СЕКТОР ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА
Вршилац дужности помоћника министра – Јован Петровић
Телефон: + 381 11 3343 363; +381 11 3343 364
Факс: + 381 11 3343 365
Сектор за квалитет и безбедност производа обавља послове који се односе на:
техничке прописе, процес усаглашавања закона из области слободног кретања роба са
правном тековином ЕУ, као и доношење подзаконских аката; транспоновање и примену
транспонованог техничког законодавства ЕУ – област унутрашњег тржишта; стратегију и
политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије; кoординацију са ресорним
министарствима; израду програма за доношење техничких прописа; израду техничких
прописа за индустријске непрехрамбене производе; овлашћивање и именовање тела за
оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима; надзор над радом
овлашћених и именованих тела за оцењивање усаглашености и обилазак тела за оцењивање
усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о
именовању; именовање тела за оцењивање усаглашености мерила; овлашћивање тела за
обављање послова оверавања мерила; овлашћивање тела за испитивање и жигосање
предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура;
пријављивање овлашћених и именованих тела Европској комисији (нотификација тела за
оцењивање усаглашености); признавање важења иностраних исправа и знакова
усаглашености и давање мишљења на решења о признавању иностраних исправа и знакова
усаглашености донетих од стране других министарстава; вођење и издавање извода из
рeгистра техничких прописа у припреми, регистра важећих техничких прописа и
именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености – ТОУ, регистра
иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији, регистра
овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености
мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених
метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пружање информација
о техничким прописима и њиховој примени, привредним субјектима и другим
заинтересованим странама; као информацијски центар према правилима СТО и ЦЕФТА
(укључујући рад контактне тачке према правилима ЕУ); пријављивање техничких прописа
у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања усаглашености (нотификација
прописа ЕУ и СТО) у циљу уклањања техничких препрека у трговини у оквиру ЦЕФТА,
СТО и ЕУ; вођење другостепеног управног поступка у области метрологије; утврђивање
приоритета, припрема, предлагање и праћење реализације одобрених пројеката из области
слободе кретања робе и координација развојних пројеката са институцијама у овој области;
припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о
оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA споразум);
планирање, спровођење и координацију послова који се односе на процес придруживања
ЕУ из делокруга Сектора; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа
у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља 1
Координационог тела за процес приступања Републике Србије ЕУ (у даљем тексту: ПГ1);
припрему и организовање састанака ПГ1 и унос података у електронску базу НПАА;
сарадња са другим органима државне управе и институцијама у области слободног кретања
робе у вези са усклађивањем законодавног оквира и применом техничких и других прописа
у области слободе кретања робе; као и друге послове из ове области.

У Сектору за квалитет и безбедност производа на тржишту образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор
2. Одсек за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре
3. Одсек за развој инфраструктуре квалитета и пројекте
Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор
Шеф Одсека – Никола Мирковић
Телефон: + 381 11 3343 366
Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор обавља послове
који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности
министарства привреде у хармонизованој области којима се утврђују захтеви за
индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености; слободу кретања робе
и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном
тековином ЕУ у оквиру ПГ 1; хармонизацију са прописима ЕУ којима се уређује правни
оквир за трговање производима (Одлука ЕУ бр. 768/2008 и други хоризонтални прописи),
доношење подзаконских аката и транспоновање европских директива и других прописа ЕУ
Новог и Старог приступа из области техничког законодавства у правни систем Републике
Србије и праћење њихове примене и измена у ЕУ; праћење, ажурирање и састављање
спискова/листа српских стандарда у хармонизованој области из надлежности Одсека;
анализирање потреба привреде и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или
изменом постојећих техничких прописа; учествовање у изради програма Министарства за
израду техничких прописа у хармонизованој области; именовање тела за оцењивање
усаглашености производа са прописаним захтевима у хармонизованој области;
пријављивањe именованих тела за оцењивање усаглашености у складу са правном
тековином ЕУ; надзор и проверу испуњености захтева за именовање после издавања
решења о именовању тела за оцењивање усаглашености; теренски рад и обилазак тела за
оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након
издавања решења о именовању; признавање важења иностраних исправа усаглашености;
припрему материјала и прилога за рад ПГ1 који се односе на послове из делокруга Одсека;
припрему, преговоре и израду нацрта билатералних и мултилатералних споразума из
области оцењивања усаглашености исправа усаглашености; припрему и учествовање у
преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и
прихватању индустријских производа (ACAA споразум); пројектно планирање домаћих и
иностраних средстава (из донаторских фондова) намењених развоју области слободе
кретања робе; анализирање потреба, утврђивање приоритета, предлагање, координацију
која се односи на техничке препреке у трговини; израда дугорочних развојних планова и
програма у области уклањања непотребних препрека у трговини и слободног кретања робе
(ПГ1); давање правних мишљења о примени прописа из делокруга Одсека; као и друге
послове из ове области.
У Одсеку за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор образују се
следећe уже унутрашњe јединицe:
1. Група за за хармонизоване техничке прописе
2. Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање
иностраних исправа.

Група за хармонизоване техничке прописе
Руководилац Групе – Миле Митровић
Телефон: + 381 11 3343 366
Група за хармонизоване техничке прописе обавља послове који се односе на:
техничке прописе којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе у
хармонизованој области; транспоновање хармонизованих европских директива и других
прописа ЕУ Новог приступа из области техничког законодавства у правни систем
Републике Србије и праћење њихове примене и измена у ЕУ; припрема материјала и
прилога за рад ПГ1 за област хармонизације техничких захтева за производе из делокруга
Групе; спровођење прописаног поступка за именовање тела за оцењивање усаглашености,
достављање решења о именовању тела за оцењивање усаглашености ради уписа у регистар
и припрема предлога за пријављивање именованог тела за оцењивање усаглашености
Европској комисији; учествовање у провери испуњености захтева за именовање тела за
оцењивање усаглашености после издавања решења о именовању, праћење, ажурирање и
састављање спискова српских стандарда којима су преузети европски хармонизовани
стандарди на које се позивају одређени прописи ЕУ из ове области (Директиве, Уредбе ЕУ)
односно српски технички прописи из надлежности Групе; припрему и учествовање у
преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и
прихватању индустријских производа у овој области; давање правних мишљења о примени
прописа из делокруга Групе, као и давање интерних мишљења о нацртима или предлозима
правних аката других органа државне управе; анализу ефеката примене техничких прописа
из делокруга Групе, као и предлагање измена и допуна тих прописа; сарадња са другим
органима, организацијама, институцијама, привредом и другим заинтересованим странама
у области унутрашњег тржишта; анализирање потреба привреде за доношење нових или
измену постојећих техничких прописа из делокруга Групе и утврђивање приоритета у вези
са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; учествовање у изради
програма Министарства за израду техничких прописа; као и друге послове из ове области.
Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање
иностраних исправа
Руководилац Групе – Зоран Бакић
Телефон: + 381 11 3343 369
Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање
иностраних исправа обавља послове који се односе на: именовање тела за оцењивање
усаглашености; праћење испуњености захтева за именовање након издавања решења о
именовању (надзор) и припрему годишњег плана надзора; теренски рад и обилазак тела за
оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након
издавања решења о иемновању; спровођење поступка за признавање иностраних исправа
усаглашености и давање мишљења на решења о признавању иностраних исправа
усаглашености донетих од стране других министарстава; организовање сарадње са АТС и
другим институцијама у вези са праћењем инспуњености услова за захтеве за именовање
тела за оцењивање усаглашености; израду мишљења на решења о признавању иностраних
исправа усаглашености донетих од стране других министарстава; израду мишљења о
примени прописа који се односе на захтеве за именовање тела за оцењивање усаглашености

и признавање иностраних исправа; припреми предлога за пријављивање именованих тела
за оцењивање усаглашености Европској комисији; анализирање ефеката примене прописа
и припремање предлога измене и допуне; учествовање у изради програма Министарства за
израду техничких прописа; као и друге послове из ове области.

Одсек за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре
Шеф Одсека – Миодраг Дуганџија
Телефон: + 381 11 3343 368
Одсек за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре обавља
послове који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из
надлежности Министарства привреде у нехармонизованој области којима се утврђују
захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености производа
са прописаним захтевима у тој области; процес усаглашавања техничких и нетехничких
прописа и административне праксе у нехармонизованој области из надлежности Одсека са
примарним и секундарним изворима права ЕУ у оквиру ПГ1; припрему и праћење
припреме хоризонталних аката и стратешких и планских докумената којима се
нехармонизована област из надлежности различитих органа државне управе усклађују са
правним тековинама ЕУ; припрему материјала и прилога за рад ПГ1 који се односе на
послове из делокруга Одсека; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских
стандарда у области опште безбедности производа и другим нехармонизованим областима;
израда, буџетирање и спровођење планова за имплементацију Стратегије унапређења
инфраструктуре квалитета за период 2015-2020. године и израда програма Министарства за
израду техничких прописа у нехармонизованој области; припрему материјала за именовање
и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености производа (ТОУ) у нехармонизованој
области и проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање после
издавања решења о именовању; координацију припреме и примене планова у области
уклањања непотребних препрека у трговини у нехармонизованој области и сарадњу са
другим министарствима, Привредном комором Србије и другим привредним удружењима,
ради коодринације уклањања препрека трговини производима из надлежности тих
министарстава; организацију мреже контактних тачака и рад контактне тачке за
индустријске производе из делокруга Сектора у складу са Уредбом ЕУ 764/2008 и припрему
правних аката неопходних за пуну примену наведене Уредбе; пружање информација о
техничким прописима у смислу стављања производа на тржиште; организацију и рад центра
за информисање у вези са пружањем информација о техничким прописима у смислу
стављања производа на тржиште, вођење регистра важећих техничких прописа, рeгистра
техничких прописа у припреми, регистра именованих односно овлашћених тела за
оцењивање усаглашености, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености који
важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих
тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и
жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и
њихових легура и издавање извода из регистара; давање правних мишљења о примени

прописа из делокруга Одсека, као и давање интерних мишљења о нацртима или предлозима
правних аката других органа државне управе; нотификацију (пријављивање) техничких
прописа и прописа у припреми и са њима повезаних поступака оцењивања усаглашености
у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535; анализу ефеката примене
техничких прописа из делокруга Одсека, као и предлагање измена и допуна тих прописа;
као и друге послове из ове области.
У Одсеку за нехармонизоване техничке прописе, нотификацију и регистре образују
се следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за нехармонизоване техничке прописе
2. Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе.
Група за нехармонизоване техничке прописе
Руководилац Групе – Жељко Лалић
Телефон: + 381 11 3343 373
Група за нехармонизоване техничке прописе обавља послове који се односе на:
израду и праћење примене техничких прописа којима се утврђују захтеви за индустријске
непрехрамбене производе у нехармонизованој области, и то за дрво, намештај, плоче
иверице, мазива, котрљајне лежајеве, лабораторијско посуђе, опрему за забавне паркове и
остале индустријске непрехрамбене производе који нису покривени заједничким европским
правом; припрему и праћење примене правних аката усклађених са европским правом,
превасходно Уредбом ЕУ 764/2008 и Директивом 2015/1535, као и других стратешких,
планских докумената којима се технички и нетехнички прописи и административне праксе
у нехармонизованој области из надлежности различитих органа државне управе усклађују
са правним тековинама ЕУ; сарадњу са различитим органима државне управе који су
надлежни за техничке и нетехничке прописи и административне праксе у нехармонизованој
области и Привредном комором Србије и другим привредним удружењима ради
коодринације уклањања препрека трговини; припрему материјала и прилога за рад
Преговарачке групе за кретање роба (Преговарачка група 1) у области техничких и
нетехничких прописа и административне праксе у нехармонизованој области; припрема
материјала за спровођење прописаног поступка за именовање и овлашћивање ТОУ;
достављање решења о именовању односно овлашћивању ТОУ ради уписа у регистар;
проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање, ТОУ после издавања
решења о именовању, односно овлашћивању; праћење, ажурирање и састављање спискова
српских стандарда из области опште безбедности производа и других нехармонизованих
области; давање правних мишљења о примени прописа из делокруга Одсека као и интерних
мишљења о нацртима или предлозима правних аката других органа државне управе;
анализу ефеката примене техничких прописа из делокруга Групе, као и предлагање измена
и допуна тих прописа; сарадњу са другим органима, организацијама, институцијама,
привредом и другим заинтересованим странама; анализирање потреба привреде за
доношење нових или измену постојећих техничких прописа из делокруга Групе и
утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких
прописа; као и друге послове из ове области.
Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе
Руководилац Групе – Тања Петровић
Телефон: + 381 11 3343 369

Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе обавља послове
који се односе на: припрему, вођење и објављивање регистара и пружање информација из
хармонизованог и нехармонизованог дела; координацију припрему и спровођење
процедура за организацију и рад Инфо-центра и организује администрацију база података,
апликативног софтвера и интернет портала Сектора (ТЕХНИС); координацију мреже
контакт тачака и рад контактне тачке за индустријске производе из нехармонизованог
подручја у складу са европским правилима и процедурама Уредбе 764/2008/ЕЗ; пружање
информација о техничким прописима у смислу стављања производа на тржиште; израду,
буџетирање и спровођење планова за имплементацију Стратегије унапређења
инфраструктуре квалитета за период 2015-2020. године; вођење регистра важећих
техничких прописа, рeгистра техничких прописа у припреми, регистра именованих односно
овлашћених тела за оцењивање усаглашености, регистра иностраних исправа и знакова
усаглашености који важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање
мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела
за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање
драгоцених метала и њихових легура и издавање извода из регистара; организацију рада у
вези са радом регистара, и издавањем извода из регистара; нотификацију (пријављивање)
техничких прописа и прописа у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања
усаглашености у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535 и
координацију међуресорног рада регулаторних органа у циљу оперативног пројављивања
техничких прописа у припреми; припрему стручних прилога и материјала за рад
Преговарачке групе 1, као и пројектних и планских докуменатаи спровођење пројеката у
нехармонизованој области; као и други послови из делокруга Групе.

Одсек за развој инфраструктуре квалитета и пројекте
Шеф Одсека –
Телефон:
Одсек за развој инфраструктуре квалитета и пројекте обавља послове који се
односе на: организацију послова припреме пројеката развојне помоћи и праћење њихове
реализације као и координацију приоритета и анализу ефеката коришћења развојне помоћи;
организацију и надзор послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА
Споразум и активности усмерене ка развоју инфраструктуре квалитета у региону Западног
Балкана; припрему стратешких документа и израду нацрта закона и других прописа у
области акредитације, стандардизације, метрологије и драгоцених метала, предлагање мера
за унапређење прописа као и израду стручних мишљења у вези са применом прописа из те
области; припрему предлога решења у управним стварима у другом степену у оквиру
делокруга Одсека; сарадњу са Акредитационим телом Србије, Институтом за
стандардизацију Србије и Дирекцијом за мере и драгоцене метале и утврђивање приоритета
развоја у области стандардизације, акредитације, метрологије и драгоцених метала и
координацију преговора у оквиру ПГ1 у вези са овим областима; надзирање, организовање

и координацију послова овлашћивања тела за жигосање предмета од драгоцених метала,
као и други послови из делокруга Одсека.
У Одсеку за развој инфраструктуре квалитета и пројекте образују се следећe уже
унутрашњe јединицe:
1. Група за стандардизацију, акредитацију и метрологију
2. Група за пројекте и слободу кретања робе.
Група за стандардизацију, акредитацију и метрологију
Руководилац Групе – Драгана Зечевић
Телефон: + 381 11 3343 373
Група за стандардизацију, акредитацију и метрологију обавља послове који се
односе на стратегију и политику развоја стандардизације и акредитације; праћење и
спровођење закона и подзаконских аката у области стандардизације и акредитације и
предлагање мера за њихово унапређење; припрему и израду нацрта закона и других прописа
из делокруга Групе; сарадњу са Институтом за стандардизацију Србије (у даљем тексту:
ИСС) и Акредитационим телом Србије (у даљем тексту: АТС) и спровођење процедура за
прибављање сагласности оснивача на акта која доносе ове институције, у складу са
прописима којима се уређује стандардизација и акредитација; анализу економских
показатеља финансијских планова и извештаја ових институција, као и анализу програма
рада институција у области стандардизације и акредитације; израду и усаглашавање
годишњег програма рада ових институција ради обезбеђивања буџетских средстава за
делимично финансирање ИСС и АТС; сарадњу са другим органима и организацијама ради
дефинисања приоритета у области стандардизације и акредитације; израду и усаглашавање
Годишњих планова за доношење српских стандарда и сродних докумената; усаглашавање
удела средстава који се одобрава из буџета за рад ИСС и АТС: припрему и израду нацрта
закона и других прописа у области метрологије и драгоцених метала, активности везане за
спровођење прописа и усклађивање са ЕУ прописима и другим међународним прописима и
предлаже мере за њихово унапређење; сарадњу са другим органима и организацијама и
институцијама и утврђивање приоритета развоја у области метрологије и контроле
предмета од драгоцених метала планира; организацију и спровођење поступака за
именовање тела за оцењивање усаглашености мерила и спровођење поступака за
овлашћивање тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала и припрема
предлога решења о именовању и овлашћивању; и друге послове у овој области.

Група за пројекте и слободу кретања робе
Руководилац Групе – Мила Станковић
Телефон: + 381 11 3343 366
Група за пројекте и слободу кретања робе обавља послове који се односе на:
координацију и припрему материјала за отварање преговора за ПГ1, израду Преговарачке
позиције и комуникацију са Преговарачким тимом РС за ПГ1 у делу који се односи на
институције инфраструктуре квалитета и пројекте; сарадњу са органима тржишног надзора
у вези са применом техничких и других прописа у области слободе кретања робе у циљу
постизања оптималног нивоа имплементације прописа, односно безбедности и

усаглашености производа који се стављају у промет и/или употребу у Републици Србији;
сарадњу са органима државне управе, институцијама у области слободе кретања робе и
другим заинтересованим странама у области подизања свести и едукативно-промотивних
активности о значају техничког законодавства и уклањања непотребних препрека у
трговини; координацију планирање, праћење и спровођење пројеката намењених развоју
инфраструктуре квалитета и припрему прилога за програме и пројекте коришћења
иностране помоћи; сарадњу са јединицом за програмирање техничке подршке;
организацију послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА Споразум;
активности развоја инфраструктуре квалитета у региону Западног Балкана; и друге послове
у овој области.

