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Преплитање Директива 
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Преплитање Директива 

LVD 2006/95/EC 

MD 2006/42/EC 

EMC 2004/108/EC 

SPVD 2009/105/EC 

ATEX 94/9/EC 

NEEEO 2000/14/EC 
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СТАРИ ПРИСТУП: 
• веома детаљни захтеви, 
• различити национални прописи, 
• дуготрајни процеси одобравања (сертификација), 
• спровођење политичких одлука 
 
 
 
НОВИ ПРИСТУП   – односи се на прописе за производе,  
 
ГЛОБАЛНИ ПРИСТУП – поступци оцењивања усаглашености               
                                                и сертификација  

 

1985. године 
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ИМЕНОВАНО ТЕЛО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

ИТОУ „Тело за оцењивање усаглашености“ 
је тело које спроводи оцењивање 
усаглашености, укључујући еталонирање, 
испитивање, сертификацију и 
контролисање. 

„ИМЕНОВАНО тело за оцењивање 
усаглашености“ (ИТОУ) 

је тело које је именовано од стране државе 
(испуњава све захтеве постављене у Правилнику). 

ОТОУ 

ТОУ 

Оцењивање усаглашености је свака активност 
 којом се утврђује да ли је производ, односно процес 
производње усаглашен са прописаним техничким захтевима. 5 



Нова законодавна техника: 
 
• поставља “само” битне захтеве за безбедност, 
• техничке спецификације у хармонизованим стандардима, 
• примена стандарда остаје добровољна, 
• примена хармонизованих стандарда даје 
                                                                  претпоставку о усаглашености 
• смањује контролу државе пре пласмана производа на тржиште, 
• интегрише обезбеђење квалитета и друге модерне технике 
оцењивања усаглашености 
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Стари приступ 
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Стари приступ 

део ризика               Пропис        

део ризика               Пропис        
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Нови приступ 
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Нови приступ 

И000    14 

Сви релевантни прописи  
који се односе на конкретан производ 



 Правилник неће указати на који начин произвођач треба 
да направи производ,  

 
 већ „само“ шта се мора задовољити, а начин како ће се 

то постићи препушта самом произвођачу.  
 

Од суштинског је значаја предвиђена намена 
производа која даље опредељује примену директива, 

односно правилника. 

Правилник о безбедности машина 
 

Флексибилност тзв. Новог и Глобалног приступа ЕУ 
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Појам техничке документације 
 

у смислу Правилника којима су пренете директиве 
Новог приступа и Глобалног приступа  

представља документацију на основу које се може 
утврдити усаглашеност производа са захтевима свих 

релевантних техничких прописа који се односе на дати 
производ 
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Правилник о безбедности машина 
 

Примењује се на следеће производе: 
  1) машине; 
  2) заменљиву опрему; 
  3) безбедносне компоненте; 
  4) приборе за дизање; 
  5) ланце, ужад и транспортне траке; 
  6) заменљиве механичке преноснике снаге; 
  7) делимично завршене машине  
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  Произвођач машине врши процену ризика (SRPS EN ISO 12100:2012) 
  После процене ризика, машина се мора пројектовати и израдити тако да 
се узму у обзир резултати ове процене, 
  Битни захтеви за здравље и безбедност утврђени у овом прилогу  
су обавезни.  
  Mашина мора бити, колико год је то могуће, пројектована и израђена са 
намером приближавања тим циљевима. 

БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 
НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ МАШИНА  -  Прилог 1 
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„прoизвoђaч je прaвнo лицe, прeдузeтник или физичкo 
лицe кoje изрaђуje прoизвoд или лицe кoje сe прeдстaвљa 
кao прoизвoђaч стaвљaњeм нa прoизвoд свoг пoслoвнoг 
имeнa, имeнa или нaзивa, жигa, нeкe другe прeпoзнaтљивe 
oзнaкe или нa други нaчин“; 
 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 36/09) 

Правилник о безбедности машина 
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Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (1) 

 

 
  Техничка документација мора да потврди да машина испуњава захтеве 
овог правилника; 
 
  Техничка документација обухвата пројектовање, израду и рад машине у 
оној мери у којој је то потребно за оцењивање усаглашености; 
 
 Техничка документација мора да буде  сачињена на српском језику, 
односно на једном од службених језика ЕУ, са одговарајућим преводом на 
српски језик; 
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Обухвата: 
 
  конструкциону документацију; 
  интерне мере произвођача код серијске производње 
 

Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (2) 
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Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (3) 

 
1. Техничка документација обухвата: 
 
а) конструкциону документацију која садржи: 
(1) општи опис машине; 
(2) склопни цртеж машине и цртеже управљачких кола, као и 
одговарајуће описе и објашњења неопходне за разумевање рада машине; 
(3)  комплетне детаљне цртеже, уз које ће бити приложени прорачуни, 
резултати испитивања, сертификати и др, а који су неопходни за 
оцењивање усаглашености машине са битним захтевима за здравље и 
безбедност; 
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Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (4) 

 
- Техничка документација обухвата (наставак): 
 
 (4) документацију о процени ризика, из које је видљиво који је 
поступак примењен, укључујући: 
 - списак битних захтева за здравље и безбедност који се 
примењују на ту машину, 
 - опис заштитних мера које су примењене ради елиминисања 
идентификованих опасности или ради смањења ризика и кад је то 
примењиво, навођење преосталих ризика у вези са машином; 
 (5)  примењене стандарде и друге техничке спецификације, са 
навођењем битних захтева за здравље и безбедност које покривају ти 
стандарди и спецификације; 
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Шта је то ризик? 

Елементи ризика по SRPS EN ISO 12100:2012 20 



Редукција ризика по SRPS EN ISO 12100:2012 21 



Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (5) 

 
- Техничка документација обухвата (наставак): 
 
 (6) све техничке извештаје са резултатима обављених 
испитивања од стране произвођача или од стране тела изабраног од стране 
произвођача или његовог заступника; 
 (7)  један примерак упутства за машину; 
 (8) кад је то потребно, декларацију о уградњи делимично 
завршене машине и одговарајуће упутство за монтажу те машине; 
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Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (6) 

 
- Техничка документација обухвата (наставак): 
 
 
 (9) кад је то потребно, примерке декларације о усаглашености 
машине или других производа уграђених у машину; 
 (10) један примерак декларације о усаглашености машине. 
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Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (7) 

 
-Техничка документација обухвата (наставак) : 
 
б) код серијске производње, интерне мере произвођача које ће се 
примењивати да би се обезбедило да машине буду усаглашене са 
захтевима из овог правилника. 
 
Одговарајући извештаји и резултати истраживања и 
испитивања, морају бити укључени у техничку 
докумнентацију. 

 

24 



Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (8) 

 
2. Техничка документација мора бити доступна надлежним инспекторима 

најмање десет (10) година после датума производње машине или десет 
године после датума последњег произведеног примерка, у случају 
серијске производње. 

 
  Техничка документација не мора да се чува на територији 

Републике Србије, нити мора трајно да буде доступна у материјалном 
облику.  

 
Лице одређено у декларацији о усаглашености машине, мора бити 

способно да учини доступном техничку документацију, да је стави 
на располагање и учини доступном на захтев надлежног инспектора. 
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Техничка документација –  
Правилник о безбедности машина (9) 

шта не мора да садржи ? 
 

 
 

 

Не мора да садржи: 
 
 детаљне планове 
 друге специфичне информације у вези са подсклоповима 
коришћеним у производњи машине  
 
(осим ако је њихово познавање неопходно за оцењивање 
усаглашености са битним захтевима за здравље и безбедност). 
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Техничка документација –  
делимичмо завршене машине (10) 

 
 
 

 
делимично завршене машине обухвата: 
 
а) конструкциону документацију која садржи: 
 
(1) склопни цртеж делимично завршене машине и цртеже 

управљачких кола; 
(2) . . . 
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Техничка документација –  
делимичмо завршене машине (11) 

 
 
 

 

делимично завршене машине обухвата (наставак): 
 
(3) документацију о процени ризика, која показује који је поступак 

примењен, укључујући: 
- списак битних захтева за здравље и безбедност који су примењени и 

испуњени; 
- опис заштитних мера које су примењене ради елиминисања 

идентификованих опасности или ради смањења ризика и кад је то 
примењиво, навођење преосталих ризика; 
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Техничка документација –  
делимичмо завршене машине (12) 

 
 
 

 

делимично завршене машине обухвата (наставак): 
 
- примењене стандарде и друге техничке спецификације, са навођењем 

битних захтева за здравље и безбедност које покривају ти стандарди и 
спецификације; 

- све техничке извештаје са резултатима обављених испитивања од 
стране произвођача или Именованог тела изабраног од стране произвођача 
или његовог  заступника; 

- један примерак упутства за монтажу делимично завршене машине.  
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Техничка документација –  
делимичмо завршене машине (13) 

 
 
 

 

б) у серијској производњи, интерне мере произвођача . . . 
 
Ако се техничка документација не поднесе на захтев надлежног 

инспектора, то може представљати довољан основ да се посумња у 
усаглашеност делимично завршене машине са битним захтевима за 
здравље и безбедност. 
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Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач 
(интерна контрола производње) 

 
 
 
 
 
 
Интерна контрола производње - поступак оцењивања усаглашености којим 
произвођач испуњава своје обавезе, у смислу израде техничке документације, 
Декларације о усаглашености и стављање Знака усаглашености, и обезбеђује и 
изјављује на сопствену одговорност да предметна електрична опрема испуњава 
захтеве овог правилника. 
  

 

ПРОИЗВОЂАЧ Техничка 
документација 

Декларација о 
усаглашености 
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Знак усаглашености 

32 



Знак усаглашености 

33 



Знак усаглашености 
 

 
Пре стављања на тржиште или употребу, производ који је 
усаглашен са захтевима техничког прописа означава се 
одговарајућим знаком усаглашености, ако је то утврђено 
техничким прописом.  
  

 

Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе 
о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености  
(„Службени гласник РС”, број 98/09) 
 

И000    13 
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Знак усаглашености 
 

 
• Српски знак је једина ознака којом се потврђује да је производ 

који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, 
усаглашен са захтевима српског техничког прописа, ако је тим 
прописом предвиђено њено стављање. 

• Уз Српски знак се ставља јединствени број Именованог, као и 
последње две цифре године издавања исправе о усаглашености, 
ако је то тело спроводило, односно учествовало у оцењивању 
усаглашености. 
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Знак усаглашености 
 

 

• Знак усаглашености мора бити видљив, читљив и неизбрисив. 
• Стављање знака усаглашености врши се: 

• утискивањем, отискивањем, 
• на место лако доступно за преглед, 
• утискивањем на плочицу, 
• отискивањем на амбалажу производа (или на налепницу, привезницу), 
• отискивањем на документацију. 

 
  

 

И000          13  
И000 
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Погрешно означавање 
 

 
 
  

 

37 



• означава „само” усаглашеност са 
правилником, 
• представља усаглашеност са свим 
применљивим директивама, 
• поставља га произвођач, заступник, 
увозник,  
• одговорност произвођача 

Знак усаглашености 

Српски знак усаглашености  

Правилник о начину стављања знакова  
усаглашености на производе, као и  

употреби знакова усаглашености  
(„Службени гласник РС”, број 25/10) 
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Оцењивање усаглашености за 
МАШИНЕ 
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Оцењивање усаглашености за 
ЕЛEКТРИЧНУ ОПРEМУ 
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Оцењивање усаглашености за АПАРАТЕ - EMC 
 

Прилог 2 - Интерна 
контрола производње 

У потпуности коришћени 
хармонизовани стандарди 

Оцењивање електромагнетске 
компатибилности 

Прилог 4 – Техничка документација 

Прилог 3 – Именовано тело изјава 
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Одговорност произвођача: 
 
“PRE-MARKET” 
Оцењивање 
 
• производ мора да задовољи 
све битне захтеве 
 

•                   означавање 

Одговорност државе: 
 
“POST-MARKET” 
Контрола 
 
• испуњеност свих битних 
захтева 
 

• органи тржишног надзора 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
 

zoran.bakic@privreda.gov.rs 
011.334.33.66 

 

www.tehnis.privreda.gov.rs   
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