ПРАВНИ ОКВИР
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању






усаглашености – ЗОТЗ (“Службени гласник РС” број 36/09)
Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености (“Службени гласник РС” 98/09);
Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака
усаглашености (“Службени гласник РС” 98/09);
Правилници донети на основу ЗОТЗ којима се утврђују технички и
други захтеви за поједине производе или групе производа;
Посебни закони и прописи донети на основу тих закона, уколико
су тим посебним законима и прописима уређена питања која се
односе на оцењивање усаглaшености, односно именовање, тела за
оцењиване усаглaшености

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА
Техничким прописом се утврђује ко и на који начин спроводи
оцењивање усаглашености;
 Оцењивање усаглашености спроводи: (1) произвођач самостално
или уз учешће именованог тела за оцењивање усаглашености, (2)
именовано тело за оцењивање усаглашености (ИТОУ), или (3)
орган државне управе;
 Захтеви које ТОУ мора да испуни да би било именовано;
 Начин оцењивања усаглашености производа са прописаним
захтевима (примена једног или неколико поступака, или комбинацијe
различитих поступака);
 Врста исправе односно знака о усаглашености која мора да прати
производ који се ставља на тржиште.


ИМЕНОВАЊЕ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
УСАГЛАШЕНОСТИ
 Врши надлежно министарство (у чијем делокругу је одређени







технички пропис), на захтев тог тела;
Испуњеност захтева за именовање утврђује Комисија коју
образује надлежни министар; трошкове поступка именовања
сноси подносилац захтева за именовање;
Оспособљеност за послове оцењивања усаглашености (према
одређеном техничком пропису) подносилац захтева за
именовање доказује актом о акредитацији или другом
одговарајућом документацијом;
На предлог Комисије, надлежни министар доноси решење о
именовању или решење о одбијању захтева;
Решење о именовању надлежно министарство доставља
министарству надлежном за вођење регистра, ради уписа у
регистар именових тела.

ПРАЋЕЊЕ РАДА ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА
 Проверу над испуњавањем захтева за именовање после

доношења решења о именовању ТОУ врши надлежно
министарство;
 Ако је именовано тело своју оспособљеност за спровођење ОУ из
решења о именовању у целости доказало актом о акредитацији,
проверу над испуњавањем захтева врши Акредитационо тело
Србије и о резултатима обавештава надлежно министарство.
 Ако надлежни министар утврди да ИТОУ више не испуњава
прописане захтеве или не извршава своје обавезе, доноси
решење о одузимању одобрења за спровођење ОУ; пре
доношења тог решења, надлежни министар може, узимајући
у обзир значај недостатака, писмено да упозори ИТОУ и
одреди рок за отклањање недостатака који не може бити
дужи од 60 дана.

СПРОВОЂЕЊЕ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ
 Основ за спровођење ОУ је ЗОТЗ и Уредба о начину спровођења
оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику,
изгледу и садржају знака усаглашености (98/09), као и Правилници

донети на основу ЗОТЗ (ЛВД, ЕМЦ и МД правилник, као и
Правилник о безбедности лифтова); ови правилници садрже
тзв. модуле, којима су уређена питања конкретног поступка ОУ
који је неопходно спровести за одређене производе/групе
производа;
 Примери модула су нпр. интерна контрола производње (ЛВД,
ЕМЦ и МД правилник), преглед типа (МД правилик и Правилник
о безбедности лифтова), потпуно обезбеђивање квалитета (МД
правилик и Правилник о безбедности лифтова), верификација
појединачног производа (Правилник о безбедности лифтова) итд;
 Основ за прописивање техничких захтева за одређене
производе могу бити и посебни закони и прописи донети на
основу тих закона; посебним прописима се могу уређивати и
питања која се односе на именовање ТОУ.

СПРОВОЂЕЊЕ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ (2)
 Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености само ако је

то прописано техничким прописом, и то на основу захтева
произвођача односно његовог заступника, или увозника ако је то
прописано техничким прописом;
 ИТОУ може, уз сагласност произвођача, да повери подизвођачу
прецизно одређене послове у вези са цењивањем усаглашености,
али је за те послове одговорност увек на страни ИТОУ; подизвођач
такође мора испуњавати захтеве из истог техничког прописа као и
ИТОУ;
 ИТОУ и подносилац захтева међусобна права и обавезе уређују
уговором; трошкове оцењивања усаглашености сноси
подносилац захтева.

РАД ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА
 Захтев








именованом телу за оцењивање усаглашености
производа према техничком пропису мора садржати
нарочито:
1) пословно име тј. назив и адресу седишта подносиоца;
2) идентификацију и име лица овлашћеног да представља
подносиоца;
3) врсту, односно назив и опис производа који је предмет
оцењивања усаглашености, као и обим захтеваног ОУ;
4) назив техничког прописа на основу кога се тражи ОУ и број
службеног гласила РС у коме је тај пропис објављен;
5) врсту техничке и друге документације потребне за оцењивање
усаглашености, која се прилаже уз захтев;
6) податак о томе да ли је, пре подношења захтева, вршено
оцењивање усаглашености за исти производ.

РАД ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА (2)
 Ако ИТОУ утврди да је захтев непотпун или да има недостатке,
о томе обавештава подносиоца и позива га да захтев допуни
или да отклони недостатке у року који споразумно одреде, а који
не може бити дужи од 60 дана;
 Ако не одреде споразумно рок за допуну/отклањање недостатака,
или ако оцењивање усаглашености није могуће спровести у складу
са захтевом/поднетом документацијом, или ако ИТОУ утврди да
нису испуњени услови за издавање исправе о усаглашености,
ИТОУ доноси одлуку којом одбија издавање исправе о
усаглашености и подносиоцу враћа документацију;
 На основу спроведеног оцењивања усаглашености, за предметни
производ који испуњава прописане захтеве ИТОУ издаје
одговарајућу исправу о усаглашености, у складу са техничким
прописом и обимом послова који је утврђен решењем о његовом
именовању.

РАД ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА (3)
 Именовано тело дужно је да води евиденцију о издатим и
одузетим исправама о усаглашености, ограничавању важења
издатих исправа о усаглашености, као и о одбијању издавања
исправа о усаглашености .
 Именовано тело, после издавања исправе о усаглашености, врши
проверу усаглашености производа којом утврђује да ли
производ који је био предмет оцењивања усаглашености и
даље испуњава прописане захтеве ;
 Ако именовано тело, приликом провере утврди да производ више
не испуњава прописане захтеве, тражиће од произвођача да
предузме одговарајуће корективне мере, и по потреби може,
привремено или трајно, да одузме исправу о усаглашености или
да ограничи важење те исправе;

ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ИЗДАВАЊА ДОМАЋЕ ИСПРАВЕ О
УСАГЛАШЕНОСТИ
 За производ из увоза који је праћен иностраном исправом о
усаглашености и одговарајућом документацијом, домаће ИТОУ
може да сачини и изда исправу о усаглашености коју захтева
српски технички пропис и без поновног спровођења ОУ, у
следећим случајевима:
 1) ако су домаће ИТОУ и инострано тело које је издало
исправу о усаглашености потписници споразума о узајамном
признавању резултата оцењивања усаглашености, или ако су
оба тела чланови међународног система за оцењивање
усаглашености,
 2) ако постоји споразум о узајамном признавању техничке
оспособљености ТОУ између страног акредитационог тела
које је акредитовало ТОУ које је издало инострану исправу и
Акредитационог тела Србије.

ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА
• Садрже је сви правилници донети у РЕпублици Србији на
основу ЕУ директива тзв. Новог приступа, укључујући и ЛВД,
ЕМЦ и МД правилник, као и Правилник о безбедности
лифтова;
• Заштитном клаузулом је прописано да, поред мера које
спроводи ИТОУ које је издало исправу, и надлежни
инспектор има овлашћења да предузима мере сходно члану 34.
ЗОТЗ, било да је производ снабдевен прописаним исправама
о усаглашености и означен на прописани начин, или није
(мере које спроводе надлежни инспектори укључују прибављање
информација и исправа од испоручилаца, узимање узорака,
ограничавање или забрану испоруке производа, повлачење
производа, опозив производа, а у одређеним ситуацијама и
уништавање производа као крајњу меру).
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