ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/2015)

број

Датум: 07. децембар 2017. године
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство привреде
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Жељко Лалић, zeljko.lalic@privreda.gov.rs,
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Правилник о измени и допуни правилника о
претходно упакованим производима (3); Rulebook on change and amendment to the rulebook on pre-packaged products (3)
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: члан 34. став 4, члан 35, став 6. и члана 37. став 6. Закона о
метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16)
5. Веза са другим прописима: /
6 Разлози за доношење техничког прописа: Усклађивање са Директивама 75/107/EEC; 76/211/EEC; 78/891/EEC; 2007/45/EC;
6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће): /
7. Фаза:
Технички пропис у припреми
[

] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Изменом и допуном правилника се обезбеђује потпуна усклађеност овог правилника са Директивом 76/211/EC, као и делимично
усклађивање са међународним препорукама OIML R 87 : 2016 i OIML R 79 : 2015.
The amendment to the Rulebook ensures full compliance with Directive 76/211 / EC, as well as partial alignment with the international
recommendations of OIML R 87: 2016 and OIML R 79: 2015.
9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као
основа за његову израду: /
10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: /
11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 15. 01. 2018, 23.01.2018
12. Предложени датум примене прописа: 23.01.2018.
13. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: одредбе у делу који се односи на прописивање
дозвољених одступања од називних количина, Правилника о категоријама, квалитету и декларисању ракије и других алкохолних
пића (Службени гласник РС”, бр. 74/10 и 70/11)
14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[

] Не

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[

] Нe

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[

] Дa

[

] Нe

18. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ
-По споразуму ЦЕФТА

[

[

] Дa

] Дa

[

[

] Нe

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

