
Нотификација тп, информативни центар за тп у Србији
-правни оквир-

искуства

ТАЊА ПЕТРОВИЋ

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СЕКТОР ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА
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Садржај

• Уредба о поступку пријављивања – примена

• Информативни центар за прописе – тбт инфо

• Оснивање и функционисање контактне тачке за производе – PCP 
– 515/2019 EU

• АП за нехармонизовано подручје – мерило 1 - веза са 
нотификацијом тп
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Зашто Уредба о пријављивању и 
информисању о техничким прописима?

• ЗОТЗ

• Усвајање Уредбе – 2010 

• Ревизија - 2015 

• потпуна усаглашеност

TБT 
Споразум

СТО

ЧЛАН 13. 
ЦЕФТА

ЕУ 
2015/1535

Уредба о...

I део
TБT, 
ЦЕФТА

II део
EУ директива
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ЦИЉ УРЕДБЕ

спровођење

• ССП

• TБT и ЦЕФТА споразума,

• директиве 1535/2015 ЕУ

• ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ НА ПРЕПРЕКЕ

• НЕСМЕТАНО ФУНЦИОНИСАЊЕ ТРЖИШТА 

• УКЉУЧИВАЊЕ ПРИВРЕДE-УДРУЖЕЊА, АСОЦИЈАЦИЈЕ.....

• „BETTER REGULATION“
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ОБАВЕЗЕ ДОНОСИОЦА ТП

• Обавезе надлежних министарстава – непостојање свести

Надлежна институција Министарство привреде - НАЦРТ ТП и 
обавештење

• када???
ПОДЛОЖНОСТ ПРОМЕНАМА
(кад је спреман за слање на мишљење)

• Обавезе MП
MП подаци захтевани одредбама потписаних споразума (TBT, CEFTA), 

односно директивом 1535/2015 ЕУ
Период мировања – свест и спремност
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Секретаријат СТО, ЦЕФТА

Европска Комисија, 

Обавештење - 

НОТИФИКАЦИЈСКИ ОБРАЗАЦ

· текст нацрта (ако се захтева) или кратко 
образложење т.п

· датум почетка припреме т.п.

· образложење циља који се жели постићи 
доношењем т.п.

· подаци о производима на које се технички пропис 
односи

· рок за достављање примедаба (мин. 60 дана-STO 
или 90 дана- ЕУ, 30/90 ЦЕФТА) 

Нацрт техничког прописа

ОБАВЕШТЕЊЕ

1) надлежни орган, односно организација 

· број телефона и факса,

· електронска адреса 

· подаци о контакт особи;

2) назив тех. прописа, 

3) информацију да ли је текст доступан и на стрном 

језику;

4) правни основ;

5) списак производа на које се т.п. односи;

6) циљеви и разлози за израду т.п;

7) подаци о међународним стандардима који су 

коришћени као основа за израду т.п.; 

8) подаци о међународним стандардима за 

производе у припреми који нису коришћени као 

основа за израду т.п. и разлози за њихово 

некоришћење; 

9) кратак опис садржаја т.п.; 

10) очекиван датум доношења/датум ступања на 

снагу.

Министарство или други орган

 надлежан за припрему техничког прописа

КОНСУЛТАЦИЈЕ

РАЗЛОГ 

ХИТНОСТИ У 

ОБАВЕШТЕЊУ 

(ЕУ)

Хитан

 поступак ?

ДА

HE

Миинистарство привреде

 (Инфо-центар за техничке пропоисе)

Нацрт техничког прописа

ОБАВЕШТЕЊЕ

1) надлежни орган, односно организација 

· број телефона и факса,

· електронска адреса 

· подаци о контакт особи;

2) назив тех. прописа, 

3) информацију да ли је текст доступан и на стрном 

језику;

4) правни основ;

5) списак производа на које се т.п. односи;

6) циљеви и разлози за израду т.п;

7) подаци о међународним стандардима који су 

коришћени као основа за израду т.п.; 

8) подаци о међународним стандардима за 

производе у припреми који нису коришћени као 

основа за израду т.п. и разлози за њихово 

некоришћење; 

9) кратак опис садржаја т.п.; 

10) очекиван датум доношења/датум ступања на 

снагу.

Министарство или други орган

 надлежан за припрему техничког прописа

КОНСУЛТАЦИЈЕ

Објављивање ОБАВЕШТЕЊА о 

Нацрту

на Wеб страни МП - ТЕХНИС

ДА

РАЗЛОГ 

ХИТНОСТИ У 

ОБАВЕШТЕЊУ 

(ЕУ)

Хитан

 поступак ?

ДА

ОДЛУКА

да ли се нотификује 

ЕУ, СТО ?

Припрема одговора на примедбе

(5 радних дана)

HE

НЕ

РЕГИСТАР ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА У 

ПРИПРЕМИ

Предлог правилника о тех. и 

другим захтевима за ...

Хитан случај – када је угрожена: безбедност, живот и здравље 

људи, животна средина или национална безбедност, односно 

када постоји реална опасност да ова добра буду угрожена

Редован поступак нотификације

Примедбе чланица СТО или 

чланица ЕУ

Припрема одговора на примедбе

(5 радних дана)

Обавештење о покретању нотификације и 

захтев да се испоштује рок «standstill 

период» (60, 90 дана или дуже ако се 

захтева)

Одговор на примедбе чланица СТО или 

ЕУ - прихваћене, - делимично, - 

неприхватање са образложењем

преговори о примедбама 

ако је неопходно 

Усаглашавање са примедбама
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Разлике
СТО,ЦЕФТA, EУ

• ТП КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ

ЦЕФТА –хармонизовани и нехармонизовани технички прописи

СТО-технички прописи за које се оцени да би могли представљати непотебну препреку у 
трговини и који се нe заснивају на међународним стандардима (пољпривредни 
производи су искључени)

EУ-сви технички прописи из нехармонизованог подручја, хармонизовани технички прописи са 
националним додацима у смислу додатних техничких захтева (пољопривредни 
производи укључени)

• ПЕРИОД МИРОВАЊА – ПРИМЕДБЕ!!!!

ЦЕФТА 30 дана ХТП, 90 дана НТП

СТО - 60 дана

EУ - 90 дана (могућност продужења )

• ПОСЛЕДИЦЕ НЕПРИЈАВЉИВАЊА – КАЗНЕ (ЕУ) – INFRINGEMENT PROCEDURE
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

• Разлози хитности
Угрожавање или реална опасност од угрожавања безбедности, живот и здравља људи, животиња, биљака, животне средине у или националне 
безбедности ...- разлоге цени Европска комисија - ЕУ

Oбавезе MП – подаци о садржини тп

- циљ који се жели постићи

- производи на које се тп односи

- разлози хитности

- текст т.п. у припреми

НЕ ПОСТОЈИ ПЕРИОД МИРОВАЊА И МОГУЋНОСТ УКЉУЧЕЊА ПРИВРЕДЕ

Црвено светло - нотификација

ТБТ- усвајање прописа уз накнадна обавештења и навођење разлога хитности
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Пријављивање стандарда

• ИСС- објављује план доношења националних стандарда и 
пријављује га међународним организацијама за стандардизацију

• 2012 – промене на међународном нивоу - Уредба 1025/2012 

• прилагођавање новим европским трендовима - јавност рада и 
план доношења стандарда – ревидирана српска Уредба за 
нотификацију

• Учешће привреде у поступку доношења стандарда

• Обезбеђивање документације у вези са нацртима стандарда и 
донетим стандардима
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Пријем страних пријава

• значај потпуног и благовременог упознавања 
релевантних институција и домаћих привредних 
субјеката са страним техничким прописима,стандардима 
који би могли представљати недозвољене препреке 
приликом извоза на тржишта тих земаља

• Достављање надлежној институцији
• Примедбе, сугестије, коментари
• поступак преговарања у циљу отклањања препрека у 

међународној трговини
• Укључивање привредних субјеката и њихових асоцијација, 

удружења, свих заинтересованих учесника на тржишту
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Одложена примена

• Пријављивање према ЕУ- по ступању у чланство

• СТО - по ступању у чланство

• ПРИМЕНА НА СНАЗИ:

• Тренутно обавеза нотификације -ЦЕФТА
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Статистика

• Од успостављања ЦЕФТА портала за пријављивање техничких прописа и стандарда у припреми, 2014 године до данас извршене су нотификације:

• 2014 – 1 нотификација (БиХ)

• 2015 - 14 нотификација (2 Србија, 2 Косово*, 10 Албанија)

• 2016 – 10 нотификација (4 Србија, 6 Албанија)

• 2017 – 18 нотификација (16 Србија, 2 Албанија)

• 2018 – 10 нотификација (10 Србија)

• 2019 – 24 нотификација (20 Србија, 4 Албанија)

Нотификације по годинама

2014 2015 2016 2017 2018 2019

12



ПРАКСА – ПРОЦЕДУРА -ИНИЦИЈАТИВА МП

• ПРОПИС У ПРИПРЕМИ НА МИШЉЕЊЕ

• ТЕХНИЧКИ –НЕТЕХНИЧКИ

• ХАРМОНИЗОВАНИ- НЕХАРМОНИЗОВАНИ

• ПОДЛОЖНОСТ НОТИФИКАЦИЈИ 

• НОТИФИКАЦИЈА – НЕГАТИВНО МИШЉЕЊЕ – отежан пут

• ПРИЈЕМ ОБРАСЦА, ПРОПИСА

• ЕВИДЕНЦИЈА У РЕГИСТРУ НТП

• СЛАЊЕ НОТИФИКАЦИЈЕ

• ЕВИДЕНЦИЈА НА ТЕХНИС ПОРТАЛУ

• ПЕРИОД МИРОВАЊА

• КОМУНИКАЦИЈА СА РЕЛЕВАНТНОМ ИСТИТУЦИЈОМ И ПРИВРЕДОМ

• ОБЈАВА ПРОПИСА

• ЕВИДЕНЦИЈА У РЕГИСТРУ ВТП, ТЕХНИС ПОРТАЛ
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Пријављивање техничких прописа према ЦЕФТА споразуму
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http://transparency.cefta.int/

http://transparency.cefta.int/


Пријављивање техничких прописа – НТП регистар 
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Пријављивање техничких прописа према ЦЕФТА споразуму

https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.html#/ntp?_k=h07m8j

https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.html#/ntp?_k=h07m8j


Објављивање српских и иностраних тех. прописа на 

ТЕХНИС порталу
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https://tehnis.privreda.gov.rs/tehnicki-propisi/Neharmonizovani-tehnicki-propisi/prijavljivanje-tehnickih-propisa-u-
pripremi.html

https://tehnis.privreda.gov.rs/tehnicki-propisi/Neharmonizovani-tehnicki-propisi/prijavljivanje-tehnickih-propisa-u-pripremi.html


Проблеми са применом уредбе

• Не долазе у МП на мишљење сви тп

• Непрепознавање техничког прописа који је подложан пријави

• Непријављивање

• Свест привредних субјеката о могућности давања сугестија на 
нацрте тп

• Непознавање процедуре слања коментара од стране привредних 
субјеката

• Период мировања – свест и калкулација - пример
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У циљу примене Уредбе....

• Допис Генсек-у ради блокирања даље процедуре без пријаве –
поновити!!!!

• Јачање кампање ( АП ЗА НЕХАРМОНИЗОВАНО ПОДРУЧЈЕ – ЈАЧАЊЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА НОТИФИКАЦИЈУ ТП)

• семинари за законодавце 

• семинари за привреду широм Србије- сарадња са ПКС и ЕЕN

• Припрема рекламних материјала о значају нотификације тп

• Надоградња ТЕХНИС портала и регистара
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Учешће у доношењу тп – процедура 

• Преглед техничког прописа у припреми на Технис порталу

• Слање коментара и примедби на технички пропис у предвиђеном 
року на tbtinfo@privreda.gov.rs

• Од инфо-центра добијате одговор на коментаре 

20
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Информисање – Група за нотификацију , 
регистре и Инфо центар
• Пружање информација домаћим и страним заинтересованим 

странама у области техничких прописа, стандарда и поступака 
оцењивања усаглашености

• Разумни захтеви

• Једнак третман 

• Enquiry point /ТБТ ИНФО – важећа Уредба – око 500 упита 
(2018,2019)

• Оснивање PCP (Уредба 515/2019 – (764/2008) )– будућа ревизија
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КОНТАКТНА ТАЧКА ЗА ПРОИЗВОДЕ

• Планиране активности:

-измена уредбе

-јачање МП као главног PCP за индустријске производе

-могућа децентрализација (грађ. производи, медицински, хемијски

- јачање мреже

- припрема процедура за њено функционисање

- Проширење на хармонизовано подручје

- Синергија
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Контактна тачка за производе

• ТИМ TBT info- PCP – МП – Одељење за нх и нотификацију,
акредитацију, стандардизацију, метрологију

• МРЕЖА ЕКСПЕРАТА – коопераација са другим секторима (нпр.
Грађевински производи)- и у случају централизованог приступа
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Контактна тачка за производе

• Контактна тачка за производе у складу са Уредбом 515/2019
обезбеђује следеће информације:

• Податке о надлежном органу за одређени предмет – органу
који врши надзор над применом прописа у питању

• Техничка правила – врста производа – одобрења

• Правни лекови (спор привреда - надлежни орган )
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Контактна тачка за производе

• Одговор у року од 15 радних дана од пријема захтева

• Даје стручни савет кориснику

• Без накнаде
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AП за нехармонизовано подручје

 МЕРИЛО 1: Србија би требало да достави Комисији Акциони план за усаглашавање са чл. 34-36 УФЕУ, са 

временским оквиром за аналитички преглед домаћег законодавства и административних пракси, за 
увођење клаузуле о узајамном признавању, као и за неопходне даље измене или допуне;

• Извештај о потреби достављања Европској комисији акционог 
плана у вези са мерилом 1 за отварање преговора у Поглављу 1-
Слободно кретање робе

• Влада донела Закључак којим се прихвата Извештај на седници 
одржаној 31. маја 2016. године
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ЧЛ 34-36

 Article 34 (ex Article 28)

 Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect
shall be prohibited between Member States.

 Article 35(ex Article 29 TEC)

 quantitative restrictions on exports, and all measures having equivalent effect,
shall be prohibited between Member States.

 Article 36(ex Article 30 TEC)

 The provisions of Articles 34 and 35 shall not preclude prohibitions or restrictions
on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality,
public policy or public security; the protection of health and life of humans,
animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic
or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property.
Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary
discrimination or a disguised restriction on trade between Member States.
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Квантитативна ограничења

• Ограничења за извоз, увоз ( тоне, литри…/на годишњем нивоу...
...) – дозволе, квоте, контигенти, лиценце

• Ограничења за све или за неке земље
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Мере са еквивалентним учинком

• Финанцијске мере

• Обавезни додатни сертификати, испитивања, потврде, 
одобрења

• Додатне регистрације

• Технички захтеви!!! (одређена паковања за производе, 
посебно обележавање.....
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Чл 36 ограничен сет изузетака

• Државе чланице могу имати у прописима одређена ограничења 
која се односе на увоз /извоз

• Само уколико су оправдана (заштита здравља људи , животиња, 
безбедност.....

• Услов-нотификацијa– 1535/2015
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Мере за укидање препрека

 СТАВЉАЊЕ ПРОПИСА ВАН СНАГЕ

 СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ СПОРНИХ ОДРЕДАБА

 УНОШЕЊЕ КЛАУЗУЛЕ О УЗАЈАМНОМ 

ПРИЗНАВАЊУ/Single market clause

 НЕ ТРЕБА МЕЊАТИ ПРОПИС – изузетак уз образложење
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Веза са нотификацијом

• Укидање техничких препрека у трговини

• Нехармонизовани технички прописи

• Сви нови-нотификација – превентивне мере

• Чл. 36  УФЕУ– услов нотификација

• АП ретроактивне мере
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Статистика АП за нехармонизовано

• AP садржи 165 технички прописа

• 12 нетехничких

• 42 имплементиране мере

• МП - 10 од укупно 11
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АП – мерило 1 – тренутно стање и планови

• Достављен Европској комисији  - 4 итерација- септембар 2019

• Усвајање на Влади 2020. године

• Извештавање  о имплементацији ресорних институција ка МП

• Извештавање о имплементацији МП ка Влади РС и ЕК  - до 2022 –
коначни извештај

• Састанак Пододбора- октобар 2019
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АПЕЛ

• БРИГА О СВОЈИМ ПРОПИСИМА

• НОТИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА КАО ПРЕВЕНТИВНИ
МЕХАНИЗАМ УКЛАЊАЊА ПРЕПРЕКА –ПРОАКТИВАН ПРИСТУП док

препрека није донета - ИЗБЕГАВАЊЕ РЕТРОАКТИВНИХ АКТИВНОСТИ

• ТЕХНИС, КОНТАКТНЕ ТАЧКЕ ЗА ПРОИЗВОДЕ , ТБТ ИНФО

• КОНСУЛТАЦИЈЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕХАРМОНИЗОВАНЕ ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ,

СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ– ОДСЕК ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ,
АКРЕДИТАЦИЈУ , НОТИФИКАЦИЈУ И ИНФО ЦЕНТАР – Група за нотификацију и регистре -
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ

ПИТАЊА

tanja.petrovic@privreda.gov.rs
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