ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивању 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”, бр. 45/10 и
114/15)

број

Датум: 5.05.2017.
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска
mile.mitrovic@privreda.gov.rs
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Правилник о мерилима (103); Rulebook on measuring instruments (103)
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:
Закон о метрологији („Службени гласник РС“, број 15/16)
5. Веза са другим прописима: /

адреса,

телефон,

факс):

Миле

Митровић,

6 Разлози за доношење техничког прописа: Усклађивање са Директивом 2014/32/ЕУ
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): водомери, гасомери и уређаји за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије,
мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са аутоматским функционисањем,
таксиметри, мaтеријализоване мере, мерила димензија и анализатори издувних гасова
7. Фаза:
Технички пропис у припреми
[

] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навести разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Правилником се прописују захтеви за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије,
мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са
аутоматским функционисањем, таксиметре, мaтеријализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, који морају
да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу.
The Rulebook prescribes requirements for water meters, gas meters and volume conversion devices, active electrical energy meters,
thermal energy meters, measuring systems for continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water, automatic
weighing instruments, taximeters, material measures, dimensional measuring instruments and exhaust gas analysers, that must be met for
their placing on the market aand/or putting into service.
9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као
основа за његову израду: Српски стандарди којима су преузети хармонизовани стандарди ЕУ у области мерила
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: 31.6.2017
12. Предложени датум примене прописа: 31.6.2017.
13. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: Правилник о мерилима („Службени гласник
РСˮ, бр. 63/13 и 95/16)
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 98/34, измењен и допуњен Директивом 98/48 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ
[
] Дa
[
] Нe
-По споразуму ЦЕФТА [
] Дa
[
] Нe

[

] Дa

[

] Нe

