније нису поднеле приговоре на националну меру
предузету у складу са чланом 40. став 6. овог закона, та мера се сматра
оправданом, а ако су поднети приговори спроводи се заштитни поступак
Европске уније чији је резултат одлука Европске комисије о оправданости
предузете националне мере.
Уколико се национална мера предузета у другој држави чланици
Европске уније сматра оправданом у складу са ставом 5. овог члана, надлежни
органи тржишног надзора предузимају одговарајуће рестриктивне мере, као
што је повлачење предметног производа са тржишта Републике Србије.
У случају да је, након спровођења заштитног поступка Европске уније,
Европска комисија одлучила да је мера коју је предузео надлежни орган
тржишног надзора у складу са чланом 40. став 6. овог закона неоправдана, тај
орган је дужан да повуче такву меру.
Обавештење о предузетим мерама из члана 41. став 1. садржи све
расположиве детаљне информације, а нарочито податке неопходне за
идентификацију производа, податке о пореклу и ланцу испоруке производа,
природи ризика које производ представља, као и врсти и трајању предузетих
мера.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
До доношења техничких и других прописа на основу овог закона,
односно других закона, примењују се технички и други прописи који су донети
на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09).
Члан 51.
До доношења техничких прописа којима се утврђују захтеви које морају
да испуне именована тела за оцењивање усаглашености у складу са овим
законом, односно до доношења прописа из члана 15. овог закона, оцењивање
усаглашености обављаће тела за оцењивање усаглашености која су
именована, овлашћена, односно акредитована до дана ступања на снагу овог
закона, на основу одговарајућег техничког или другог прописа донетог на
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основу Закона о техничким захтевима за производе
усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09).

и

оцењивању

У случају да је посебним законом или прописима донетима на основу тог
закона, прописано да се поступци овлашћивања, или давања одобрења за
спровођење одређених поступака оцењивања усаглашености, спроводе на
основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), од дана ступања на снагу
овог закона ти поступци се спроводе према одредбама овог закона којима се
прописује поступак именовања тела за оцењивање усаглашености.
Надлежно министарство ће закључити протокол о сарадњи са АТС,
којим ће се утврдити међусобна сарадња од заједничког интереса, а посебно у
погледу надзора над радом акредитованих именованих тела за оцењивање
усаглашености из члана 19. овог закона и информисања надлежног
министарства о одржавању компетентности тих тела у оквиру додељених
обима акредитације, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 52.
Од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора о
оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са
Европском унијом (у даљем тексту: АСАА споразум) или ако тај уговор не буде
закључен, од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије
Европској унији, израз: „на српском језику” из члана 24. став 1. тачка 8), члана
26. став 1. тачка 5) и члана 27. став 1. тачка 2) овог закона замењује се
изразом: „на српском језику, односно на језику који надлежни орган и потрошач,
односно крајњи корисник може лако разумети, како је одређено у држави
чланици Европске уније у којој се производ испоручује на тржишту”, речи:
„Република Србија” у члану 3. став 1. тач. 2), 3) и 5) - 7) овог закона, у
употребљеном падежу, замењују се речима: „Европска унија”, у истом падежу,
речи: „других држава” у члану 3. став 1. тачка 6) овог закона, замењују се
речима: „трећих држава”, речи: „именовано, односно нотификовано тело” из
члана 10. овог закона, у употребљеном падежу, имаће значење: „нотификовано
тело”, у истом падежу.
Од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије
Европској унији, односно од дана ступања на снагу одговарајућих одредаба тог
споразума, престају да се примењују одредбе члана 12. ст. 4. и 5. и члана 32.
овог закона.
Члан 53.
Од дана ступања на снагу АСАА споразума, или ако тај уговор не буде
закључен, од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије
Европској унији, на производе на које се примењује хармонизовано
законодавство ЕУ уместо Српског знака усаглашености из члана 14. овог закона
ставља се СЕ знак, уколико је то прописано техничким прописом.
На стављање СЕ знака на производе из става 1. овог члана примењују
се одредбе члана 14. овог закона.
Члан 54.
До доношења подзаконских аката прописаних овим законом примењују
се подзаконска акта донета на основу Закона о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), и
то:
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1) Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака
усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09 и 23/17);
2) Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/09);
3) Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова
усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09 и 110/16);
4) Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се
односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде
(„Службени гласник РС”, бр. 45/10 и 114/15);
5) Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на
техничке прописе („Службени гласник РС”, број 33/10).
Влада ће прописе из члана 8. став 5, члана 11. став 4, члана 14. став 5,
члана 15. став 3, члана 21. став 7, члана 32. став 4. и члана 35. став 3. овог
закона донети у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Прописе из члана 12. став 10. и члана 33. став 4. овог закона министар
надлежан за послове који се односе на техничке прописе донеће у року од 18
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 55.
Одредбе чл. 21, 44. и 49. овог закона почињу да се примењују од дана
ступања на снагу АСАА споразума или ако тај уговор не буде закључен, од
дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији.
Члан 56.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”,
број 36/09) и Правилник о садржини обрасца на коме се објављује списак
српских стандарда на које се позива технички пропис („Службени гласник РС”,
бр. 110/09 и 14/12).
Члан 57.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1.
тачка 6. Устава Републике Србије, којим се утврђује да Република Србија,
уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште, правни положај
привредних субјеката и систем обављања појединих привредних и других
делатности.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Област техничког законодавства је до сада била уређена Законом о
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09), као и подзаконским актима донетим на основу тог
закона. Овај закон је у био делимично усаглашен са европском регулативом у
овој области која је важила у време његовог доношења.
Након периода примене овог закона у трајању од осам година, пракса је
показала да је у циљу ефикаснијег обављања послова из области техничког
законодавства неопходно прописати нова законска решења. Ово нарочито
имајући у виду потребу даљег усаглашавања техничког законодавства у
Републици Србији са регулативом и праксом која се примењује у Европској
унији, односно са одредбама Одлуке ЕУ бр. 768/2008 Европског парламента и
Савета од 9. јула 2008. године о заједничком оквиру за трговање производима и
укидању одлуке 93/465/ЕЕЗ (Decision No 768/2008/EC of the Еuropean Parliament
and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of
products, and repealing Council Decision 93/465/EEC). Ова потреба је нарочито
дошла до изражаја након билатералног и експланаторног скрининга за
Поглавље 1 – Слобода кретања роба, одржаних у 2014. години, те након
припреме и достављања Европској комисији Предлога Стратегије и Акционог
плана за хармонизовану област у оквиру припреме за отварање тог
преговарачког поглавља, у децембру 2016. године.
У складу са важећим законом, министарство надлежно за послове
привреде - Министарство привреде обавља послове који се односе на техничке
прописе, што укључује прописивање основа за доношење техничких прописа и
оцењивање усаглашености производа, припрему и доношење техничких
прописа, именовање тела за оцењивање усаглашености, пријављивање
техничких прописа и тела за оцењивање усаглашености, признавање
иностраних исправа о усаглашености и спровођење других активности које су у
функцији подршке наведеним пословима.
С обзиром да се овим законом системски уређује област техничког
законодавства, пословање привредних субјеката у Републици Србији и заштита
здравља и безбедности потрошача, предлагач кроз текст Предлога закона
дефинише правни основ за унапређивање техничког законодавства,
усклађивање са најбољом праксом ЕУ и савременим стандардима у области
технике, побољшање услова за пословање и развој српске привреде, као и
смањивање нелојалне конкуренције и уклањање неоправданих препрека
трговини. Такође, Предлогом закона се омогућава унапређивање заштите
јавних интереса као што је заштита здравља и безбедности потрошача и других
корисника, заштита имовине, заштита животне средине и заштиту на раду.
Анализа примене важећег закона је идентификовала
проблеме у вези са функционисањем и имплементацијом

одређене
техничког
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законодавства: (1) неусаглашеност одређеног броја производа који се
испоручују на тржиште, (2) неуједначен учинак именованих тела и (3) сложеност
и неадекватност дела важећих техничких прописа (4) неодговарајући или
недовољан правни основ у важећем закону за формулисање одредаба
појединих категорија подзаконских аката.
Оцењено је да ће се значајан део ових проблема решити настављањем
усклађивања са важећим законодавством ЕУ у овој области, што се посебно
односи на пуну хармонизацију са Одлуком ЕУ бр. 768/2008, те бројне секторске
директиве обједињене у тзв. Новом пакету за трговање производима, упутством
и водичима ЕУ, посебно „Blue Guide” („Плави водич”) о спровођењу правила ЕУ
о производима из 2016. године. Такође, јавила се потреба и за прецизирањем
одредби које, независно од заједничког тј. хармонизованог законодавства ЕУ,
представљају правни основ за уређивање тзв. нехармонизоване области,
односно техничких прописа који су искључиво националног типа, а у складу са
Уредбом ЕУ 764/2008.
Поменути прописи ЕУ су донели важне новине у техничком
законодавству, које укључују и пооштрене захтеве за испуњавање услова за
именовање тела за оцењивање усаглашености, додатне режиме у вези са
тржишним надзором, појачану одговорност и прецизиране обавезе
испоручилаца у функцији заштите безбедности потрошача и корисника, посебно
у вези са документацијом која прати производ на тржишту као и и обавезом
јачања сарадње привредника са органима тржишног надзора.
Истовремено се јавила и потреба за растерећењем привредника
посебно у вези са обавезама административне природе које нису неопходне са
становишта реалног обезбеђивања испуњености безбедносних захтева, или
представљају непотребне препреке трговини, или не узимају у довољној мери
статус малих и средњих предузећа приликом прописивања одређених обавеза.
Имајући у виду све горенаведено, оцењено је да само доношењем новог
закона могу бити превазиђени уочени проблеми у примени, нарочито ако се
узме у обзир да је више од две трећине одредби важећег закона потребно
изменити како би се постигао планирани ефекат.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Чл. 1-3. овог закона прописују предмет, подручје примене и значење
појединих израза. Овај закон уређује начин прописивања техничких захтева за
производе, начин оцењивања усаглашености производа са захтевима
техничких прописа, обавезе испоручилаца и власника производа, претпоставка
усаглашености, клаузула о јединственом тржишту, важење иностраних исправа
о усаглашености, обавештавање о техничким прописима и поступцима
оцењивања усаглашености, општи захтеви за именовање и обавезе
именованих тела, нотификација тела за оцењивање усаглашености и техничких
прописа, вођење регистара, као и вршење надзора над спровођењем овог
закона и прописа донетих на основу овог закона.
У погледу примене и односа према другим законима потребно је
нагласити да је ово „кровни” закон за прописивање техничких захтева, при чему
се мора имати у виду да се технички прописи могу припремати и доносити и на
основу посебних (секторских) закона. Све ово чини „регулисано подручје” у
погледу безбедности производа. У случају да за поједине производе нису
прописани технички захтеви по напред наведеним основама, у погледу
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безбедности производа на тржишту и током употребе примењиваће се Закон о
општој безбедности производа.
Овај закон се примењује на све производе, осим на производе за које су
технички захтеви уређени посебним законима и прописима донетим на основу
тих закона. Уколико су технички захтеви за поједине производе прописани на
основу посебних закона и прописа донетих на основу тих закона, а тим
законима и прописима нису уређена поједина питања која уређује овај закон, на
та питања се примењују одредбе овог закона.
Одредбе овог закона којима се уређује начин доношења техничких
прописа, вођење регистара, клаузула о јединственом тржишту, поступак и
начин именовања тела за оцењивање усаглашености, поступак и начин
нотификације тела за оцењивање усаглашености, поступак и начин надзора
над именованим и нотификованим телима и нотификација техничких прописа,
примењују се и на производе за које су технички захтеви уређени посебним
законима и прописима донетим на основу тих закона.
Неопходно је да поједине одредбе овог закона задрже универзални
карактер ради централизованог вођења регистра техничких прописа и
пријављивања техничких прописа у складу са међународним обавезама, као и
ради пријављивања именованих тела за оцењивање усаглашености.
У погледу терминологије (члан 3.) законодавац се руководио изразима и
дефиницијама из референтних докумената (српски и међународни стандарди,
документи ЕУ), али уз неопходне измене и прилагођавање садржини и
потребама овог закона.
Чл. 4-6. овог закона уређују појам техничког прописа, начин доношења
техничког прописа и начин прописивања техничких захтева, као најважнијег
елемента техничког прописа, чиме производ у смислу безбедности, постаје део
регулисаног подручја на тржишту. Потребно је нагласити да регулисано
подручје постоји само када су технички захтеви директно или индиректно
садржани у техничком пропису. Кад су технички захтеви део стандарда на који
се не позива нити један технички пропис, ради се о нерегулисаном подручју, а
испуњавање тих техничких захтева унапређује квалитет производа, али не
обавезује произвођача на примену истих. Код регулисаног подручја технички
захтеви се прописују као обавезни, али само кад је то неопходно ради
безбедности, при чему се мора водити рачуна о помирењу два, по правилу
конфронтирана циља, од којих је један безбедност производа, а други
избегавање препрека трговини.
Члан 7. уређује тзв. претпоставку усаглашености, односно да се
техничким прописом може прописати да се претпоставља да је производ
усаглашен са прописаним техничким захтевима ако је усаглашен са
одговарајућим српским стандардима којима су преузети хармонизовани
стандарди, или, уколико нема таквих стандарда у одређеној области, другим
релевантним стандардима или техничким спецификацијама за ту област.
Списак српских стандарда или техничких спецификација саставља министар
који руководи радом надлежног министарства (у даљем тексту: надлежни
министар) и објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Чл. 8-10. уређују прописивање оцењивања усаглашености, што
представља други важан елеменат техничког прописа. Пошто се техничким
прописом утврде технички захтеви за поједине производе, потребно је утврдити
и одговарајуће поступке оцењивања усаглашености производа са тим
захтевима, а такође и дефинисати ко их и на који начин спроводи. У зависности
од група производа и опасности које производ може представљати, Закон
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предвиђа различите субјекте који могу спроводити поступке оцењивања
усаглашености, и то: произвођача, именовано, односно нотификовано тело за
оцењивање усаглашености (лабораторија, контролно или сертификационо
тело) или државу (орган државне управе) за производе који представљају
највеће ризике. Закон, такође, предвиђа да ће се техничким прописом одредити
и врсте исправе о усаглашености коју је произвођач, заступник, односно
увозник, дужан да за одређени производ сачини или обезбеди, пре његовог
стављања на тржиште или употребу.
Такође, овај закон предвиђа да се техничким прописом може прописати
да поједине активности оцењивања усаглашености спроводи тело за
оцењивање усаглашености акредитовано у складу са одговарајућим српским
стандардом који садржи захтеве за тела за оцењивање усаглашености.
Овај закон предвиђа и да се начин спровођења оцењивања
усаглашености, начела и главни принципи оцењивања усаглашености, начин
одређивања трошкова оцењивања усаглашености, модули и исправе о
усаглашености уређују прописом који доноси Влада.
Такође, овај закон уређује начела прописивања поступака оцењивања
усаглашености и модула у хармонизованој области тако да модул буде
одговарајући за одређени производ, односно групу производа, да модул буде
одговарајући у односу на врсту, природу и степен ризика који представља,
односно који може представљати производ, ако је обавезно учешће независне
треће стране, произвођачу се омогућује избор између модула оцењивања
усаглашености којима се обезбеђује гаранција квалитета и модула
сертификације производа, као и избегавање модула којима се намеће
превелико оптерећење у односу на ризике за производе на које се односи
технички пропис.
Чл. 11-13. уређује се оцењивање усаглашености које спроводи
произвођач, именовано тело и орган државне управе. У циљу смањења
трошкова произвођача, тренд је да се држава повлачи из улоге субјекта који
спроводи оцењивање усаглашености (нпр. код широке лепезе техничких
производа). Тако, овај закон прописује да у складу са захтевима техничког
прописа произвођач може самостално да изврши оцењивање усаглашености
сопственог производа са захтевима из техничког прописа и да о томе сачини
декларацију о усаглашености, као и да обезбеди потребну техничку
документацију.
У техничком пропису којим је преузето хармонизовано законодавство ЕУ,
уколико
поједине
активности
оцењивања
усаглашености
спроводи
акредитовано тело у саставу произвођача, то тело мора да буде организовано
као засебна организациона јединица, не сме да учествује у изради, испоруци,
монтажи, коришћењу или одржавању производа чију усаглашеност оцењује и
може да пружа услуге искључиво произвођачу у чијем се саставу налази.
Предлогом закона је предвиђено да ће се посебни захтеви за
акредитована тела у саставу произвођача ближе уредити прописом који доноси
Влада.
Такође, Предлог закона прописује да, у складу са захтевима техничког
прописа, именовано тело за оцењивање усаглашености као „независна трећа
страна”, потврђује усаглашеност производа пре његовог стављања на тржиште.
Правни поредак захтева од произвођача да се, у циљу потврђивања
усаглашености његовог производа са прописаним захтевима, обрати телу које
је за те послове именовало надлежно министарство. У том делу држава само
прописује правила, а на произвођачу је слобода избора које тело ће изабрати.
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Када је посебним законом или техничким прописом утврђено да
оцењивање усаглашености спроводи орган државне управе, надлежни орган
државне управе спроводи оцењивање усаглашености у складу са поступцима
утврђеним тим прописом.
Када је посебним законом или техничким прописом утврђено да
оцењивање усаглашености спроводи орган државне управе, тим прописом се
може прописати да за потребе тог органа одређене активности оцењивања
усаглашености спроводи овлашћено, одобрено или друго тело за оцењивање
усаглашености, коме је тај орган одобрио активности оцењивања
усаглашености.
Чланом 14. Предлога закона прописан је Српски знак усаглашености, као
и означавање производа овим знаком, ако је то утврђено техничким прописом.
Чл. 15-22. уређују се питања која се односе на опште захтеве за
именовање тела за оцењивање усаглашености, обавезе именованог тела у
вези са ангажовањем подизвођача, доношење решења о именовању тела за
оцењивање усаглашености, обавештења која доставља именовано тело,
надзор над радом именованих тела, суспензију или одузимање именовања,
нотификацију тела за оцењивање усаглашености Европској комисији и
државама чланицама Европске уније, као и посебни захтеви за орган надлежан
за нотификацију. Уређивање ових питања је од нарочитог значаја за
преношење, као и за спровођење европских директива новог приступа
заснованих на Одлуци 768/2008/ЕЗ.
Чланом 15. су предвиђени општи захтеви за именовање. Држава
задржава право да регулише питања компетентности тела за оцењивање
усаглашености и да њихову оспособљеност за спровођење послова
оцењивања усаглашености утврди у поступку именовања. У односу на решења
из важећег закона, предвиђено је да се техничким прописом морају уредити и
захтеви за именовано тело у погледу његовог правног статуса, као и захтеви
који се односе на одговорност именованог тела за активности које поверава
подизвођачу.
Чл. 16. и 18. уређују се обавезе именованих тела у вези са ангажовањем
подизвођача и обавештавањем, у складу са Одлуком 768/2008/ЕЗ. Ове одредбе
су углавном непромењене у односу на решења из важећег закона и
подзаконских аката, осим одредбе из члана 18. став 3. Предлога закона којом
се предвиђа могућност да се техничким прописом уреди међусобно
обавештавање именованих тела у вези са резултатима оцењивања
усаглашености.
Чланом 17. уређује се доношење решења о именовању тела за
оцењивање усаглашености од стране надлежног министра. Новина у односу на
решења из важећег закона јесте у томе да решење о именовању може бити
временски ограничено или донето под раскидним или одложним условом. Овим
чланом уређује се и улога акредитације у поступку именовања. Законодавац је
предвидео да се при доношењу решења о именовању узима у обзир
сертификат о акредитацији који је издало Акредитационо тело Србије, у мери у
којој су прописани поступци оцењивања усаглашености обухваћени обимом
акредитације, као и да се узима у обзир испуњеност захтева српских стандарда
којима су преузети релевантни хармонизовани стандарди који садрже захтеве
за тела за оцењивање усаглашености, у мери у којој су ти захтеви обухваћени
наведеним стандардима. Истовремено, уважен је принцип да акредитација не
мора бити и једино средство за утврђивање компетентности тела за
оцењивање усаглашености.
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Чл. 19. и 20. Предлога закона уређује се надзор над радом именованих
тела, односно надзор над испуњавањем прописаних захтева за именовање
тела за оцењивање усаглашености и над извршавањем прописаних обавеза
именованих тела. Предвиђена је и могућност суспензије или одузимања
именовања телу за оцењивање усаглашености, ако надлежни министар утврди
да именовано тело више не испуњава прописане захтеве за именована тела
или да не извршава своје обавезе, односно да извршава обавезе на начин који
није у складу са одредбама овог закона и техничког прописа на основу којег је
донето решење о именовању. Новина је и одредба којом надлежни министар,
приликом доношења решења о одузимању именовања, може одлучити о
периоду у коме тело за оцењивање усаглашености коме се одузима именовање
не може поднети нови захтев за именовање, при чему је прописан период од
најмање две године од дана правноснажности решења о одузимању
именовања.
Чл. 21. и 22. уређују се питања у вези са нотификацијом тела за
оцењивање усаглашености Европској комисији и државама чланицама ЕУ, у
складу са Одлуком 768/2008/ЕЗ. Ово је због тога што у делу техничког
законодавства којим се преузима хармонизовано законодавство ЕУ мора бити
предвиђено да оцењивање усаглашености, од дана приступања Републике
Србије Европској унији, спроводи, односно у њему учествује у складу са
захтевима преузетог хармонизованог законодавства ЕУ, тело за оцењивање
усаглашености које је нотификовано Европској комисији и државама чланицама
ЕУ, тј. нотификовано тело. Предлогом закона се предвиђа централизована
нотификација тела за оцењивање усаглашености, односно да је орган
надлежан за нотификацију министарство надлежно за послове техничких
прописа, стандардизације, акредитације, мера и драгоцених метала. Међутим,
Предлогом се прописује да орган надлежан за нотификацију може
нотификовати искључиво тела за оцењивање усаглашености која су именована
од стране надлежног министра. Из наведеног произлази да се утврђивање
испуњености прописаних захтева за нотификована тела и надзор над радом тих
тела поверава надлежном министарству (министарству надлежном за
доношење техничког прописа), али да орган надлежан за нотификацију остаје
одговоран за примену прописаних поступака за оцењивање и нотификацију, као
и надзор над радом тела за оцењивање усаглашености, у складу са Одлуком
768/2008/ЕЗ. Предвиђено је да ће се поступак нотификације тела за
оцењивање усаглашености, начин утврђивања испуњености прописаних
општих и посебних захтева за нотификована тела, надзор над радом тих тела,
као и суспензија и повлачење нотификације уредити прописом који доноси
Влада. У члану 22. прописују се посебни захтеви за надлежне органе у вези са
обављањем послова нотификације у складу са Одлуком 768/2008/ЕЗ.
Чл. 23. до 31. уређују се обавезе испоручилаца и власника производа.
Чланом 23. утврђује се општа обавеза да производи који се испоручују
на тржишту и стављају у употребу морају испуњавати захтеве свих техничких
прописа који се односе на те производе. Прописује се и одговорност
испоручилаца за усаглашеност производа које испоручује на тржишту у
зависности од своје улоге у ланцу испоруке, као и за тачност и потпуност
података које пружају о производима које испоручују на тржишту.
Може се уочити да се одредбама члана 23. не покрива само стављање
на тржиште већ све фазе у ланцу испоруке, па је самим тим производ под
надзором током ланца испоруке, али и у употреби.
Основни циљ овог закона је да се на тржиште стављају, односно
испоручују производи који су усаглашени са техничким и другим захтевима, а
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пре свега оним безбедносним и другим захтевима којима се штите основне
вредности друштва које представљају јавни интерес (нарочито живот, здравље
и безбедност људи, заштита животне средине и имовине).
Улоге, тј. опште обавезе различитих испоручилаца производа
(произвођача, заступника, увозника и дистрибутера) уређују се чл. 24. до 27.
Предлога закона. Најважнија је улога произвођача, који је одговоран за
пројектовање и израду производа, па су стога и његове обавезе највеће.
Предвиђено је да произвођач заступнику може, писаним овлашћењем, пренети
своје обавезе, али не и обавезу обезбеђивања да је производ који ставља на
тржиште пројектован и израђен у складу са прописаним захтевима, као ни
сачињавање техничке документације. Имајући у виду да су и увозници лица која
стављају производе на тржиште, и то производе из других земаља, њихове
одговорности и обавезе у великој мери одговарају одговорностима и обавезама
произвођача. На крају, обавезе дистрибутера су, између осталог, да поступају
савесно у погледу прописаних захтева за производе како би обезбедили да на
тржишту испоручују искључиво производе који су усаглашени са тим захтевима.
У односу на решења из важећег закона, обавезе испоручилаца су општије и
бројније и даје се овлашћење за њихово детаљније уређивање у техничком
пропису, у складу са потребама у различитим производним секторима.
Чл. 28-29. утврђују се посебне обавезе увозника и дистрибутера, ако
стављају на тржиште производе под својим именом или трговачким знаком или
измене производ који је већ стављен на тржиште, у мери која утиче на
усаглашеност са захтевима из техничких прописа.
Члан 30. представља ново решење, у складу са Одлуком 768/2008/ЕЗ, за
утврђивање ланца испоруке производа, с обзиром да се прописује обавеза
испоручилаца да чувају и да, на захтев надлежног инспектора, достављају
податке о свим испоручиоцима од којих су набавили производе, као и о свим
испоручиоцима којима су испоручили производе.
Чланом 31. прописано је да власник производа, за који је техничким
прописом утврђена обавеза прегледа ради потврђивања усаглашености
производа током века употребе, може да стави у употребу тај производ,
односно да омогући употребу тог производа, само ако су извршени прописани
прегледи којима је потврђена његова усаглашеност. Ово је предвиђено како би
се поједине европске директиве у целости могле преузети, нпр. за лифтове или
опрему под притиском. Овим одредбама даје се могућност да се прегледима
проверава да ли производ и током века употребе задовољава захтеве у
погледу безбедности. Нижи, али ипак безбедан, ниво техничких захтева може
бити прописан за „век употребе” производа, а мора се обезбедити одговарајућа
компетентност тела које врши прописане прегледе. Прописује се да ове
прегледе могу вршити именована или акредитована тела за оцењивање
усаглашености или органи државне управе. Новина у односу на решења из
важећег закона јесте одредба којим се прописује да се, ако се технички пропис
примењује на сложен производ, односно постројење, тим прописом може
утврдити обавеза власника да чува прописану документацију, као и да докаже
усаглашеност у случају основане сумње у усаглашеност. Ова одредба је
неопходна за обезбеђивање пуне примене одредаба из појединих европских
директива које се у одређеној мери примењују и на постројења, као што је нпр.
директива у области електромагнетске компатибилности.
Чланом 32. Предлога закона прописано је важење иностраних исправа о
усаглашености. Предвиђено је да исправа о усаглашености коју је издало
инострано тело за оцењивање усаглашености, важи у Републици Србији ако је
издата у складу са потврђеним међународним споразумима чији је потписник
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Република Србија. Овим чланом прописани су и услови под којима надлежни
министар може решењем признати важење иностране исправе о
усаглашености. Овим чланом Предлога закона предвиђено је и да на основу
решења о признавању иностране исправе из става 2. овог члана, произвођач,
заступник или увозник ставља Српски знак усаглашености, уколико је то
прописано српским техничким прописом. Такође, предвиђено је и да се начин и
поступак признавања исправа из става 2. овог члана уређује прописом који
доноси Влада. Предвиђено је и да се на питања која овим законом нису
посебно уређена, а односе се на поступак признавањa важења иностране
исправе, примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.
Чланом 33. Предлога закона прописана је надлежност Министарства за
вођење одређених регистара, као и да ће поступак уписа у регистар, садржину
и начин вођења регистара, ближе прописати министар надлежан за послове
који се односе на техничке прописе.
Члан 34. Предлога закона прописује нотификацију техничких прописа у
припреми, одговарајућим органима, у складу са правилима међународних и
европских споразума чији је Република Србија потписник.
Чланом 35. Предлога закона прописано је пружање информација
домаћим и страним правним и физичким лицима и другим заинтересованим
странама, од стране Министарства, као информативног центра за производе.
Члан 36. прописује основ за формирање Савета за квалитет, као стручно
саветодавног тела са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у
Републици Србији
Члан 37. прописује организацију активности и предузимање мера у
оквиру тржишног надзора.
Члан 38. предвиђа прописе по којима су надлежни органи дужни да
организују и спроводе надзор, циљеве које постижу својим активностима и
мерама које предузимају у складу са законом, као и ближе одређивање тих
органа.
Члан 39. прописује овлашћења надлежног инспектора у вршењу
надзора, осим мера за које је овлашћен другим прописима.
Чл. 40. и 41. прописују поступање са производима који представљају
ризик, као и поступање са усаглашеним производима који представљају ризик.
Члан 42. утврђује формалну неусаглашеност производа.
Члан 43. прописује да се изузетно од одредаба чл. 40. до 42. Предлога
закона, предузимају одговарајуће мере од стране надлежног инспектора, за
ограничавање или забрану испоруке производа на тржишту, повлачење или
опозив производа, без претходног налагања корективних радњи, за производе
за које утврди да представљају озбиљан ризик у складу са законом којим се
уређује тржишни надзор.
Члан 44. утврђује клаузулу о јединственом тржишту .
Чл. 45. до 48. прописане су казнене одредбе и то за прекршаје, а висина
казни је сразмерна тежини опасности коју производ може представљати.
Члан 49. прописује поступање уколико је утврђена неусаглашеност
производа, која може да има последице и изван територије Републике Србије.
Чл. 50-56. садрже прелазне и завршне одредбе. Прописано је да се до
доношења техничких и других прописа на основу овог закона, односно других
закона, примењују технички и други прописи који су донети на основу Закона о
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техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09). Предвиђено је и да тела за оцењивање усаглашености
која су именована, овлашћена, односно акредитована до дана ступања на снагу
овог закона, настављају са радом до доношења техничких прописа, којима се
утврђују захтеви које морају да испуне именована тела за оцењивање
усаглашености у складу са овим законом, односно до доношења прописа из
члана 15. овог закона. Прописује се и рок Влади, за доношење свих потребних
подзаконских аката за спровођење овог закона, као и период важења раније
донетих подзаконских аката. Овим одредбама такође је установљено да даном
ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09),
као и Правилник о садржини обрасца на коме се објављује списак српских
стандарда на које се позива технички пропис („Службени гласник РС”, бр.
110/09 и 14/12).
Чланом 57. прописано је да закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета
Републике Србије.
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Извештај о спроведеној анализи ефеката Предлога закона о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености
ПРИЛОГ 2:
Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање
промене која се предлаже
1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови
показатељи прате и које су њихове вредности?
Министарство привреде води регистар именованих тела за оцењивање
усаглашености, а који садржи: број решења о именовању тела за оцењивање
усаглашенсти, датум доношења решења о именовању тела за оцењивање
усаглашенсти, назив министарства које је донело решење, пословно име и
адресу седишта тела за оцењивање усаглашености, технички пропис,
производ/група производа на које се решење односи, обим именовања, датум
престанка важења решења, као и овлашћено лице одговорно за потписивање
исправа о усаглашености. Наведени регистар редовно се ажурира, а тренутни
број именованих тела је 56.
Према Регистру иностраних исправа и знакова усаглашености које води
Министарство привреде, а који се такође редовно ажурира, укупан број
признатих иностраних исправа је 158 од којих је тренутно важећих 96.
Именована тела за оцењивање усаглашености у складу са посебним
прописима донетим у складу са Законом о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености воде Евиденцију о издатим потврдама о
усаглашености. У вези наведеног наводимо следеће примере:
У 2019. години према Правилнику о електромагнетској компатибилности
-Југоинспект а.д. Београд, је издао 1020 потврда о усаглашености
-Квалитет а.д. је издао 250 потврда о усаглашености
У 2020. години према Правилнику о електромагнетској компатибилности,
Југоинспект а.д. Београд, је издао 650 потврда о усаглашености
-Квалитет а.д. је издао 230 потврда о усаглашености
Институт за нуклеарне науке Винча, је према Правилнику о опреми и заштитним
системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
у периоду 2018-2020 издао укупно 685 потврда о усаглашености.

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ
јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог
документа јавне политике или прописа и образложити због чега добијени
резултати нису у складу са планираним вредностима?
У области оцењивања усаглашености спроводи се Закон о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник
РС”, број 36/2009 – у даљем тексту: Закон), и подзаконски акти донети на
основу тог закона.
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Наведеним законом, створени су правни предуслови за усаглашавање
прописа са европским техничким законодавством, уколико прописивање
техничких захтева за производе није прописано посебним законима.
Истовремено, овај закон омогућава и прописивање техничких захтева за
производе у областима у којима не постоје хармонизовани прописи на нивоу
ЕУ.
За спровођење овог закона донето је више подзаконских аката, којима су
ближе уређени: начин спровођења оцењивања усаглашености; начин
именовања и овлашћивања ТОУ; начин признавања иностраних исправа и
знакова усаглашености; поступак пријављивања и начин информисања који се
односе на техничке прописе, поступке оцењивање усаглашености и стандарде;
начин стављања знакова усаглашености на производе, као и употреба знакова
усаглашености; садржина и начин вођења регистара који се односе на техничке
прописе и садржина обрасца на коме се објављује списак српских стандарда на
које се позива технички пропис.
Након периода примене овoг закона у трајању од осам година, пракса је
показала да је у циљу ефикаснијег обављања послова из области техничког
законодавства неопходно прописати нова законска решења. Детаљном
анализом идентификовани су бројни проблеми у вези са функционисањем и
имплементацијом техничког законодавства:
(1) неусаглашеност одређеног броја производа који се испоручују на тржиште, а
што је новим законским решењем ближе уређено одредбама које се односе на
област тржишног надзора. (2) сложеност и неадекватност дела важећих
техничких прописа (3) неодговарајући или недовољан правни основ у важећем
закону за формулисање одредаба појединих категорија подзаконских аката.
Наведени закон, такође је, само делимично усаглашен са европском
регулативом у овој области.
3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за
промену која се предлаже и у чему се тај значај огледа?
Утврђивање Предлога закона планирано је трећом ревизијом
Националног програмa за усвајање правних тековина Eвропске уније (NPAA),
као и Планом рада Владе за 2021. годину.
4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе?
Представити узроке и последице проблема.
Као што је претходно наведено, важећи закон само је делимично
усаглашен са европском регулативом у овој области која је важила у време
његовог доношења. Након периода примене овог закона у трајању од осам
година, пракса је показала да је у циљу ефикаснијег обављања послова из
области техничког законодавства неопходно прописати нова законска решења.
Ово нарочито имајући у виду потребу даљег усаглашавања техничког
законодавства у Републици Србији са регулативом и праксом која се примењује
у Европској унији, односно са одредбама Одлуке ЕУ бр. 768/2008 Европског
парламента и Савета од 9. јула 2008. године о заједничком оквиру за трговање
производима и укидању Oдлуке 93/465/ЕЕЗ (Decision No 768/2008/EC of the
Еuropean Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for
the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC). Ова
потреба је нарочито дошла до изражаја након билатералног и експланаторног
скрининга за Поглавље 1 – Слобода кретања роба, одржаних у 2014. години, те
након припреме и достављања Европској комисији нацрта Стратегије и
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Акционог плана за хармонизовану област у оквиру припреме за отварање тог
преговарачког поглавља, у децембру 2016. године.
У складу са важећим законом, Министарство надлежно за послове
привреде - Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) обавља
послове који се односе на техничке прописе, што укључује прописивање основа
за доношење техничких прописа и оцењивање усаглашености производа,
припрему и доношење техничких прописа, именовање тела за оцењивање
усаглашености, пријављивање техничких прописа и тела за оцењивање
усаглашености, признавање иностраних исправа о усаглашености и
спровођење других активности које су у функцији подршке наведеним
пословима.
С обзиром да се овим законом системски уређује област техничког
законодавства, пословање привредних субјеката у Републици Србији и заштита
здравља и безбедности потрошача, предлагач кроз текст Предлога закона
дефинише правни основ за унапређивање техничког законодавства,
усклађивање са најбољом праксом ЕУ и савременим стандардима у области
технике, побољшање услова за пословање и развој српске привреде, као и
смањивање нелојалне конкуренције и уклањање неоправданих препрека
трговини. Такође, Предлога закона се омогућава унапређивање заштите јавних
интереса као што је заштита здравља и имовине потрошача и других корисника,
заштита имовине, заштита животне средине и заштитa на раду.
Напомињемо да су, анализом примене важећег закона идентификовани
бројни проблеми у вези са функционисањем и имплементацијом техничког
законодавства: (1) неусаглашеност одређеног броја производа који се
испоручују на тржиште, а што је новим законским решењем ближе уређено
одредбама које се односе на област тржишног надзора. (2) сложеност и
неадекватност дела важећих техничких прописа (3) неодговарајући или
недовољан правни основ у важећем закону за формулисање одредаба
појединих категорија подзаконских аката.
Оцењено је да ће се значајан део ових проблема решити настављањем
усклађивања са важећим законодавством ЕУ у овој области, што се посебно
односи на пуну хармонизацију са Одлуком ЕУ бр. 768/2008, те бројне секторске
директиве обједињене у тзв. Новом пакету за трговање производима, упутства и
водиче ЕУ, посебно „Blue Guide” („Плави водич”) о спровођењу правила ЕУ о
производима 2016. године. Такође, јавила се потреба и за прецизирањем
одредби које, независно од заједничког тј. хармонизованог законодавства ЕУ,
представљају правни основ за уређивање тзв. нехармонизовне области,
односно техничких прописа који су искључиво националног типа, а у складу са
Одлуком ЕУ 764/2008.
Поменути прописи ЕУ су донели важне новине у техничком
законодавству, које укључују и пооштрене захтеве за испуњавање услова за
именовање тела за оцењивање усаглашености, додатне режиме у вези са
тржишним надзором, појачану одговорност и прецизиране обавезе
испоручилаца у функцији заштите безбедности потрошача и корисника, посебно
у вези са документацијом која прати производ на тржишту као и обавезом
јачања сарадње привредника са органима тржишног надзора.
Истовремено се јавила и потреба за растерећењем привредника посебно
у вези са обавезама административне природе које нису неопходне са
становишта реалног обезбеђивања испуњености безбедносних захтева, или
представљају непотребне препреке трговини, или не узимају у довољној мери
статус малих и средњих предузећа приликом прописивања одређених обавеза.
Имајући у виду све горенаведено, оцењено је да само доношењем новог
закона могу бити превазиђени уочени проблеми у примени, нарочито ако се
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узме у обзир да је више од две трећине одредби важећег закона потребно
изменити како би се постигао планирани ефекат.
5) Која промена се предлаже?
Циљ овог закона је да обезбеди: уједначен приступ регулаторних органа
приликом припреме и доношења техничких прописа, коришћење савремених
српских стандарда којима се преузимају међународни односно европски
стандарди у функцији једноставније примене техничких прописа, остваривање
циљева техничких прописа на начин који је најмање ограничавајући по
трговину, равноправан положај учесника у тржишној утакмици у смислу
њихових обавеза у области оцењивања усаглашености производа,
равноправност домаћих и страних производа на тржишту, боље
функционисање именованих тела за оцењивање усаглашености и
обезбеђивање њихове сарадње, побољшање механизма нотификације
техничких прописа и успостављање механизма нотификације тела за
оцењивање усаглашености, обезбеђивање испуњености захтева које производ
треба да испуњава првенствено у погледу функционалних карактеристика а не
у погледу изгледа, као и спречавање нелојалне конкуренције и непотребних
препрека трговини.
Предложеним решењем предвиђено је да се, као једно од нових
решења, технички пропис пре доношења доставља на мишљење министарству
надлежном за техничке прописе, у циљу уједначеног приступа приликом
припреме прописа, али и у циљу нотификације у складу са правилима
међународних споразума.
Начин прописивања техничких захтева прилагођен је захтевима Одлуке
ЕУ бр. 768/2008/ЕЗ, у циљу поједностављења и прецизирања ових захтева
приликом доношења техничког прописа, као и боље заштите јавног интереса
који се штити. Доследно се спроводи принцип да се јавни интерес штити
првенствено прописивањем битних захтева, а само изузетно кроз примену
детаљних техничких спецификација, чиме се олакшава примена прописа за
привреду и заинтересоване стране, те омогућава усаглашеност са главним
принципима савременог техничког законодавства ЕУ.
Са друге стране, предложено законско решење више не садржи одредбе
о томе да се може одредити да је испуњавање захтева српског стандарда
једини начин постизања усаглашености, чиме је избегнут сувише ригидан
модел прописивања техничких захтева, односно у складу је са тенденцијом у
савременом техничком законодавству да су стандарди у принципу добровољни
те да се усаглашеност може постићи и на други начин којим се доказује
испуњеност прописаних захтева. Као изузетак, дата је и могућност да се,
уколико нема објављеног српског стандарда у одговарајућој области, у
техничком пропису може се вршити позивање на међународни, европски или
национални стандард друге државе или на другу техничку спецификацију, чиме
се избегава регулаторна блокада у случају одсуства српских стандарда у
појединим областима.
У предложеном законском решењу, као новина у законском тексту,
претпоставка усаглашености је подигнута на ниво законске категорије, тј.
примењен је општеприхваћен принцип у области инфраструктуре квалитета
према коме се претпоставља да је производ усаглашен са прописаним
техничким захтевима ако је усаглашен са одговарајућим стандардима.
У делу који уређује захтеве за субјекте оцењивања усаглашености,
прописано је да, осим произвођача и државног органа, у поступку оцењивања
усаглашености може учествовати именовано или нотификовано тело, чиме се
прецизира категорија тзв. „треће“ независне стране која је учесник у поступку у
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складу са захтевима техничког прописа и постиже се бољи ниво
компетентности ових тела.
Предложеним решењем се, као новина у закону, прописују начела тј.
принципи прописивања поступака оцењивања усаглашености у хармонизованој
области којом се преузима релевантно законодавство ЕУ. Тиме се по први пут у
нашем законодавству модули оцењивања усаглашености из Одлуке ЕУ бр.
768/2008, уводе као законска категорија, с тим да ће садржај ових модула бити
преузет подзаконским актом, који доноси влада Републике Србије.
Новина је и да се одредбама о оцењивању усаглашености које спроводе
именована тела прописује и обавеза да та тела спроводе оцењивање
усаглашености само у обиму који је потребан и у складу са техничким
прописом, без додатних захтева према подносиоцу захтева за оцењивање
усаглашености, као и да су дужни да узму у обзир величину и структуру
предузећа, те сектор у коме привредници послују, што је посебно значајно за
сектор малих и средњих предузећа. Значајно је и да су прецизиране одредбе о
ангажовању подизвођача од стране именованих тела.
Решење о именовању тела које доноси надлежни министар може бити
временски ограничено или донето под раскидним или одложним условом, чиме
се омогућава условљавање решења о именовању у случајевима када се
налаже испуњавање одређених захтева у остављеном року, или се статус
именованог тела везује за испуњавање неког будућег неопходног услова.
Уведен је и институт суспензије именовања, чиме се даје могућност отклањања
неусаглашености у одређеном року, и појачава надзор над радом ових тела.
У Предлогу закона су, у односу на решење у важећем закону детаљније
разрађене одредбе о нотификацији техничких прописа и нотификацији тела за
оцењивање усаглашености. Прецизирани су захтеви за држави орган који врши
нотификацију поменутих тела у име Републике Србије, тј. пооштравају се
захтеви за органе који оцењују компетентност тела за оцењивање
усаглашености који су кандидати за нотификацију према ЕУ. Орган надлежан за
послове нотификације тела дужан је да обезбеди да не долази до сукоба
интереса у односу на тело за оцењивање усаглашености, објективност и
непристрасност у раду, да одлуке које се односе на нотификацију тела за
оцењивање усаглашености доносе компетентна лица која нису учествовала у
оцењивању усаглашености, да не нуди нити обавља активности које обавља
тело за оцењивање усаглашеност, да мора да обезбеди поверљивост података
и информација у складу са законом којим се уређује тајност података, као и да
обезбеди довољан број лица која су компетентна за обављање својих послова.
Сви наведени захтеви примењују се и на надлежна министарства која утврђују
испуњеност захтева за нотификацију у циљу спровођења надзора над радом
нотификованих тела.
Обавезе испоручилаца производа на тржишту су модификоване односно
прецизиране, у циљу боље заштите безбедности корисника и онемогућавања
нелојалне конкуренције, побољшано је праћење производа на тржишту, јаснији
су захтеви за податке и документацију које испручиоци достављају органу
тржишног надзора и уведена њихова јасна обавеза која се односи на начин
сарадње са органима тржишног надзора.
Такође, Српски знак усаглашености је уведен као законска категорија, у
циљу постизања веће препознатљивости домаће ознаке усаглашености са
захтевима техничких прописа, као знак који се користи за означавање
усаглашености већине индустријских непрехрамбених производа који се
стављају на наше тржиште.
Предложеним решењима су унета прецизирања надлежности органа
тржишног надзора у појединим областима за које је уочено да надзор није
оптимално функционисао у претходном периоду (лифтови, РТТ опрема, опрема
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под притиском, аеросолни распршивачи) чиме се уједно онемогућава било
позитиван, било негативан сукоб надлежности.
Одредбама Предлога закона детаљно је прописан начин поступања са
производима који су неусаглашени са прописаним захтевима, односно
представљају ризик за здравље и безбедност људи или за други аспект
заштите јавног интереса. Предложеним решењима даје
се могућност
испоручиоцу да предузме корективне радње, у супротном надлежни инспектор
предузима мере за забрану или ограничавање испоруке производа.
Даље, прецизиране су одредбе о тржишном надзору у зависности од
врсте ризика (ризик за здравље и безбедност, формална неусаглашеност), што
има за циљ степеновање различитих ризика и увођење адекватних мера које се
предузимају у односу на врсту неусаглашености.
Све претходно наведено има за циљ смањење броја неусаглашених
производа на тржишту
6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму?
Да, наведене промене су неопходне првенствено из разлога што је током
примене важећег закона оцењено да је уочене проблеме немогуће решити на
други начин, посебно када је реч о усклађивању са Одлуком ЕУ 768/08, односно
прилагођавањем и прецизирањем обавеза за субјекте који учествују у
стављању производа на тржиште и оцењивању усаглашености (испоручиоци,
тела, државни органи), а којима се омогућује постизање планираних циљева,
осим доношењем новог закона. Наиме, одредбе које представљају препреку за
оптимално функционисање области техничког законодавства управо су
прописане важећим Законом тј. као такве не пружају одговарајући правни оквир
за испуњавање захтева савременог тржишта у овој области.
7) На које циљне групе ће утицати предложена промена? Утврдити и
представити циљне групе на које ће промена имати непосредан односно
посредан утицај.
Предложена решења утицаће на:
- привредне субјекте и друга правна лица (тела за оцењивање
усаглашености), који подносе захтев надлежном министарству за утврђивање
испуњености услова за обављање послова оцењивање усаглашености и који
без поседовања решења о именовању не могу почети са обављањем тих
послова, на тај начин што ће се смањити време потребно за спровођење
поступка именовања које ће по предложеном решењу у потпуности и
самостално спроводити надлежно министарство које поседује потребне
капацитете у погледу специфичних стручних знања,
- испоручиоце - привредне субјекте који стављају производе на тржиште
Републике Србије, у погледу њихове мотивације за праћење и испуњавање
захтева савремених стандарда и побољшање квалитета производње;
- власнике производа која подлежу законској обавези прегледа производа
у току века употребе, у прописаним роковима, у погледу веће сигурности у
исправност и безбедност производа које користе, јер ће те производе
прегледати именована тела чија је стручност проверена и потврђена од стране
органа државне управе;
- органе државне управе, прецизнијим дефинисањем надлежности, како
органа који именују тела за оцењивање усаглашености, тако и органа тржишног
надзора;
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- потрошаче, којима ће се обезбедити додатна сигурност и поверење у
безбедност производа који су им доступни на тржишту.
8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла
остварити жељена промена и о којим документима се ради?
Не постоје важећи документи јавних политика којима би се могла
остварити жељена промена.
9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа?
Промену није могуће остварити применом важећих прописа.
10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване
трендове у предметној области, уколико се одустане од интервенције
(status quo).
Није могуће, питање није релевантно у случају предметног прописа.
11) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са
искуством других држава, односно локалних самоуправа (ако је реч о
јавној политици или акту локалне самоуправе)?
Одлука Европског парламента и Савета бр. 768/2008/ЕЗ од 9. јула 2008.
године о заједничком оквиру за трговање производима, и укидању Одлуке
Савета 93/465/ЕЕЗ, је у пуној примени на територији ЕУ.
Након периода примене овог закона у трајању од осам година, пракса је
показала да је у циљу ефикаснијег обављања послова из области техничког
законодавства неопходно прописати нова законска решења. Ово нарочито
имајући у виду потребу даљег усаглашавања техничког законодавства у
Републици Србији са регулативом и праксом која се примењује у Европској
унији, односно са одредбама Одлуке ЕУ бр. 768/2008 Европског парламента и
Савета од 9. јула 2008. године о заједничком оквиру за трговање производима и
укидању одлуке 93/465/ЕЕЗ (Decision No 768/2008/EC of the Еuropean Parliament
and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of
products, and repealing Council Decision 93/465/EEC). Ова потреба је нарочито
дошла до изражаја након билатералног и експланаторног скрининга за
Поглавље 1 – Слобода кретања роба, одржаних у 2014. години, те након
припреме и достављања Европској комисији Предлога Стратегије и Акционог
плана за хармонизовану област у оквиру припреме за отварање тог
преговарачког поглавља, у децембру 2016. године.
ПРИЛОГ 3:
Кључна питања за утврђивање циљева
1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу
друштва? (одговором на ово питање дефинише се општи циљ).
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2) Шта се предметном променом жели постићи? (одговором на ово
питање дефинишу се посебни циљеви, чије постизање треба да
доводе до остварења општег циља. У односу на посебне циљеве,
формулишу се мере за њихово постизање).
Пуна интеграција српске привреде у јединствено тржиште Европске уније
које данас чине тржишта 27 држава чланица, представља један од стратешких
циљева Републике Србије. Бити део јединственог тржишта значи имати
отворен приступ тржишту од преко 500 милиона потрошача и пуну интеграцију
српске привреде у међународне производне токове.
С тим у вези , као општи циљеви, значајни за друштво у целини могу се
дефинисати: стављање на тржиште безбедних производа са постепеним
уклањањем техничких препрека у трговини, јачање заштите потрошача (виши
ниво заштите безбедности и здравља људи, заштите имовине, заштите
животне средине и другог јавног интереса, као и унапређење конкурентности
српске привреде.
Најзначајнији посебни циљеви који треба да доведу до испуњења
општих циљева су смањење броја неусаглашених производа који се стављају
на тржиште као и уједначенији учинак именованих тела.
3)Да лису општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима
јавних политика и постојећим правним оквиром, а пре свега са
приоритетним циљевима Владе?
Утврђивање Предлога закона планирано је трећом ревизијом
Националног програм за усвајање правних тековина Европске уније (NPAA),
као и Планом рада Владе за 2021. годину.
4)На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је
дошло до остваривања општих односно посебних циљева?
Битан показатељ је број спроведених контролисања од стране стране
органа тржишног надзора, као и број пронађених небезбедних производа па је
с тим у вези :
На основу броја спроведених контролисања од стране
органа тржишног надзора у периоду од 2018 до 2020 . године
-у току 2018. спроведено је 5915 контрола ( пронађено 3383 небезбедна
производа)
-у току 2019. спроведено је 7475 контрола ( пронађено 2010 небезбедних
производа)
-у току 2020. спроведено је 3450 контрола ( пронађено 2400 небезбедна
производа)
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ПРИЛОГ 4:
Кључна питања за идентификовање опција јавних политика
1) Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) за
остварење циља су узете у разматрање? Да ли је разматрана „status quo”
опција?
Доношење закона омогућава ефикасно решавање проблема уочених у
пракси, иако су разматране и друге могућности за решавање тих проблема, па
и могућност да се задржи status quo ситуација, односно да се ништа не мења.
Један од разлога за доношење новог Закона садржан је у потреби даљег
усаглашавања области техничког законодавства у Републици Србији са
праксом која се примењује у овој области у Европској унији.
Посебно треба истаћи, да је на нивоу Европске уније усвојена Одлука
бр. 768/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године о
заједничком оквиру за трговање производима, која није на одговарајући начин,
нити у адекватном обиму преузета важећим прописима Републике Србије. Ова
Одлука, уз бројне накнадно донете секторске директиве на нивоу ЕУ, показује
да је реч о системским изменама у приступу техничком законодавству, које
укључују и прописивање различитих или потпуно нових обавеза за учеснике у
испоруци производа на тржиште.
Током примене важећег закона примећени су и одређени проблеми који
су наведени у посебној тачки ове анализе. У контексту уочених проблема,
оцењено је да је немогуће да се проблеми реше на други начин.
2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за
постизање жељене промене и анализирани њихови потенцијални ефекти?
Жељена промена, у контексту уочених проблема није се могла
спровести без измене прописа.
3) Да ли су, поред рестриктивних мера (забране, ограничења, санкције
и слично) испитане и подстицајне мере за постизање посебног
циља?
- Питање није релевантно у случају предметног прописа.
4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване
институционално управљачко организационе мере које је неопходно
спровести да би се постигли посебни циљеви?
У погледу институционалних мера, потребно је истаћи да је овим
законом предложено именовање тела за оцењивање усаглашености од стране
ресорних министарстава која доносе техничке прописе у оквиру свог делокруга,
као и прецизирање да је министарство надлежно за послове привреде орган
који ће вршити нотификацију тела за оцењивање усаглашености од дана
приступања Србије Европској унији, уз испуњавање свих захтева које орган за
нотификацију мора да испуни на нивоу ЕУ.
Тржишни надзор ће се вршити у оквиру капацитета којима постојећи
органи тржишног надзора спроводе активности тржишног надзора у складу са
Законом о тржишном надзору, уз прерасподелу постојећих ресурса.
Министарство привреде и ресорна министарства већ располажу
капацитетима у погледу именовања и спровођења надзора над радом тела која
су именована за оцењивање усаглашености, у складу са прописима којима су у
правни систем Републике Србије транспоноване одређене европске директиве.
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5) Да ли се промена може постићи кроз спровођење информативноедукативних мера?
Промену није
едукативних мера.

могуће

постићи

кроз

спровођење

информативно-

6) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и
приватног сектора могу да буду укључене у процес спровођења јавне
политике, односно прописа или се проблем може решити искључиво
интервенцијом јавног сектора?
Проблеми се могу се решити искључиво интервенцијом јавног сектора
кроз доношење Закона о о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености.
У току поступка израде прописа, заинтересоване стране из цивилног и
приватног сектора могу су да истакну примедбе/сугестије, непосредно на
састанцима са представницима министарства или за време трајања јавне
расправе. Такође, у току саме примене прописа могуће је сугерисати и
предлагати евентуалне измене истог у циљу боље примене.
7) Да ли постоје расположиви, односно потенцијални ресурси за
спровођење идентификованих опција?
Наведена решења не захтевају ангажовање додатних ресурса, како
кадровских, тако ни техничких, већ евентуално прерасподелу постојећих.
8) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је процењено да
ће се том опцијом постићи жељена промена и остварење утврђених
циљева?
Изабрана опција наведена је у одговорима под бр. 1), 2) и 4) овог
прилога.

ПРИЛОГ 5:
Кључна питања за анализу финансијских ефеката
1) Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе у
средњем и дугом року?
Изабрана опција неће имати ефекте на буџет РС.
Посебно
напомињемо, да формирање Савета за квалитет неће имати ефекте на
буџет, имајући у виду чињеницу да ће лица која буду именована у Савет
обављати предвиђене послове без надокнаде
2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно
обезбедити у буџету, или из других извора финансирања и којих?
Финансијске ресурсе за спровођење изабране опције није потребно
обезбедити у буџету.
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3) Како ће спровођење изабране опције утицати на међународне
финансијске обавезе?
Спровођење Закона неће утицати на међународне финансијске обавезе.
4) Колики су процењени трошкови увођења промена који проистичу из
спровођења
изабране
опције
(оснивање
нових
институција,
реструктурирање постојећих институција и обука државних службеника)
исказани у категоријама капиталних трошкова, текућих трошкова и
зарада?
Промене у закону неће проузроковати нове трошкове, па самим тим није
потребно процењивати трошкове.
5) Да ли је могуће финансирати расходе
редистрибуцију постојећих средстава?

изабране

опције

кроз

Да
6) Какви ће бити ефекти спровођења изабране опције на расходе других
институција?
Предложене измене, неће имати утицај на расходе других институција.

ПРИЛОГ 6:
Кључна питања за анализу економских ефеката
1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана
опција проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној
категорији привредних субјеката?
Примена овог закона неће створити додатне трошкове привреди, имајући
у виду да се предложеним решењима само прецизирају већ утврђене обавезе
привредних субјеката, тј. да се не утврђују нове обавезе које би могле да
изазову додатне трошкове.
Напомињемо да ће се предложена решења довести до растерећења
привредника, посебно у вези са обавезама административне природе које нису
неопходне са становишта реалног обезбеђивања испуњености безбедносних
захтева, што ће имати позитиван утицај посебно за мала и средња предузећа.
2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката на
домаћем и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност
цена) и на који начин?
Предложеним решењима утицаће се на повећање конкурентности
српских привредника кроз подстицање да примењују захтеве савремених,
међународно прихваћених стандарда и техничких правила, подићи ће се
конкурентност субјеката који подижу ниво квалитета у складу са
модернизованим захтевима и поштују прописана техничка правила, између
осталог и као резултат подизања нивоа услуга тела које оцењују усаглашеност
производа на тржишту.
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3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин?
Побољшан тржишни надзор, у складу са предложеним решењима,
имаће за резултат спречавање нелојалне конкуренције, те ће са тог аспекта
позитивно утицати на услове конкуренције.
4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену
техничко-технолошких, организационих и пословних иновација и на који
начин?
Нова решења неће утицати на трансфер технологије и/или примену
техничко-технолошких, организационих и пословних иновација.
5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову
расподелу и на који начин?
Нова решења неће утицати на друштвено богатство и његову расподелу.
6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге
(права, обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности
послодаваца?
Нова решења неће имати ефекте на квалитет и статус радне снаге.

ПРИЛОГ 7:
Кључна питања за анализу ефеката на друштво
1) Колике трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана
опција проузроковати грађанима?
Нова решења неће проузроковати трошкове грађанима.
Са друге стране, узимајући у обзир чињеницу да ће се на тржиште
стављати, односно испоручивати само производи који су усаглашени са
техничким и другим захтевима којима се штите основне вредности друштва које
представљају јавни интерес (нарочито живот, здравље и безбедност људи,
заштита животне средине и имовине), предложена решења повећаће
безбедности производа, те имати позитиван утицај на грађане.
2) Да ли ће ефекти реализације изабране опције штетно утицати на неку
специфичну групу популације и да ли ће то негативно утицати на успешно
спровођење те опције, као и које мере треба предузети да би се ови
ризици свели на минимум?
Предложена решења неће имати штетан утицај на неку специфичну
групу популације.
3) На које друштвене групе, а посебно на које осетљиве друштвене групе,
би утицале мере изабранe опцијe и како би се тај утицај огледао (пре свега
на сиромашне и социјално искључене појединце и групе, као што су особе
са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65 година,
припадници ромске националне мањине, необразовани, незапослени,
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избегла и интерно расељена лица и становништво руралних средина и
друге осетљиве друштвене групе)?
Предложена решења неће имати утицај на осетљиве друштвене групе.
4) Да ли би и на који начин изабранa опцијa утицалa на тржиште рада и
запошљавање, као и на услове за рад (нпр. промене у стопама
запослености,
отпуштање
технолошких
вишкова,
укинута
или
новоформирана радна места, постојећа права и обавезе радника, потребе
за преквалификацијама или додатним обукама које намеће тржиште рада,
родну равноправност, рањиве групе и облике њиховог запошљавања и
слично)?
Предложена решења неће утицати на тржиште рада и запошљавање,
као ни на услове за рад.
5) Да ли изабране опције омогућавају равноправан третман, или доводе
до директне или индиректне дискриминације различитих категорија лица
(нпр. на основу националне припадности, етничког порекла, језика, пола,
родног идентитета, инвалидитета, старосне доби, сексуалне оријентације,
брачног статуса или других личних својстава)?
Изабране опције не доводе до директне или индиректне дискриминације
различитих категорија лица.
6) Да ли би изабрана опција могла да утиче на цене роба и услуга и
животни стандард становништва, на који начин и у којем обиму?
Предложена решења немају утицај на животни стандард становништва.
7) Да ли би се реализацијом изабраних опција позитивно утицало на
промену социјалне ситуације у неком одређеном региону или округу и на
који начин?
Предложена решења немају утицај на промену социјалне ситуације.
8) Да ли би се реализацијом изабране опције утицало на промене у
финансирању, квалитету или доступности система социјалне заштите,
здравственог система или система образовања, посебно у смислу
једнаког приступа услугама и правима за осетљиве групе и на који начин?
Предложена решења не утичу на промене у финансирању, квалитету или
доступности система социјалне заштите, здравственог система или система
образовања.

ПРИЛОГ 8:
Кључна питања за анализу ефеката на животну средину
1) Да ли изабрана опција утиче и у којем обиму утиче на животну средину,
укључујући ефекте на квалитет воде, ваздуха и земљишта, квалитет
хране, урбану екологију и управљање отпадом, сировине, енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије?
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Предметна област нема утицај на животну средину.
2) Да ли изабрана опција утиче на квалитет и структуру екосистема,
укључујући и интегритет и биодиверзитет екосистема, као и флору и
фауну?
3) Да ли изабрана опција утиче на здравље људи?
4) Да ли изабрана опција представља ризик по животну средину и
здравље људи и да ли се допунским мерама може утицати на смањење
тих ризика?
5) Да ли изабрана опција утиче на заштиту и коришћење земљишта у
складу са прописима који уређују предметну област?

ПРИЛОГ 9:
Кључна питања за анализу управљачких ефеката
1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или
институционалне промене и које су то промене?
Као што је претходно наведено, овим законом предложено је именовање
тела за оцењивање усаглашености од стране ресорних министарстава која
доносе техничке прописе у оквиру свог делокруга, као и прецизирање да је
министарство надлежно за послове привреде орган који ће вршити
нотификацију тела за оцењивање усаглашености од дана приступања Србије
Европској Унији, уз испуњавање свих захтева које орган за нотификацију мора
да испуни на нивоу ЕУ.
Министарство привреде и ресорна министарства већ располажу
капацитетима у погледу именовања и спровођења надзора над радом тела која
су именована за оцењивање усаглашености у складу са прописима којима су у
правни систем Републике Србије транспоноване одређене европске директиве.
Тржишни надзор ће се вршити у оквиру капацитета којима постојећи
органи тржишног надзора спроводе активности тржишног надзора у складу са
Законом о тржишном надзору, уз прерасподелу постојећих ресурса.
2) Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране
опције (укључујући и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да
ли је потребно предузети одређене мере за побољшање тих капацитета?
Да, постоје капацитети за спровођење предложених решења, уз
евентуалну прерасподелу постојећих ресурса.
3) Да ли је за реализацију изабране опције било потребно извршити
реструктурирање постојећег државног органа, односно другог субјекта
јавног сектора (нпр. проширење, укидање, промене функција/хијерархије,
унапређење техничких и људских капацитета и сл.) и у којем временском
периоду је то потребно спровести?
Није потребно извршити реструктурирање постојећих државних органа.
4) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима,
међународним споразумима и усвојеним документима јавних политика?
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Да.
5) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност?
Предложена решења немају утицај на владавину права и безбедност.
6) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада
јавне управе и на који начин?
Одредбе овог закона садрже универзални карактер у циљу
централизованог вођења регистра техничких прописа и пријављивања
техничких прописа у складу са међународним обавезама, као и Регистра
именованих тела за оцењивање усаглашености. Све наведене информације
су доступне на страници министарства
преко портала Сектора:
www.tehnis.privreda.gov.rs који се редовно ажурира.
7) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити потребно
да се спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније доследно
спровођење, односно њена одрживост?
Подзаконски акти које доноси Влада, тј. прописи које ће Влада донети у
року од 18 месеци од дана ступања на снагу Закона.
Предлогом закона предвиђа се оснивање Савет за квалитет, као
стручног саветодавног тела, које се оснива са циљем развоја области
инфраструктуре квалитета у Републици Србији. Савет за квалитет ће пратити и
анализирати спровођење активности у области инфраструктуре квалитета,
давати мишљења и препоруке, разматрати питања од значаја за развој и
унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији.

ПРИЛОГ 10:
Кључна питања за анализу ризика
1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих
кључних заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење
изабране опције приоритет за доносиоце одлука у наредном периоду
(Народну скупштину, Владу, државне органе и слично)?
Да
2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране
опције? Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђено довољно
времена за спровођење поступка јавне набавке уколико је она потребна?
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета
Републике Србије.
3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције?
За спровођење овог закона није идентификован још неки ризик.
4) Информација о спроведеним консултацијама садрже податке о:
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1) времену, обиму и методама консултација;
Имајући у виду значај питања која уређује овај закон, министар привреде
је решењем формирао Посебну радну групу која је припремила текст Нацрта
закона.
У периоду од 1. до 21. септембра 2017. године спроведена је јавна
расправа, чиме је омогућено свим заинтересованим странама да се укључе у
израду Предлога закона. Текст Нацрта закона, био је постављен на интернет
страници Министарства привреде, као и на порталу е-управе, чиме је било
омогућено јавности да примедбе, коментаре и сугестије на текст, достави
Министарству привреде путем поште или електронским путем.
У току трајања јавне расправе одржана су и четири округла стола, у
градовима у Републици Србији.
2) учесницима консултативног процеса;
Текст Нацрта закона, припремила је Посебна радна група коју су чинили
представници Министарства привреде, Министарства трговине, туризма и
телекомуникација,
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре, Института за стандардизацију Србије, Акредитационог тела
Србије, Привредне коморе Србије, Канцеларије за европске интеграције,
Министарства здравља, као и пројекта „Инфраструктура квалитета на
Западном Балкану”.
Неопходно је нагласити да су се све заинтересоване стране у значајном
броју одазвале позивима за учешће на округлим столовима како би се што
боље упозналe са предложеним новим решењима. Укупно 181 представник
привредних субјеката – произвођача, увозника, дистрибутера и корисника
производа, тела за оцењивање усаглашености, привредних комора, надлежних
органа и организација, и других заинтересованих страна, узео је учешће у
округлим столовима.
3) Питањима која су била предмет консултација
- Питање могућности прописивања употребе, односно прихватања CE
знака у Републици Србији, имајући у виду да се многим техничким прописима у
национално законодавство преузимају директиве и уредбе Европске уније
којима се прописује стављање тог знака на производе;
- Питање у вези са тиме да ли тржишни надзор треба да врше тела за
оцењивање усаглашености која имају стручњаке за одређене врсте производа.
4) примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и онима
који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање;
- Упућене примедбе, сугестије и коментари на предметни пропис су
детаљно разматрани. Све релевантне примедбе су прихваћене и унете у
Предлог закона. Подносиоцима примедаба које нису прихваћене дато је
детаљно образложење. Након спроведене јавне расправе сачињен је Извештај
о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености.
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Јавна расправа- линк
https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/596/javna-rasprava-onacrtu-zakona-o-tehnickim-zahtevima-za-proizvode-i-ocenjivanje-usaglasenosti.html
3) утицају резултата консултација на избор мера из прописа.
Све релевевантне примедбе су прихваћене.
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа Влада
Обрађивач - Министарство привреде
2. Назив прописа
Предлог законa о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености
Draft law on technical requirements for products and conformity assessment
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну саржину прописа,
Члан 77. став 1. Споразума.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,
/
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,
Испуњава у потпуности.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума,
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније.
Тачком 3.1.1.3. треће ревизије Националног програма за усвајање правних
тековина Европске уније, доношење овог закона планирано је за IV квартал
2017. године, ради потпуног усклађивања националног законодавства са
Одлуком 768/2008/ЕЗ.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
Уговор о функционисању Европске уније, Део трећи Политике и унутрашње
деловање Уније, Наслов I Унутрашње тржиште, чл. 26. и 27, Наслов II
Слободни промет робе, чл. 28. и 29.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
Предлог закона је у потпуности усклађен са Одлуком 768/2008/ЕЗ о заједничком
оквиру за трговање производима и укидању одлуке 93/465/ЕЕЗ.
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
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У складу са тачком 3.1.1.3. треће ревизије Националног програма за усвајање
правних тековина Европске уније, постизање потпуне усклађености са Одлуком
768/2008/ЕЗ планирано је до краја 2018. године.
5.
Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4.
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
/
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
Да.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Да, пропис је преведен на енглески језик.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености.
Приликом израде Предлога закона, у оквиру твининг пројекта „Јачање
националног система за инфраструктуру квалитета и оцену усаглашености у
Републици Србији”, консултовани су експерти из Чешке Републике.
Европска комисија је доставила своје сугестије и коментаре на овај закон и
Министарство привреде је усвојило све сугестије које су се односиле на
конкретне
одредбе
којима
су
преузете
одредбе
прописа
ЕУ.
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1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа

Одлука Европског парламента и Савета бр. 768/2008/ЕЗ од 9. јула 2008. године о заједничком оквиру за 32008D0768
трговање производима, и укидању Одлуке Савета 93/465/ЕЕЗ
Decision of the European Parliament and of the Council No 768/2008/EC of 9 July 2008 on a common framework for
the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство привреде Републике Србије
Ministry of Economy of the Republic of Serbia

4. Датум израде табеле:
21.01.2021

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније:

6. Бројчане ознаке (шифре)
планираних прописа из базе
НПAA:

Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености
Draft Law on Technical Requirements for Products and Conformity Assesssment

2016-405

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

1

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одредба
прописа
ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе
прописа Р.
Србије

Садржина одредбе

Усклађ
еност1

Разлози за делимичну
усклађеност, неусклађеност
или непреносивост

Напомена о
усклађености

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП
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а)

а1)

1.1.

General principles
Products placed on the Community market shall
comply with all applicable legislation.

1.2.

When placing products on the Community market,
economic operators shall, in relation to their
respective roles in the supply chain, be responsible
for the compliance of their products with all
applicable legislation.

1.3

Economic operators shall be responsible for ensuring
that all information they provide with regard to their
products is accurate, complete and in compliance
with Community rules applicable

2.1

Subject matter and scope
This Decision sets out the common framework of
general principles and reference provisions for the
drawing up of Community legislation harmonising
the conditions for the marketing of products
(Community harmonisation legislation).

б)

б1)

в)

23.1

Усаглашеност производа
Производ који се испоручује на тржишту,
односно ставља у употребу, мора да испуњава
захтеве свих техничких прописа који се односе
на тај производ

ПУ

23.2

Испоручилац је одговоран за усаглашеност
производа које испоручује на тржиште у
зависности од своје улоге у ланцу испоруке, у
складу са овим законом.

ПУ

23.3

Испоручилац је одговоран за тачност и
потпуност података које пружа о производима
које испоручује на тржишту и обезбеђује да су
ти подаци у складу са захтевима примењивих
прописа.

ПУ

1

Предмет
Овим законом уређује се начин прописивања
техничких захтева за производе, начин
оцењивања усаглашености производа са
захтевима техничких прописа, обавезе
испоручилаца и власника производа,
претпоставка усаглашености, заштитна клаузула
и клаузула о јединственом тржишту, важење
иностраних исправа о усаглашености,
обавештавање о техничким прописима и
поступцима оцењивања усаглашености, општи
захтеви за именовање и обавезе именованих
тела, нотификација тела за оцењивање
усаглашености и техничких прописа, вођење
регистара и вршење надзора над спровођењем
овог закона и прописа донетих на основу овог
закона.

ДУ

г)

д)

Предлог закона има шире
подручје примене од Одлуке
768/2008/ЕЗ, тј. односи се и на
хармонизовану и
нехармонизовану област.
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58
а)

2.2

а1)

Community harmonisation legislation shall have
recourse to the general principles set out in this
Decision and to the relevant reference provisions of
Annexes I, II and III. However, Community
legislation may depart from those general principles
and reference provisions if that is appropriate on
account of the specificities of the sector concerned,
especially if comprehensive legal systems are already
in place.

б)

б1)

2

Примена
Овај закон примењује се на све производе, осим
на производе за које су технички захтеви
уређени посебним законима и прописима
донетим на основу тих закона.
Ако посебним законима и прописима из става 1.
овог члана нису уређена поједина питања која
уређује овај закон, на та питања се примењују
одредбе овог закона.
Одредбе овог закона којима се уређује начин
доношења техничких прописа, вођење
регистара, клаузула о узајамном признавању,
Српски знак усаглашености, поступак и начин
именовања тела за оцењивање усаглашености,
поступак и начин нотификације тела за
оцењивање усаглашености, поступак и начин
надзора над именованим и нотификованим
телима и нотификација техничких прописа,
примењују се и на производе за које су
технички захтеви уређени посебним законима и
прописима донетим на основу тих закона.

в)

г)

ДУ

Предлог закона има шире
подручје примене од Одлуке
768/2008/ЕЗ, тј. односи се и на
хармонизовану и
нехармонизовану област.

д)
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59
а)

3.1.

3.2

а1)
Level of protection of public interests
As regards the protection of public interests,
Community harmonisation legislation shall restrict
itself to setting out the essential requirements
determining the level of such protection and shall
express those requirements in terms of the results to
be achieved.
Where recourse to essential requirements is not
possible or not appropriate, in view of the objective
of ensuring the adequate protection of consumers,
public health and the environment or other aspects of
public interest protection, detailed specifications may
be set out in the Community harmonisation
legislation concerned.
Where Community harmonisation legislation sets out
essential requirements, it shall provide for recourse to
be had to harmonised standards, adopted in
accordance with Directive 98/34/EC, which shall
express those requirements in technical terms and
which shall, alone or in conjunction with other
harmonised standards, provide for the presumption of
conformity with those requirements, while
maintaining the possibility of setting the level of
protection by other means.

б)

б1)

в)

6.1

Начин прописивања техничких захтева
Заштита јавног интереса у техничком пропису
обезбеђује се прописивањем битних захтева
којима се утврђује ниво те заштите, тако што се
ти захтеви прописују у виду циљева које треба
постићи (у даљем тексту: битни захтеви) или,
где то није могуће или није одговарајуће у циљу
обезбеђивања заштите потрошача, јавног
здравља, животне средине или другог јавног
интереса, у виду детаљних спецификација.

ПУ

6.3

Уколико се техничким прописом преузимају
битни захтеви хармонизованог законодавства
ЕУ, тим прописом се врши позивање на
одговарајуће српске стандарде којима су
преузети хармонизовани стандарди и који
обезбеђују претпоставку усаглашености са
таквим битним захтевима, с тим да се ниво
заштите јавног интереса у техничком пропису
може утврдити на други начин.

ПУ

г)

д)
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60
а)

а1)

4.1

Conformity assessment procedures
1. Where Community harmonisation legislation
requires conformity assessment to be performed in
respect of a particular product, the procedures which
are to be used shall be chosen from among the
modules set out and specified in Annex II, in
accordance with the following criteria:
(a) whether the module concerned is appropriate to
the type of product;
(b) the nature of the risks entailed by the product and
the extent to which conformity assessment
corresponds to the type and degree of risk;
(c) where third party involvement is mandatory, the
need for the manufacturer to have a choice between
quality assurance and product certification modules
set out in Annex II;
(d) the need to avoid imposing modules which would
be too burdensome in relation to the risks covered by
the legislation concerned.

4.2

2. Where a product is subject to several Community
acts within the scope of this Decision, consistency
among conformity assessment procedures shall be
ensured by the legislator.

4.3

3. The modules referred to in paragraph 1 shall be
applied as appropriate to the product concerned and
in accordance with the instructions set out in those
modules.

4.4

4. For custom-made products and small series
production, the technical and administrative
conditions relating to conformity assessment
procedures shall be alleviated.

б)

б1)

в)

10.1

Модули за одређени производ, односно групе
производа, који се прописују техничким
прописом утврђују се у складу са следећим
принципима:
1) да модул буде одговарајући за одређени
производ, односно групу производа;
2) да модул буде одговарајући у односу на
врсту, природу и степен ризика који
представља, односно може представљати
производ;
3) ако је обавезно учешће независне треће
стране, произвођачу се омогућује избор између
модула оцењивања усаглашености којима се
обезбеђује гаранција квалитета и модула
сертификације производа;
4) избегавати модуле којима се намећу превише
строги захтеви у односу на ризике за производе
на које се примењује технички пропис.

ПУ

10.3

Ако се на одређени производ примењује више
техничких прописа којима су прописани
поступци оцењивања усаглашености, неопходно
је обезбедити међусобну усклађеност и
конзистентност
поступака
оцењивања
усаглашености.

г)

д)

ПУ

10.2

Модули из става 1. овог члана се примењују на
производ који је предмет оцењивања
усаглашености, а у складу са захтевима
наведеним у тим модулима из техничког
прописа.

ПУ

10.4

У случају несеријских производа и производње
малих серија, технички и нетехнички захтеви
који се односе на поступке оцењивања
усаглашености прописују се на начин да
омогућавају олакшану примену у односу на
такву производњу.

ПУ
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61
а)

4.5

а1)

5. When applying the modules referred to in
paragraph 1, and wherever applicable and relevant,
the legislative instrument may:
(a) regarding technical documentation, require
information additional to that which is already
stipulated in the modules;
(b) regarding the time for which the manufacturer
and/or notified body are obliged to keep any kind of
documentation, alter the period stipulated in the
modules;
(c) specify the manufacturer's choice as to whether
the tests are carried out either by an accredited inhouse body or under the responsibility of a notified
body chosen by the manufacturer;
(d) where product verification is performed, specify
the manufacturer's choice as to whether the
examinations and tests to check the conformity of the
products with the appropriate requirements will be
carried out, by examination and testing of every
product, or by examination and testing of the
products on a statistical basis;
(e) provide for the EC-type examination certificate to
have a period of validity;
(f) regarding the EC-type examination certificate,
specify relevant information relating to conformity
assessment and in-service control to be included in it
or its annexes;
(g) provide for different arrangements regarding the
obligations of the notified body to inform its
notifying authorities;
(h) if the notified body carries out periodic audits,
specify their frequency.

б)

10.5

б1)
При прописивању модула из става 1. овог члана,
у мери у којој је то одговарајуће:
1) технички пропис у погледу
техничке документације, може да садржи захтев
за додатним информацијама у односу на
модуле;
2) техничким прописом може да се
дефинише одговарајући временски период у
коме су произвођач, односно тело за оцењивање
усаглашености дужни да чувају документацију,
с тим да тај период може бити различит у
односу на модуле;
3) техничким прописом може се
прописати да произвођач има избор да ли ће
испитивања спроводити акредитовано тело у
његовом саставу или под одговорношћу
именованог, односно нотификованог тела које је
одабрао произвођач;
4) ако се спроводи поступак
верификације производа, техничким прописом
прописује се да ли произвођач обезбеђује да се
прегледи и испитивања производа врше
прегледањем, односно испитивањем сваког
појединачног производа или прегледањем,
односно
испитивањем
производа
на
статистичкој основи;
5) техничким прописом се обезбеђује
да сертификат о прегледу типа има прописан
рок важења;
6) у погледу сертификата о прегледу
типа, технички пропис садржи релевантне
информације
у
вези
са
оцењивањем
усаглашености и прегледима током века
употребе које ће бити садржане у сертификату
или његовим прилозима;
7) технички пропис садржи решења у
вези са обавезама именованог, односно
нотификованог тела да обавештава органе који
врше именовање, односно нотификацију;
8)
ако
именовано,
односно
нотификовано тело врши периодичне провере,
технички пропис садржи одредбе о томе колико
често то ради.

в)

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

4.6

6. When applying the modules referred to in
paragraph 1, and wherever applicable and relevant,
the legislative instrument shall:
(a) where product checks and/or verification are
performed, determine the products concerned, the
appropriate tests, the adequate sampling schemes, the
operational characteristics of the statistical method to
be applied and the corresponding action to be taken
by the notified body and/or the manufacturer;
(b) where EC-type examination is performed,
determine the appropriate manner (design type,
production type, design and production type) and the
specimens required.

10.6

При примени модула и у другим случајевима
где је то одговарајуће, техничким прописом се:
1) ако се врше провере, односно верификације
производа, прописује који су производи за које
се врше такве провере, која су одговарајућа
испитивања, које су одговарајуће шеме узимања
узорака и оперативне карактеристике
статистичког метода који се примењује, као и
радње које ће предузети именовано, односно
нотификовано тело, или произвођач;
2) ако се врши преглед типа, прописује који је
одговарајући начин за то (тип пројекта, тип
производње, тип пројекта и производње) и
потребни узорци.

ПУ

4.7

7. An appeal procedure against decisions of the
notified body shall be available.

10.7

Техничким прописом се мора обезбедити
могућност подношења примедбе на одлуке
именованог, односно нотификованог тела.

ПУ

5.

6.1

EC declaration of conformity
Where Community harmonisation legislation requires
a statement by the manufacturer that fulfilment of the
requirements relating to a product has been
demonstrated (EC declaration of conformity), the
legislation shall provide that a single declaration shall
be drawn up in respect of all Community acts
applicable to the product containing all information
required for the identification of Community
harmonisation legislation to which the declaration
relates, and giving the publication references of the
acts concerned.

Conformity assessment
Where Community harmonisation legislation requires
conformity assessment, it may provide for that
assessment to be carried out by public authorities,
manufacturers or notified bodies.

3.1.17

8.1
8.2

17) декларација о усаглашености је изјава којом
произвођач потврђује да су испуњени захтеви за
производ из техничког прописа којим је
прописано сачињавање такве изјаве;

ДУ

Прописивање оцењивања усаглашености
Захтеви за оцењивање усаглашености утврђују
се техничким прописом.
Када се техничким прописом утврђују захтеви
за оцењивање усаглашености, тим прописом се
може прописати да у поступку оцењивања
усаглашености учествују произвођач,
именовано, односно нотификовано тело и/или
орган државне управе.

ПУ

г)

д)

ПУ се обезбеђује техничким
прописом којим се транспонује
секторско хармонизовано
законодавство ЕУ, а
подзаконским актом на основу
овог закона прописаће се
општа начела за сачињавање
декларације о усаглашености,
као општи структурни модел
декларације о усаглашености
из Анекса III Одлуке
768/2008/ЕЗ.

62

63
а)

6.2

а1)

Where Community harmonisation legislation
provides for conformity assessment to be carried out
by public authorities, the legislation shall provide that
the conformity assessment bodies on which those
authorities rely for technical assessments must
comply with the same criteria as those set out in this
Decision for notified bodies.

б)

13.2
15.2

б1)

в)

Када је посебним законом или техничким
прописом утврђено да оцењивање
усаглашености спроводи орган државне управе,
тим прописом се може прописати да за потребе
тог органа одређене активности оцењивања
усаглашености спроводи овлашћено, одобрено
или друго тело за оцењивање усаглашености,
коме је тај орган одобрио да спроводи
активности оцењивања усаглашености.
Захтеви из става 1. овог члана сходно се
примењују и на тела за оцењивање
усаглашености из члана 13. став 2. овог закона.

ПУ

7

Reference provisions
The reference provisions for Community
harmonisation legislation for products shall be as set
out in Annex I.

/

/

НП

8

Repeal
Decision 93/465/EEC is hereby repealed.
References to the repealed Decision shall be
construed as references to this Decision

/

/

НП

Annex I
(aI)

REFERENCE PROVISIONS FOR
COMMUNITY HARMONISATION
LEGISLATION FOR PRODUCTS
DEFINITIONS

Chapter R1 Definitions

/

/

ПУ

г)

д)

Предлог закона има шире
подручје примене од Одлуке
768/2008/ЕЗ, тј. односи се и на
хармонизовану и
нехармонизовану област.
ПУ у хармонизованој области
се обезбеђује подзаконским
актима.

3

Значење појединих израза

ПУ
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64
а)

а1)

aI.R1.1

Definitions
For the purposes of this ... [act] the following
definitions shall apply:
1. "making available on the market" shall mean any
supply of a product for distribution, consumption or
use on the Community market in the course of a
commercial activity, whether in return for payment or
free of charge;

aI.R1.2

2. "placing on the market" shall mean the first
making available of a product on the Community
market;

б)

б1)

в)

г)

3.1.2

2) испорука на тржишту је свако чињење
доступним производа на тржишту Републике
Србије ради дистрибуције, потрошње или
употребе, у оквиру привредне делатности, са
или без накнаде;

ПУ

ПУ је обезбеђена прелазном
одредбом 52.1 Предлога
закона.

3.1.3

3) стављање на тржиште је прва испорука
производа на тржишту Републике Србије;

ПУ

ПУ је обезбеђена прелазном
одредбом 52.1 Предлога
закона.

3.1.4

4) произвођач је правно лице или предузетник
које израђује производ или за кога се производ
пројектује и израђује, и који ставља тај
производ на тржиште под својим именом или
трговачким знаком;

ПУ

ПУ

ПУ је обезбеђена прелазном
одредбом 52.1 Предлога
закона.

aI.R1.3

3. "manufacturer" shall mean any natural or legal
person who manufactures a product or has a product
designed or manufactured, and markets that product
under his name or trademark;

aI.R1.4

4. "authorised representative" shall mean any natural
or legal person established within the Community
who has received a written mandate from a
manufacturer to act on his behalf in relation to
specified tasks;

3.1.5

5) заступник је правно лице или предузетник
регистрован у Републици Србији, које има
писано овлашћење произвођача да у његово име
предузима одређене радње;

aI.R1.5

5. "importer" shall mean any natural or legal person
established within the Community who places a
product from a third country on the Community
market;

3.1.6

6) увозник је правно лице или предузетник
регистрован у Републици Србији, које ставља на
тржиште производ из других држава;

ПУ

ПУ је обезбеђена прелазном
одредбом 52.1 Предлога
закона.

aI.R1.6

6. "distributor" shall mean any natural or legal person
in the supply chain, other than the manufacturer or
the importer, who makes a product available on the
market;

3.1.7

7) дистрибутер је правно лице или предузетник
регистрован у Републици Србији, које је
укључено у ланац испоруке, а није произвођач
или увозник;

ПУ

ПУ је обезбеђена прелазном
одредбом 52.1 Предлога
закона.

aI.R1.7

7. "economic operators" shall mean the manufacturer,
the authorised representative, the importer and the
distributor;

3.1.8

8) испоручилац је произвођач, заступник,
увозник или дистрибутер;

ПУ

aI.R1.8

8. "technical specification" shall mean a document
that prescribes technical requirements to be fulfilled
by a product, process or service;

3.1.18

18) техничка спецификација је документ којим
се утврђују технички захтеви које треба да
испуни производ, процес или услуга;

ПУ

д)

64

65
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

aI.R1.9

9. "harmonised standard" shall mean a standard
adopted by one of the European standardisation
bodies listed in Annex I to Directive 98/34/EC on the
basis of a request made by the Commission in
accordance with Article 6 of that Directive;

3.1.23

23) хармонизовани стандард је европски
стандард који је донет на основу захтева
Европске комисије за примену у
хармонизованом законодавству Европске уније;

ПУ

Ова дефиниција је усклађена са
Уредбом (ЕУ) 1025/2012 и
секторским хармонизованим
законодавством ЕУ

ЗоА 2.1.1

акредитација је утврђивање од стране
националног тела за акредитацију да ли тело за
оцењивање усаглашености испуњава захтеве
одговарајућих српских, односно међународних
и европских стандарда, и када је применљиво,
све додатне захтеве дефинисане за поједине
области, како би се вршили одређени послови
оцењивања усаглашености

ПУ

Акредитационо тело Србије (у даљем тексту:
АТС) је једино у Републици Србији коме се
овим законом поверава обављање послова
акредитације из чл. 3. и 8. овог закона

ПУ

3.1.9

9) оцењивање усаглашености је поступак којим
се утврђује да ли су испуњени одређени захтеви
за производ, процес, услугу, систем, лице или
тело;

ПУ

ПУ

aI.R1.10

10. "accreditation" shall have the meaning assigned
to it by Regulation (EC) No 765/2008;

aI.R1.11

11. "national accreditation body" shall have the
meaning assigned to it by Regulation (EC) No
765/2008;

aI.R1.12

12. "conformity assessment" shall mean the process
demonstrating whether specified requirements
relating to a product, process, service, system, person
or body have been fulfilled;

aI.R1.13

13. "conformity assessment body" shall mean a body
that performs conformity assessment activities
including calibration, testing, certification and
inspection;

3.1.10

10) тело за оцењивање усаглашености је правно
лице које спроводи активности оцењивања
усаглашености, што укључује еталонирање,
испитивање, сертификацију и/или
контролисање;

aI.R1.14

14. "recall" shall mean any measure aimed at
achieving the return of a product that has already
been made available to the end user;

3.1.22

22) опозив је свака мера која има за циљ
повраћај производа који је већ испоручен
крајњем кориснику

ПУ

aI.R1.15

15. "withdrawal" shall mean any measure aimed at
preventing a product in the supply chain from being
made available on the market;

3.1.21

21) повлачење је свака мера која има за циљ да
спречи да се производ у ланцу испоруке
испоручи на тржишту

ПУ

aI.R1.16

16. "CE marking" shall mean a marking by which the
manufacturer indicates that the product is in
conformity with the applicable requirements set out
in Community harmonisation legislation providing
for its affixing;

3.1.25

25) СЕ знак је ознака којом произвођач
потврђује да је производ усаглашен са
примењивим захтевима хармонизованог
законодавства ЕУ којим је прописано стављање
тог знака;

ПУ

ЗоА 5.1

д)
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а)

aI.R1.17

а1)
17. "Community harmonisation legislation" shall
mean any Community legislation harmonising the
conditions for the marketing of products.

Chapter R2 Obligations of economic operators

aI.R2.1

Obligations of manufacturers
When placing their products on the market,
manufacturers shall ensure that they have been
designed and manufactured in accordance with the
requirements set out in … [reference to the relevant
part of the legislation].
Manufacturers shall draw up the required technical
documentation and carry out the conformity
assessment procedure applicable or have it
carried out.

aI.R2.2

aI.R2.3

Where compliance of a product with the applicable
requirements has been demonstrated by that
procedure, manufacturers shall draw up an EC
declaration of conformity and affix the conformity
marking.
Manufacturers shall keep the technical
documentation and the EC declaration of conformity
for ... [period to be specified in proportion to the
lifecycle of the product and the level of risk] after the
product hasbeen placed on the market.

б)

3.1.24

Глава V.

24.1.1

б1)
24) хармонизовано законодавство ЕУ су
прописи Европске уније којима се усклађују
услови за трговање производима;

в)

г)

д)

ПУ

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ВЛАСНИКА
ПРОИЗВОДА У УПОТРЕБИ

ПУ

Обавезе произвођача
Произвођач је дужан да, у складу са захтевима
техничког прописа :
1) обезбеди да је производ који ставља на
тржиште пројектован и израђен у складу са
прописаним захтевима;

ПУ

ПУ у погледу детаљних
активности испоручилаца се,
на основу овлашћења из
одредаба 4.2 у вези са 24.12,
26.12 и 27.8, обезбеђује
техничким прописом којим се
преузима секторско
хармонизовано законодавство
ЕУ.

2) сачини потребну техничку документацију и
чува је у прописаном року, када је прописано
техничким прописом;
24.1.2
24.1.3

24.1.2
24.1.3

3) обезбеди спровођење прописаног поступка
оцењивања усаглашености и, ако је применом
тог поступка потврђена усаглашеност производа
са примењивим захтевима, сачини прописану
исправу о усаглашености и чува је у
прописаном року, као и да стави на производ
прописани знак усаглашености, односно друге
прописане ознаке;
2) сачини потребну техничку документацију и
чува је у прописаном року, када је прописано
техничким прописом;

ПУ

ПУ

3) ... сачини прописану исправу о
усаглашености и чува је у прописаном року...
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67
а)

а1)
Manufacturers shall ensure that procedures are in
place for series production to remain in conformity.
Changes in product design or characteristics and
changes in the harmonised standards or in technical
specifications by reference to which conformity of a
product is declared shall be adequately taken into
account.

б)

б1)

в)

4) обезбеди примену поступака којима се
осигурава одржавање усаглашености производа
у случају серијске производње, узимајући у
обзир измене пројекта и карактеристика
производа или измене у примењеним
стандардима или другим техничким
спецификацијама;
5) када је прописано техничким прописом и
када је то одговарајуће у односу на ризик који
производ представља, у циљу заштите здравља
и безбедности потрошача, врши испитивање
узорака производа на тржишту, обрађује
информације и, по потреби, води евиденције
рекламација, као и неусаглашених и опозваних
производа, и о томе обавештава дистрибутере;

ПУ

24.1.6

6) када је прописано техничким прописом,
обезбеди да је производ означен бројем типа,
партије, серијским бројем или другим податком
за идентификацију производа или, ако то није
могуће, обезбеди да су ови подаци наведени на
амбалажи производа или документу који прати
производ;

ПУ

ПУ

ПУ

24.1.4

aI.R2.4
When deemed appropriate with regard to the risks
presented by a product, manufacturers shall, to
protect the health and safety of consumers, carry out
sample testing of marketed products, investigate, and,
if necessary, keep a register of complaints, of nonconforming products and product recalls, and shall
keep distributors informed of any such monitoring.

24.1.5

aI.R2.5

Manufacturers shall ensure that their products bear a
type, batch or serial number or other element
allowing their identification, or, where the size or
nature of the product does not allow it, that the
required information is provided on the packaging or
in a document accompanying the product.

aI.R2.6

Manufacturers shall indicate their name, registered
trade name or registered trade mark and the address
at which they can be contacted on the product or,
where that is not possible, on its packaging or in a
document accompanying the product. The address
must indicate a single point at which the
manufacturer can be contacted.

24.1.7

7) када је прописано техничким прописом,
наведе на производу своје пословно име,
регистровано трговачко име или регистровани
трговачки знак, као и своју контакт адресу, или
ако то није могуће, да наведе ове податке на
амбалажи производа или документу који прати
производ;

aI.R2.7

Manufacturers shall ensure that the product is
accompanied by instructions and safety information
in a language which can be easily understood by
consumers and other end-users, as determined by the
Member State concerned.

24.1.8

8) обезбеди да производ прате прописана
упутства и информације на српском језику ,
односно друга прописана документација;

г)

д)

ПУ у погледу језика других
држава чланица је обезбеђена
прелазном одредбом 52.1.
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а)

а1)

aI.R2.8

Manufacturers who consider or have reason to
believe that a product which they have placed on the
market is not in conformity with the applicable
Community harmonisation legislation shall
immediately take the necessary corrective measures
to bring that product into conformity, to withdraw it
or recall it, if appropriate. Furthermore, where the
product presents a risk, manufacturers shall
immediately inform the competent national
authorities of the Member States in which they made
the product available to that effect, giving details, in
particular, of the noncompliance and of any
corrective measures taken.

aI.R2.9

Manufacturers shall, further to a reasoned request
from a competent national authority, provide it with
all the information and documentation necessary to
demonstrate the conformity of the product, in a
language which can be easily understood by that
authority. They shall cooperate with that authority, at
its request, on any action taken to eliminate the risks
posed by products which they have placed on the
market.
Authorised representatives
A manufacturer may, by a written mandate, appoint
an authorised representative.

б)

24.1.9
24.1.10

24.1.10
24.1.11

25.1

aI.R3.1
The obligations laid down in Article [R2(1)] and the
drawing up of technical documentation shall not form
part of the authorised representative's mandate.

25.2

б1)

в)

9) ако сматра или има разлога да верује да
производ који је ставио на тржиште није
усаглашен са техничким прописом, без
одлагања предузима потребне корективне радње
како би тај производ био усаглашен са
техничким прописом или, ако је одговарајуће,
како би га повукао или опозвао;
10) када је прописано, доставља надлежном
органу прописане информације, односно
документацију, укључујући и информације
органу тржишног надзора, а које су неопходне
за потврђивање усаглашености производа, на
образложен захтев, на језику који је у службеној
употреби у Републици Србији;

ПУ

10) када је прописано, доставља надлежном
органу прописане информације, односно
документацију, укључујући и информације
органу тржишног надзора, а које су неопходне
за потврђивање усаглашености производа, на
образложен захтев, на језику који је у службеној
употреби у Републици Србији;
11) сарађује са надлежним органима, на њихов
захтев, у свим радњама предузетим у циљу
избегавања ризика које представља производ
који је ставио на тржиште.

ПУ

Заступник
Произвођач може да овласти заступника да
извршава поједине његове обавезе дајући му
писано овлашћење,...
Произвођач не може да овласти заступника за
извршавање обавезе из члана 24. став 1. тачка 1)
овог закона, као ни за сачињавање техничке
документације.

ПУ

г)

д)
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а)

а1)

aI.R3.2

An authorised representative shall perform the tasks
specified in the mandate received from the
manufacturer. The mandate shall allow the
authorised representative to do at least the following:
(a) keep the EC declaration of conformity and the
technical documentation at the disposal of national
surveillance authorities for … [period to be specified
in proportion to the lifecycle of the product and the
level of risk];
(b) further to a reasoned request from a competent
national authority, provide that authority with all the
information and documentation necessary to
demonstrate the conformity of a product;
(c) cooperate with the competent national authorities,
at their request, on any action taken to eliminate the
risks posed by products covered by their mandate.

aI.R4.1

Obligations of importers
Importers shall place only compliant products on the
Community market.

aI.R4.2

Before placing a product on the market importers
shall ensure that the appropriate conformity
assessment procedure has been carried out by the
manufacturer. They shall ensure that the
manufacturer has drawn
up the technical documentation, that the product
bears the required conformity marking or markings
and is accompanied by the required documents, and
that the manufacturer has complied with the
requirements set out in Article [R2(5) and (6)].

б)

б1)

в)

25.1

... које заступнику мора да омогући најмање да:
1) ставља на располагање надлежним органима
тржишног надзора прописану исправу о
усаглашености и техничку документацију током
прописаног временског периода;
2) доставља надлежним органима, на
образложен захтев, све информације и
документацију неопходну за доказивање
усаглашености производа;
3) сарађује са надлежним органима, на захтев, у
свим радњама предузетим у циљу избегавања
ризика које представља производ обухваћен
овлашћењем произвођача.

ПУ

Обавезе увозника
Увозник је дужан да, у складу са захтевима
техничког прописа:
1) ставља на тржиште само производе који су
усаглашени са прописаним захтевима;

ПУ

2) обезбеди, пре стављања производа на
тржиште:
(1) да је спроведен прописани поступак
оцењивања усаглашености и да је произвођач
сачинио потребну техничку документацију;
(2) да је производ означен прописаним знаком
усаглашености, односно другим прописаним
ознакама, као и да га прати прописана
документација;
(3) да је произвођач испунио своје обавезе у
погледу обележавања производа прописаним
подацима;
3) ако сматра или има разлога да верује да
производ није усаглашен са прописаним
техничким захтевима, стави производ на
тржиште тек након што је усаглашен са тим
захтевима и, ако тај производ представља ризик,
о томе обавести произвођача и надлежни орган
тржишног надзора;

ПУ

26.1.1

26.1.2
26.1.3

Where an importer considers or has reason to believe
that a product is not in conformity with … [reference
to the relevant part of the legislation], he shall not
place the product on the market until it has been
brought into conformity. Furthermore, where the
product presents a risk, the importer shall inform the
manufacturer and the market surveillance authorities
to that effect.

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

в)

aI.R4.3

Importers shall indicate their name, registered trade
name or registered trade mark and the address at
which they can be contacted on the product or, where
that is not possible, on its packaging or in a document
accompanying the product.

26.1.4

4) када је прописано, наведе на производу своје
пословно име, регистровано трговачко име или
регистровани трговачки знак, као и своју
контакт адресу, или ако то није могуће, да
наведе ове податке на амбалажи производа или
документу који прати производ;

ПУ

aI.R4.4

Importers shall ensure that the product is
accompanied by instructions and safety information
in a language which can be easily understood by
consumers and other end-users, as determined by the
Member State concerned.

26.1.5

5) обезбеди да производ прате прописана
упутства и информације на српском језику,
односно друга прописана документација;

ПУ

aI.R4.5

Importers shall ensure that, while a product is under
their responsibility, storage or transport conditions do
not jeopardise its compliance with the requirements
set out in … [reference to the relevant part of the
legislation].

26.1.6

6) обезбеди да, док је производ под његовом
одговорношћу, услови складиштења или
превоза не угрозе усаглашеност производа са
прописаним захтевима;

ПУ

aI.R4.6

When deemed appropriate with regard to the risks
presented by a product, importers shall, to protect the
health and safety of consumers, carry out sample
testing of marketed products, investigate, and, if
necessary, keep a register of complaints, of nonconforming products and product recalls, and shall
keep distributors informed of such monitoring.

26.1.7

7) када је прописано техничким прописом и
када је то одговарајуће у односу на ризик који
производ представља, у циљу заштите здравља
и безбедности потрошача, врши испитивање
узорака производа на тржишту, обрађује
информације и, по потреби, води евиденције
рекламација, као и неусаглашених и опозваних
производа, и о томе обавештава дистрибутере;

ПУ

aI.R4.7

Importers who consider or have reason to believe that
a product which they have placed on the market is
not in conformity with the Community harmonisation
legislation applicable shall immediately take the
corrective measures necessary to bring that product
into conformity, to withdraw it or recall it, if
appropriate. Furthermore, where the product presents
a risk, importers shall immediately inform the
competent national authorities of the Member States
in which they made the product available to that
effect, giving details, in particular, of the
noncompliance and of any corrective measures taken.

26.1.8

8) ако сматра или има разлога да верује да
производ који је ставио на тржиште није
усаглашен са техничким прописом, без
одлагања предузме потребне корективне радње
како би тај производ усагласио са техничким
прописом или, ако је одговарајуће, како би га
повукао или опозвао, да обавести орган
тржишног надзора о врсти неусаглашености и
предузетим корективним радњама, ако тај
производ представља ризик;

г)

д)

ПУ у погледу језика других
држава чланица је обезбеђена
прелазном одредбом 52.1.

ПУ

70

71
а)

а1)

aI.R4.8

Importers shall, for ... [period to be specified in
proportion to the lifecycle of the product and the
level of risk], keep a copy of the EC declaration of
conformity at the disposal of the market surveillance
authorities and ensure that the technical
documentation can be made available to those
authorities, upon request.

aI.R4.9

Importers shall, further to a reasoned request from a
competent national authority, provide it with all the
information and documentation necessary to
demonstrate the conformity of a product in a
language
which can be easily understood by that authority.
They shall cooperate with that authority, at its
request, on any action taken to eliminate the risks
posed by products which they have placed on the
market.

aI.R5.1

Obligations of distributors
When making a product available on the market
distributors shall act with due care in relation to the
requirements applicable.

б)

б1)

в)

26.1.9

9) када је прописано техничким прописом, у
прописаном року чува прописану исправу о
усаглашености и обезбеђује доступност
техничке документације надлежним органима

ПУ

26.1.10

10) када је прописано техничким прописом,
доставља надлежном органу прописане
информације, односно документацију,
укључујући и информације органу тржишног
надзора, а које су неопходне за потврђивање
усаглашености производа, на образложен
захтев, на језику који је у службеној употреби у
Републици Србији;
11) сарађује са надлежним органима, на њихов
захтев, у свим радњама предузетим у циљу
избегавања ризика које представља производ
који је ставио на тржиште.

ПУ

27.1.1

Обавезе дистрибутера
Дистрибутер је дужан да, у складу са захтевима
техничког прописа:
1) када испоручује производ на тржишту,
поступа савесно у вези са прописаним
захтевима;

ПУ

г)

д)

71

72
а)

aI.R5.2

а1)
Before making a product available on the market
distributors shall verify that the product bears the
required conformity marking or markings, that it is
accompanied by the required documents and by
instructions and safety information in a language
which can be easily understood by consumers and
other end-users in the Member State in which the
product is to be made available on the market, and
that the manufacturer and the importer have complied
with the requirements set out in Article [R2(5) and
(6)] and Article [R4(3)].

б)

27.1.2
27.1.3

Where a distributor considers or has reason to believe
that a product is not in conformity with … [reference
to the relevant part of the legislation], he shall not
make the product available on the market until it has
been brought into conformity. Furthermore, where
the product presents a risk, the distributor shall
inform the manufacturer or the importer to that effect
as well as the market surveillance authorities.

aI.R5.3

Distributors shall ensure that, while a product is
under their responsibility, storage or transport
conditions do not jeopardise its compliance with the
requirements set out in ... [reference to the relevant
part of the legislation].

27.1.4

б1)

в)

2) провери, пре испоруке производа на
тржишту, да је производ означен прописаним
знаком усаглашености, односно другим
прописаним ознакама и подацима, као и да га
прате прописана упутства и информације на
српском језику, односно друга прописана
документација;
3) ако сматра или има разлога да верује да
производ није усаглашен са прописаним
захтевима, испоручи производ на тржишту тек
након што је усаглашен са тим захтевима и, ако
тај производ представља ризик, о томе обавести
произвођача или увозника и надлежни орган
тржишног надзора;

ПУ

4) обезбеди да, док је производ под његовом
одговорношћу, услови складиштења или
превоза не угрозе усаглашеност производа са
прописаним захтевима;

ПУ

г)

д)

72

73
а)

aI.R5.4

aI.R5.5

а1)

Distributors who consider or have reason to believe
that a product which they have made available on the
market is not in conformity with the Community
harmonisation legislation applicable shall make sure
that the corrective measures necessary to bring that
product into conformity, to withdraw it or recall it, if
appropriate, are taken. Furthermore, where the
product presents a risk, distributors shall immediately
inform the competent national authorities of the
Member States in which they made the product
available to that effect, giving details, in particular, of
the non-compliance and of any corrective measures
taken.

Distributors shall, further to a reasoned request from
a competent national authority, provide it with all the
information and documentation necessary to
demonstrate the conformity of a product. They shall
cooperate with that authority, at its request, on any
action taken to eliminate the risks posed by products
which they have made available on the market.

б)

27.1.5
27.1.6

27.1.6
27.1.7

б1)

в)

5) ако сматра или има разлога да верује да
производ који је испоручио на тржишту није
усаглашен са техничким прописом, обезбеђује
предузимање потребних корективних радњи
како би тај производ био усаглашен са
техничким прописом или, ако је одговарајуће,
како би био повучен или опозван, да обавести
орган тржишног надзора о врсти
неусаглашености и предузетим корективним
радњама, ако тај производ представља ризик;
6) када је прописано техничким прописом,
доставља надлежном органу прописане
информације, односно документацију,
укључујући и информације органу тржишног
надзора, а које су неопходне за потврђивање
усаглашености производа, на образложен
захтев, на језику који на језику који је у
службеној употреби у Републици Србији;

ПУ

6) када је прописано техничким прописом,
доставља надлежном органу прописане
информације, односно документацију,
укључујући и информације органу тржишног
надзора, а које су неопходне за потврђивање
усаглашености производа, на образложен
захтев, на језику који на језику који је у
службеној употреби у Републици Србији;
7) сарађује са надлежним органима, на њихов
захтев, у свим радњама предузетим у циљу
избегавања ризика које представља производ
који је испоручио на тржишту.

ПУ

г)

д)

73

74
а)

aI.R6

aI.R7

а1)

Cases in which obligations of manufacturers apply
to importers and distributors
An importer or distributor shall be considered a
manufacturer for the purposes of this ... [act] and he
shall be subject to the obligations of the manufacturer
under Article [R2], where he places a product on the
market under his name or trademark or modifies a
product already placed on the market in such a way
that compliance with the applicable requirements
may be affected.

Identification of economic operators
Economic operators shall, on request, identify the
following to the market surveillance authorities, for
... [period to be specified in proportion to the
lifecycle of the product and the level of risk]:
(a) any economic operator who has supplied them
with a product;
(b) any economic operator to whom they have
supplied a product.

Chapter R3 Conformity of the product

б)

28
29

30

/

б1)

в)

Посебне обавезе увозника и дистрибутера
Увозник или дистрибутер који ставља на
тржиште производ под својим именом или
трговачким знаком, сматра се произвођачем и
преузима обавезе произвођача у вези са
стављањем производа на тржиште, с тим да
техничка документација за тај производ не мора
да гласи на име увозника, односно
дистрибутера.
Увозник, дистрибутер или друго лице које
измени производ, који је већ стављен на
тржиште, у мери која утиче на усаглашеност са
захтевима из техничких прописа, сматра се
произвођачем и преузима обавезе произвођача у
вези са стављањем производа на тржиште, с тим
да техничка документација која се односи на
измене производа мора да гласи на име
увозника, дистрибутера или другог лица које је
изменило производ.

ПУ

Идентификација испоручиоца
Испоручилац је дужан да чува и да, на захтев
надлежног инспектора, достави податке о
испоручиоцу од кога је набавио производ, као и
податке о испоручиоцу коме је испоручио
производ.
Период чувања података из става 1. утврђује се
техничким прописом. За производе за које
техничким прописом није утврђен период
чувања и достављања ових података, тај период
је 10 година од датума испоруке.

ПУ

г)

д)

/

74

75
а)

aI.R8.1

а1)

Presumption of conformity
Products which are in conformity with harmonised
standards or parts thereof the references of which
have been published in the Official Journal of the
European Union shall be presumed to be in
conformity with the requirements covered by those
standards or parts thereof, set out in … [reference to
the relevant part of the legislation].

б)

б1)

в)

7.1

Претпоставка усаглашености
Техничким прописом може се прописати да се
претпоставља да је производ усаглашен са
прописаним техничким захтевима ако је
усаглашен са одговарајућим српским
стандардима којима су преузети хармонизовани
стандарди, или, уколико нема таквих стандарда
у одређеној области, другим релевантним
стандардима или техничким спецификацијама
за ту област.

ПУ

Formal objection to a harmonised standard
When a Member State or the Commission considers
that a harmonised standard does not entirely satisfy
the requirements which it covers and which are set
out in … [reference to the relevant part of the
legislation], the Commission or the Member State
concerned shall bring the matter before the
Committee set up by Article 5 of Directive 98/34/EC,
giving its arguments. The Committee shall, having
consulted the relevant European standardisation
bodies, deliver its opinion without delay.
aI.R9

д)

ПУ ће се обезбедити
директном применом члана 11.
Уредбе (ЕУ) бр. 1025/2012 од
дана приступања Републике
Србије Европској унији.
/

In the light of the Committee's opinion, the
Commission shall decide to publish, not to publish, to
publish with restriction, to maintain, to maintain with
restriction or to withdraw the references to the
harmonised standard concerned in or from the
Official Journal of the European Union.

г)

/

НУ

Потребне измене Закона о
стандардизацији у циљу
имплементације члана 11.
Уредбе (ЕУ) бр. 1025/2012 –
одређивање да приговор
подноси министарство
надлежно за послове
стандардизације.

The Commission shall inform the European
standardisation body concerned and, if necessary,
request the revision of the harmonised standards
concerned.

75

76
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

ДУ

ПУ се обезбеђује техничким
прописом којим се транспонује
секторско хармонизовано
законодавство ЕУ, а
подзаконским актом на основу
овог закона прописаће се
општа начела за сачињавање
декларације о усаглашености,
као општи структурни модел
декларације о усаглашености
из Анекса III Одлуке
768/2008/ЕЗ.

EC declaration of conformity
The EC declaration of conformity shall state that the
fulfilment of requirements specified in … [reference
to relevant part of the legislation] has been
demonstrated.

aI.R10

The EC declaration of conformity shall have the
model structure set out in Annex III of Decision No
768/2008/EC of the European Parliament and of the
Council of 9 July 2008 on a common framework for
the marketing of products, shall contain the elements
specified in the relevant modules set out in Annex II
of that Decision and shall be continuously updated. It
shall be translated into the language or languages
required by the Member State in which market the
product is placed or made available.

3.1.17

17) декларација о усаглашености је изјава којом
произвођач потврђује да су испуњени захтеви за
производ из техничког прописа којим је
прописано сачињавање такве изјаве;

д)

By drawing up the EC declaration of conformity, the
manufacturer shall assume responsibility for the
compliance of the product.
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77
а)

aI.R11

а1)

General principles of the CE marking
The CE marking shall be subject to the general
principles set out in Article 30 of Regulation (EC) No
765/2008.

б)

б1)

14

Српски знак усаглашености
Производ који је усаглашен са техничким
прописом означава се Српским знаком
усаглашености, ако је то утврђено техничким
прописом.
Уколико је техничким прописом преузето
хармонизовано законодавство којим се
прописује стављање „СЕ“ знака, тим прописом
се утврђује обавеза означавања производа
Српским знаком усаглашености.
Производ који није усаглашен са техничким
прописом, односно производ за који није
прописано означавање Српским знаком
усаглашености, забрањено је означити тим
знаком.
Забрањено је производ означити другим знаком
који није Српски знак усаглашености већ на
њега само подсећа својим садржајем или
обликом чиме би код потрошача или другог
корисника могао да створи заблуду да се ради о
Српском знаку усаглашености или ако би
означавање производа другим знаком смањило
видљивост, односно читљивост Српског знака
усаглашености.
Облик, изглед, садржај и начин стављања знака
усаглашености уређује се прописом који доноси
Влада.

в)

г)

д)

Принципи СЕ означавања се
примењују на стављање
Српског знака усаглашености,
у складу са чланом 14.
Предлога.
ДУ

ПУ у смислу примене СЕ
означавања, обезбеђује се
прелазним одредбама
техничког прописа у складу са
одредбама 53.1 и 53.2
Предлога.
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а)

aI.R12.1
aI.R12.2
aI.R12.3

aI.R12.4

а1)
Rules and conditions for affixing the CE marking
The CE marking shall be affixed visibly, legibly and
indelibly to the product or to its data plate. Where
that is not possible or not warranted on account of the
nature of the product, it shall be affixed to the
packaging and to the accompanying documents,
where the legislation concerned provides for such
documents.
The CE marking shall be affixed before the product is
placed on the market. It may be followed by a
pictogram or any other mark indicating a special risk
or use.
The CE marking shall be followed by the
identification number of the notified body, where that
body is involved in the production control phase.
The identification number of the notified body shall
be affixed by the body itself or, under its instructions,
by the manufacturer or his authorised representative.

Member States shall build upon existing mechanisms
to ensure correct application of the regime governing
the CE marking and take appropriate action in the
event of improper use of the marking. Member States
shall also provide for penalties for infringements,
which may include criminal sanctions for serious
infringements. Those penalties shall be proportionate
to the seriousness of the offence and constitute an
effective deterrent against improper use.

Chapter R4 Notification of conformity assessment bodies

б)

/

б1)

/

в)

НУ

г)

д)

Правила и услови за стављање
Српског знака усаглашености,
у складу са правилима и
условима СЕ означавања,
прописују се подзаконским
актом из 14.5, као и техничким
прописом, на основу
овлашћења из 4.1.6 и
подзаконског акта из 14.5.
ПУ у смислу примене СЕ
означавања, обезбеђује се
прелазним одредбама
техничког прописа у складу са
одредбама 53.1 и 53.2
Предлога.

/

/

ПУ

ПУ је обезбеђена одредбама
члана 41. Предлога које се
односе на формалне
неусаглашености у вези са
стављањем знака
усаглашености и казненим
одредбама из члана 46.
Предлога.
СЕ означавање се обезбеђује у
складу са прелазном одредбом
53.1 и 53.2.

21

Нотификација тела за оцењивање
усаглашености

78

79
а)

aI.R13

aI.R14.1

а1)

Notification
Member States shall notify the Commission and the
other Member States of bodies authorised to carry out
third-party conformity assessment tasks under this ...
[act].

Notifying authorities
Member States shall designate a notifying authority
that shall be responsible for setting up and carrying
out the necessary procedures for the assessment and
notification of conformity assessment bodies and the
monitoring of notified bodies, including compliance
with the provisions of Article [R20].

б)

3.1.12
3.1.13

21.1
21.2

б1)

в)

12) именовано тело је правно лице које обавља
послове оцењивања усаглашености или друге
послове у складу са захтевима техничког
прописа и које има одобрење надлежног
министра за обављање тих послова;
13) нотификовано тело је именовано тело за
оцењивање усаглашености које је пријављено
Европској комисији и државама чланицама ЕУ
као независна трећа страна за обављање послова
оцењивања усаглашености за одређену област и
уписано у одговарајући регистар тих тела који
води Европска комисија („NANDO база”);

ПУ

Нотификација тела за оцењивање
усаглашености Европској комисији и
државама чланицама Европске уније
Министарство је орган надлежан за
нотификацију тела за оцењивање усаглашености
Европској комисији и државама чланицама
Европске уније и може нотификовати
искључиво именована тела за оцењивање
усаглашености.
Министарство је одговорно за успостављање и
спровођење неопходних поступака за
оцењивање и нотификацију тела за оцењивање
усаглашености, као и надзор над радом ових
тела, укључујући и испуњеност захтева из
члана 16. овог закона које се односе на
подизвођача или повезано правно лице.

ПУ

г)

д)

Напомена: «Министарство» је
Министарство привреде које је
надлежно за послове
техничких прописа,
стандардизације, акредитације,
мера и драгоцених метала.

79

80
а)

aI.R14.2

aI.R14.3

aI.R14.4

а1)

Member States may decide that the assessment and
monitoring referred to in paragraph 1 shall be carried
out by a national accreditation body within the
meaning of and in accordance with Regulation (EC)
No 765/2008.

Where the notifying authority delegates or otherwise
entrusts the assessment, notification or monitoring
referred to in paragraph 1 to a body which is not a
governmental entity, that body shall be a legal entity
and shall comply mutatis mutandis with the
requirements laid down in Article [R15(1) to (6)]. In
addition it shall have arrangements to cover liabilities
arising out of its activities.

The notifying authority shall take full responsibility
for the tasks performed by the body referred to in
paragraph 3.

б)

17.3

21.5

б1)

При доношењу решења о именовању, узима се у
обзир сертификат о акредитацији који је издало
Акредитационо тело Србије (у даљем тексту:
АТС), у мери у којој су прописани поступци
оцењивања усаглашености обухваћени обимом
акредитације.

Надлежно министарство утврђује испуњеност
прописаних захтева за нотификацију у циљу
спровођења надзора над радом нотификованих
тела и о томе обавештава Министарство ради
информисања Европске комисије.

в)

г)

НП

Дискрециона одредба.
Законодавац овим законом
предвиђа искључиву
одговорност надлежних
министарстава за оцењивање и
надзор над радом
именованих/нотификованих
тела, с тим да се у поступку
именовања узима у обзир
сертификат о акредитацији
издат од стране националног
акредитационог тела
(Акредитационо тело Србије је
чланица ЕА).

НП

д)

Дискрециона одредба.
Законодавац овим законом
предвиђа искључиву
одговорност надлежних
министарстава за утврђивање
испуњености прописаних
захтева за
именована/нотификована тела,
као и за нотификацију и
надзор.
Напомена: «Надлежно
министарство» је министарство
које је надлежно за доношење
секторског техничког прописа.

/

/

НП

Дискрециона одредба. Овим
законом законодавац није
предвидео могућност
поверавања послова телу које
није орган државне управе.
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81
а)

а1)

aI.R15.1

Requirements relating to notifying authorities
A notifying authority shall be established in such a
way that no conflict of interest with conformity
assessment bodies occurs.

aI.R15.2

A notifying authority shall be organised and operated
so as to safeguard the objectivity and impartiality of
its activities.

aI.R15.3

A notifying authority shall be organised in such a
way that each decision relating to notification of a
conformity assessment body is taken by competent
persons different from those who carried out the
assessment.

aI.R15.4

A notifying authority shall not offer or provide any
activities that conformity assessment bodies perform
or consultancy services on a commercial or
competitive basis.

б)

б1)

в)

22.1.1

Посебни захтеви за орган надлежан за
нотификацију
Министарство је дужно да обезбеди:
1) да не долази до сукоба интереса у односу на
тело за оцењивање усаглашености;

ПУ

22.1.2

2) објективност и непристрасност у раду;

ПУ

22.1.3

3) да све одлуке које се односе на нотификацију
тела за оцењивање усаглашености доносе
компетентна лица која нису учествовала у
оцењивању испуњености прописаних захтева за
нотификацију тела за оцењивање
усаглашености;

ПУ

22.1.4

4) да не нуди нити обавља активности које
обављају тела за оцењивање усаглашености,
нити да пружа саветодавне услуге на
комерцијалној или конкурентској основи;

ПУ

ПУ

aI.R15.5

A notifying authority shall safeguard the
confidentiality of the information it obtains.

22.1.5

5) поверљивост података и информација до
којих долази у обављању својих послова,
укључујући и поверљивост података кoje трeбa
заштитити у складу са законом којим се уређује
тајност података;

aI.R15.6

A notifying authority shall have a sufficient number
of competent personnel at its disposal for the proper
performance of its tasks.

22.1.6

6) довољан број компетентних лица за
обављање својих послова.

ПУ

aI.R16.1

Information obligation on notifying authorities
Member States shall inform the Commission of their
procedures for the assessment and notification of
conformity assessment bodies and the monitoring of
notified bodies, and of any changes thereto.

21.3

Министарство је дужно да обавести Европску
комисију о поступцима из става 2. овог члана,
као и о свим њиховим променама.

ПУ

aI.R16.2

The Commission shall make that information
publicly available.

/

НП

/

г)

д)

Обавеза ЕК.

81

82
а)

а1)

aI.R17.1

Requirements relating to notified bodies
For the purposes of notification, a conformity
assessment body shall meet the requirements laid
down in paragraphs 2 to 11.

aI.R17.2

A conformity assessment body shall be established
under national law and have legal personality.

aI.R17.3

A conformity assessment body shall be a third-party
body independent of the organisation or the product it
assesses.
A body belonging to a business association or
professional federation representing undertakings
involved in the design, manufacturing, provision,
assembly, use or maintenance of products which it
assesses, may, on condition that its independence and
the absence of any conflict of interest are
demonstrated, be considered such a body.

б)

в)

г)

Захтеви за именовање
Када је техничким прописом утврђено да
оцењивање усаглашености спроводи именовано
тело за оцењивање усаглашености, тим
прописом се утврђују и захтеви које то тело
мора да испуни, нарочито у погледу:

ДУ

ПУ у погледу детаљних
зактева за
именована/нотификована тела
обезбеђују се техничким
прописом којим се преузима
секторско хармонизовано
законодавство ЕУ, на основу
овлашћења из одредбе 4.1.7.
Предлога и у складу са
подзаконским актом који ће се
донети на основу одредбе 21.7.
Предлога.

15.1.1

1) правног статуса тог тела;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

15.1.4

4) независности, непристрасности и одсуства
сукоба интереса у односу на испоручиоца
производа који је предмет оцењивања
усаглашености;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

15.1

б1)

д)

82

83
а)

а1)

aI.R17.4

A conformity assessment body, its top level
management and the personnel responsible for
carrying out the conformity assessment tasks shall
not be the designer, manufacturer, supplier, installer,
purchaser, owner, user or maintainer of the products
which they assess, nor the authorised representative
of any of those parties. This shall not preclude the use
of assessed products that are necessary for the
operations of the conformity assessment body or the
use of such products for personal purposes.
A conformity assessment body, its top level
management and the personnel responsible for
carrying out the conformity assessment tasks shall
not be directly involved in the design, manufacture or
construction, the marketing, installation, use or
maintenance of those products, or represent the
parties engaged in those activities. They shall not
engage in any activity that may conflict with their
independence of judgement or integrity in relation to
conformity assessment activities for which they are
notified. This shall in particular apply to consultancy
services.
Conformity assessment bodies shall ensure that the
activities of their subsidiaries or subcontractors do
not affect the confidentiality, objectivity or
impartiality of their conformity assessment activities.

aI.R17.5

Conformity assessment bodies and their personnel
shall carry out the conformity assessment activities
with the highest degree of professional integrity and
the requisite technical competence in the specific
field and shall be free from all pressures and
inducements, particularly financial, which might
influence their judgement or the results of their
conformity assessment activities, especially as
regards persons or groups of persons with an interest
in the results of those activities.

б)

15.1.4
15.1.7

15.1.2

б1)

в)

г)

4) независности, непристрасности и одсуства
сукоба интереса у односу на испоручиоца
производа који је предмет оцењивања
усаглашености;
7) захтева који се односе на одговорност за
активности подизвођача;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

2) стручне оспособљености запослених и других
ангажованих лица;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

д)

83

84
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

2) стручне оспособљености запослених и других
ангажованих лица;
3) опреме;
5) поступања са приговорима на његов рад и
донете одлуке;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

д)

A conformity assessment body shall be capable of
carrying out all the conformity assessment tasks
assigned to it by … [reference to relevant part of the
legislation] and in relation to which it has been
notified, whether those tasks are carried out by the
conformity assessment body itself or on its behalf
and under its responsibility.

aI.R17.6

At all times and for each conformity assessment
procedure and each kind or category of products in
relation to which it has been notified, a conformity
assessment body shall have at its disposal the
necessary:
(a) personnel with technical knowledge and sufficient
and appropriate experience to perform the conformity
assessment tasks;
(b) descriptions of procedures in accordance with
which conformity assessment is carried out, ensuring
the transparency and the ability of reproduction of
those procedures. It shall have appropriate policies
and procedures in place that distinguish between
tasks it carries out as a notified body and other
activities;
(c) procedures for the performance of activities which
take due account of the size of an undertaking, the
sector in which it operates, its structure, the degree of
complexity of the product technology in question and
the mass or serial nature of the production process.

15.1.2
15.1.3
15.1.5

It shall have the means necessary to perform the
technical and administrative tasks connected with the
conformity assessment activities in an appropriate
manner and shall have access to all necessary
equipment or facilities.

84

85
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

aI.R17.7

The personnel responsible for carrying out
conformity assessment activities shall have the
following:
(a) sound technical and vocational training covering
all the conformity assessment activities in relation to
which the conformity assessment body has been
notified;
(b) satisfactory knowledge of the requirements of the
assessments they carry out and adequate authority to
carry out those assessments;
(c) appropriate knowledge and understanding of the
essential requirements, of the applicable harmonised
standards and of the relevant provisions of
Community harmonisation legislation and of its
implementing regulations;
(d) the ability to draw up certificates, records and
reports demonstrating that assessments have been
carried out.

15.1.2

2) стручне оспособљености запослених и других
ангажованих лица;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

aI.R17.8

The impartiality of the conformity assessment bodies,
their top level management and of the assessment
personnel shall be guaranteed.
The remuneration of the top level management and
assessment personnel of a conformity assessment
body shall not depend on the number of assessments
carried out or on the results of those assessments.

15.1.4

4) независности, непристрасности и одсуства
сукоба интереса у односу на испоручиоца
производа који је предмет оцењивања
усаглашености;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

aI.R17.9

Conformity assessment bodies shall take out liability
insurance unless liability is assumed by the State in
accordance with national law, or the Member State
itself is directly responsible for the conformity
assessment.

15.1.8

8) осигурања од одговорности за штету.

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

aI.R17.10

The personnel of a conformity assessment body shall
observe professional secrecy with regard to all
information obtained in carrying out their tasks under
… [reference to the relevant part of the legislation] or
any provision of national law giving effect to it,
except in relation to the competent authorities of the
Member State in which its activities are carried out.
Proprietary rights shall be protected.

15.1.6

6) чувања пословне тајне;

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

д)

85

86
а)

а1)

б)

aI.R17.11

Conformity assessment bodies shall participate in, or
ensure that their assessment personnel are informed
of, the relevant standardisation activities and the
activities of the notified body coordination group
established under the relevant Community
harmonisation legislation and apply as general
guidance the administrative decisions and documents
produced as a result of the work of that group.

/

aI.R18.1

Presumption of conformity
Where a conformity assessment body demonstrates
its conformity with the criteria laid down in the
relevant harmonised standards or parts thereof the
references of which have been published in the
Official Journal of the European Union it shall be
presumed to comply with the requirements set out in
Article [R17] in so far as the applicable harmonised
standards cover those requirements.

aI.R19

Formal objection to a harmonised standard
Where a Member State or the Commission has a
formal objection to the harmonised standards referred
to in Article [R18], the provisions of Article [R9]
shall apply.

aI.R20.1

Subsidiaries of and subcontracting by notified
bodies
Where a notified body subcontracts specific tasks
connected with conformity assessment or has
recourse to a subsidiary, it shall ensure that the
subcontractor or the subsidiary meets the
requirements set out in Article [R17] and shall inform
the notifying authority accordingly.

17.4

/

16.1
18.1.4

б1)

в)

г)

/

ДУ

Напомена: Видети коментар за
одредбу 15.1 Предлога.

При оцењивању испуњавања прописаних
захтева, узима се у обзир и испуњеност захтева
српских стандарда којима су преузети
одговарајући хармонизовани стандарди који
садрже захтеве за тела за оцењивање
усаглашености, у мери у којој су ти захтеви
обухваћени наведеним стандардима.

ДУ

ПУ се обезбеђује
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

/

НУ

ПУ се обезбеђује директном
применом члана 11. Уредбе
(ЕУ) бр. 1025/2012 од дана
приступања Републике Србије
Европској унији

Обавезе именованог тела у вези са
ангажовањем подизвођача
Именовано тело може да, уз сагласност
подносиоца захтева за оцењивање
усаглашености, подуговори подизвођача или
повезано правно лице у смислу одредаба закона
којим се уређују привредна друштва, да
спроведе одређене послове у вези са
оцењивањем усаглашености ако подизвођач или
повезано правно лице испуњава опште захтеве
из члана 15. овог закона.
Именовано тело дужно је да испуњава захтеве
утврђене решењем о именовању, као и да
обавести надлежног министра о:
4) подуговарању подизвођача за послове из
члана 16. овог закона.

ПУ

д)

86

87
а)

а1)

б)

б1)

в)

ПУ

aI.R20.2

Notified bodies shall take full responsibility for the
tasks performed by subcontractors or subsidiaries
wherever these are established.

16.2

Именовано тело може да подуговори
подизвођача или повезано правно лице из става
1. овог члана само за обављање послова за које
је именовано. Именовано тело задржава
одговорност за послове које обавља подизвођач
или повезано правно лице.

aI.R20.3

Activities may be subcontracted or carried out by a
subsidiary only with the agreement of the client.

16.1

... уз сагласност подносиоца захтева,...

ПУ

aI.R20.4

Notified bodies shall keep at the disposal of the
notifying authority the relevant documents
concerning the assessment of the qualifications of the
subcontractor or the subsidiary and the work carried
out by them under … [reference to the relevant part
of the legislation].

16.3

Именовано тело је дужно да органу надлежном
за именовање стави на располагање релевантну
документацију која се односи на компетентност
подизвођача или повезаног правног лица за
послове из ст. 1. и 2. овог члана.

ПУ

г)

д)

87

88
а)

а1)

б)

б1)

в)

11.3

Уколико је у техничком пропису којим је
преузето хармонизовано законодавство ЕУ
прописано да у поступку оцењивања
усаглашености може учествовати акредитовано
тело у саставу произвођача, то тело мора да
буде организовано као засебна организациона
јединица која не сме да учествује у изради,
испоруци, монтажи, коришћењу или одржавању
производа чију усаглашеност оцењује и може да
пружа услуге искључиво произвођачу у чијем се
саставу налази.

ДУ

21.4

Министарство врши нотификацију на захтев
именованог тела за оцењивање усаглашености
који се доставља преко надлежног
министарства.

ПУ

г)

д)

Accredited in-house bodies
1. An accredited in-house body may be used to carry
out conformity assessment activities for the
undertaking of which it forms a part for the purpose
of implementing the procedures set out in [Annex II
— modules A1, A2, C1 or C2]. That body shall
constitute a separate and distinct part of the
undertaking and shall not participate in the design,
production, supply, installation, use or maintenance
of the products it assesses.

aI.R21

2. An accredited in-house body shall meet the
following requirements:
(a) it shall be accredited in accordance with
Regulation (EC) No 765/2008;
(b) the body and its personnel shall be
organisationally identifiable and have reporting
methods within the undertaking of which they form a
part which ensure their impartiality and demonstrate
it to the relevant national accreditation body;
(c) neither the body nor its personnel shall be
responsible for the design, manufacture, supply,
installation, operation or maintenance of the products
they assess nor shall they engage in any activity that
might conflict with their independence of judgment
or integrity in relation to their assessment activities;
(d) the body shall supply its services exclusively to
the undertaking of which it forms a part.

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из 11.4 и
техничким прописом којим се
транспонује секторско
хармонизовано законодавство
ЕУ.

3. An accredited in-house body shall not be notified
to the Member States or the Commission, but
information concerning its accreditation shall be
given by the undertaking of which it forms a part or
by the national accreditation body to the notifying
authority at the request of that authority.
aI.R22.1

Application for notification
A conformity assessment body shall submit an
application for notification to the notifying authority
of the Member State in which it is established.

88

89
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

aI.R22.2

That application shall be accompanied by a
description of the conformity assessment activities,
the conformity assessment module or modules and
the product or products for which that body claims to
be competent, as well as by an accreditation
certificate, where one exists, issued by a national
accreditation body attesting that the conformity
assessment body fulfils the requirements laid down in
Article [R17] of this ... [act].

aI.R22.3

Where the conformity assessment body concerned
cannot provide an accreditation certificate, it shall
provide the notifying authority with all the
documentary evidence necessary for the verification,
recognition and regular monitoring of its compliance
with the requirements laid down in Article [R17].

/

/

НУ

aI.R23.1

Notification procedure
Notifying authorities may notify only conformity
assessment bodies which have satisfied the
requirements laid down in Article [R17].

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

aI.R23.2

They shall notify the Commission and the other
Member States using the electronic notification tool
developed and managed by the Commission.

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

aI.R23.3

The notification shall include full details of the
conformity assessment activities, the conformity
assessment module or modules and product or
products concerned and the relevant attestation of
competence.

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

aI.R23.4

Where a notification is not based on an accreditation
certificate as referred to in Article [R22(2)], the
notifying authority shall provide the Commission and
the other Member States with documentary evidence
which attests to the conformity assessment body's
competence and the arrangements in place to ensure
that that body will be monitored regularly and will
continue to satisfy the requirements laid down in
Article [R17].

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

д)

Принцип је преузет
подзаконским актом којим се
уређује начин именовања.
/

/

НУ

ПУ у смислу нотификације ће
се обезбедити подзаконским
актом из одредбе 21.7
Предлога.
Принцип је преузет
подзаконским актом којим се
уређује начин именовања.
ПУ у смислу нотификације ће
се обезбедити подзаконским
актом из одредбе 21.7
Предлога.

89

90
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

aI.R23.5

The body concerned may perform the activities of a
notified body only where no objections are raised by
the Commission or the other Member States within
two weeks of a notification where an accreditation
certificate is used or within two months of a
notification where accreditation is not used.
Only such a body shall be considered a notified body
for the purposes of this ... [act].

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

aI.R23.6

The Commission and the other Member States shall
be notified of any subsequent relevant changes to the
notification.

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

aI.R24.1

Identification numbers and lists of notified bodies
The Commission shall assign an identification
number to a notified body.
It shall assign a single such number even where the
body is notified under several Community acts.

/

/

НП

Обавеза ЕК

aI.R24.2

The Commission shall make publicly available the
list of the bodies notified under this ... [act],
including the identification numbers that have been
allocated to them and the activities for which they
have been notified.
The Commission shall ensure that that list is kept up
to date.

/

/

НП

Обавеза ЕК

д)

90

91
а)

aI.R25.1

а1)

Changes to notifications
Where a notifying authority has ascertained or has
been informed that a notified body no longer meets
the requirements laid down in Article [R17], or that it
is failing to fulfil its obligations, the notifying
authority shall restrict, suspend or withdraw
notification as appropriate, depending on the
seriousness of the failure to meet those requirements
or fulfil those obligations. It shall immediately
inform the Commission and the other Member States
accordingly.

б)

20.1
20.2
21.5

aI.R25.2

In the event of restriction, suspension or withdrawal
of notification, or where the notified body has ceased
its activity, the notifying Member State shall take
appropriate steps to ensure that the files of that body
are either processed by another notified body or kept
available for the responsible notifying and market
surveillance authorities at their request.

20.5

aI.R26.1

Challenge of the competence of notified bodies
The Commission shall investigate all cases where it
doubts, or doubt is brought to its attention regarding,
the competence of a notified body or the continued
fulfilment by a notified body of the requirements and
responsibilities to which it is subject.

/

б1)

в)

Ако надлежни министар утврди да именовано
тело више не испуњава захтеве за именована
тела прописане овим законом и техничким
прописом на основу којег је донето решење о
именовању, или да не извршава своје обавезе,
односно да извршава обавезе на начин који није
у складу са одредбама овог закона и техничког
прописа на основу којег је донето решење о
именовању, доноси решење о суспензији или
одузимању именовања, у складу са законом
којим се уређује општи управни поступак и у
складу са прописом из члана 15. став 3. овог
закона.
Суспензија или одузимање именовања може
бити делимична у односу на решење о
именовању. Максималан период трајања
суспензије је шест месеци од дана
правноснажности решења о суспензији.
Надлежно министарство утврђује испуњеност
прописаних захтева за нотификацију у циљу
спровођења надзора над радом нотификованих
тела и о томе обавештава Министарство ради
информисања Европске комисије.

ПУ

У случају доношења решења о одузимању или
суспензији именовања или у случају да
именовано тело престане са радом, надлежни
министар налаже том телу да изврши пренос
документације у вези са оцењивањем
усаглашености другом именованом телу или да
омогући доступност те документације
надлежним органима.

ПУ

/

НП

г)

д)

Обавеза ЕК

91

92
а)

а1)

aI.R26.2

The notifying Member State shall provide the
Commission, on request, with all information relating
to the basis for the notification or the maintenance of
the competence of the body concerned.

aI.R26.3

The Commission shall ensure that all sensitive
information obtained in the course of its
investigations is treated confidentially.

aI.R26.4

Where the Commission ascertains that a notified
body does not meet or no longer meets the
requirements for its notification, it shall inform the
notifying Member State accordingly and request it to
take the necessary corrective measures, including denotification if necessary.

aI.R27.1

Operational obligations of notified bodies
Notified bodies shall carry out conformity
assessments in accordance with the conformity
assessment procedures provided for in … [the
relevant part of the legislation].

aI.R27.2

Conformity assessments shall be carried out in a
proportionate manner, avoiding unnecessary burdens
for economic operators. Conformity assessment
bodies shall perform their activities taking due
account of the size of an undertaking, the sector in
which it operates, its structure, the degree of
complexity of the product technology in question and
the mass or serial nature of the production process.
In so doing they shall nevertheless respect the degree
of rigour and the level of protection required for the
compliance of the product with the provisions of this
... [act].

б)

б1)

в)

г)

Надлежно министарство утврђује испуњеност
прописаних захтева за нотификацију у циљу
спровођења надзора над радом нотификованих
тела и о томе обавештава Министарство ради
информисања Европске комисије.

ПУ

/

/

НП

Обавеза ЕК

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога.

Оцењивање усаглашености које спроводи
именовано тело
Именовано тело спроводи оцењивање
усаглашености у складу са поступком
оцењивања усаглашености који је утврђен
техничким прописом.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

Именовано тело спроводи оцењивање
усаглашености само у обиму који је потребан у
складу са техничким прописом, без додатних
захтева према подносиоцу захтева за оцењивање
усаглашености, у складу са прописом из члана
8. став 5. овог закона.
Именовано тело при оцењивању усаглашености
узима у обзир величину и структуру предузећа,
сектор у коме то предузеће послује, степен
сложености технологије производње
предметног производа, као и масовну или
серијску природу производног процеса, у
складу са прописом из члана 8. став 5. овог
закона, при чему мора поштовати ниво
строгости и степен заштите који се захтева за
производе да би били у складу са техничким
прописом

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

21.5

12.1

12.2
12.3

д)

92

93
а)

aI.R27.3

а1)
Where a notified body finds that requirements laid
down in … [the relevant part of the legislation] or
corresponding harmonised standards or technical
specifications have not been met by a manufacturer,
it shall require that manufacturer to take appropriate
corrective measures and shall not issue a conformity
certificate.

б)

б1)

в)

г)

12.7

Уколико именовано тело утврди да нису
испуњени прописани захтеви, односно захтеви
одговарајућих стандарда или техничких
спецификација, не издаје исправу о
усаглашености и захтева да произвођач,
односно други подносилац захтева за
оцењивање усаглашености предузме
одговарајуће корективне радње.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

12.8

Ако именовано тело, приликом провере
усаглашености, после издавања исправе, утврди
да више нису испуњени прописани захтеви,
тражиће од произвођача, односно другог лица
на чије име је издата таква исправа, да предузме
одговарајуће корективне радње и по потреби
може, привремено или трајно, да одузме
исправу о усаглашености или да ограничи
важење те исправе.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

12.9

Ако се не предузму корективне радње из става
8. овог члана или ако оне немају очекивани
резултат, именовано тело ограничава,
привремено или трајно одузима исправу о
усаглашености.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

aI.R27.4

Where, in the course of the monitoring of conformity
following the issue of a certificate, a notified body
finds that a product no longer complies, it shall
require the manufacturer to take appropriate
corrective measures and shall suspend or withdraw
the certificate if necessary.

aI.R27.5

Where corrective measures are not taken or do not
have the required effect, the notified body shall
restrict, suspend or withdraw any certificates, as
appropriate.

aI.R28.1

Information obligation on notified bodies
Notified bodies shall inform the notifying authority
of the following:

18.1

Обавештења која доставља именовано тело
Именовано тело дужно је да испуњава захтеве
утврђене решењем о именовању, као и да
обавести надлежног министра о:

aI.R28.1.а

(a) any refusal, restriction, suspension or withdrawal
of a certificate;

18.1.1

1) одбијању издавања, ограничавању,
привременом или трајном одузимању исправе о
усаглашености;

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

aI.R28.1.b

(b) any circumstances affecting the scope of and
conditions for notification;

18.1.2

2) измењеним околностима које могу да утичу
на обим и услове именовања;

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

(c) any request for information which they have
aI.R28.1.c received from market surveillance authorities
regarding conformity assessment activities;

18.1.3

3) захтеву надлежног инспектора у вези са
оцењивањем усаглашености;

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

д)

93

94
а)

а1)

б)

б1)

в)

18.2

Поред обавештења из става 1. овог члана на
захтев надлежног министарства именовано тело
доставља и обавештења о:
1) извршеном оцењивању усаглашености из
обима свог именовања у Републици Србији и
иностранству;
2) другим активностима у вези са оцењивањем
усаглашености.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

aI.R28.2

Notified bodies shall provide the other bodies
notified under this ... [act] carrying out similar
conformity assessment activities covering the same
products with relevant information on issues relating
to negative and, on request, positive conformity
assessment results.

18.3

Када је то предвиђено техничким прописом,
именовано тело је дужно да обавештава друга
именована тела која за исте производе обављају
послове оцењивања усаглашености из тог
техничког прописа, о негативним и, на захтев,
позитивним резултатима оцењивања
усаглашености.

ПУ

ПУ за нотификована тела је
обезбеђена одредбом 21.6
Предлога.

aI.R29

Exchange of experience
The Commission shall provide for the organisation of
exchange of experience between the Member States'
national authorities responsible for notification
policy.

/

/

НП

Обавеза ЕК

aI.R30.1

Coordination of notified bodies
The Commission shall ensure that appropriate
coordination and cooperation between bodies notified
under … [the relevant act or other Community
legislation] are put in place and properly operated in
the form of a … [sectoral or cross sectoral] group or
groups of notified bodies.

/

/

НП

Обавеза ЕК

aI.R30.2

Member States shall ensure that the bodies notified
by them participate in the work of that or those group
or groups, directly or by means of designated
representatives.

/

/

НУ

ПУ ће се обезбедити
подзаконским актом из
одредбе 21.7 Предлога

(d) on request, conformity assessment activities
performed within the scope of their notification and
aI.R28.1.4
any other activity performed, including cross-border
activities and subcontracting.

Chapter R5 Safeguard procedures

г)

д)

Глава VIII. ТРЖИШНИ НАДЗОР

94

95
а)

а1)
Procedure for dealing with products presenting a
risk at national level
Where the market surveillance authorities of one
Member State have taken action pursuant to Article
20 of Regulation (EC) No 765/2008, or where they
have sufficient reason to believe that a product
covered by this ... [act] presents a risk to the health or
safety of persons or to other aspects of public interest
protection covered by this ... [act], they shall carry
out an evaluation in relation to the product concerned
covering all the requirements laid down in this ...
[act]. The relevant economic operators shall
cooperate as necessary with the market surveillance
authorities.

aI.R31.1

Where, in the course of that evaluation, the market
surveillance authorities find that the product does not
comply with the requirements laid down in this ...
[act], they shall without delay require the relevant
economic operator to take all appropriate corrective
action to bring the product into compliance with
those requirements, to withdraw the product from the
market, or to recall it within a reasonable period,
commensurate with the nature of the risk, as they
may prescribe.

б)

40.1
40.2
40.3
40.4

The market surveillance authorities shall inform the
relevant notified body accordingly.
Article 21 of Regulation (EC) No 765/2008 shall
apply to the measures referred to in the second
subparagraph.

aI.R31.2

Where the market surveillance authorities consider
that noncompliance is not restricted to their national
territory, they shall inform the Commission and the
other Member States of the results of the evaluation
and of the actions which they have required the
economic operator to take.

50.1

б1)

Поступање са производима који
представљају ризик
Надлежни орган тржишног надзора, уколико
има довољно разлога да верује да производ
представља ризик за здравље и безбедност људи
или за други аспект заштите јавног интереса,
проверава да ли производ испуњава примењиве
захтеве техничког прописа.
Испоручилац је дужан да сарађује са органом из
става 1. овог члана.
Ако у вршењу провера из става 1. овог члана
утврди да производ није усаглашен са
прописаним захтевима, надлежни инспектор,
без одлагања налаже испоручиоцу да предузме
одговарајуће корективне радње како би
производ био усаглашен са тим захтевима,
повучен или опозван у разумном року, о чему
одлучује сразмерно ризику који производ
представља.
Надлежни инспектор о утврђеној
неусаглашености из става 3. овог члана
обавештава именовано тело које је издало
исправу о усаглашености за тај производ,
односно, када је то примењиво, надлежни орган
који је издао или признао исправу о
усаглашености.

О резултатима извршених провера и предузетим
мерама из члана 40. став 3. овог закона, ако је то
утврђено техничким прописом, обавештавају се
Европска комисија и државе чланице Европске
уније, у складу са законом којим се уређује
тржишни надзор, ако надлежни орган тржишног
надзора сматра да утврђена неусаглашеност
производа може да има последице и изван
територије Републике Србије.

в)

г)

д)

ПУ

ПУ

95

96
а)

а1)

б)

б1)

в)

aI.R31.3

The economic operator shall ensure that all
appropriate corrective action is taken in respect of all
the products concerned that it has made available on
the market throughout the Community.

41.2

Испоручилац обезбеђује предузимање
корективних радњи из става 1. овог члана за све
производе које је испоручио на тржишту, за које
је утврђено да представљају ризик.

ПУ

aI.R31.4

Where the relevant economic operator does not take
adequate corrective action within the period referred
to in the second subparagraph of paragraph 1, the
market surveillance authorities shall take all
appropriate provisional measures to prohibit or
restrict the product's being made available on their
national market, to withdraw the product from that
market or to recall it.
They shall inform the Commission and the other
Member States, without delay, of those measures.

Надлежни инспектор предузима мере за забрану
или ограничавање испоруке производа, односно
повлачење или опозив производа, уколико
испоручилац не предузме корективне радње у
року из става 3. овог члана.
О предузетим мерама члана 40. став 6. и члана
41. став 1. овог закона, ако је то утврђено
техничким прописом, без одлагања се
обавештавају Европска комисија и државе
чланице Европске уније у складу са законом
којим се уређује тржишни надзор.

ПУ

50.3

Обавештење о предузетим мерама из члана 40.
став 6. садржи све расположиве детаљне
информације, укључујући податке неопходне за
идентификацију неусаглашеног производа,
податке о пореклу производа, природи
неусаглашености и повезаних ризика, врсти и
трајању предузетих мера, изјашњењима и
аргументацији које је доставио испоручилац, а
нарочито закључке органа тржишног надзора о
томе да ли је неусаглашеност производа настала
као последица:

ПУ

failure of the product to meet requirements relating to
aI.R31.5.a the health or safety of persons or to other aspects of
public interest protection laid down in this ... [act]; or

50.3.1

1) неиспуњења прописаних захтева за заштиту
здравља и безбедности или заштиту другог
аспекта јавног интереса обухваћеног техничким
прописом; или

ПУ

shortcomings in the harmonised standards referred to
aI.R31.5.b in … [reference to the relevant part of the legislation]
conferring a presumption of conformity.

50.3.2

2) недостатака у стандардима који пружају
претпоставку усаглашености у складу са
одредбама техничког прописа.

ПУ

aI.R31.5

The information referred to in paragraph 4 shall
include all available details, in particular the data
necessary for the identification of the noncompliant
product, the origin of the product, the nature of the
noncompliance alleged and the risk involved, the
nature and duration of the national measures taken
and the arguments put forward by the relevant
economic operator. In particular, the market
surveillance authorities shall indicate whether the
non-compliance is due to either:

40.6
50.2

г)

д)

96

97
а)

aI.R31.6

aI.R31.7

aI.R31.8

а1)

Member States other than the Member State initiating
the procedure shall without delay inform the
Commission and the other Member States of any
measures adopted and of any additional information
at their disposal relating to the non-compliance of the
product concerned, and, in the event of disagreement
with the notified national measure, of their
objections.

Where, within …. [period to be specified] of receipt
of the information referred to in paragraph 4, no
objection has been raised by either a Member State or
the Commission in respect of a provisional measure
taken by a Member State, that measure shall be
deemed justified.

Member States shall ensure that appropriate
restrictive measures are taken in respect of the
product concerned, such as withdrawal of the product
from their market, without delay.

б)

б1)

в)

50.4

Када је то предвиђено техничким прописом,
уколико су надлежни органи тржишног надзора
обавештени да је у некој држави чланици
Европске уније предузета мера из члана 40. став
6. овог закона, обавештавају Европску комисију
и државе чланице Европске уније, у складу са
законом којим се уређује тржишни надзор, о
свим мерама које су предузели, као и свим
додатним информацијама којима располажу у
вези са неусаглашеношћу предметног
производа, а у случају неслагања са предузетом
националном мером у држави чланици
Европске уније, могу доставити и приговоре.

ПУ

50.5

Ако, у року утврђеном у техничком пропису,
Европска комисија или државе чланице
Европске уније нису поднеле приговоре на
националну меру предузету у складу са чланом
40. став 6. овог закона, та мера се сматра
оправданом, а ако су поднети приговори
спроводи се заштитни поступак Европске уније
чији је резултат одлука Европске комисије о
оправданости предузете националне мере.
.

ПУ

50.6

Уколико се национална мера предузета у другој
држави чланици Европске уније сматра
оправданом у складу са ставом 5. овог члана,
надлежни органи тржишног надзора
предузимају одговарајуће рестриктивне мере,
као што је повлачење предметног производа са
тржишта Републике Србије.

ПУ

г)

д)

97

98
а)

а1)

aI.R32.1

Community safeguard procedure
Where, on completion of the procedure set out in
Article [R31(3) and (4)], objections are raised against
a measure taken by a Member State, or where the
Commission considers a national measure to be
contrary to Community legislation, the Commission
shall without delay enter into consultation with the
Member States and the relevant economic operator or
operators and shall evaluate the national measure. On
the basis of the results of that evaluation, the
Commission shall decide whether the national
measure is justified or not.
The Commission shall address its decision to all
Member States and shall immediately communicate it
to them and the relevant economic operator or
operators.

aI.R32.2

aI.R32.3

If the national measure is considered justified, all
Member States shall take the measures necessary to
ensure that the non-compliant product is withdrawn
from their market, and shall inform the Commission
accordingly. If the national measure is considered
unjustified, the Member State concerned shall
withdraw the measure.

Where the national measure is considered justified
and the noncompliance of the product is attributed to
shortcomings in the harmonised standards referred to
in [Article R31(5)(b)], the Commission shall inform
the relevant European standardisation body or bodies
and shall bring the matter before the Committee set
up by Article 5 of Directive 98/34/EC. That
Committee shall consult the relevant European
standardisation body or bodies and deliver its opinion
without delay.

б)

б1)

в)

НП

50.6
50.7

/

Уколико се национална мера предузета у другој
држави чланици Европске уније сматра
оправданом у складу са ставом 5. овог члана,
надлежни органи тржишног надзора
предузимају одговарајуће рестриктивне мере,
као што је повлачење предметног производа са
тржишта Републике Србије.
У случају да је, након спровођења заштитног
поступка Европске уније, Европска комисија
одлучила да је мера коју је предузео надлежни
орган тржишног надзора у складу са чланом 40.
став 6. овог закона неоправдана, тај орган је
дужан да повуче такву меру.

ПУ

/

НП

г)

д)

Обавеза ЕК

Обавеза ЕК и комитологија

98

99
а)

а1)

aI.R33.1

Compliant products which present a risk to health
and safety
Where, having performed an evaluation under Article
[R31(1)], a Member State finds that although a
product is in compliance with this ... [act], it presents
a risk to the health or safety of persons or to other
aspects of public interest protection, it shall require
the relevant economic operator to take all appropriate
measures to ensure that the product concerned, when
placed on the market, no longer presents that risk, to
withdraw the product from the market or to recall it
within a reasonable period, commensurate with the
nature of the risk, as it may prescribe.

aI.R33.2

The economic operator shall ensure that corrective
action is taken in respect of all the products oncerned
that he has made available on the market throughout
the Community.

aI.R33.3

The Member State shall immediately inform the
Commission and the other Member States. That
information shall include all available details, in
articular the data necessary for the identification of
the product concerned, the origin and the supply
chain of the product, the nature of the risk involved
and the nature and duration of the national measures
taken.

aI.R33.4

The Commission shall without delay enter into
consultation with the Member States and the relevant
economic operator or operators and shall evaluate the
national measures taken. On the basis of the results of
that evaluation, the Commission shall decide whether
the measure is justified or not, and where necessary,
propose appropriate measures.

aI.R33.5

The Commission shall address its decision to all
Member States and shall immediately communicate it
to them and the relevant economic operator or
operators.

б)

б1)

в)

г)

41.1

Поступање са усаглашеним производима
који представљају ризик
Ако, након спроведених провера из члана 40.
став 1. овог закона, надлежни инспектор утврди
да производ, иако је усаглашен са техничким
прописом, представља ризик за здравље и
безбедност људи или за други аспект заштите
јавног интереса, налаже испоручиоцу да
предузме одговарајуће корективне радње како
би обезбедио да производ, приликом стављања
на тржиште, више не представља ризик или да
буде повучен или опозован у разумном року, о
чему одлучује сразмерно ризику који тај
производ представља.

ПУ

41.2

Испоручилац обезбеђује предузимање
корективних радњи из става 1. овог члана за све
производе које је испоручио на тржишту, за које
је утврђено да представљају ризик.

ПУ

50.9

Обавештење о предузетим мерама из члана 41.
став 1. садржи све расположиве детаљне
информације, а нарочито податке неопходне за
идентификацију производа, податке о пореклу и
ланцу испоруке производа, природи ризика које
производ представља, као и врсти и трајању
предузетих мера.

ПУ

/

/

НП

Обавеза ЕК

/

/

НП

Обавеза ЕК

д)
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а)

aI.R34.1

aI.R34.1.a

а1)

Formal non-compliance
Without prejudice to Article [R31], where a Member
State makes one of the following findings, it shall
require the relevant economic operator to put an end
to the non-compliance concerned:

the conformity marking has been affixed in violation
of Article [R11] or of Article [R12];

aI.R34.1.b the conformity marking has not been affixed;

б)

б1)

в)

Формална неусаглашеност производа
Уколико надлежни инспектор утврди једну од
формалних неусаглашености, налаже
испоручиоцу, у складу са прописаним
обавезама, отклањање неусаглашености у
одређеном року.
Формална неусаглашеност из става 1. овог
члана може бити:

ПУ

42.2.2

2) стављање знака усаглашености супротно
одредбама овог закона и посебних происа
донетих на основу овог закона;

ПУ

42.2.1

1) одсуство знака усаглашености;

ПУ

42.1
42.2

aI.R34.1.c

the EC declaration of conformity has not been drawn
up;

42.2.3

3) несачињавање декларације о усаглашености,
односно друге исправе о усаглашености у
складу са захтевима техничког прописа;

ПУ

aI.R34.1.d

the EC declaration of conformity has not been drawn
up correctly;

42.2.4

4) неисправно сачињавање декларације односно
друге исправе о усаглашености у складу са
захтевима техничког прописа;

ПУ

aI.R34.1.e

technical documentation is either not available or not
complete.

42.2.5

5) недоступност или некомплетност техничке
документације;

ПУ

aI.R34.2

Where the non-compliance referred to in paragraph 1
persists, the Member State concerned shall take all
appropriate measures to restrict or prohibit the
product being made available on the market or ensure
that it is recalled or withdrawn from the market.

42.3

У случају да испоручилац не отклони формалну
неусаглашеност у одређеном року, надлежни
инспектор предузима одговарајуће мере за
ограничавање или забрану испоруке производа
на тржишту или за повлачење или опозив
производа са тржишта, у складу са законом
којим се уређује тржишни надзор.

ПУ

Annex II

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES

/

/

НУ

г)

д)

Модули и њихове варијанте ће
се прописати подзаконским
актом на основу овог закона

100

101
а)

а1)

Annex III EC DECLARATION OF CONFORMITY

б)

/

б1)

/

в)

г)

НУ

Подзаконским актом на основу
овог закона прописаће се
општа начела за сачињавање
декларације о усаглашености,
као општи структурни модел
декларације о усаглашености
из Анекса III Одлуке
768/2008/ЕЗ.

д)

101

