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ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЕУ  
 
• Оквир за унапређење квалитета и безбедности 
индустријских производа на  тржишту ЕУ. 
 

• Односи се на све аспекте метрологије, 
стандардизације, оцењивања усаглашености 
(испитивање, сертификација, контрола) и 
акредитације. 

 
• Подразумева постојање правног оквира на нивоу 
ЕУ кога чине Уредбе и Одлуке, као и директиве и 
уредбе “Новог” и “Старог” приступа. 

 
 
 



ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЕУ (2)  
 

• Јединствено тржиште ЕУ као економски простор, у 
оквиру кога се робе, услуге, капитал и радна снага 
крећу слободоно, без ограничења. 

 Основ за просперитет у ЕУ, као и за земље које  
приступају Европској унији. 

 
• Пласирање безбедног производа на тржиште ЕУ, као 

и креирање зоне слободне трговине, а потом и 
Царинске уније и унутрашњег тржишта унутар ЕУ, 
подразумевало је успостављање и развој 
Инфраструктуре квалитета (ИК) на тлу ЕУ. 

  
 



ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЕУ (3)  
 

• Ситем ИК на нивоу ЕУ, превасходно је био планиран 
како би се олакшала трговина међу земљама 
чланицама. 

• Процес развоја европског система  ИК био је дуг, 
подељен у више фаза и често завистан од 
различитих потреба различитих земаља чланица ЕУ. 

• Брзо је постало очигледно да Европи треба 
специфичан „алат“ како би помирила различите 
националне интересе земаља чланица - кроз 
хармонизацију закона. 

  
 



ОД СТАРОГ ПРИСТУПА ДО РЕВИЗИЈЕ 
НОВОГ ПРИСТУПА   

ХАРМОНИЗОВАНА ОБЛАСТ 
 
• веома детаљни захтеви; 
• различити национални прописи; 
• дуготрајни процеси потврђивања усаглашености   
(испитивања и сертификације); 
                                     
     1985. године 
 

 
НОВИ ПРИСТУП      – односи се на прописе  

за производе ; 
ГЛОБАЛНИ ПРИСТУП     – односи се на модуле  
    за оцењивањеусаглашености 
 



• Од самог почетка, од формирања Европских 
заједница 1958, основни циљ који се желео постићи 
јесте креирање заједничког тржишта и уклањање 
свих баријера у трговини (план је био да се овај циљ 
постигне у року од 12 година). 

 
• У Уговору (чл.94) о оснивању Европских заједница 

било је већ тада прописано да је Директива основни 
инструмент хармонизације правних аката земаља 
чланица у циљу креирања јединствене легислативе 
на нивоу Европске уније. 

 
  
 

Од Старог Приступа до Ревизије Новог 
приступа - хармонизована област (2) 



• Међутим, доношење директива од стране Савета ЕЗ 
консензусом, на предлог Европске комисије, био је 
најчешће веома дуг и спор процес, често и са 
неизвесним крајем. 

 
• После 1986.године овај процес је убрзан тако што је 

прописана квалификована већина као начин 
одлучивања за усвајање директива.  

 
  
 
 

Од Старог Приступа до Ревизије Новог 
приступа - хармонизована област (3) 



СТАРИ ПРИСТУП 

• До 1985. године, техничко законодавство земаља 
чланица се усклађивало преузимањем тзв. 
Директива  „Старог приступа“ које превасходно 
прописују техничке захтеве за производе као што су 
лекови, козметички производи, хемикалије, дрво, 
текстил итд. 

  
 Данас, постоји око седам стотина Директива овог 

типа.  

 



СТАРИ ПРИСТУП (2) 

• Међутим, метод хармонизације, тј. правног 
усклађивања кад је у питању „Стари Приступ“, 
показао се као веома комплексан из више разлога: 

 
1. Директиве овог приступа садрже најситније техничке 

детаље тако да су преобимне, што је и договор о 
њиховој садржини међу земљама чланицама чинио 
јако тешким; 

2. Техничке спецификације су такође сувише детаљне; 



СТАРИ ПРИСТУП (3) 

3.  Процес усвајања техничког законодавства у форми 
Директива Старог приступа подразумевао је 
постојање консензуса (једногласности) у поступку 
одлучивања и гласања у Европском  савету , шта је 
сам процес чинило изузетно дугим; 

4.   Директиве „Старог приступа“ често су имале форму 
једног правног текста, али су истовремено чиниле 
мешавину различитих националних правних 
текстова, што је додатно отежавало и чинило 
процес њиховог усвајања комплекснијим; 

5. Позивање на стандарде је директно, те тако 
стандарди, на известан начин, постају обавезни; 

  

 



СТАРИ ПРИСТУП (4) 

6.   Ове директиве не препознају СЕ знак; 
7. „Стари приступ“ има и одређене предности, и то је 

управо разлог зашто Стари приступ и данас постоји у 
неким областима ( на првом месту, лекови, хемијски 
производи, текстил, моторна возила) упоредо са 
„Новим приступом“;  

8.„Стари приступ“ данас постоји у најосетљивијим 
областима, где су државе чланице, због потенцијалне 
опасности коју могу представљати ови производи, 
имале интерес да задрже надлежност у оцењивању 
усаглашености и контроли ових производа.     

 

 



 
 

НОВИ ПРИСТУП 

 
 • Европски Савет усваја  1985. године Резолуцију о „ 

Новом приступу“ (ради отклањања потешкоћа у 
хармонизацији техничког законодавства),  

 
• Уведена нова регулаторна техника у области 

електронских/електричних производа, опреме под 
притиском, лифтова, машина, играчака, грађевинских 
производа, личне заштитне опреме, медицинске 
опреме итд.  

 



НОВИ ПРИСТУП (2) 
  

• У процесу усвајања техничког законодавства, 
Савет је напустио принцип консензуса-
једногласности и увео принцип квалификоване 
већине у одлучивању и гласању. 
 

• Директиве „Новог приступа“ регулишу само битне 
захеве за производе, уместо свих техничких 
детаља који су до тада били обавезни за све 
земље чланице. 
 

 



МОДЕЛ НОВОГ ПРИСТУПА  



 
НОВИ ПРИСТУП (3)  

 
 
• Поставља само битне захтеве за производе; 
• Технички захтеви и карактеристике у 

хармонизованим (европским) стандардима; 
• Примена хармонизованих стандарда даје 

претпоставку о   усаглашености. 
 



НОВИ ПРИСТУП (4) 
   
 

• Уведен је  (Европски) хармонизовани стандард, 
који CEN/CENELEC припремају на захтев  Европске 
комисије и који се објављује на одговарајућим 
Листама хармонизованих стандарда у службеном 
гласилу Европске комисије.  

 На ове листе  се позива, углавном, свака директива 
“Новог приступа”, све са циљем да се испуне битни 
захтеви Директива „ Новог приступа“. 

  
• Хармонизовани стандарди се преузимају у 

националну стандардизацију држава чланица; 
 



НОВИ ПРИСТУП (5) 
 
 • Нотификовано тело  представља новину по 

Новом приступу. Свака земља чланица пријављује 
(нотификује) Европској комисији тело за 
оцењивање усаглашености које је задужено за:  

 а) прикупљање  релевантних информација за 
институцију која га је именовала, тржишну 
инспекцију  и друга нотификована тела, 

 б) обављање своје дужности на компетентан, не –
дискриминаторни, транспарентни, неутрални, 
независни и непристрасни начин,     

 ц) запошљавање потребног особља које има 
довољно неопходног знања  и искуства да изврши 
оцењивање усаглашености у складу са 
одговарајућом Директивом 
 



НОВИ ПРИСТУП (6) 
 
  

 
• Једна од новина Новог приступа је и заштитна 

клаузула која обавезује земље чланице да ограниче 
или забране стављање на тржиште или пуштање у 
употребу  опасних, или у складу са неким 
директивама , на други начин  неподесних производа, 
или да такве производе повуку са тржишта. 

  



НОВИ ПРИСТУП (7) 
   
 

• Као опште правило, процедура за спровођење 
заштитне клаузуле ограничава се на производе који 
су:  

 а)   покривени Директивама Новог приступа 
 б)   обележени CЕ знаком 
 ц) одређени од стране  земаља чланица као 

производи који представљају суштинску опасност, чак 
и у случају када су производи произведени, 
инсталирани или одржавани на прописан начин, као 
и уколико се уптребљавају за прописану намену. 



НОВИ ПРИСТУП (8) 
   
 

• Захтеви за CЕ обележавање, такође, представљају 
новину коју Нови приступ уводи у систем ИК; 
стављање CЕ знака подразумева да је производ 
усаглашен са свим захтевима из Директиве ; другим 
речима, стављени CЕ знак је потврда:  

 а) да је производ усклађен са свим  прописима 
Заједнице који се морају применити у конкретном 
случају;   

 б) да су обављене све неопходне процедуре 
усаглашености.  



НОВИ ПРИСТУП (9) 
   
 

• Важно је знати да CЕ означавање није неопходно за 
све производе;  

 CЕ ознаку ставља произвођач, или његов овлашћени 
заступник који је регистрован на територији 
Заједнице;  

 CЕ ознака ставља се на производ или на документ са 
другим информацијама о производу  тако да буде 
видљива, јасна и неизбрисива; међутим, када није 
могуће или се не препоручује због природе 
производа, CЕ ознака се ставља на паковање 
производа. 



НОВИ ПРИСТУП (10) 
 
 

• Подељене одговорности између произвођача и 
надлежене институције у земљи чланици је још 
једна новина Новог приступа; произвођач је 
одговоран за оцењивање усаглашености производа 
пре његовог стављања на тржиште (производи 
морају испуњавати битне  захтеве Директиве да би 
били означени са CЕ ознаком);   

 



НОВИ ПРИСТУП (11) 
  
 

• Надлежна институција у земљи чланици  је 
одговорна за оцењивање усаглашености након 
стављања производа на тржиште што заправо 
значи да ће усаглашеност производа  на тржишту, 
са битним захтевима Директиве, бити контролисана 
од стране органа тржишног надзора (у највећем броју 
случајева то је тржишна инспекција) . 



НОВИ ПРИСТУП (12) 
 
 

•  Претпоставка усаглашености као новина Новог 
приступа значи да се претпоставља  да 
производи који испуњавају све захтеве 
хармонизованих стандарда који се односе на 
конкретан производ (било да је реч о општим 
и/или посебним стандардима)  аутоматски 
испуњавају битне захтеве из одговарајуће 
европске Директиве “Новог приступа”; 

 



 
 

НОВИ ПРИСТУП (13) 

  
 Све ове новине, које се Новим приступом уводе у 

систем ИК, дефинитивно, имају позитиван утицај на: 
1. већи степен заштите Унутрашњег тржишта, 
2. иста правила за европску и увезену робу,      
3. унапређену безбедност производа,  
4. смањено оптерећење за предузећа, што све заједно 

у великој мери, доприноси слободном протоку роба.      
 

 



  
 

ДИРЕКТИВЕ НОВОГ ПРИСТУПА 

Прописују: 
 
• Битне захтеве за безбедност производа; 
 

• Поступке (модуле) оцењивања усаглашености, 
 

• Препоручују примену хармонизованих стандарда  
(претпоставка усаглашености); 

 
• Захтеве за СЕ означавање. 
 
 



ГЛОБАЛНИ ПРИСТУП  

• Модули оцењивања усаглашености, као нове 
процедуре уведене су као кључни сегмент тзв. 
Глобалног приступа; 

• Оцењивање усаглашености је дефинисано као:  
 „свака активност која се односи на директно или 

индиректно утврђивање да ли су битни захтеви 
из директиве испуњени“; 
 
 



ГЛОБАЛНИ ПРИСТУП (2)  

• Модули оцењивање усаглашености представљају 
механизам који има за циљ да осигура да производи, 
услуге или системи имају прописане карактеристике, 
као и да су те карактеристике конзистентне од 
производа до производа, од услуге до услуге, од 
система до система;  

• Модули оцењивања усаглашености обухватају 
различите фазе од пројекта до финалног производа, 
фазу пројектовања и фазу производње или смо фазу 
производног процеса; постоје различити модули, а 
понекад се они комбијују; резултат треба да доведе 
до безбедног производа и стављеног СЕ знака у 
складу са Директивама Новог приступа.                   
 
 



ШЕМА МОДУЛА 



МОДУЛИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕМА 
ОДЛУЦИ 768/2008/ЕЗ 

 
1) Модул А - интерна контрола производње 

Подмодули:  
А1 - интерна контрола производње и надгледано 

испитивање производа 
А2 - интерна контрола производње и надгледано 

испитивање производа у насумичним интервалима 
2)    Модул Б - преглед типа;  
3)    Модул Ц - усаглашеност са типом на основу интерне 

контроле производње 
Подмодули:  
Ц1 - усаглашеност са типом на основу интерне контроле 

производње и надгледаног испитивања производа 
Ц2 - усаглашеност са типом на основу интерне контроле 

производње и надгледаног испитивања производа у 
насумичним интервалима 

 

 
 
  
 



 
МОДУЛИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕМА 

ОДЛУЦИ 768/2008/ЕЗ 
 

4) Модул Д - усаглашеност са типом на основу гаранције 
квалитета процеса производње-обезбеђење квалитета 
производње 

  Подмодул: 
  Д1 – гаранција квалитета процеса производње 

5) Модул Е - усаглашеност са типом на основу гаранције 
квалитета производа-обезбеђење квалитета производа 

  Подмодул: 
  Е1 – гаранција квалитета коначне контроле 

производа и испитивања 
6) Модул Ф - усаглашеност са типом на основу верификације 
производа 

  Подмодул: 
  Ф1 – усаглашеност на основу верификације 

производа 

 
 
  
 



 
 

МОДУЛИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕМА 
ОДЛУЦИ 768/2008/ЕЗ 

 
 
7)  Модул Г - усаглашеност на основу појединачне 

верификације производа;  
8) Модул Х - усаглашеност на основу потпуне гаранције 
квалитета-потпуно обезбеђење квалитета 

 Подмодул: 
  Х1 - усаглашеност на основу потпуне гаранције 

квалитета и прегледа нацрта 

 
 
  
 



 
Постоје два основна типа оцењивања усаглашености: 
 

1. Оцењивање усаглашености када није потребно 
учешће треће стране: 
• спроводи произвођач; 
• ЕЗ (ЕС) декларација о усаглашености-резултат 

оцењивања  (сачињава је произвођач); 
2.  Оцењивање усаглашености када је потребно учешће 

треће стране: 
• спроводи трећа независна страна-нотификовано тело 

за оцењивање усаглашености (Нандо база Европске 
комисије),  независно од произвођача и корисника.  

• ЕЗ (ЕС) Сертификат нотификованог тела као 
најчешћа исправа о усаглашености, као резултат 
оцењивања усаглашености.  

  

ТИПОВИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ  



 
  
Разлози за ревизију: 
  различито преношење и тумачење појединих одредаба 

директива у национално законодавство;   
 
Циљеви ревизије: 
 унапређење размене информација и искуства између 

нотификованих тела; 
 усклађивање захтева за нотификована тела, као и за 

процедуре пријављивања  (нотификације); 
 унапређење административне сарадње царине и тржишног 

надзора; 
 јачање кредибилитета СЕ ознаке (СЕ знак није више само 

инструмент за произвођаче и тржишни надзор, већ је веома 
битан и за потрошаче-треба га више промовисати и 
приближити његово значење  потрошачима). 

 

 
РЕВИЗИЈА НОВОГ ПРИСТУПА  



 
  
 
 
Разлози и потребе ревизије новог приступа имали су за посладицу 
доношење „Новог пакета мера за унапређење трговине производима”.  
 
Овај пакет укључује:   
    
• Одлуку број 768/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. 

године о заједничком оквиру за трговање производима и укидању одлуке 
93/465/EEЗ;  

• Уредбу (ЕЗ) број 765/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 
2008. године којом се прописују захтеви за акредитацију и тржишни надзор 
у вези са трговањем производима и којом се укида Уредба (ЕЕЗ) бр. 
339/93; 

• Уредбу (ЕЗ) број  764/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 
2008. године којом се  прописују поступци у вези са применом одређених 
националних техничких правила, на производе којима се законито тргује на 
тржишту друге државе чланице и којом се укида Одлука бр. 3052/95/ЕЗ.  

 

 
НОВИ ПАКЕТ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТРГОВАЊА 

ПРОИЗВОДИМА 
 
  



 
  
 
• прецизно разграничење обавезе произвођача, заступника, увозника и 

дистрибутера;  
 
•  унапређење улоге модула (поступака) за оцењивање усаглашености; 
 
• инсистирање на утврђивању правила процедуре за нотифкацију која 

се заснива на формалној акредитацији; 
 
• јачање размене информација и искустава између Европске комисије, 

нотификованих тела, надлежних државних органа и националних 
акредитационих тела;  

 
• инсистирање на постојању само једног националног тела за 

акредитацију (акредитација као поверено јавно овлашћење).   
 

 
БИТНЕ НОВИНЕ РЕВИЗИЈЕ НОВОГ ПРИСТУПA У ЕУ 



EA MLA СПОРАЗУМ 

• Акредитационо тело Србије (АТС) је 24. маја 2012. 
године потписало Мултилатерални споразум 
Европске организације за акредитацију (ЕА) о 
међусобном признавању (MLA) са ЕА за следеће 
области акредитације:  

  
• лабораторија за испитивање (ISO/IEC 17025) 
• медицинских лабораторија (ISO 15189) 
• лабораторија за еталонирање (ISO/IEC 17025), 
• сертификационих тела за сертификацију производа 

(EN 45011),  
• контролних тела (ISO/IEC 17020). 
 



EA MLA СПОРАЗУМ (2) 

 
• EA MLA је споразум који потписују национална 

акредитациона тела чланови ЕА.  
 Овим споразумом се признаје еквивалентност 

система акредитације у земљама потписницама 
(никако директног важења иностране исправе о 
усаглашености), а индиректно и „поузданост“ 
сертификата и извештаја издатих од стране 
акредитованих тела (лабораторија) за оцењивање 
усаглашености широм Европе, која су акредитована 
од стране националних акредитационих тела 
потписница споразума. 
 



ACAA СПОРАЗУМ 

• Међународни споразум са ЕУ о оцењивању 
усаглашености и прихватању индустријских 
производа (ACAA - Agreements on Conformity 
Assessment and Acceptance of industrial products); 

• Овај споразум ће омогућити да одређени производи, 
односно групе производа српске привреде, које прате 
исправе и знакови усаглашености издати од стране 
домаћих именованих тела за оцењивање 
усаглашености, буду пласирани на тржиште ЕУ, без 
додатног спровођења оцењивања усаглашености и 
додатних трошкова; 

 



ACAA СПОРАЗУМ (2) 

• ACAA споразум има за циљ олакшавање приступа 
индустријских производа између ЕУ и партнерских 
земаља; 

• Након потписивања ACAA споразума, производи, који 
су њиме обухваћени, могу ући у ЕУ без додатних 
испитивања и спровођења додатних поступака 
оцењивања усаглашености, али ће се и производи из 
ЕУ увозити у земљу потписницу ACAA споразума без 
додатних испитивања или сертификације; 

• Потписан и ратификован ACAA споразум  ће  за 
производе, обухваћене споразумом, значити да се 
Србија третира као држава чланица ЕУ.  
 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
 

dusan.vuckovic@privreda.gov.rs 
011/3343366 

 

www.tehnis.privreda.gov.rs 
www.privreda.gov.rs 
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