
12/16/2016

1

1

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У 
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ПРАВНИ ОКВИР ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености –
ЗОТЗ (36/09)

Примењује се на све производе, осим на производе за које су технички
захтеви уређени посебним законима и посебним прописима донетим на

осову тих закона (нпр. Закон о хемикалијама, Закон о планирању и

изградњи, Закон о лековима и медицинским средствима)

�Закон о стандардизацији (36/09, 46/15)

�Закон о акредитацији (73/10)

�Закон о метрологији (30/10, 15/16)

�Закон о општој безбедности производа (41/09)

�Уредбе и други подзаконски акти којима је ближе уређена законска

материја; Правилници којима се утврђују технички и други захтеви за
поједине производе или групе производа

Спискови српских стандарда који прате правилнике, а којима су преузети
ЕУ хармонизовани стандарди

ДОНЕТИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ У МП

�Донето је ДЕСЕТ техничких прописа на основу ЗОТЗ - правилника којима су пренете
одговарајуће ЕУ директиве, и то:

-Правилник о безбедности машина (Сл. гласник РС бр. 13/10),

-Правилник о електромагнетској компатибилности (Сл. гласник РС бр. 13/10),

-Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница

напона (Сл. гласник РС бр. 13/10),

-Правилник о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/10),

-Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС бр. 100/11),

-Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално

експлозивним атмосферама (Сл. гласник РС бр. 1/13),

-Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору

(Сл. гласник РС бр. 1/13)

-Правилник о означавању и обележавању текстилних производа (Сл. гласник РС бр.
1/14)

-Правилник о означавању обуће (Сл. гласник РС бр. 1/14)

-Правилник о означавању производа од кристалног стакла (Сл. гласник РС број 143/14)

�Донети су сви подзаконски акти чије је доношење прописано Законом о метрологији
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ПГ 1 - Слобода кретања робе 

Слободно кретање робе је једна од четири основне слободе на

јединственом тржишту Европске уније. Уклањање препрека у

трговини постиже се хармонизацијом тј. усклађивањем техничких

прописа, уз осигуравање високог нивоа заштите безбедности, живота
и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне
средине, заштите потрошача и сл.

Министарство привреде задужено је за сва хоризонтална питања у

области слободе кретања робе. Координациона улога у области

техничких прописа и инфраструктуре квалитета (стандардизација,
акредитација, метрологија и оцењивање усаглашености) произлази из
Закона о министарствима.

Министарство привреде + 18 министарстава, институција,
организација

38 области обухваћених преговарачким поглављем

6

Мерило 1:

Србија треба да припреми и представи Комисији Акциони план који има за циљ

усклађивање са члановима 34-36 УФЕУ, са временским оквиром за унутрашњи

аналитички преглед домаћег законодавства, као и за планиране активности

институција, односно за увођење клаузула у узајамном признавању и за неопходне
накнадне измене и допуне законодавства.

Мерило 2:

Србија треба да представи Комисији стратегију и акциони план са временским

оквиром за примену законодавства ЕУ из овог поглавља, који садржи планове за
спровођење вертикалног (Стари и Нови приступ) и хоризонталног законодавства,
планове за релевантне хоризонталне институције из области стандардизације,
акредитације, метрологије и тржишног надзора, као и начин и временски оквир
уклањања препрека у трговини за производе покривене овим поглављем, а
нарочито контроле на граници као и друге контроле. Такође, дефинисати јасне
одговорности за доношење и ефикасно спровођење законодавства, као и за

обезбеђивање неопходних административних капацитета.

Мерила за отварање поглавља
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Safety of Machinery

Directive 2006/42/EC 

2010/II ME, Sector for 

Quality 

Infrastructure

Mile Mitrovic

Aleksandar

Dragićevic

Law on Technical 

Requirements for 

Products and 

Conformity 

Assessment

Rulebook on Safety of 

Machinery ("Official 

Gazette of RS", No 

13/10)

The most recent list 

of standards:

List of Serbian 

standards in the field 

of machinery 

("Official Gazette of 

RS", No 34/15)

2010/II Text of the 

regulation and 

Table of 

Concordance 

were submitted 

to the EC for the 

purposes of 

bilateral 

screening in 

September 2014

Screening report:

Serbia signaled 

differences with the 

acquis concerning 

the confirmation of 

conformity (known in 

Serbia as a 

"Confirmation of 

Conformity"), a 

document of 

conformity 

introduced into 

Serbian technical 

legislation that 

accompanies four 

groups of machinery 

placed on the market 

in Serbia, defined in 

Article 11 of the 

Rulebook.

The Rulebook 

foresees that these 

national additions 

shall cease to apply 

upon the signing of 

the ACAA agreement 

or Serbia’s accession 

to the EU.

EU REGULATION/

DIRECTIVE

Deadline

PLANNED

Competent 

authority, 

organizational 

unit, contact 

person/deputy

Legal basis for 

the adoption of 

regulations of the 

RS establishing 

the 

harmonization 

Regulation(s) of the 

Republic of Serbia Deadline:

ADOPTED

Delivered to the 

EC for opinion 

(Draft regulation 

and Table of 

Concordance)

EC Opinion 
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Правилником о начину стављања знакова усаглашености

на производе, као и употреби знакова усаглашености
(„Службени гласник РС“, број 25/10) прописује се начин
стављања знакова усаглашености на производе који су

усаглашени са захтевима техничких прописа, пре

стављања производа на тржиште и/или употребу, као и
употреба знакова усаглашености.

Законом о техничким захтевима за производе и

оцењивању усаглашености („Службени гласник РС“, број
36/09) прописано је да произвођач ставља знак

усаглашености на производ који је усаглашен са

техничким прописом ако је то утврђено техничким

прописом.
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Знакови усаглашености су:

1) Српски знак усаглашености;

2) „СЕ“ знак;

3) други знакови усаглашености, у складу са 
посебним прописима (нпр. „Е“ - знак хомологације).

10

Изглед српског знака усаглашености уређен је Уредбом о

начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају

исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају
знака усаглашености („Службени гласник РС“, број 98/09).

Чланом 31. Уредбе прописано је да је српски знак

усаглашености једина 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.

Ова одредба престаје да се примењује даном ступања на

снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању

усаглашености и прихватању индустријских производа са

Европском унијом (ACAA споразум) у делу производа на које
се тај уговор односи, а у делу производа на које се тај уговор
не односи, одредба члана 31. ове уредбе престаје да се

примењује даном приступања Републике Србије Европској

унији.



12/16/2016

6

11

Изузетно од ове одредбе, „CE“ знак ће важити у
Републици Србији и пре потписивања ACAA
споразума ако је извршено признавање иностране

исправе о усаглашености и са њом повезаног знака

усаглашености (у складу са одредбама чланова 28.
до 30. Закона о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености).

Од дана потписивања ACAA споразума, а најкасније
од дана приступања ЕУ примењиваће се

искључиво „СЕ“ знак (члан 37. у вези са чланом 32.
Уредбе, чији је садржај и облик прописан наведеном
уредбом, у складу са Уредбом 765/2008/ЕЗ).

На производ који није усаглашен са прописаним

захтевима, односно на производ за који није

прописано стављање знака усаглашености,
забрањено је стављати знак усаглашености.

ПОЈАМ И ВРСТЕ ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Исправа о усаглашености је документ којим се потврђује да
је производ усаглашен са захтевима из техничког прописа.
Ти захтеви могу бити различити, а најчешће је реч о
безбедносним и другим техничким захтевима.

Исправа о усаглашености је резултат спроведеног
одговарајућег поступка оцењивања усаглашености.

Постоје различите врсте исправа о усаглашености, као што
су: сертификат, декларација о усаглашености, извештај о
испитивању, уверење о контролисању и др.
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Декларација о усаглашености је исправа коју издаје,
односнo сачињава произвођач или његов заступник.

Ова исправа представља врсту правне изјаве којом

Произвођач или његов заступник потврђује:

- да су испуњени сви захтеви из техничког прописа,

- да поседује техничку документацију, односно другу
документацију о испитивањима, којом се несумњиво
Потврђује испуњеност захтева из техничког прописа,

- да преузима одговорност за усаглашеност производа са
прописаним захтевима, односно за безбедност производа.

У складу са одређеним техничким прописима, Декларација
о усаглашености представља једну од најзначајнијих

исправа о усаглашености.

За одређене производе Декларација о усаглашености

представља једину исправу о усаглашености, у случају
када технички пропис прописује да сам произвођач врши

оцењивање усаглашености (нпр. поступак интерне

контроле производње за одређене машине, или издавање
декларације о усаглашености за ЛЗО категорије I).

Када технички пропис (нпр. лифтови или ЛЗО категорије II и
III), прописује поступке оцењивања усаглашености у оквиру
којих је обавезно учешће именованог/пријављеног ТОУ (као
треће, независне стране), тада постоји обавеза да се,
поред исправа које издају наведена ТОУ, обезбеди и

Декларација о усаглашености.
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У сваком случају, Декларација о усаглашености
је обавезан „излазни” документ за производе који
су предмет наведених правилника приликом
њиховог стављања на тржиште.

У одређеним случајевима, производ мора да
буде снабдевен и неком другом исправом, као
што су извештај о испитивању, сертификат о
прегледу типа и сл, на основу које је Декларација
сачињена.

У том случају, Декларација о усаглашености
садржи и наводе о врсти исправе и именованом
телу које је такву исправу сачинило.

Тако нпр. у Декларацији о усаглашености се могу, а то би
било и пожељно, навести подаци који се односе на пословно
име, односно име или назив и адресу седишта или

пребивалишта лица овлашћеног да састави техничку

документацију. Овде се мисли на лице које је произвођач
овластио да састави и учини доступним целину и делове

техничке документације на захтев надлежног органа тржишног

надзора (инспектор). Дакле, не мисли се на лице које израђује
техничку документацију. Лице овлашћено да састави и учини
доступном, односно овлашћено за стављање на располагање
техничке документације и њених делова, може бити правно
лице регистравано у Републици Србији или предузетник или

физичко лице са седиштем, односно адресом у Србији.

-Дакле, лице овлашћено да састави техничку документацију
није, као такво, одговорно за пројектовање, израду и

оцењивање усаглашености производа, за сачињавање

докумената укључених у техничку документацију, за

стављање CE знака и за сачињавање и потписивање

Декларације о усаглашености.
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Навођење да је производ у складу са свим релевантним

захтевима, односно одредбама техничког прописа је

кључан елемент Декларације о усаглашености. У том

навођењу, произвођач или његов заступник потврђују да је
предметни производ усаглашен са свим важећим битним

захтевима за заштиту здравља и безбедности из конкретног

прописа, као и да је извршено одговарајуће оцењивање
усаглашености.

- Када један производ подлеже и другим прописима,
усаглашеност са тим другим техничким прописима такође

мора бити назначена. Произвођач може да сачини једну
Декларацију о усаглашености за све техничке прописе који

се односе на конкретни производ, под условом да та

декларација садржи све информације које захтева сваки од

примењених прописа. Ово можда није применљиво у свим
случајевима пошто одређени технички прописи могу да

прецизирају посебан облик или формат Декларације о

усаглашености.

18

Следећа заједничка карактеристика сваке

Декларације о усаглашености је да она мора

бити сачињена на српском језику.

Ако се ради о производима из увоза,
оригинални примерак Декларације о

усаглашености на страном језику, мора бити
праћен и њеним преводом на српски језик.

Овај превод може сачинити инострани

произвођач, његов заступник или увозник.
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Заједничка карактеристика сваке Декларације о

усаглашености је и та да је то исправа која обавезно

прати производ (за који је и сачињена) приликом његовог
стављања на тржиште.

Наиме, испоручилац производа на тржиште Србије је

дужан да за такав производ обезбеди један примерак

оригиналне Декларације о усаглашености или њену

фотокопију са преводом на српски језик, ако тај производ
није произведен у Републици Србији.

Испоручилац може оригиналну декларацију о

усаглашености, односно превод те декларације на српски
језик учинити доступном на својој службеној интернет

страници, при чему адресу интернет странице наводи у
упутству за употребу тог производа.

20

ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

О УСАГЛАШЕНОСТИ
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ПРИМЕР ДЕКЛАРАЦИЈЕ

О УСАГЛАШЕНОСТИ

22

Потврда о усаглашености је посебна врста исправе

усаглашености, која је уведена 2010. године у српско техничко
законодавство новим технички прописима из релевантних

области (нисконапонска електрична опрема, електромагнетска
компатибилност, безбедност машина и др.)

Потврда о усаглашености јесте исправа којом се потврђује

усаглашеност предметног производа са захтевима из

одговарајућег правилника.

Потврда је резултат спровођења поступкa оцењивања

усаглашености који се састоји од прегледа одговарајуће

техничке документације производа и Декларације о

усаглашености. Оцењује се да ли техничка документација

доказује испуњеност захтева из конретног правилника. Ако је
усаглашеност доказана издаје се Потврда о усаглашености.
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Обавеза прибављања Потврде о усаглашености важи како

за увознике, тако и за домаће произвођаче.

Захтев за издавање Потврде може поднети инострани или

домаћи произвођач, заступник, огранак или представник
страног произвођача или увозник.

Подносилац захтева, уз захтев доставља Именованом телу по

свом избору, примерак декларације о усаглашености за одређени
производ или њену оверену фотокопију са припадајућим делом

техничке документације, ради потврђивања усаглашености те

машине са захтевима из Правилника. Захтев се подноси

Именованом ТОУ пре стављања производа на тржиште.

Ако утврди усаглашеност конкретног производа, на основу

Декларације о усаглашености за конкретну врсту, односно тип
производа и одговарајућег дела техничке документације, најчешће
Извештаја о испитивању производа на примењене стандарде (који
су наведени у Декларацији о усаглашености), Именовано тело
сачињава и издаје Потврду о усаглашености.

24

Потврда о усаглашености је документ који прати

производ приликом увоза* и касније приликом

стављања на тржиште Републике Србије, која
служи као доказ о усаглашености и коју је

испоручилац производа дужан да стави на

располагање надлежном инспектору на његов

захтев.

У случају постојања и Декларације о

усаглашености и Потврде о усаглашености за

исти производ, потребно је оба ова документа
ставити на увид надлежном инспектору, ако он то
захтева.
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Прилог 5А Одлуке о одређивању робе за чији је увоз,
извоз, односно транзит прописано прибављање

одређених исправа („Службени гласник РС” број 32/15), не
садржи тарифне ознаке и наименовања производа

обухваћених техничким прописима из надлежности

Министарства привреде (машине, нисконапонска

електрична опрема, ЕМЦ). Дакле, од дана ступања на
снагу ове одлуке, приликом увоза поменутих производа

(оних који се више не налазе на листи Прилога 5А) није
прописана обавеза достављања на царини исправа о

усаглашености нити акта надлежног органа у складу са

техничким прописима из надлежности Министарства

привреде.

Ступање на снагу наведене одлуке ни на који начин не

утиче на обавезу испоручилаца поменутих производа да

приликом стављања тих производа на тржиште Републике

Србије обезбеде прописану исправу о усаглашености.

26

Именовано тело води евиденцију о издатим Потврдама о

усаглашености и на захтев произвођача (заступника, увозника)
издаје извод из евиденције који садржи, нарочито податке о
пословном имену произвођача и врсти/типу производа за који је
издата Потврда о усаглашености, року њеног важења, као и
податке о подносиоцу захтева. Евиденцију о издатим Потврдама
именовано ТОУ објављује на својој службеној интернет страни.

За нове испоруке проивода из увоза (истог произвођача, исте
врсте, односно истог типа) за који је већ издата Потврда о
усаглашености не подноси се нови захтев за издавање Потврде,
а као доказ о важењу потврде може се користити и Извод из

евиденције о издатим потврдама који издаје Именовано тело.
Извод из евиденције о издатој Потврди има рок важења који је

идентичан року важења за конкретну Потврду.

На основу Потврде о усаглашености или извода из евиденције о

издатим потврдама, произвођач или његов заступник, односно
увозник ставља на производ Српски знак усаглашености.
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Треба нагласити да је обавеза прибављања, односно
издавања Потврде о усаглашености временски

ограничена.

Наиме, у свим наведеним правилницима, издавање
Потврде о усаглашености (односно извода из

евиденције о издатим потврдама) за одређене

производе је предвиђено само као прелазно решење

које ће важити, односно које ће се примењивати у

правном систему Републике Србије до ступања на снагу

потврђеног међународног уговора о оцењивању

усаглашености и прихватању индустријских производа

са Европском унијом - ACАA споразум (Agreement on
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial
Products), у делу који се односи на производе који су
обухваћени конкретним правилником, а најкасније до
приступања Републике Србије Европској унији.

28

ПРИМЕР ПОТВРДЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ
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Знак усаглашености ставља произвођач, његов заступник
(увозник) у складу са техничким прописом, после

спроведеног оцењивања усаглашености, самостално или
по упутствима именованог (пријављеног) тела за

оцењивање усаглашености које је спровело или

учествовало у оцењивању усаглашености или овлашћеног

тела за оцењивање усаглашености које је вршило

техничку процену.

Знак усаглашености мора бити видљив, читљив и

неизбрисив.

Стављање знака усаглашености врши се његовим

утискивањем на производ, на који је могуће утиснути и
трајно сачувати знак усаглашености, а да се при томе не
проузрокују оштећења производа.

Знак усаглашености може да се утисне и на плочицу која

је стављена на производ и која је предвиђена за ту

намену.

Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач
(интерна контрола производње – ЛЗО*, машине*, ЛВД, ЕМЦ)

Декларација о 
усаглашености

Техничка 
документација

Произвођач

Интерна контрола производње – поступак оцењивања

усаглашености којим произвођач испуњава своје обавезе, у
смислу израде техничке документације, сачињавања

Декларације о усаглашености и стављања Знака

усаглашености, и изјављује на сопствену одговорност да
предметни производ испуњава захтеве одговарајућег

техничког прописа.
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ОУ за машине



12/16/2016

17

ИМЕНОВАЊЕ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА (ТОУ)

�Именовање тела за оцењивање усаглашености врши
надлежно министарство (у чијем делокругу је одређени
технички пропис), на захтев тог тела, а испуњеност
захтева за именовање утврђује Комисија за именовање
ТОУ, коју образује надлежни министар;

�Трошкове поступка именовања сноси подносилац
захтева;

�Оспособљеност за спровођење ОУ (према одређеном
техничком пропису) подносилац захтева доказује актом о
акредитацији или другом одговарајућом документацијом;

�Ако надлежни министар утврди да именовано ТОУ више
не испуњава прописане захтеве или не извршава своје
обавезе, доноси решење о одузимању именовања

ПРИЗНАВАЊЕ ВАЖЕЊА ИНОСТРАНИХ 
ИСПРАВА У РС

�Регулисано Уредбом о начину признавања иностраних исправа и
знакова усаглашености; Иностране исправе и знаци
усаглашености важе у РС ако су издате у складу са потврђеним
међународним споразумом чији је потписник РС, или ако је
надлежни министар донео Решење о признавању исправе (уз
претходно прибављено мишљење МП).
�За нове испоруке истог производа из увоза, као доказ о
усаглашености важи извод из Регистра признатих иностраних
исправа ОУ који води МП.
�Испуњеност услова за признавање утврђује Комисија коју
формира надлежни министар; Комисија утврђује да ли захтеви
иностраног техничког прописа:

1. за производ – обезбеђују најмање исти степен безбедности,
као и захтеви српског техничког прописа, и
2. за тела за оцењивање усаглашености - обезбеђују најмање
исти степен испуњености захтева за ТОУ који је прописан у
РС;

�Решење о признавању иностране исправе ОУ важи до истека
рока важења из иностране исправе, а ако рок важења није утврђен
у тој исправи, најдуже три године од дана доношења решења.
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ПОСЕБАН МЕХАНИЗАМ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ 
УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА КОЈИ ЈЕ ПРАЋЕН 
ИНОСТРАНОМ ИСПРАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ

�Члан 10 став 2. Уредбе о начину спровођења оцењивања
усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као
и облику, изгледу и садржају знака усаглашености
(„Службени гласник РС”, број 98/09), прописује могућност
конкретне примене споразума као што је ЕА MLA споразум
који је, потписало Акредитационо тело Србије са
акредитационим телима земаља чланица Европске
акредитације;

�Поменутим чланом Уредбе је прописано да, у случају
постојања таквог споразума, домаће именовано тело може да
сачини и изда домаћу исправу о усаглашености на основу
исправе о усаглашености коју је издало тело акредитовано у
земљама потписницама ЕА MLA споразума, без спровођења
прописаног поступка оцењивања усаглашености.

ИМЕНОВАНА ТОУ у надлежности Министарства привреде

Правилник Број ИТОУ

MAŠINE 6

LVD 3

EMC 4

LIFTOVI 9

LZO 5

ATEX 2

NAWI 1

MID 1

УКУПНО 31

Укупно 45 ИТОУ у Регистру који води МП
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Ако на производ због његове природе није могуће ставити знак

усаглашености утискивањем или отискивањем или ако то није

могуће учинити на плочици на производу, знак усаглашености се
ставља отискивањем на његову амбалажу или на налепницу или

привезницу која се ставља на амбалажу производа и то се наводи

у документацији која прати производ у складу са техничким

прописом (упутство за употребу, гарантни лист или друга

документација).

Ако знак усаглашености не може да се стави ни на амбалажу, овај
знак се ставља отискивањем на документацији која прати

производ.

Ако је један производ предмет и других техничких прописа којима

се уређују друга питања и којима се прописује стављање знака

усаглашености, стављени знак усаглашености означава да је тај
производ усаглашен и са захтевима тих других прописа.

На производ се не може стављати други знак, симбол, натпис или
другу ознака чије стављање је забрањено законом којим се

уређују технички захтеви за производе и оцењивање

усаглашености.

Неодговарајућим означавањем производа, сматра се
стављање знака, симбола, натписа или друге ознаке
чије стављање је забрањено законом којим се уређују

технички захтеви за производе и оцењивање

усаглашености, као и:

1) стављање знака усаглашености на производ на

који се не примењује технички пропис;

2) нестављање знака усаглашености на производ за
који је обавеза његовог стављања прописана

одговарајућим техничким прописом.
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На производ из увоза Српски знак усаглашености

може да се стави на основу решења надлежног

министра којим је признато важење иностране

исправе, односно знака усаглашености или на основу
извода из регистра о важењу иностраних исправа и

знакова усаглашености у Републици Србији, као и у
случају иностраних исправа и знакова усаглашености

који важе у Републици Србији на основу потврђеног

међународног споразума.

Српски знак усаглашености ставља се на производ из

увоза и на основу Потврде о усаглашености коју

издаје именовано тело за оцењивање усаглашености

или на основу извода из евиденције тог тела о

издатим потврдама о усаглашености, ако је то

прописано техничким прописом.

Хвала на пажњи !


