АКЦИОНИ ПЛАН за 2017. годину
за спровођење Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у
Републици Србији за период 2015-2020. године
Увод
У циљу стварања услова за обезбеђење, с једне стране, безбедних и квалитетних
производа на националном тржишту, а са друге стране, протока роба без непотребних
техничких препрека у трговини, Министарство привреде креира и спроводи политику и
стратегију унапређења и модернизације система инфраструктуре квалитета (ИК). У том
смислу, као орган државне управе задужен за политику развоја области метрологије,
стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, ово министарство у
сарадњи са другим релевантним заинтересованим странама, предузима активности на
стварању нормативне и институционалне основе за развој ових области у складу са
европским и међународним законодавством и праксом. Обезбеђењем развијеног и
функционалног национланог система ИК, Република Србија ће бити неколико значајних
корака ближе Европи у евро-интеграцијама.
Влада је на седници одржаној 30. октобра 2015. године донела Стратегију
унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015 2020. године (у даљем тексту: Стратегија) којом се дефинишу дугорочни кораци за
динамичан и свеобухватан развој метрологије, стандардизације, акредитације и
оцењивања усаглашености, као кључних елемената инфраструктуре квалитета и система
тржишног надзора као неодвојивог елемента оперативног функционисања
успостављеног система ИК. У том смислу, Стратегија поставља приоритете развоја за
наредни период, у складу са потребама индустрије, превасходно у области индустријсконепрехрамбених производа, и актуелним трендовима развоја инфраструктуре квалитета
у Европи и свету.
Годишњим акционим плановима, који утврђују мере, активности, рокове и
надлежности је предвиђено планирање и праћење имплементације Стратегије и
достизање утврђених општих циљева:
I Обезбеђени услови за промет робе без непотребних техничких препрека у складу
са принципима и правилима јединственог европског тржишта и СТО/ТБТ споразума;
II Достигнут висок степен развијености кључних елемената система ИК:
метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, који су
усклађени са европским и међународним правилима и признати од стране релевантних
европских и међународних организација;
III Постигнута пуна и ефикасна примена законодавног и институционалног оквира
инфраструктуре квалитета;
IV Обезбеђен висок ниво заштите безбедности и здравља људи, заштите имовине,
заштите животне средине и другог јавног интереса;
V Унапређен ниво конкурентности и иновативности српске привреде и развој
друштвено одговорног пословања и друштва у целини.
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Општи циљеви Стратегије
I Обезбеђени услови за промет робе без
непотребних техничких препрека у складу
са принципима и правилима јединственог
европског тржишта и СТО/ТБТ споразума

II Достигнут висок степен развијености
кључних
елемената
система
ИК:
метрологије, стандардизације, акредитације
и оцењивања усаглашености, који су
усклађени са европским и међународним
правилима и признати од стране
релевантних европских и међународних
организација

III Постигнута пуна и ефикасна примена
законодавног и институционалног оквира
инфраструктуре квалитета

IV Обезбеђен висок ниво заштите
безбедности и здравља људи, заштите
имовине, заштите животне средине и другог
јавног интереса
V Унапређен ниво конкурентности и
иновативности српске привреде и развој
друштвено одговорног пословања и
друштва у целини

Индикатори/Извор информација
% преузетих ЕУ стандарда/
ИСС извештај
Ниво усклађености хоризонталног и
вертикалног законодавства/
www.tehnis.privreda.gov.rs
Степен
уклоњености
препрека
трговини/Извештај о реализацији АП за
нехармонизовано подручје
Број објављених CMC/база BIPM
%
интегрисаности
националних
институција у међународним и европским
организацијама
за
стандардизацију,
акредитацију и метрологију (чланство и
активно учешће у раду радних тела)/
Извештај о раду ИСС, АТС и ДМДМ
Број акредитованих тела за оцењивање
усаглашености (ТОУ)/
Регистар АТС на www.ats.rs
Број
именованих
ТОУ/Регистар
Министарства привреде на
www.tehnis.privreda.gov.rs
Преузете
и
ажуриране
листе
хармонизованих стандарда/
www.tehnis.privreda.gov.rs
% небезбедних производа у укупном броју
спроведених контрола/
Годишњи извештај о раду Сектора
тржишне инспекције у МТТТ и Извештај
Савета за безбедност производа
Позиција Републике Србије на листи „doing
bussines“/
www.doingbusiness.org/rankings

Вредност
у 2016. години
97%

90% и 75%

10%
151

70%

Коментар
Услед честих промена стандарда, ИСС има обавезу да
прати, и поред преузимања нових ревидира раније преузете
стандарде. У овој вредности индикатора су обухваћени и
преузети нови и ревидирани стандарди.
Прва вредност односи на степен усклађености
хоризонталног законодавства, а друга вредност на степен
усклађености вертикалног законодавства
Иако АП за нехармонизовано подручје није усвојен у току
2016. године, одређени прописи су били предмет измена и
укидања
Поред објављених CMC, ДМДМ је у току 2016. године
поднела још 2 пријаве
Током 2016. године је највећи напредак остварен у области
стандардизације, с обзиром да је ИСС постао пуноправни
члан CEN/CENELEC.
Остала националне институције су одржале чланства у
релевантним организацијама.

540

/

45

/

80%

/

12%

/

49

Циљеви и активности обухваћени Стратегијом и
годишњим АП у области ИК директно доприносе
конкурентности српске привреде, али је удео тог доприноса
тешко мерити конкретном величином, отуда је овај
индикатор узет као најрелевантнији за меру општег циља V
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
за спровођење Стратегије развоја система инфраструктуре квалитета у Републици Србији (2015–2020)
I Обезбеђени услови за промет робе без непотребних техничких препрека у складу са принципима и правилима јединственог европског тржишта и СТО/ТБТ
споразума

Општи циљеви
Стратегије
(2015-2020)

II Достигнут високи степен развијености кључних елемената система ИК: метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености (ОУ), који су
усклађени са европским и међународним правилима и признати од стране релевантних европских и међународних организација
III Постигнута пуна и ефикасна примена законодавног и институционалног оквира инфраструктуре квалитета
IV Обезбеђен висок ниво заштите и безбедности и здравља људи, заштите имовине, заштите животне средине и другог јавног интереса
V Унапређен ниво конкурентности и иновативности српске привреде и развој друштвено одговорног пословања и друштва у целини
1.

Посебан циљ
(ПЦ)
А
Б
В
Г
Д
Ђ

Е

Елемент ИК – МЕТРОЛОГИЈА

Опис
Унапређивање карактеристика постојећих и развој нових националних еталона у
складу са потребама свих заинтересованих страна у Републици Србији
Обезбеђивање следивости, преко националних еталона Републике Србије до
међународних еталона SI јединица, свим заинтересованим странама
Унапређивање истраживачких капацитета у области метрологије, као и могућности
еталонирања и мерења која су призната не међународном нивоу, активним учешћем
у европским метролошким истраживачким и иновационим програмима
Успостављање и надзор над радом носиоца националних еталона за специфичне
области мерења за које не постоје национални еталони, а у складу са потребама у
Републици Србији
Усклађивање српског законодавства у области метрологије са законодавством и
праксом Европске уније
Јачање капацитета ДМДМ за обављање послова ОУ мерила са прописаним
захтевима у својству именованог и будућег нотификованог тела ради обезбеђивања
приступа европском тржишту произвођачима мерила у Републици Србији
Доследна примена надзора над мерилима и контрола претходно упакованих
производа у циљу заштите потрошача, која се заснива на европским принципима

Показатељ циља
(ПВ и ЦВ)
1
Број нових CMC/ДМДМ и база BIPM (ПВ:151 CMC
и 0 нових пријава и ЦВ: 151 СМС и 2 нове пријаве)
Пораст броја издатих уверења о еталонирању (ПВ:
3066 и ЦВ: 3096)/база ДМДМ
Број области/пројеката у оквиру ЕМПИР у којима
учествује ДМДМ (ПВ:4 и ЦВ:5)
Број именованих носиоца националних еталона
(ННИ) (ПВ: 1 ННИ за две величине и ЦВ: 2 ННИ)
% усклађености подзаконских аката/План рада Владе
(ЦВ: 100%)
број мерила и поступака ОУ усаглашености за које је
ДМДМ именовано/ТЕХНИС регистри (ПВ:11 мерила
за модул (B) и ЦВ:11 мерила (модул B) и 3/11 мерила
за модул (F)
број спроведених надзора и контрола (ПВ: 0 и ЦВ:
600 надзора; % мерила повучених из употребе у
односу на укупан број мерила обухваћених надзором

Напомена
2
/
/
/

/
/

/
нов индикатор, ПВ
и ЦВ није могуће
дефинисати

3

Резултат

3
1.1. Нова мерна
могућност
ДМДМ за
еталонирање
мерила
протока гасова

1.2. Нова
мерна
могућност
ДМДМ за
еталонирање
мерила густине
течности
1.3. Нова
могућност
ДМДМ:
производња
сертификовани
х референтних
материјала
етанол у води
1.4. Нови
национални
еталон у
области
дужине и

Показатељ резултата
(ПВ и ЦВ)/
Извор провере

4
Опрема стављена у
функцију, еталонирана и
дефинисана најбоља мерна
несигурност/извор
ДМДМ/Вест на сајту
www.dmdm.rs/Уверење о
еталонирању

Опрема потврђена у
међулабораторијском
поређењу и дефинисана
најбоља мерна
несигурност)/извор ДМДМ
www.dmdm.rs
Успостављена производња
сертификованог
референтног материјала
етанол у води /Вест на
сајту www.dmdm.rs

Потврђене мерне
могућности еталонирања
еталона у области дужине
и оптичких фреквенција у
међулабораторијском

Веза
са
ОЦ
ПЦ
5

Активност (опис)

Носилац
активности и
партнери на
реализацији

Рок
(квартал/
година)

Фин.сред./
Извор фин.

Напомена

6

7

8

9

10

1.1.1. Сервисирање и пуштање у рад опреме
за мерење протока гасова

ДМДМ, Сарадња
на Twinning
project-у, чешки
NMI CMI и
словачки NMI
SDM
ДМДМ, Сарадња
на Twinning
project-у, чешки
NMI CMI и
словачки NMI
SDM

I-II/
2017

Буџет РС и
средства Twinning
пројекат (ИПА
2013)

/

III-IV/
2017

Буџет РС и
средства Twinning
пројекат (ИПА
2013)

/

ДМДМ и немачки
NMI PTB

I-IV/
2017

Буџет РС

/

ДМДМ, NMI

I-IV/
2017

Буџет РС

/

ДМДM, NMI

I-IV/
2017

Буџет РС

/

А
1.1.2. Еталонирање опреме за мерење протока
гасова

А

А

А

1.2.1. Наставак имплементације развојног
пројекта националног еталона густине
течности – хидростатичка вага, потврђивање
мерних могућности кроз МЛП

1.3.1. Наставак имплементације развојног
пројекта остваривања и сертификовања
референтних материјала – водени раствори
етанола

1.4.1. Наставак имплементације развојног
пројекта апсолутног мерења фреквенције
(таласне дужине) помоћу Komb генератора

4

оптичких
фреквенција

поређењу)/ Вест на сајту
www.dmdm.rs

1.5. Унапређење
националног
еталона
релативне
влажности

Пријава ради потврђивања
мерне могућности
еталонирања националног
еталона релативне
влажности путем CMC или
др./база BIPM или ДМДМ

1.6. Нови и
унапређени
СМС у KCDB
BIPM који се
не доводе у
везу са
развојем
националних
еталона или
пројектима
1.7.
Обезбеђење
следивости за
националне
еталоне

Пријаве техничким
комитетима
ЕУРАМЕТ/електронска
архива и сајт BIPM

1.8.
Обезбеђење
следивости у
привреди до
крајних
корисника

А

1.5.1. Израда мерних могућности и пријаве за
СМС из релативне влажности на основу
реализованог поређења у 2015. години
1.5.2. Унапређење карактеристика еталона
релативне влажности у оквиру пројекта
HUMEA
1.6.1. Спровођење поступка пријаве нових и
унапређених могућности мерења и
еталонирања за објављивање у бази података
BIPM

A

Број реализованих
кључних поређења/ Изв. са
кључних поређења/
електронска архива/
http://www.bipm.org/exalea
d_kcdb/exa_kcdb.jsp?_p=Ap
pB&_q=Serbia&x=0&y=0
(ПВ:39 и ЦВ: мин 39)
Уверења о еталонирању за
кључне еталоне издата од
BIPM/NMI/(ПВ: у
Програму рада за 2017
ЦВ: сва опрема
еталонирана)
Број реализованих
еталонирања за
заинтересоване стране;
Број захтева за
еталонирање/Извештај о

ДМДМ,
конзорцијум
партнера

I-IV/
2017

Буџет РС

/

ДМДМ,
конзорцијум
партнера

I-IV/
2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
Технички
комитети
EURAMET

I-IV/
2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
Технички
комитети
EURAMET

I-IV/
2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
BIPM/NMI

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
заинтересоване
стране/корисници
услуге
еталонирања

I-IV/2017

Буџет РС

/

1.7.1. Учешће у кључним поређењима у циљу
обезбеђења следивости

Б
1.7.2.Обезбеђење следивости за националне
еталоне еталонирањем у BIPM/NMI/

1.8.1. Обезбеђење следивости еталонирањем
за заинтерсоване стране
Б
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1.9. Подршка
акредитованим
лабораторијама
/ТОУ

1.10.
Реализован
EMPIR
пројекат из
2015.

1.11.
Реализован
EMPIR
пројекат из
2016. г.

1.12.
Обезбеђени
нови пројекти
у оквиру
EMPIR
програма
1.13. Развијене
нове пројектне
идеје

раду за 2016. И 2017. (ПВ:
3066 и ЦВ: 3100)
Број спроведених
међулабораторијских
поређења/Извештаји са
поређења (ПВ: 0%
започетих и ЦВ:50%
завршених према плану)
Број учесника у
међулабораторијском
поређењу (ПВ: 2 и ЦВ:10)
Статус реализације
пројекта/Извештај за
период од 9. До 18. Месеца
пројекта и извештај за
период од 18. До 27.
Месеца пројекта у
електронској архиви
пројекта

Статус реализације
пројекта/Извештај за
период од 1. до 9. месеца
пројекта и извештај за
период од 9. до 18. месеца
пројекта у електронској
архиви пројекта
http://humea-empir.org
Уговор у вези пројекта/сајт
пројекта -тренутно у
припреми/
www.dmdm.rs/projekti/EMP
IR
Пријаве нових пројектних
предлога (ПВ:0, ЦВ:
најмање 1)

Б

В

1.9.1. Израда протокола међулабораторијских
поређења, организација и вођење
међулабораторијских поређења у складу са
захтевима SRPS ISO/IEC 17043:2011 /Број
дистрибуираних протокола заинтересованим
странама

1.10.1. Наставак реализације започетог
EMPIR пројекта финансираног од стране ЕУ–
14RPT02 AWIcal
http://www.awical.eu/
1.10.2. Наставак реализације започетог
EMPIR пројекта финансираног од стране ЕУ–
14RPT03 ENVCRM http://envcrm.com/
1.10.3. Наставак реализације започетог
EMPIR пројекта финансираног од стране ЕУ–
14RPT05 EuraThermal
http://www.eura-thermal.org/
1.11.1. Наставак реализације започетог
EMPIR пројекта финансираног од стране ЕУ–
15RPT03 HUMEA

B

B

В

1.12.1. Почетак реализације EMPIR пројекта
финансираног од стране ЕУ
– 16RPT ALCOREF

1.13.1. Израда нових пројектних идеја и
пријава за пројекте који ће бити разматрани

ДМДМ,
акредитоване
лабораторије, АТС
и остали
корисници МЛП

I-IV/2017

Буџет РС

/

Iи
III/2017

Средства ЕУEMPIR пројекат,
Буџет РС

/

Iи
III/2017

Средства ЕУEMPIR пројекат,
Буџет РС

/

Iи
III/2017

Средства ЕУEMPIR пројекат,
Буџет РС

/

ДМДМ са
партнерима у
конзорцијуму на
пројекту

Iи
IV/2017

Средства ЕУEMPIR пројекат,
Буџет РС

/

ДМДМ са
партнерима у
конзорцијуму на
пројекту

I-IV/2017

Средства ЕУEMPIR пројекат,
Буџет РС

/

ДМДМ у сарадњи
са NMI и
ЕURАМЕТ

I-IV/2017
I позив

Средства ЕУEMPIR пројекат,
Буџет РС

/

ДМДМ са
партнерима у
конзорцијуму на
пројекту
ДМДМ са
партнерима у
конзорцијуму на
пројекту
ДМДМ са
партнерима у
конзорцијуму на
пројекту
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1.14. Ојачани
истраживачки
капацитети компетенције
метролога
1.15. Јачање
инфраструктур
е у области
метрологије
кроз ефикасан
надзор над
носиоцима
националних
еталона (ННЕ)
који нису у
ДМДМ

Број метролога укључених
у послове истраживања
(ПВ:3 и ЦВ:5)
Број спроведених
техничких посета/
Извештаји о техничким
посетама/Извештај о
годишњем стању
метролошког система за
TC-Q (ПВ: 0 и ЦВ:
минимум 2)

В

Г

Г

Г

Г
1.16. Јачање
инфраструктур
е у области
метрологије
путем нових
именовања
институција за
ННЕ који нису
у ДМДМ
1.17.
Усклађивање
српског
законодавства

Број националних еталона
и именованих ННЕ/ДМДМ
база именовања
именованих института за
носиоце еталона
(ПВ: 2 и ЦВ: најмање 2)

за финансирање од стране ЕУ у оквиру EMPIR
програма подршке
1.14.1. Размене искуства и учешће у
истраживачким пројектима у оквиру
EMPIR/RMG
1.15.1. Одржавање састанака са ННЕ за
специфичне области мерења за које не постоје
национални еталони у ДМДМ
www. dmdm.rs/vesti
1.15.2. Спровођење техничких посета ННЕ за
специфичне области мерења за које не постоје
национални еталони у ДМДМ, кроз редовне
надзоре СМК/ интерне
провере/www.dmdm.rs/vesti
1.15.3. Праћење рада ННЕ за специфичне
области мерења за које не постоје национални
еталони у ДМДМ кроз редовно годишње
извештавање и активност у оквиру EURAMET
TC-Q
1.15.4. Израда заједничких год. извештаја за
2016. г. и одбрана/ излагање истих на
редовним годишњим састанцима ТС-Q/слање
извештаја EURAMET
1.16.1. Наставити са именовањем за нове
носиоце националних еталона за специфичне
области мерења за које не постоје национални
еталони у ДМДМ

Г
1.16.2. Израда базе именовања именованих
института за носиоце еталона

Годишњи план доношења
прописа за 2018. годину,
усвојен од стране Владе

Д

1.17.1. Израда плана доношења прописа за
2018. годину

од 10.1. до
20.2.2017.
Представници
ДМДМ као RMG
на пројектима
EMPIR

I-IV/2017

Средства ЕУ

/

ДМДМ и
прeдстaвници
именованих
институција (DI)

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
прeдстaвници
именованих
институција (DI)

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
прeдстaвници
именованих
институција (DI)

I-II/2017

Буџет РС

/

ДМДМ

I-II/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
потенцијалне
именоване
институције

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ

IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
надлежно
Министарство

I-IV/2017

Буџет РС

/
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у области
метрологије и
драгоцених
метала
1.18.
Одржавање
компетенције у
вези европског
законодавства
у области
метрологије
1.19. Одржане
компетенције
ДМДМ у вези
са
међународним
препорукама
OIML и
стандардима у
области
метрологије

% извршења годишњег
плана доношења прописа
за 2017./Сл.Гласник РС
(ПВ: 0 и ЦВ:15)
Број учешћа на састанцима
EC WG MI и WELMEC/
Извештаји са састанака

1.20.
Усклађивање
српског
законодавства
у области
мерних
јединица,
мерила и
претходно
упакованих
производа
1.21.
Проширење
активности
ДМДМ на
пољу
именованих
тела за оцену

Број нацрта прописа за
обезбеђење
имплементације ЕУ
законодавства у области
метрологије/Извештај о
реализацији Годишњег
плана рада за 2017.
(ПВ: 3 и ЦВ: 4)

1.17.2. Припрема нацрта прописа према
Годишњем плану доношења прописа
1.18.1. Праћење ЕУ легислативе у области
метрологије

ДМДМ и
надлежно
Министарство

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
надлежно
Министарство

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
надлежно
Министарство

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и ИСС

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
надлежно
Министарство

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ, надлежно
Министарство и
остале
заитересоване
стране

I-IV/2017

Буџет РС

/

Д
1.18.2. Учешће на састанцима EC WG MI и
WELMEC
Број учешћа на састанцима
OIML и у раду комисија за
стандарде и сродна
документа у Институту за
стандардизацију Србије
(ИСС)/Извештаји са
састанака

Именовања за модул F
и/или модул D/Решења о
именовању
(ПВ: 11 именовања за B
и ЦВ: 3 именовањa за
модул F и/или модул D)

1.19.1. Праћење нормативних докумената и
хармонизованих стандарда

Д

1.19.2. Учешће на састанцима OIML и у
комисијама ИСС

1.20.1. Ревизија правилника о мерилима и
претходно упакованим производима

Д

Ђ

1.21.1. Припрема за проширење именовање за
модуле за оцењивање усаглашености:
- Набавка опреме и/или подуговарање опреме
- Сагледавање постојећих капацитета, писање
процедура
- Израда и подношење пријаве за именовање
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усаглашености
(ТОУ)
1.22.
Јачање
компетенције
ДМДМ за рад
на оцени
усаглашености
(ОУ) мерила и
неаутоматских
вага
1.23.
Обезбеђен
надзор над
мерилима
заснован на ЕУ
принципима у
циљу заштите
потрошача у
2017. години

1.24.
Обезбеђен
надзор над
претходно
упакованим
производима
(ПУП)
засновано на
ЕУ
принципима у
циљу заштите
потрошача у
2017. години

Број обучених запослених
у ДМДМ /Извештај о
реализованим обукама
(ПВ: 0 и ЦВ: најмање 1)

1.22.1. Реализација стручних обука и семинара
о принципима ОУ за јачање капацитета
ДМДМ за модуле ОУ, израда сертификата и
др.
Ђ

% извршења Годишњег
програма надзора за 2017.
/електронска архива
ДМДМ
Нова верзија процедуре/
интерна мрежа ДМДМ

Е

% извршења Годишњег
програма контроле
унапред упакованих
производа за
2017/електронска архива
Нова верзија процедуре/
интерна мрежа ДМДМ
(ПВ: тренутно важећа
верзија и ЦВ: нова
усклађена верзија)

1.23.1. Израда годишњег програма надзора над
мерилима
1.23.2. Реализација надзора над мерилима
према програму надзора
1.23.3. Реализација стручних обука и семинара
о надзору над мерилима за јачање капацитета
ДМДМ за надзор
1.23.4. Усаглашавање процедуре вршења
надзора над мерилима према Закону о
тржишном надзору
1.23.5. Усаглашавање процедуре вршења
надзора над мерилима са ЕУ легислативом
1.24.1. Израда годишње програма контроле
претходно упакованих производа
1.24.2.Реализација контроле претходно
упакованих производа према програму

Е

1.24.3. Реализација стручних обука и семинара
о контроли претходно упакованих производа
за јачање капацитета ДМДМ за контролу
претходно упакованих производа
1.24.4. Усаглашавање процедуре вршења
контроле ПУП према Закону о тржишном
надзору
1.24.5. Усаглашавање процедуре вршења
контроле ПУП са ЕУ легислативом

ДМДМ и NB NMI
(CMI Twinning
project или др.);
ДМДМ и АТС
(SRPS ISO/IEC
17020 и SRPS
ISO/IEC 17021);
ДМДМ и ИСС
(SRPS ISO/IEC
27001).

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и МП

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и МП

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

I-IV/2017

Буџет РС

/

ДМДМ и
надлежно
Министарство
ДМДМ и
надлежно
Министарство
ДМДМ, надлежно
Министарство и
други NMI
ДМДМ и
надлежно
Министарство
ДМДМ и
надлежно
Министарство
ДМДМ и
надлежно
Министарство
ДМДМ и
надлежно
Министарство
ДМДМ, МП и
други NMI
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2. СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Посебан циљ (ПЦ)

Опис
Одржавање пуноправног чланства ИСС у међународним организацијама за стандардизацију и стицање
пуноправног чланства у релевантним европским организацијама за стандардизацију, као и активно учешће
у њиховом раду и креирању политике стандардизације

А

Подизање нивоа свести свих заинтересованих страна и јавности о важности стандардизације и користима
примене стандарда у пракси
Б

Активно укључивање што већег броја заинтерсованих страна, нарочито малих и средњих предузећа у рад
комисија за доношење стандарда
В

Показатељ циља
(ПВ и ЦВ)
1

Напомена

Oдржавање пуноправног
чланства и активно учешће у
њиховом раду
/интернет стране европских и
међународних организљација и
ИСС

2
У новембру
2016.
проглашен
пријем ИСС у
пуноправно
чланство
CEN/CENEL
EC од
1.01.2017

% повећања броја купаца
производа и услуга ИСС
ЦВ: 5%
% повећање броја продатих
стандарда
ЦВ: 10% повећање
Повећање броја чланова ИСС,
нарочито МСПП ПВ: 68,
ЦВ: 80

/

% повећања броја чланова
ИСС из реда МСПП ПВ:
ЦВ:5%
% заступљености МСПП у
комисијама за стандарде

/

% заступљености МСПП у
процесу доношења стандарда,
Обезбеђење превођења приоритетних европских стандарда на српски језик
Г
Увођење нових услуга и повећање ефикасности у пружању свих услуга ИСС
Д

% преведених европских
стандарда на српски језик
ПВ: 7%, ЦВ: 10%

/

удео прихода од нових услуга у
укупно оствареним сопственим
приходима ИСС (извор 04)

/
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Резултат

3
2.1. Усклађена општа
акта ИСС са Статутом
након његовог
ступања на снагу
2.2. Повећан број
преузетих европских
стандарда са
садашњих 95 % на 98
%
2.3 Унапређена
сртруктура комисија
за стандарде

2.4. Унапређена
информационокомуникациона
опремљеност ИСС

2.5. Обучени
секретари комисија
ИСС за рад у
европским техничким

Показатељ
резултата
(ПВ и ЦВ)/
Извор провере
4
Усвојен Статут
и пратећа акта
ИСС/ Сл.
гласник,
интернет страна
ИСС
Проценат
преузетих
стандарда
ПВ:95%
ЦВ: 98%
/извештаји
CEN/CENELEC
Редукован број
комисија,
преиспитан и
ажуриран рад
комисија
/решења о
образовању или
укуидању
комисија
Замена највећег
дела опреме је
извршена током
последње три
године/замена
преосталог дела
опреме /опрема
ИСС
Број секретара
комисија ИСС
који учествују у

Вез
а са
ОЦ
ПЦ
5

Активност (опис)

6
2.1.1. Припрема и спровођење процедуре
усвајања Статута и пратећих аката

А

А

2.2.1. Преузимање европских стандарда према
динамици доношења у европским организацијама
за стандардизацију
2.3.1 Периодична анализа рада и састава комисија

А

Носилац активности
и партнери на
реализацији
7
Оснивач ИСС
Управни одбор,
Скупштина ИСС,
Сектор за правне,
фин. послове и
маркетинг

Рок
(квар
тал/г
один
а)
8
II/
2017

Фин.сред./
Извор фин.
9
Буџет РС

Напомена

10

/

ИСС Сектори за
стандарде

IV/
2017

Буџет РС

/

ИСС Сектори
стандарде

за

II/
2017

Буџет РС

ИСС Сектори
стандарде

за

II/
2017

Буџет РС

/

III/
2017

Сопствена средства

/

I/
2017

Сопствена средства, око 10.000
динара

/

2.3.2. Спровођење поступка образовања/измена
састава/укидања комисија за стандарде

2.4.1 Набавка опреме (хардвера и софтвера)
А
2.4.2 Израда и унапређење веб презентације ИСС
са побољшаним функцијама система за продају и
информисање о стандардима

А

2.5.1. Организација и спровођење обуке за
секретаре комисија за сарадњу са европским
комитетима, дисеминацију докумената, гласање,
/давање примедаба на предлоге докумената

Сектор за
електротехничку
стандардизацију и
информациони
систем
Сектори за
стандарде

/
12

комитетима за
стандарде (ТC)

раду европских
ТC
ЦВ: 100%
/извештај ИСС

2.6. Обучени чланови
комисија за стандарде
за рад у европским
техничким
комитетима за
стандарде
2.7. Повећан број
купаца стандарда

Број чланова
комисија ИСС
који учествују у
раду европских
ТC
ПВ: 3 ЦВ: 10
Број купаца на
крају 2016.
/повећан број
купаца од око
5%/извештај о
раду и извештај
о реализацији
М.плана
% повећања
удела
привредника у
укупном броју
чланова
комисија за
стандарде за
ЦВ:10%
укључивање
заинтересовани
х страна из
МСП
/извештај о раду
комисија

2.8. Повећан удео
привредних субјеката
у
укупном
броју
чланова комисија за
стандарде

2.9. Повећан број
преведених стандарда

% повећања
број стандарда
преведених на
српски у односу
на укупан број

А

Б

В

2.6.1. Организација и спровођење обуке за
секретаре комисија за сарадњу са европским
комитетима, дисеминацију докумената, гласање,
давање примедаба на предлоге докумената

Сектори за
стандарде

II/
2017

Сопствена средства, око 10.000
динара

/

2.7.1 Спровођење маркетиншких активности о
значају и улози стандардизације у складу са
Маркетинг планом

Сектор за правне,
фин. послове и
маркетинг

I-IV/
2017

Сопствена средства

/

Сектор за правне,
фин. послове и
маркетинг

I-IV/
2017

Сопствена средства

/

Сектор за правне,
фин.послове
и
маркетинг

IV/
2017

Сопствена средства

/

ИСС

IV/
2017

Сопствена средства

/

Сектор за правне,
фин. послове и
маркетинг

IV/
2017

Буџет РС

Сектори за
стандарде, Сектор
за правне, фин.
послове и
маркетинг

IV/
2017

Буџет РС

2.7.2 Спровођење едукативних активности о
значају и улози стандардизације у складу са
Планом семинара
2.8.1 Организовање бесплатних семинара у већим
градовима у Србији како би се предности и
користи од примене српских стандарда
приближиле што већем броју корисника и како би
се првенствено микро, мала и средња привредна
друштва, привредни субјекти и предузетници
мотивисали да узму учешће у раду комисија ИСС
2.8.2 Промовисање и подстицање учешћа у раду
комисија ИСС на тематским скуповима
посвећеним стандардизацији
2.8.3 Одржавање дана „отворених врата” у ИСС за
предузетнике, микро, мала и средња привредна
друштва (најмање 6 пута годишње)

Г

2.9.1 Преиспитивање потреба заинтересованих
страна за преведеним стандардима

/

/
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стандарда/ЦВ:
5%/решења о
објављивању
стандарда

2.9.2 Набавка и коришћење програма за
превођење и развијање тзв. услужног превођења
стандарда

2.9.3 Успостављање услужног превођења

2.10. Успостављен
стабилни систем
финансирања
трошкова превођења
из буџета РСбуџетски фонд
2.11. Створени услови
за пружање услуге
сертификације и
препознавање
сертификационог тела
за системе менаџмента
ИСС на српском
тржишту

2.12. Створени услови
за развој добровољног
српског знака

% повећања
расположивих
ресурса за
превођење
ПВ:0, ЦВ:10%

Г

Поднета пријава
за акредитацију
ИСС као
сертификационо
г тела
Д

Успостављена
правила за
добровољни

Д

Сектор за правне,
фин.послове и
маркетинг, Сектор
за међ. сарадњу,
информисање и
издавачку делатност
Сектор за међ.
сарадњу,
информисање и
издавачку делатност

IV/
2017

Сопствена средства, око
196.000 динара

II/
2017

Буџет РС

/

/

2.9.4 Одржавање и унапређивање електронске
базе стандардизованих термина и дефиниција за
потребе превођења међународних и европских
стандрада

Сектор за међ.
сарадњу, инф. и
издавачку делатност

IV/
2017

Буџет РС

2.9.5. Обезбеђени пројекти техничке помоћи за
превођење стандарда

Сектор за међ.
сарадњу, инф. и
издавачку делатност

IV/
2017

Буџет РС

2.10.1. Одржавање састанака са Министарством
финансија и другим органима ради успостављања
буџетског фонда за финансирање превођења
стандарда

ИСС/МП

IV/
2017

Буџет РС

Сертификационо
тело

IV/
2017

Сопствена средства

/

Сертификационо
тело ИСС

I/
2017

Сопствена средства

/

IV/
2017

Буџет РС

/

2.11.1. Спровођење обуке запослених за послове
сертификације система менаџмента безбедношћу
информација и обука за друге системе
менаџмента, према утврђеним потребама;
обављање других послова припреме за
сертификацију (успостављање свих потребних
радна тела, сачињавање регистра оцењивача,
успостављање регистра сертификованих
организација, креирање посебне странице у
оквиру веб сајта ИСС – по потреби)
2.11.2 Подношење пријаве за акредитацију ИСС
као сертификационог тела за системе менџмента
(измене документације – уколико се буду
захтевале у процесу акредитације)
2.12.1 Израда правила о стицању знака
усаглашености производа са захтевима српских
стандарда, потребне инфраструктуре и

Сектори
стандарде ИСС

за

/

/

/
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усаглашености
производа, процеса и
услуга са српским
стандардима као вид
потврђивања
усаглашености са
српским стандардима

знак
усаглашености
/извештаји о
реализацији
програма рада

2.13. Успостављена
улуга ИСС за пружање
стручне помоћи

Успостављање
дефинисаних
правила
/извештаји о
реализацији
програма рада

аминистративне процедуре за подршку овој
активности. Успостављање комисија за доделу
знака у потребном обиму и броју и утврђивање
правила за њихов рад
2.12.2 Промовисање знака усаглашености међу
привредним субјекатима посредством њихових
удружења и представљање предности коришћења
знака; промовисање знака усаглашености
удружењима потрошача, као и акредитованаим
телима за сертификацију производа
2.13.1 Израда правила о пружању услуге
техничке помоћи и правила за подршку овој
активности
Д
2.13.2 Промоција услуга пружања техничке
помоћи

Сектор за правне,
финансијске
послове и маркетинг
ИСС

IV/
2017

Сопствена средства

/

Сектор
за
међународну
сарадњу,
информисање
и
издавачку
делатност, Сектор за
правне, финансијске
послове и маркетинг

III/
2017

Сопствена средства

/
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3.
Посебан циљ
(ПЦ)
А

АКРЕДИТАЦИЈА

Опис
Унапредити систем акредитације у Републици Србији уз проширење области рада АТС, у складу са потребама
привреде, тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) и органа државне управе
Задржати статус потписника споразума о признавању еквивалентности система акредитације (EA MLA, ILAC MRA и
IAF MLA)

Б
Подизање нивоа свести свих заинтересованих страна и јавности о значају акредитације
В

Резултат

3

3.1. Ојачан
кадровски
капацитет АТС компетентности
запослених у
АТС

Показатељ
резултата
(ПВ и ЦВ)/
Извор провере

Веза
са
ПЦ

4

5

Спремност АТС
за акредитацију
према наведеним
стандардима/
интернет страна
АТС

А

Активност (опис)

6
3.1.1. Едукација запослених у циљу унапређења
стручног знања и искуства неопходног за
обављање послова акредитације
3.1.2. Учешће запослених на скуповима у земљи
и иностранству у областима које су у вези са
услугама оцењивања усаглашености које се
пружају под акредитацијом
3.1.3. Праћење расположивих информација за
врсте, области и акредитације из делокруга рада
АТС-а, на порталима EA, IAF-a и ILAC-a, као и
акредитационих тела других земаља
3.1.4. Развој нових и постојећих врста
акредитације у новим областима или за нови
обим акредитације, према следећим стандардима:

Показатељ
(ПВ и ЦВ)
1
Пораст броја шема
акредитације за 13%
Статус АТС у EA
MLA, ILAC MRA и
IAF MLA/интернет
стране АТС, ЕА,
ILAC, IAF
Пораст броја
акредитованих ТОУ
ПВ: 539 ЦВ: 545
/регистар АТС
Пораст броја издатих
акредитација за 3,5%

Напомена
2
/

/

/

Носилац активности и
партнери на реализацији

Рок
(квартал/г
одина)

Фин.сред./
Извор фин.

Напомена

7

8

9

10

АТС

2017.

Сопствена средства
150.000 РСД

/

АТС

2017.

Сопствена средства

/

АТС

2017.

Сопствена средства

/

АТС
Ресорни државни органи

IV/
2017

Сопствена средства
≈100.000 РСД

/
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3.2. Ојачан
капацитет
екстерно
ангажованих
оцењивача и
техничких
експерата и
оцењивача из
АТС за нове
врсте и области
акредитације

Сертификати о
завршеним
обукама/
извештај АТС

А

Извештаји са
састанака са
оцењивачима/
извештај АТС

A
Извештај о
интерној провери

А

-EN ISO 14065; SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN
ISO 22870; SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC
17020; SRPS ISO/IEC 17065
3.2.1. Обука за техничке оцењиваче за оцењивање
контролних тела (предавачи АТС)
3.2.2. Обука запослених из АТС-а за оцењиваче
за ново издање стандарда SRPS ISO 9001:2015
3.2.3. Обука запослених из АТС-а за оцењиваче
за ново издање стандарда SRPS ISO 14001:2015
3.2.4. Обука запослених из АТС-а за оцењиваче
за стандард SRPS ISO/IEC 27001
3.2.5. Oбуке у оквиру регионалног пројекта са
Немачким националним метролошким
институтом - PTB
3.2.6. Обуке у оквиру чешког Twinning пројекта:
„Јачање капацитета националне ИК и услуга
оцењивања усаглашености у Србији“
3.2.7. Обуке запослених за унапређење интерне
комуникације
3.2.8. Год.састанак са оцењивачима лабораторија
за испитивање
3.2.9. Год.састанак са оцењивачима лабораторија
за еталонирање
3.2.10. Год.састанак са оцењивачима
медицинских лабораторија
3.2.11. Год.састанак са оцењивачима контролних
тела
3.2.12. Год.састанак са оцењивачима
сертификационих тела за сертификацију произв.
3.2.13. Год.састанак са оцењивачима
сертификационих тела за сертификацију система
менаџмента
3.2.14. Годишњи састанак са оцењивачима
сертификационих тела за сертификацију особа
3.3.1. Интерне провере

АТС
АТС
АТС
АТС

I/
2017
I/
2017
I/
2017
I/
2017

Сопствена средства
≈10.000 РСД
Сопствена средства
≈150.000 РСД
Сопствена средства
≈150.000 РСД
Сопствена средства
≈100.000 РСД
PTB пројекат Донација немачке
Владе (PTB пројекат)

/
/
/
/

АТС
PTB

2017

АТС
МП

2017

АТС

2017

АТС

III-IV/
2017
III-IV/
2017
III-IV/
2017
III-IV/
2017
III-IV/
2017

Сопствена средства
≈10.000 РСД
Сопствена средства
≈20.000 РСД
Сопствена средства
≈20.000 РСД
Сопствена средства
≈20.000 РСД
Сопствена средства
≈20.000 РСД
Сопствена средства
≈20.000 РСД

АТС

IV/
2017

Сопствена средства
≈10.000 РСД

/

АТС

IV/
2017
IV/
2017

Сопствена средства
≈10.000 РСД

/

Сопствена средства

/

АТС
АТС
АТС
АТС

АТС

Twinning пројекат

/

/
/
/
/
/
/
/
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3.3. Одржан и
унапређен систем
менаџмента АТС

и преиспитивању
од стране
руководства
Регистар
корективних/прев
ентивних/мера за
побољшање
Допуњени
документи
система
менаџмента

3.4. Унапређена
сарадња АТС са
заинтересованим
странама,
посебно са
органима
државне управе

3.5. Унапређени
информационокомуникациони
капацитети АТС
и оптимизована
њихова употреба
3.6. Одржан
статус АТС као
потписника
МЛАи МРА у
EA, ILAC и IAF

Потписани
протоколи о
сарадњи са
доносиоцима
техничких
прописа у вези са
применом тих
прописа
(акредитација за
потребе
именовања/овлаш
ћивања ТОУ)/
Извештај АТС
Број посета
интернет порталу
/Год.извештај о
раду АТС и Изв. о
анализи
статистичких
података о
посетама портала
Извештај о
преиспитивању од
стране
руководства

А

3.3.2. Приспитивање система менаџмента од
стране руководства за 2016. годину

АТС

I/
2017

3.3.3. Корективне мере, укључујући и измене и
допуне у документацији система менаџмента

АТС

2017

АТС

2017

Сопствена средства

/

АТС
Надлежна министарства

2017

Сопствена средства

/

АТС
МП
АТС
МРЕ

IV/
2017
IV/
2017

Сопствена средства

/

АТС
МПЗС

IV/
2017

Сопствена средства

АТС

IV/
2017

Сопствена средства
≈50.000 РСД

/

АТС

IV/
2017

Сопствена средства ≈
120.000 РСД

/

АТС

2017

Сопствена средства

/

АТС

2017

Сопствена средства

/

3.3.4. Превентивне мере, укључујући и измене и
допуне у документацији система менаџмента
3.4.1. Систематска сарадња, размена информација
и учешће у медијским кампањама са
министарствима, др. државним органима,
локалном самоуправом, удружењима
привредника и потрошача и ПКС-ом и другим
заинтересованим странама за акредитацију
3.4.2. Потписивање Протокола о сарадњи са
Министарством привреде
3.4.3. Потписивање Протокола о сарадњи са
Министарством рударства и енергетике
3.4.5. Потписивање Протокола о сарадњи са
Министарством пољопривреде и заштите
животне средине
3.5.1. Креирање платформе за електронске вести
(Newsletter)

A

Б

3.5.2. Дефинисање Стратегије за коришћење
друштвених мрежа и креирање налога на истим
(Linkedin, Twitter)
3.6.1. Доследна примена обавезујућих документа
EA, ILAC-а и IAF-а
3.6.2. Припрема, усвајање и примена докумената
система менаџмента АТС који су настали на
основу нових/измењених EA, ILAC и IAF
обавезујућих докумената

Сопствена средства

Сопствена средства

Сопствена средства

/

/

/

/
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Потврде о
одржаним
обукама

3.6.3. Додатне обуке оцењивача за примену
докумената система менаџмента АТС који су
настали на основу нових/измењених EA, ILAC и
IAF обавезујућих докумената
3.6.4. Информисање ТОУ о изменама и
евентуално спровођење информативних семинара
у вези примене нових/ измењених докумената
3.6.5. Учeшћe у раду Генералне Скупштине,
Савета за МЛА и сталних кoмитeтa и рaдних
групa у oквиру EA, IAF-a и ILAC-a
3.6.6. „Peer evaluation“од стране ЕА, које се
планира за септембар 2017. године
3.7.1. Реализација потписаних билатералних
споразума о сарадњи са акредитационим телима
из региона и шире: путем размене информација,
састанака, размене оцењивача и сл.

АТС

2017

АТС

2017

АТС

2017

Средства из буџета
≈4.500.000 РСД

/

АТС

III/
2017

Сопствена средства ≈
500.000 РСД

/

АТС

2017.

Сопствена средства
≈500.000 РСД

/

3.7.2. Потписивање нових билатералних
споразума о сарадњи са акредитационим телима
из региона и шире

АТС

2017.

Сопствена средства

/

Б

3.8.1. Активности на обезбеђењу међународно
признате еквивалентности система акредитације
Републике Србије у новој области - Акредитација
ПТ провајдера

АТС

III/
2017

Сопствена средства

/

АТС

I/
2017

Сопствена средства

/

В

3.9.1. Издавање и дистрибуција Информатора
АТС-а са подацима о акредитованим ТОУ (on–
line)
3.9.2. Израда годишњег извештаја о раду за 2016.
на српском и енгл. језику (електронски облик)
3.9.3. Израда и објављивање 3 броја Билтена АТС
3.9.4. Објава вести на интернет порталу АТС-а
3.9.5. Писање и слање електронских вести
(Newsletter)

АТС
АТС
АТС

I/
2017
2017
2017

Сопствена средства
≈ 50.000 РСД
≈100.000 РСД
Сопствена средства

АТС

2017

Сопствена средства

Записи са
састанака органа
ЕА, IAF и ILAC

3.7.
Функционална
прекогранична
акредитација у
оквиру ЕА

3.8. Проширен
обухват
потписаних EA,
IAF, ILAC
MLA/MRA
споразума за
област
акредитације ПТ
провајдера
3.9. Повећана
свест
заинтересованих
страна о улози и
значају
акредитације

Извештаји са
заједничких
скупова
Подаци о размени
оцењивача

Бр. посета
интернет порталу
АТС
ПВ:87.000 и ЦВ:
90.000
Пораст бр.
клијената за нове

Сопствена средства

/

/

Б

Потписани
билатерални
споразуми

Додељена
акредитација за
област ПТ
провајдера

Сопствена средства

/
/
/
/
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шеме
акредитације
ПВ: 1 и ЦВ: 2 за
РТР/електронско
издање Год.
извештаја о раду
АТС

3.9.6. Објава вести на ново креираним налозима
на друштвеним мрежама (Linkedin, Twitter)
3.9.7. Објава текстова у часопису „Квалитет и
изврсност“ и другим специјализованим
часописима
3.9.8. Учествовање на стручним скуповима,
семинарима и округлим столовима у земљи и
иностранству

Пораст броја
додељених
акредитација
ПВ: 20 и ЦВ: 25

Извештаји о
одржаним
презентацијама
Извештаји о
реализованим
семинарима

2017

Сопствена средства

/

АТС

2017

Сопствена средства

/

АТС

2017

3.9.9. Организација и одржавање едукативних
семинара о захтевима и предностима
акредитације у одређеним областима
акредитације

Пораст броја
корисника услуга
акредитованих
ТОУ. ПВ: 3,5% и
ЦВ: 4%/Извештај
о раду АТС-а за
2017.

3.10. Повећана
свест органа
државне управе
надлежних за
техничке прописе
о улози и значају
акредитације као
најбољег и
најефикаснијег
начина
утврђивања
компетентности
ТОУ

АТС

В

3.10.1. Разматрање и доношење одлуке
Колегијума директора о формирању пројектног
тима за израду и реализацију пројекта за
упознавање органа државне управе са улогом
акредитације
3.10.2. Идентификација министарстава која нису
препознала улогу и значај акредитације при
утврђивању компетентности ТОУ, а на основу
дописа Мин. привреде бр. 011-00-133/2015-07 од
11.05.2015.
3.10.3. Израда презентације о улози и значају
акредитације као најбољег и најефикаснијег
начина утврђивања компетентности ТОУ и
одговарајућег проспектног материјала
3.10.4. Презентације одабраним министарствима
о улози и значају акредитације
3.10.5. Организација једнодневних семинара у
сарадњи са Институтом за стандардизацију
Србије (ИСС), Дирекцијом за мере и драгоцене
метале (ДМДМ) и Мин. привреде - Сектор за ИК

2017

Сопствена средства

Сопствена средства
≈250.000 РСД

/

/

АТС
ПКС

I/
2017

Сопствена средства

АТС
ПКС

I/
2017

Сопствена средства

АТС
ПКС

II/
2017

Сопствена средства
≈100.000 РСД

/

АТС
ПКС

III/
2017

Сопствена средства

/

АТС
ПКС

III/2017

Сопствена средства

/

/

/
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4.
Посебан циљ
(ПЦ)

А

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
Опис

Повећање нивоа стручне оспособљености и ресурса тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за обављање послова оцењивања
усаглашености у свим областима ангажовања, уз посебан акценат на области где су изражене потребе тржишта и развоја
домаће привреде, као и у циљу подстицања регионалног развоја и раста извоза
Повећан број ТОУ која своју компетентност доказују акредитацијом у одговарајућим областима оцењивања усаглашености

Б

Јачање српских ТОУ како би постала регионални лидери у одређеним областима оцењивања усаглашености
В

Ојачан капацитет органа и организација надлежних за припрему и доношење техничких прописа, односно органа и
институција надлежних за утврђивање оспособљености ТОУ за спровођење прописаних поступака оцењивања усаглашености
(ОУ), у смислу обезбеђивања примене најбоље праксе ЕУ и СТО, посебно у вези са прописивањем техничких захтева и
праћењем њихове примене у области спровођења ОУ

Показатељ
(ПВ и ЦВ)
1
Број техничких
прописа за које је
повећан капацитет
ТОУ
ПВ: 0 и ЦВ: 2
Број
акредитованих
ТОУ
ПВ:597 и ЦВ:615
% проширења
обима
акредитације у 10
ТОУ
ПВ: 0 и ЦВ: 10%
Пораст броја ТОУ
која спроводе
испитивања/
сертификацију у
региону
ЦВ:10%

Напомена
2

/

/

/

% преузетих
европских
директива из ПГ1
ПВ:70% и ЦВ:95%

Г

Д

Потписивање Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа између Републике Србије и ЕУ
(ACAA споразум), уколико секторске анализе идентификују да је потписивање таквог споразума од значаја за српску привреду

% уклоњених
препрека трговини
у
нехармонизованом
подручју
ПВ:0 и ЦВ:30%
ACAA споразум
ПВ:0 и ЦВ:1

/

/
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Резултат

Показатељ
резултата
(ПВ и ЦВ)/
Извор провере

Веза са
ОЦ ПЦ

Активност (опис)

Носилац
активности и
партнери на
реализацији

Рок
(квартал/г
одина)

Фин.сред./
Извор фин.

Напомена

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1.
Унапређена
употреба
српског знака
усаглашеност
и (3А)

% повећања
заступљености
3А на
индустријским
непрехрамбеним
производима из
надлежности
МП (узорак од
20 производа
ЛВД, МД, ЕМЦ,
ЛЗО)
ЦВ:10 %

III и
IV

4.1.1. Кампања подизања свести о значају знака усаглашености
„БЕЗБЕДНОСТ НЕМА ЦЕНУ -2017. година безбедних производа“
која обухвата израду и штампање брошура, одржавање радионица,
припрема и објављивање промотивног ТВ спота

МП

I-IV/
2017

Буџет РС,
Пројекат Твининг
око 10,000 ЕУР

/

Буџет Републике
Србије - редовна
средства

Вишегодишњ
е активности,
чека
се
одговор
Европске
комисије на
Предлог
Акционог
плана

4.2.
Реализован
Акциони
план за
потпуно
усклађивање
са чл. 34-36
TFEU –
испуњење
Мерила 1 за
отварање ПГ
1

% извршења АП
ПВ -0
ЦВ - 25%

Г

4.2.1. Усаглашавање АП са Европском комисијиом ради
испунјенја Мерила 1
4.2.2.Припрема Закључка о усвајању Акционог плана за техничке
прописе у нехармонизованој области за 2017. годину у смислу
попуњавања прилога 1 и 2 АП односно реализација предвиђених
мера за укидање препрека у трговини које су планиране за 2017.
годину
4.2.3. Доношење правилника о стављању ван снаге одређених
правилника који су у надлежности МП
4.2.4. Припрема и доношење измењеног Правилника из области
мазива

МП
Партнери:
МФ, МГСИ,
МПЗЖС,
МТТТ, МРЕ,
МУП, МЗ,
СРБАТОМ,
АБС, ДМДМ,
ИСС

II-IV/
2017
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4.3. Усвојена
Стратегија и
Реализован
Ациони план
за
хармонизова
ну област
(Мерило 2 у
ПГ 1)
4.4. Ојачани
капацитети
ТОУ и
ДМДМ кроз
набавку
опреме
(ИПА 2013 Набавка
опреме за
унапређење
оцењивања
усаглашеност
и у РС)
4.5. Анализа
потреба и
могућности
за
потписивање
АСАА у
релевантним
областима
од
значаја за
српску
привреду

Усвојена
Стратегија и АП
Проценат
преузетих и
примењених
европских аката
у ПГ 1
ПВ: 75%
ЦВ: 85%
Спроведен
поновљен тендер
за 4 лота и
потписани
уговори за свих
12 ЛОТ-ова
Број ТОУ и
ДМДМ којима
су ојачани
лаб.капацитетиЦ
В:15. Извештај
МП- Сектор за
КиБП

4.3.1. Усаглашавање Стратегије и АП са Европском комисијиом
ради испуњења Мерила 2
IиГ

4.3.2. Преузимање европских директива и усклађивање са
ревидираним директивама из „пакета 2014“ у области MID,
NAWI, претходно упакованих производа, аеросола,...

МП

I-IV/
2017

Буџет РС

вишегодишњ
е активности

4.4.1. Спровођење поновљеног тендера

Мин. привреде,
Мин.
финансија

I-IV/
2017

Буџет РС: 500.000
ЕУР и
Уговор о набавци
опреме
(ИПА2013):
4.500.000 ЕУР

МП

2017

Буџет РС

4.4.2.Потписивање уговора са испоручиоцима опрема
А
Б
В

4.4.3. Припрема и потписивање уговора између МП и корисника
којима се опрема уступа на коришћење

4.4.4.Пријем, инсталација и обука за коришћење опреме

Од 12 лотова
8 је
уговорено
почетком
2017. године
док је за 4
лота поново
расписан
тендер

вишегодишњ
а активност

Спроведена
анализа

Д

4.5.1 Идентификовати групe производа за које би се
потписивањем ACАA споразума оствариле предности за српску
привреду

23

4.6. Ефикасна
примена
нехармонизо
ваних
техничких
прописа из
надлежности
МП
4.7. Уређено
законодавств
а у области
опреме
за
забавне
паркове

4.8. Утврђена
нова листа
стандарда из
области
опште
безбедности
производа
4.9. Утврђено
стање у
нехарм.
области
метрологије у
смислу
дефинисања
врста мерила
законске
метрологије
4.10. Ојачани
капацитети за
спровођење

Број ТОУ која
спроводе ОУ у
складу са
правилником.
ПВ: 0 и ЦВ: 2/
www.tehnis.privr
eda.gov.rs
Извештај о
спроведеној
анализи са
проценом
потреба о
изради
техничких
прописа
Донет
Правилник о
утврђивању
листе стандарда
из области
опште
безбедности
производа/
www.tehnis.privr
eda.gov.rs
Резултати
анализе и
утврђен број
врста мерила
законске
метрологије

Број извршених
нотификација
т.п.

Г

4.6.1.Унапређена примена Правилника о техничким и другим
захтевима за котрљајне лежаје кроз припрему упутстава и обука за
ТОУ и остале привредне субјекте

Министарсво
привреде,
партнери ПКС,
ИСС

I-IV/
2017

Буџет РС

/

Мин.
Привреде, ПКС
и друге
заинтересоване
стране

II-IV/
2017

Буџет РС

/

Мин. привреде

III/
2017

Буџет РС

/

4.9.1. Органиозовање и одржавање округлих столова и припрема
материјала за дефинисање врста мерила законске метрологије

Мин. привреде
и ДМДМ,
партнери: ПКС
и друге
заинтересоване
стране

II-IV/
2017

Буџет РС

/

4.10.1.Организација и одржавање радионица за представнике
органа државне управе за обављање послова нотификације
техничких прописа према правилима ЦЕФТА споразума, СТО и

МП

2017

Буџет РС и
Тwinning пројекат
(ИПА 2013)

/

4.6.2. Унапређена примена Правилника за плоче иверице кроз
припрему упутстава и обуке за ТОУ и остале ривредне субјекте

4.7.1.Спровођење анализе и израда извештаја о потреби уређења
тј. Израде прописа који се односи на опрему за забавне паркове
Г
4.7.2. Организовање и одржавање округлих столова
4.8.1. Припрема Предлога правилника

Г
4.8.2. Спровођење процедуре доношења Правилника

Г
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нотификације
техничких
прописа
према
Уредби о
поступку
пријављивањ
а техничких
прописа
(Сл.гласник
РС, бр.45/10
и 114/15)
4.11.
Унапређена
информисано
ст привреде и
државних
органа о
техничким
прописима и
ојачан
капацитет
Инфо центра
за ТБТ у МП
за пружање
информација
о
нехармонизо
ваним тех.
Прописима

Пораст броја
коментара на
нотификоване
техничке
прописе

ЕУ (имплементација Уредбе о поступку пријављивања техничких
прописа којом је преузета Директива ЕУ 2015/1535)

Г

4.10.3.Припремљен предлог измена ЗОТЗ и унапређена примена
Уредбе о поступку пријављивања техничких прописа ради
предупређење стварања препрека у трговини, којом је у
потпуности преузета Директива (ЕУ) 2015/1535

ЦВ – 20%

Пораст броја
посета порталу у
%
ЦВ – 15%
% нових
посетилаца
портала
ТЕХНИС
ЦВ – 30 %
Успостављен
оперативан ПЦП
/ извештаји о
раду
Инфоцентра и
евиденција о
датим
информацијама

4.10.2. Јачање улоге привредних субјеката у давању коментара на
нотификоване техничке прописе кроз организовање и одржавање
огруглог стола

Г

4.11.1. Измена ЗОТЗ и Уредбе ради дефинисања јасних
надлежности МП као ПЦП
4.11.2 Успостављање контакне тачке за производе (ПЦП)/мреже
ПЦП у складу са европском Уредбом 764/2008 ПЦП
4.11.3. Радионица о основним принципима и циљевима Уредбе
764/2008
4.11.4. Припрема процедуре за рад Инфо центра за производе
према Уредби 764/2008
4.11.5. Израда и објављивање водича за нехармонизовано подручје
4.11.6. Припрема и спровођење интерне процедуре МП за обраду
података из регистара и достављање надлежним органима у
редовним временским интервалима (нпр. Спискови прописа који
се позивају на повучене стандарде и сл.)
4.11.7. Редовно ажурирање портала и база ТЕХНИС

МП, ПКС

I-IV/
2017

Буџет Републике
Србије
Тwinning пројекат
(ИПА 2013)

/

МП

2017

Буџет Републике
Србије – редовна
средства

/
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5.

Посебан циљ
(ПЦ)

ТРЖИШНИ НАДЗОР

Опис
Обезбедити да органи тржишног надзора имају у свом саставу стручњаке за области надзора за које су задужени
(категорије производа, техничке и друге захтеве на које се односи технички пропис/врсте ризика)

А

Обезбедити специјализацију инспектора који врше тржишни надзор над усаглашеношћу производа са прописаним
техничким и другим захтевима из техничких прописа, тако да инспектор врши надзор над одређеним бројем техничких
прописа који се односе на сродне групе производа

Б

Обезбедити континуирану обуку инспектора који врше тржишни надзор над применом техничких прописа и укључивати
представнике органа тржишног надзора у радне групе за израду техничких прописа и стандарда

В

Показатељ
(ПВ и ЦВ)
1
Број тржишних
инспектора
задужених за
усаглашеност и
безбедност
производа (ЦВ:
100)/Извештај о
реализацији АП
Пораст броја
категорија
производа
обухваћених
Програм ТН
(ЦВ: 24)/Годишњи
програм ТН и
Извештај о
реализацији
програма ТН
Бр.области/технич
ких прописа за
које су
инспектори
оспособљени за
спровођење
надзора ПВ:3
ЦВ:5

Напомена
2

/

/

/
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Резултат

3

Показатељ
резултата
(ПВ и ЦВ)/
Извор провере
4

5.1.Припремље
н предлог
пројекта за
јачање система
тржишног
надзора (ИПА
2017)

Одобрен
пројектни
предлог

5.2. Анализа
кадровских
капацитета у
тржишном
надзору

Извештај о
кадровским
капацитетима у
области ТН /
Год. Извештај
ЕК са оценом о
напретку

5.3.Унапређен
ТН у погледу
процене
ризика

Реализоване
радионице ПВ:
2, ЦВ: 4/
Извештај МТТТСектор ТИ

5.4.
Унапређени
интерни
капацитети ТН
за примену тех.
Прописа (LVD,
MD и ЕМС)

Број
спроведнеих
обука
ПВ: 2
ЦВ: 8

Веза са
ПЦ

Активност (опис)

Носилац активности и
партнери на реализацији

Рок
(квартал
/година)

Фин.сред./
Извор фин.

Напомена

5

6

7

8

9

10

II/
2017

Буџет РС

Вредност
пројекта је
1,5 мил.евра
са
10%
национално
г учешћа

I-IV/
2017

Буџет РС

/

/

/

5.1.1. Израда пројектне документације за
приоритетно финасирање активности које
обухватају јачање система тржишног надзора у
оквиру ИПА 2017

МТТТ – Сектор тржишне
инспекције и МП са другим
партнерима у пројекту

5.2.1. Анализа стања и периодично
извештавање о кадровским капацитетима у
области тржишног надзора

МТТТ – Сектор тржишне
инспекције и други органи
тржишног надзора

Б

5.3.1.Организација и учешће на регионалним
радионицама на тему процене ризика при ТН,
хоризонтални оквир за ТН, као и за две групе
производа

МТТТ - Сектор тржишне
инспекције, МП у сарадњи са
пројектним тимом наведеног
пројекта и другим наведеним
инструментима финансирања
обука у области ТН

I-IV/
2017

Буџет РС
СИДА/ЕФТА
Пројекат за јaчање
ИК Западног
балкана,
TAIEX,UNECE,W
P6-MARS

В

5.4.1. Организација и одржавање радионица
према интерном плану МТТ за тржишне
инспекторе који раде на примени техничких
прописа (LVD, MD и EMC)

МТТ – Сектор
инспекције

I-IV/
2017

Буџет РС

А

А

тржишне
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