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АКЦИОНИ ПЛАН  
за спровођење Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у 

Републици Србији за период 2015-2020. године  

за 2016. годину 

 

 

У процесу унапређивања и модернизације система инфраструктуре квалитета 

(ИК) у Републици Србији Министарство привреде, као орган државне управе задужен 

за политику развоја у области метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања 

усаглашености, предузима активности на стварању нормативне и институционалне 

основе за развој ових области у складу са европским законодавством и праксом.  

Влада је на седници одржаној 30. октобра 2015. године донела Стратегију 

унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015- 

2020. године (у даљем тексту Стратегија) којом се дефинишу кораци за динамичан и 

свеобухватан развој метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања 

усаглашености, као елемената инфраструктуре квалитета. У том смислу, Стратегија 

поставља приоритете развоја за наредни период, у складу са потребама индустрије и 

актуелним трендовима развоја инфраструктуре квалитета у Европи и свету. 

Након завршне фазе хармонизације са европским техничким законодавством, 

доношењем овог документа обезбеђена је основа за његову ефикасну примену, као и 

ефикасно функционисање система инфраструктуре квалитета. 

Стратегијом се утврђују стратешки правци развоја система ИК у Републици 

Србији, базирани на анализама постојећег стања у овој области и плановима развоја 

индустријског сектора, превасходно у области индустријско-непрехрамбених 

производа.  

Заокруживањем унапређеног система ИК, Република Србија ће бити неколико 

значајних корака ближе Европи у евро-интеграцијама. Кроз мере и активности 

посебних циљева Акционог плана биће испуњени општи циљеви Стратегије, и то: 

I Обезбеђени услови за промет робе без непотребних техничких препрека  у 

складу са принципима и правилима јединственог европског тржишта и СТО/ТБТ 

споразума; 

II Достигнут висок степен развијености кључних елемената система ИК: 

метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, који су 

усклађени са европским и међународним правилима и признати од стране релевантних 

европских и међународних организација; 

III Постигнута пуна и ефикасна примена законодавног и институционалног 

оквира инфраструктуре квалитета; 

IV Обезбеђен висок ниво заштите безбедности и здравља људи, заштите имовине, 

заштите животне средине и другог јавног интереса; 

V Унапређен ниво конкурентности и иновативности српске привреде и развој 

друштвено одговорног пословања и друштва у целини.   

Достизањем ових циљева Република Србија ће бити у позицији да постане активан 

учесник на европском и светском тржишту.  
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2020.  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

МЕТРОЛОГИЈА 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 - УНАПРЕЂИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПОСТОЈЕЋИХ И РАЗВОЈ НОВИХ НАЦИОНАЛНИХ 

ЕТАЛОНА У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Мера 

1.1 

Преиспитати метролошке потребе свих заинтересованих страна у Републици Србији и области мерења које је неопходно 

унапредити, односно утврдити области мерења у којима је потребно остварити нове националне еталоне 

Број Активност Носилац 

активности  

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.1.1 

Припремити упитник и спровести анкету 

потреба за услугама лабораторија за  

еталонирање, испитних лабораторија, 

лабораторија за контролисање као и 

корисника метролошких услуга  у 

индустрији 

Дирекција за 

мере и 

драгоцене 

метале 

(ДМДМ) 

 

 

2016 

Објављени резултати 

анкете 

Буџет Републике Србије (РС) - 

редовна средства 

1.1.2 

Припремити анализу исплативости улагања 

у унапређивање карактеристика постојећих 

и/или развој нових националних еталона 

(веза са 1.1.1) 

ДМДМ 
 

2016 

Резултати анализе 

доступни  
Буџет РС - редовна средства 

Мера 

1.2 

Унапредити карактеристике и проширити опсеге постојећих националних еталона на основу утврђених потреба 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.2.1 Припремити листу приоритета и одредити 

етапе у унапређивању карактеристика и 

проширењу опсега постојећих националних 

еталона (веза са 1.1.2) 

ДМДМ 2016 Израђена листа 

приоритета са унетим 

етапама 

Буџет РС - редовна средства 

1.2.2 Реализација унапређивања карактеристике и 

проширивања опсега постојећих 

ДМДМ 2016 Поједини национални 

еталони унапређени 

Буџет РС - редовна средства 
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националних еталона 

Мера 

1.3 

Развити нове националне еталоне у складу са утврђеним потребама 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.3.1 Припремити листу приоритета и одредити 

етапе у развоју нових националних еталона 

(веза са 1.1.2) 

ДМДМ 2016 Израђена листа 

приоритета са унетим 

етапама 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

1.4 

Успоставити нове могућности еталонирања и мерења ради обезбеђивања следивости за мерења у областима хемије, медицине, 

заштите животне средине, енергетике и безбедности хране 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.4.1 Припремити анализу исплативости за три 

могућа случаја: 1. ДМДМ преузима на себе 

обезбеђење следивости у овим областима; 2. 

Следивост у овим областима се усмерава на 

именоване носиоце националних еталона; 3. 

Следивост у овим областима у Р.Србији се 

остварује преко других земаља, а на основу 

установљених потреба у овим областима 

ДМДМ 2016 Израђена анализа  

исплативости 

Буџет РС - редовна средства 

1.4.2 Реализација ПТ шема и производње 

референтних материјала, након 

идентификације улога и потенцијала 

кључних институција у погледу следивости 

у поменутим областима  

ДМДМ 2016 Извештај са 

појединих ПТ шема, 

започета производња 

појединих 

референтних 

материјала 

Буџет РС - редовна средства 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2 - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СЛЕДИВОСТИ ПРЕКО НАЦИОНАЛНИХ ЕТАЛОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 

МЕЂУНАРОДНИХ ЕТАЛОНА SI ЈЕДИНИЦА СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

Мера 

2.1 

Наставити учешће ДМДМ у одговарајућим кључним и допунским поређењима и припремити нове могућности мерења и 

еталонирања за објављивање у бази података међународног бироа за тегове и мере (BPMI) у специфичним областима мерења, 

у складу са потребама 

Број Активност Носилац Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 
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активности провере финансијских средстава 

2.1.1 Установити листу за учешће ДМДМ у 

кључним и допунским поређењима 

ДМДМ 2016 Израђена листа Буџет РС - редовна средства 

2.1.2 Пријава нових могућности мерења и 

еталонирања за објављивање у бази 

података BPMI у складу са потребама 

ДМДМ 2016 Записи о извршеним 

пријавама 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

2.2 

Успоставити техничке комитете за размену знања и информација са лабораторијама за еталонирање, како би се повећао 

квалитет рада ових лабораторија 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.2.1 Трансфер знања и информација 

лабораторијама за еталонирање користећи 

састанке Групације за метрологију у оквиру 

Привредне коморе Србије (ПКС) 

ДМДМ, 

ПКС-

Групација за 

Метрологију 

2016 Записници са 

одржаних састанака 

Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

2.2.2 Одржавање обука из појединих области 

метрологије лабораторијама за еталонирање, 

нпр. из области прорачуна мерне 

несигурности и упознаваања са новим 

EURAMET упутствима за еталонирање. 

ДМДМ 2016 Записи о одржаним 

обукама 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

2.3 

Испунити захтеве SRPS ISO/IEC 17043 за организацију и вођење међулабораторијских поређења у складу са потребама 

заинтересованих страна 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.3.1 Организација и вођење  

међулабораторијских поређења од стране 

ДМДМ  у складу са захтевима SRPS 

ISO/IEC 17043:2011 ради унапређивања 

искустава у овој области 

ДМДМ 2016 Извештаји са 

појединих поређења 

Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 - УНАПРЕЂИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЈЕ, КАО И 

МОГУЋНОСТИ ЕТАЛОНИРАЊА И МЕРЕЊА, КОЈА СУ ПРИЗНАТА НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, АКТИВНИМ 

УЧЕШЋЕМ У ЕВРОПСКИМ МЕТРОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЧКИМ И ИНОВАЦИОНИМ ПРОГРАМИМА 

Мера Учествовати у европским метролошким развојним и иновационим пројектима (EMPIR) у циљу изградње и побољшања 
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3.1 истраживачких капацитета ДМДМ у области енергетске ефикасности, заштите животне средине, прехрамбене индустрије и 

развоја иновативних производа 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.1.1 Написати упутство (приручник) о питањима 

везаним за  квалитет истраживања, нпр. 

добра  научна пракса  

ДМДМ 2016 Приручник написан Буџет РС - редовна средства 

3.1.2 Дефинисати опште циљеве у вези научних 

истраживања на пољу метрологије 

ДМДМ 2016 Запис о дефинисани 

општим циљевима 

Буџет РС - редовна средства 

3.1.3 Дефинисати критеријуме за избор појединих 

области истраживачких активности и на 

овоме засновати приоритете за учествовање 

у  EMPIR 

ДМДМ 2016 Запис о дефинисаним 

критеријумима 

Буџет РС - редовна средства 

3.1.4 Учешће ДМДМ у појединим одобреним и 

финансираним од стране ЕУ EMPIR 

пројектима. 

ДМДМ 2016 Обавезна 

документација са 

Пројекта 

Средства ЕУ за одобрене EMPIR 

пројекте, Буџет РС - редовна 

средства 

Мера 

3.2 

Обезбедити неопходну подршку за учешће у овим пројектима и изградњу развојних и истраживачких капацитета 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.2.1 Припремити текст који објашњава значај и 

предности за привреду и остале секторе који 

користе метролошке услуге у циљу 

обезбеђења подршке за учешће у EMPIR 

пројектима 

ДМДМ 2016 Израђен текст Буџет РС - редовна средства 

3.2.2 Одржати састанке са релевантним 

интересним странама у циљу  подизања 

свести о неопходности извођења 

истраживачких активности од стране 

ДМДМ 

ДМДМ 2016 Записи о контактима 

са интересним 

странама 

Буџет РС - редовна средства 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4 - УСПОСТАВЉАЊЕ И НАДЗОР НАД РАДОМ НОСИОЦА НАЦИОНАЛНИХ ЕТАЛОНА ЗА 

СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ МЕРЕЊА ЗА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОНИ, У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА У 
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РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Мера 

4.1 

Утврдити области за које ДМДМ није реализовалa и не одржава националне еталоне Р.Србије, а за које постоје институције у 

Р.Србији које располажу могућностима да их реализују и одржавају 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.1.1 Анализа постојеће ситуације у вези 

именованих института који реализују и 

оджавају националне еталоне у појединим 

земљама у оквиру EURAMET 

ДМДМ 2016 Израђена анализа Буџет РС - редовна средства 

4.1.2 Установити приоритете за именовање 

појединих институција за носиоце 

националних еталона РС на основу 

резултата истраживања са циљем 

утврђивања области за које ДМДМ није 

реализовалa и не одржава националне 

еталоне Р.Србије, а за које постоје 

институције које располажу могућностима 

да их реализују и одржавају и на основу 

упоредне анализе са резултатима анализе 

именованих института у оквиру EURAMET.  

ДМДМ 2016 Установљени 

приоритети 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

4.2 

Именовати институте, односно носиоце националних еталона за специфичне области мерења и надзирати њихов рад од стране 

ДМДМ 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.2.1 Припремити процедуру за надзор над 

институцијама именованим од стране 

ДМДМ за носиоце националних еталона 

ДМДМ 2016 Израђен текст 

процедуре. 

Буџет РС - редовна средства 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5 - УСКЛАЂИВАЊЕ СРПСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЈЕ СА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ И ПРАКСОМ ЕУ 

Мера 

5.1. 

Активно учествовање ДМДМ у раду радних група WELMEC 

Број Активност Носилац Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 
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активности провере финансијских средстава 

5.1.1 Присуство редовним састанцима и учешће у 

раду и доношењу одлука WELMEC 

Комитета и регуларним годишњим 

састанцима WELMEC радних група (WG): 

WG2-примена ЕU директива 

WG5-метролошки надзор  

WG6-претходно упаковани производи 

WG7-софтвер у законској метрологији  

WG8-MID (Директива о мерилима) 

WG10-мерила течности које нису вода 

WG11-комунална мерила 

WG12-таксиметри 

и активно учествовање у изради  

WELMEC упутстава за примену ЕU 

директива које се односе на мерила и 

претходно упаковане производе 

ДМДМ 2016 

 

Извештаји са 

састанака, коментари 

и   предлози на нацрте  

WELMEC упутстава 

при њиховој изради 

достављени 

WELMEC. 

Буџет РС - редовна средства 

5.1.2 Израда плана преузимања најновијих ЕU 

директива и/или њихових измена и допуна у 

законодавство РС 

Министарст

во привреде 

(Сектор за 

ИК)/ДМДМ 

2016 Усвојени план за 

период 2016 

Буџет РС - редовна средства 

5.1.3 Перманентно праћење европске 

легислативе, хармонизованих стандарда и 

нормативних докумената у области мерила   

ДМДМ/Мин

привреде 

(Сектор за 

ИК) 

2016 Извештаји о стању ЕU 

директива и осталих 

прописа из области 

мерила и претходно 

упакованих производа 

и листe директива, 

хармонизованих 

стандарда и 

нормативних OIML 

докумената  

Буџет РС - редовна средства 

5.1.4 Донети одговарајуће српске прописе којима Мин. 2016 Донети прописи Буџет РС - редовна средства/ 
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се преузимају ЕU прописи (веза са: 5.1.2)   привреде 

(Сектор за 

ИК)/ДМДМ 

планирани за 

доношење у 2016. 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

5.1.5 Одржавање регуларних састанака са МП и 

преиспитивање усвојеног плана доношења 

прописа 

Мин. 

привреде 

(Сектор за 

ИК)/ДМДМ 

2016 

 

Записници са 

одржаних састанака 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.2 

Преузимање WELMEC упутстава за примену европских метролошких директива (MID, NAWI и претходно упаковани 

производи) и примена ових упутстава ради ефикаснијег спровођења 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.2.1 Одржавање радионица и семинара 

заинтересованим странама о WELMEC 

упутствима  

ДМДМ  2016 Извештај о одржаним 

радионицама и 

семинарима 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.3 

Извршити постепени прелазак са одобравања типа и оверавања мерила на оцењивање усаглашености (ОУ) тих мерила на која 

се примењују Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем и Правилник о мерилима 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.3.1 Припремити процедуру за ОУ мерила са 

захтевима Правилника о вагама са 

неаутоматским функционисањем и 

Правилника о мерилима  

ДМДМ   

2016 

Процедура за 

одобрење типа и 

оцењивање 

усаглашености 

Буџет РС - редовна средства 

5.3.2 Примена процедуре ДМДМ  2016 

 

 

Сертификати о 

испитивању типа и 

Уверења о 

испитивању типа 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.4 

Извршити измене Закона о метрологији да би се обезбедило оверавање мерила од стране ДМДМ у посебним областима које су 

од изузетне важности за безбедност и заштиту потрошача и контролу саобраћаја и сл. 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.4.1 Усвојен предлог Закона о метрологији  ДМДМ/Мин

истарство 

2016 Службени гласник РС Буџет РС - редовна средства 
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привреде 

(Сектор за 

ИК) 

5.4.2 Израда подзаконских прописа о врстама 

мерила чије оверавање ће обављати ДМДМ 

и др.  

Мин.  

привреде 

2016 Текст подзаконског 

прописа  

Буџет РС - редовна средства/ 

Twinning project - Strengthening 

capacities of NQI and CA services 

in the Republic of Serbia 

Мера 

5.5 

Ускладити организациону структуру ДМДМ, а посебно надлежности подручних организационих јединица у складу са 

изменама и допунама Закона о метрологији 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.5.1 Успоставити одговарајућу организациону 

структуру ДМДМ и одредити одговорности 

и овлашћења 

ДМДМ 

/Министарст

во привреде 

2016 Нов Правилник о 

организацији и 

ситематизацији 

структура  

Буџет РС - редовна средства 

5.5.2 Одржавање обука и радионица за запослене 

у ДМДМ који ће обављати оверавања 

одређених врста мерила 

ДМДМ  2016 

 

Извештаји о 

спроведеним обукама 

Буџет РС - редовна средства 

ПОСЕБАН ЦИЉ 6 - ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДМДМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ (ОУ) 

МЕРИЛА СА ПРОПИСАНИМ ЗАХТЕВИМА, У СВОЈСТВУ ИМЕНОВАНОГ И БУДУЋЕГ НОТИФИКОВАНОГ ТЕЛА РАДИ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ЕВРОПСКОМ ТРЖИШТУ ПРОИЗВОЂАЧИМА МЕРИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Мера 

6.1 

Јачање техничких и кадровских капацитета за обављање послова ОУ мерила са прописаним захтевима  

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

6.1.1 Спровођење интерних радионица и 

семинара о принципима ОУ   

ДМДМ   

2016 

 

Извештаји о 

спроведеним обукама 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

6.2 

Припремити ДМДМ за пријављивање ЕК као нотификованог тела за ОУ мерила са прописаним захтевима, првенствено оних 

који се производе у Републици Србији, и то посебно у складу са модулима Б и Д (преглед типа и гаранција квалитета 

производње) за које се очекује да ће домаћи произвођачи бити највише заинтересовани 

Број Активност Носилац Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 



АП2016 

10 

 

активности провере финансијских средстава 

6.2.1 Израда Пословника о квалитету у складу са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065 за 

именовање (будућу нотификацију) за ОУ 

модул В и према стандарду SRPS ISO/IEC 

17021 према модулу D, као и одговарајуће 

процедуре 

ДМДМ  2016 Пословници о 

квалитету и пратеће 

процедуре 

Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

6.2.2 Акредитација према SRPS ISO/IEC 17065  ДМДМ  2016 Сертификат о 

акредитацији 

Буџет РС - редовна средства 

6.2.3 Именовање за ОУ од стране Министарства 

привреде 

ДМДМ  2016 

 

Решења о именовању Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

Мера 

6.3 

Обезбедити услове и потребне ресурсе за поједина испитивања и примену релевантних хармонизованих стандарда и 

нормативних докумената за примену Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем и Правилника о мерилима 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

6.3.1 Спровођење интерних радионица и 

семинара о примени хармонизованих 

стандарда и нормативних докумената  

ДМДМ  2016 

 

Извештаји о 

спроведеним обукама 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

6.4 

Обезбедити услове и потребне ресурсе ДМДМ за испитивање софтвера за мерила имајући у виду да софтвер има веома важну 

улогу за функционисање и заштиту већине савремених мерних инструмената 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

6.4.1 Формирање групе за испитивање софтвера ДМДМ  2016 Решење о формирању 

групе 

Буџет РС - редовна средства 

6.4.2 Обучити запослене за испитивање софтвера 

који се користе у одређеним врстама мерила 

у законској метрологији 

ДМДМ  2016 

 

Извештаји са обука Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

6.4.3 Израда процедуре и контролних листа за 

испитивање и проверу софтвера 

ДМДМ  2016 

 

Процедура и 

контролне листе 

Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 7 - ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НАДЗОРА НАД МЕРИЛИМА И КОНТРОЛА ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИХ 

ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА, КОЈА СЕ ЗАСНИВА НА ЕВРОПСКИМ ПРИНЦИПИМА 
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Мера 

7.1 

Осигурати спровођење метролошког надзора тако да се омогући да се на тржиште стављају само мерила и претходно 

упаковани производи који испуњавају захтеве 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.1.1 Обука запослених за спровођење тржишног 

надзора над мерилима 

ДМДМ  2015 

2016 

Извештај о 

спроведеним обукама 

Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

7.1.2 Припрема националног годишњег плана 

тржишног надзора над мерилима, на основу 

спроведене анализе ризика 

ДМДМ  2016 Извештај о анализи 

ризика 

Годишњи план 

надзора за 2016 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

7.2 

Континуирано осавремењивање техничке опремљености и усавршавње стручног кадра за вршење послова надзора уз промену 

квалификационе структуре запослених у ДМДМ 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.2.1 Идентификација приоритета за 

модернизацију и осавремењавање техничке 

опремљености  

ДМДМ  2016 Листа приоритета Буџет РС - редовна средства 

7.2.2 Набавка потребне опреме са листе 

приоритета за 2016. год. 

ДМДМ  2016 Запис о извршеним 

набавкама опреме  

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

7.3 

Развити и користити јединствени софтвер и базу података за потребе обављања надзора и других послова у вези са надзором 

које спроводи ДМДМ 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.3.1 Набавити одговарајући софтвер и 

обезбедити обуку за његову примену 

ДМДМ  2016 

 

Софтвер и извештаји 

о спроведеним 

обукама 

Буџет РС - редовна 

средства/Пројекат Support of the 

QI in Serbia, РТВ 

7.3.2 Израда одговарајућих процедура и радних 

упутстава (у оквиру система квалитета) о 

примени софтвера 

ДМДМ  2016 

 

Процедуре и радна 

упутства 

Буџет РС - редовна средства 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

Мера 

7.4 

Развити и користити софтвер за потребе контроле претходно упакованих производа 
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Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.4.1 Надоградња постојећег софтвера за потребе 

контроле претходно упакованих производа 

и обука за примену  

ДМДМ  2016 

 

Софтвер и  

Извештај о обуци 

Буџет РС - редовна 

средства/Пројекат Support of the 

QI in Serbia, РТВ 

7.4.2 Израда одговарајућег радног упутства (у 

оквиру система квалитета) о примени 

софтвера (веза са: 7.4.1) 

ДМДМ  2016 

 

Радно упутство Буџет РС - редовна средства/ 

Пројекат Support of the QI in 

Serbia, РТВ 

Мера 

7.5 

Користити методу анализе ризика у планирању и спровођењу надзора 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.5.1 Спровођење анализе ризика у складу са 

упутством WELMEC 5.3 и дефинисати 

националне интересе у вези са спровођењем 

надзора  

ДМДМ 

/Други 

инспекцијск

и органи 

 

2016 

 

Запис о анализи 

ризика 

Буџет РС - редовна 

средства/Пројекат Support of the 

QI in Serbia, РТВ 

7.5.2 Радионица за запослене у вези са анализом 

ризика 

ДМДМ  2016 

 

Извештај о 

спроведеним 

радионице 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

7.6 

Успоставити одговарајуће процедуре за надзор над мерилима обухваћених правилницима о вагама са неаутоматским 

функционисањем и мерилима, као и процедуре за надзор над претходно упакованим производима, у складу са европским 

начелима 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.6.1 Израда одговарајућих процедура и радних 

упутства за запослене у складу са WELMEC 

упствима 

ДМДМ  2016 

 

Процедуре и радна 

упутства 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

7.7 

Јачати сарадњу са другим органима тржишног надзора и организацијама за заштиту потрошача у планирању и спровођењу 

надзора 

Број Активност Носилац Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 



АП2016 

13 

 

активности провере финансијских средстава 

7.7.1 Учествовати на редовним састанцима 

других органа тржишног надзора у РС 

Мин. 

трговине - 

Савет за 

безбедност 

производа 

2016 Извештаји са сатанака Буџет РС - редовна средства 

7.7.2 Организовање састанака и радионица о 

тржишном надзору над мерилима 

ДМДМ  2016 Извештаји са сатанака Буџет РС - редовна средства 

Мера 

7.8 

Јачати сарадњу са овлашћеним телима за оверавање мерила 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

7.8.1 Одржавање редовних састанака са 

овлашћеним телима за оверавање мерила 

ДМДМ  2016 Записници са сатанака Буџет РС - редовна средства 

7.8.2 Обављање надзора над радом овлашћених 

тела за оверавање мерила 

ДМДМ  2016 Извештаји о 

обављеним надзорима 

Буџет РС - редовна средства 

7.8.3 Спровођење обука за овлашћена тела о 

оверавању мерила 

ДМДМ  2016 Извештаји са 

спроведених обука 

Буџет РС - редовна средства 

 

 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 - ОДРЖАВАЊЕ ПУНОПРАВНОГ ЧЛАНСТВА ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ (ИСС) У 

МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СТИЦАЊЕ ПУНОПРАВНОГ ЧЛАНСТВА У 

РЕЛЕВАНТНИМ ЕВРОПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, КАО И АКТИВНО УЧЕШЋЕ У 

ЊИХОВОМ РАДУ И КРЕИРАЊУ ПОЛИТИКЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 

Мера 

1.1 

Извршити измене оснивачког и других аката и реорганизацију ИСС у складу са изменама Закона о стандардизацији, који је 

усаглашен са Уредбом 1025/2012 Европског парламента и Савета од 25. октобра 2012. године о европској стандардизацији 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.1.1 Донети Одлуку о изменама и Министарство Четврти Објављена одлука у Буџет РС - редовна средства 
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допунама оснивачког акта ИСС  привреде/ИСС - 

Сектор за заједничке 

послове 

квартал 

2015. године 

„Службеном гласнику 

РС 93/2015“ 

1.1.2 Донети Статут ИСС ИСС – Скупштина/ 

Управни 

одбор/Сектор за 

заједничке послове  

Други 

квартал 

2016. године 

Објављен статут у 

„Службеном гласнику 

РС“ 

Буџет РС - редовна средства 

1.1.3 Донети акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места у ИСС 

ИСС – Управни 

одбор/ Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донесен акт и  

прибављена 

сагласност 

Министарства 

привреде 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

1.2 

Периодично преиспитивати и прилагођавати број комисија за стандарде и њихов састав приоритетима привреде и друштва у 

целини, да би се обезбедило учешће што већег броја заинтересовaних страна, као и ефективан и ефикасан рад комисија 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.2.1 Извршити анализу рада 

комисија за стандарде, као и 

њихових састава, узимајући у 

обзир обавезе ИСС-а и захтеве 

заинтересованих страна за 

доношење стандарда и о томе 

извештавати стручне савете 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

Други 

квартал 

2016. године 

Закључак стручних 

савета 

Буџет РС - редовна средства 

1.2.2 Поступати по закључцима 

стручних савета о образовању 

нових, односно о мировању, 

обједињавању или престанку 

рада постојећих комисија за 

стандарде 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

Четврти 

квартал 

2016. године 

1. Решења о 

образовању нових, 

односно о мировању, 

обједињавању или  

престанку рада 

постојећих комисија 

2. Закључци стручних 

савета 

Буџет РС - редовна средства 
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Мера 

1.3 

Стално унапређивати средства информационо-комуникационе технологије ИСС, у складу са условима за стицање и одржавање 

пуноправног чланства у европским организацијама за стандардизацију 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.3.1 Замена већег дела 

информатичке опреме извршена 

је у 2014. и 2015. години; 

опрема испоручена и плаћена 

до краја 4. квартала 2015. 

године 

ИСС – Сектор за 

заједничке послове 

Четврти 

квартал 

2015. године 

Рачуни/Решења о 

укњижби 

Извор 04 – сопствени 

приходи око 1.600.000 

динара 

1.3.2 Отворити заштићено подручје 

за приступ председника и 

чланова комисија за стандарде 

радним документима преко веб 

сајта ИСС-а 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Омогућен приступ 

председницима и 

члановима комисија за 

стандарде радним 

документима преко  

сајта ИСС-а 

Буџет РС - редовна средства 

1.3.3 Донети план набавки, спровести 

јавну набавку нове опреме, 

платити и извршити пријем 

опреме 

ИСС – Сектор за 

заједничке послове 

Четврти 

квартал 

2016. године 

План набавки/  уговор 

о набавци опреме/ 

рачуни/ решења о 

укњижби 

Извор 04 – сопствени 

приходи – око 1.500.000 

динара 

Мера 

1.4 

Обезбедити континуирано усавршавање стручњака ИСС ради активног учествовања у раду европских и међународних 

организација за стандардизацију 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.4.1 Успоставити процедуру QMS 

Учествoвање у развoју и 

дoнoшењу еврoпских стандарда 

ИСС - Сектори за 

стандарде 

Други 

квартал 

2016. године 

Усвојена процедура  у 

оквиру QMS-а 

Буџет РС - редовна средства 

1.4.2 Обучити запослене за примену 

процедуре QMS (веза са: 1.4.1) 

ИСС - Сектори за 

стандарде 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Записи о обуци Буџет РС - редовна средства 

Мера 

1.5 

Континуирано радити на оспособљавању што већег броја стручњака изван ИСС, тј. чланова комисија за стандарде, који ће 

моћи да се активно укључе у рад техничких радних тела (комитета, поткомитета и радних група) европских и међународних 
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организација за стандардизацију 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.5.1 Организовати семинаре за 

председнике и чланове 

комисија за стандарде и сродне 

документе 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други и 

четврти 

квартал 

2016. године 

Два одржана 

семинара/Извештај о 

реализацији семинара  

Буџет РС - редовна средства 

1.5.2 Реализовати семинар о учешћу 

у раду техничких комитета 

европских организација за 

стандардизацију CEN и 

CENELEC 

Немачка 

организација за 

међународну сарадњу 

(GIZ)/ИСС – Сектор 

за информативно-

издавачку делатност 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

реализацији семинара 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

1.6 

Јачање маркетинг наступа ИСС кроз припрему и спровођење маркетиншког плана за  континуирано спровођење активности на 

придобијању свих заинтересованих страна, а посебно МСП у Републици Србији, за сарадњу са ИСС, како би се у потпуности 

искористиле све предности његовог статуса пуноправног члана и повећао његов допринос и утицај у међународним и 

европским организацијама за стандардизацију 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.6.1 Формирање маркетиншке 

јединице (веза са 1.3.1)  

ИСС – Управни 

одбор/ Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донесен акт и  

прибављена 

сагласност 

Министарства 

привреде 

Буџет РС - редовна средства 

1.6.2 Израдити маркетинг план за 

2016. годину 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донет маркетинг план 

за 2016. годину  

Буџет РС - редовна средства 

1.6.3 Израдити акт о изменама  акта о 

накнадама за стандарде и 

израдити ценовник за пружене 

услуге 

 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Други 

квартал 

2016. године 

Донете измене акта о 

накнадама за 

стандарде и ценовник 

за пружене услуге 

Буџет РС - редовна средства 
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1.6.4 Спровести активности  

планиране у Маркетинг плану 

за 2016. годину 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

2016. Годишњи извештај о 

реализацији Програма 

рада ИСС  

Извор 04 - сопствени 

приходи 300.000 динара 

Мера 

1.7 

Обезбедити услове да ИСС, поред прихода из буџета Републике Србије, остварује и повећава сопствене приходе из стабилних 

алтернативних извора финансирања 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.7.1 Формирање унутрашњих 

јединица за потребе спровођења 

сертификације (веза са 1.3.1) 

ИСС – Управни 

одбор/ Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донесен акт и  

прибављена 

сагласност 

Мин.привреде 

Буџет РС - редовна средства 

1.7.2 Идентификовати и   

израдити документацију 

потребну за функционисање 

сертификационог тела  

ИСС – Сектори за 

стандарде 

 

 

Други 

квартал 

2016. године 

ИСС -  

Израђена 

документација  

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

1.7.3 Анализирати интерне и 

екстерне услове, утврдити 

предлог висине накнаде за 

пружање стручне помоћи и 

израдити процедуре 

ИСС – Сектор за 

информативно- 

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Анализа интерних и 

екстерних услова; 

Предлог висине 

накнаде за пружање 

стручне помоћи; 

Процедуре за пружање 

стручне помоћи  

Извор 04 - сопствени 

приходи 50.000 динара 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2 - ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ЈАВНОСТИ О ВАЖНОСТИ 

СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И КОРИСТИМА ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА У ПРАКСИ 

Мера 

2.1 

Континуирано спроводити промотивне активности о значају и улози стандардизације помоћу одржавања семинара и сличних 

информативних скупова, као и у штампаним и електронским медијима 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.1.1 Организација семинара из 

одређених области 

стандардизације  

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

ПКС 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Извештај о  одржаним 

семинарима 

Извор 04 - сопствени 

приходи 400.000 динара 
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2.1.2 Извршити избор циљних група 

корисника и вршити њихово  

информисање путем онлајн 

маркетинга (newsletter) и ИСС 

вести о објављивању српских 

стандарда из области за које се 

претпоставља да су 

заинтересовани 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Број послатих 

обавештења 

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

2.1.3 Објављивати текстове о 

стандардизацији у билтенима и 

часописима 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Број објављених 

текстова (најмање три 

текста) 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

2.2 

Прилагодити садржај интернет портала ИСС свим заинтересованим странама 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.2.1 Унапредити садржај у делу 

сајта за МСП 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Сајт ИСС-а 

www.iss.rs 

Буџет РС - редовна средства 

2.2.2 Израдити и успоставити  део 

сајта посвећен потрошачима 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Сајт ИСС-а 

www.iss.rs 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

2.3 

Организовати и одржавати едукативне семинаре о захтевима и предностима примене појединих стандарда у одређеним 

областима 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.3.1 Преиспитати план семинара за 

2016. годину у складу са 

захтевима заинтересованих 

страна  

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Потврђен или 

ревидиран план 

семинара 

Буџет РС - редовна средства 

2.3.2 Одржати семинаре из 

одређених области 

стандардизације 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Број семинара, број 

полазника/ Извештај о 

одржаним семинарима 

Извор 04 - сопствени 

приходи 400.000 динара 
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ПКС 

Мера 

2.4 

Ојачати кадровске капацитете и континуирано унапређивати активности за спровођење различитих маркетиншких кампања 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.4.1 Извршити унутрашњу 

реорганизацију (веза са 1.1.3) 

ИСС – Управни 

одбор/ Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донесен акт о 

унутрашњој 

систематизацији 

 

Буџет РС - редовна средства 

2.4.2 Организовати неопходне обуке 

за запослене, за спровођење 

различитих маркетиншких 

кампања 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Трећи 

квартал 

2016. године 

ИСС – План обуке/ 

Извештај о извршеним 

обукама 

Извор 04 - сопствени 

приходи 300.000 динара 

Мера 

2.5 

Континуирано спроводити активности на повећању броја чланова ИСС 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.5.1 Анализирати могућности за 

повећање чланства у ИСС-у 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Први 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

спроведеној анализи 

Буџет РС - редовна средства 

2.5.2 Организовати кампање за 

повећање чланства у ИСС-у у 

складу са идентификованим 

могућностима у оквиру А1. 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Број кампања по 

врстама / Извештај о 

спроведеним 

кампањама  

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 - АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ ШТО ВЕЋЕГ БРОЈА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА, НАРОЧИТО МСП  

У РАД КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ 

Мера 

3.1 

Спроводити активности на упознавању заинтересованих страна са предностима учешћа у процесу доношења стандарда путем 

семинара, округлих столова, писаних и електронских публикација, као и јачањем сарадње са привредним и гранским 

удружењима 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.1.1 Одржавати семинаре из ИСС – Сектор за Четврти Број одржаних Извор 04 - сопствени 
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одређених области 

стандардизације 

информативно-

издавачку делатност 

ПКС 

квартал 

2016. године 

семинара, број 

полазника/Извештај о  

одржаним семинарима 

приходи 400.000 динара 

3.1.2 Објављивати текстове о 

стандардизацији у билтенима и 

часописима 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Број објављених 

текстова 

Буџет РС - редовна средства 

3.1.3 Објавити други део збирке 

стандарда из области величина 

и јединица 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Објављена збирка 

стандарда 

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

Мера 

3.2 

Континуирано спроводити активности на повећавању броја чланова комисија за стандарде у ИСС 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.2.1 Анализирати структуру 

чланства у комисијама за 

стандарде 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Први 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

анализирању састава 

комисија за стандарде 

Буџет РС - редовна средства 

3.2.2 Промовисати и подстицати 

учешће у раду у комисијама за 

стандарде на различитим 

тематским скуповима 

посвећеним стандардизацији  

ИСС, Министарство 

привреде, Привредна 

комора Србије 

ПКС 

2016. година Број нових чланова 

комисија за стандарде 

у односу на стање од 

31.12.2015. године  

 

Извор 04 - сопствени 

приходи 50.000 динара 

3.2.3 Подстицање ангажовања нових 

чланова за рад у комисијама за 

стандарде  

ИСС – Сектори за 

стандарде 

ПКС 

Други и 

четврти 

квартал 

2016. године 

Извештаји о раду 

комисија за стандарде 

 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

3.3 

Периодично организовати обуке за чланове комисија за стандарде ради упознавања са процесима, активностима и правилима 

стандардизације на националном, европском и међународном нивоу 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.3.1 Организовати семинаре за 

председнике и чланове 

комисија за стандарде и сродне 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други и 

четврти 

квартал 

Извештај о 

реализованим 

семинарима  

Буџет РС - редовна средства 
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документе ПКС 2016. године 

3.3.2 Реализовати семинар о учешћу 

у раду техничких комитета 

европских организација за 

стандардизацију CEN и 

CENELEC 

Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

реализацији семинара 

Буџет РС - редовна 

средства/Немачка 

организација за техничку 

сарадњу (GIZ) 

Мера 

3.4 

Припремити пакет мера/олакшица за МСП за приступ стандардима и учествовање у процесу доношења стандарда 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.4.1 Обезбедити правни основ  Министарство 

привреде/ИСС - 

Сектор за заједничке 

послове 

Четврти 

квартал 

2015. године 

„Службени гласник 

РС“ 

Буџет РС - редовна средства 

3.4.2 Израдити план маркетинг 

наступа ка МСП  

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

ИСС - Донет 

маркетинг план за 

2016. годину  

Буџет РС - редовна средства 

3.4.3 Израдити акт о накнадама за 

стандарде и израдити ценовник 

за пружене услуге 

 

 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Други 

квартал 

2016. године 

ИСС – Донете измене 

акта о накнадама за 

стандарде и ценовник 

за пружене услуге 

Буџет РС - редовна средства 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4 - УСПОСТАВИТИ ОДРЖИВ СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРЕВОДА ПРИОРИТЕТНИХ 

МЕЂУНАРОДНИХ И ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА НА СРПСКИ ЈЕЗИК РАДИ ДОНОШЕЊА ОДГОВАРАЈУЋИХ СРПСКИХ 

СТАНДАРДА 

Мера 

4.1 

Дефинисати критеријуме за идентификовање приоритетних стандарда које треба преводити на српски језик (на основу захтева 

и планова надлежних органа, захтева привредних субјеката, тражње за стандардима и др.) 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.1.1 Преиспитати постојеће 

критеријуме који се односе на 

идентификовање приоритетних 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

Други 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

преиспитивању  

постојећих 

Буџет РС - редовна средства 
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стандарда критеријума 

4.1.2 Преиспитати QMS процедуру за 

набавку превода стандарда 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

Други 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

преиспитивању 

процедуре 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

4.2 

Појачати капацитет ИСС за превођење стандарда и континуирано едуковати запослене 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.2.1 Организовати курс за учење 

енглеског језика за запослене 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

реализацији курсева 

Извор 04 - сопствени 

приходи 50.000 динара 

4.2.2 Организовати интерне обуке за 

запослене у вези са применом 

Интерних правила 

стандардизације (1 и 3) 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

реализованим обукама 

 

 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

4.3 

Одржавати и унапређивати електронску базу стандардизованих термина за потребе превођења међународних и европских 

стандарда 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.3.1 Идентификовати преостале  

српске терминолошке стандарде 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Први 

квартал 

2016. године 

Број идентификованих 

терминолошких 

стандарда 

Буџет РС - редовна средства 

4.3.2 Извршити ексцерпцију 

терминолошке грађе  

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Припремљен 

материјал за унос у 

терминолошку базу 

Извор 04 - сопствени 

приходи 20.000 динара 

4.3.3 Унети термине, дефиниције 

термина и остале податке у 

терминолошку базу 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Број унетих података  Буџет РС - редовна средства 

Мера 

4.4 

Подстицати заинтересоване стране да својим ресурсима преводе стандарде који су им потребни и да преведене стандарде 

достављају ИСС 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 
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4.4.1 Идентификовати 

заинтересоване стране које 

користе неауторизоване 

преводе српских стандарда за 

своје потребе и успоставити 

контакте са њима 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

ПКС 

Други 

квартал 

2016. године 

Достављени преводи 

стандарда од стране 

заинтересованих 

страна 

Извор 04 - сопствени 

приходи 50.000 динара 

4.4.2 Промовисати и подстицати 

превођење стандарда од стране 

заинтересованих страна на 

различитим скуповима 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

ПКС 

2016. година Извештај о обављеним 

промотивним 

активностима 

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

Мера 

4.5 

Обезбедити пројекте техничке подршке за превођење стандарда 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.5.1 Одржавање састанака са 

надлежим министарствима 

посредством Министарства 

привреде, у циљу 

идентификовања могућности за 

превођење стандарда  

 

Министарство 

привреде/ ИСС 

Други 

квартал 

2016. 

године 

Број одржаних 

састанака / Извештај о 

реализацији годишњег 

програма рада 

Буџет РС - редовна средства 

4.5.2 Анализирати могућности за 

аплицирање за пројекте 

техничке помоћи 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

Други 

квартал 

2016. године 

Израђена анализа Буџет РС - редовна средства 

Мера 

4.6 

Успоставити стабилан систем финансирања трошкова превођења међународних и европских стандарда из буџета Републике 

Србије, као и из алтернативних извора прихода ИСС 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.6.1 Покренути иницијативу  за 

одржавање састанка са 

Министарством финансија ради 

успостављања буџетског фонда 

за финансирање превођења 

Министарство 

привреде/ИСС – 

Сектор за заједничке 

послове 

Други 

квартал 

2016.  

Одржан састанак Буџет РС - редовна средства 
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стандарда 

4.6.2 Успостављање нових 

делатности као могући извор за 

финансирање превођења 

стандарда 

ИСС – Сектор за 

заједничке послове 

Четврти 

квартал 

2016. године 

ИСС – Донет акт о 

организацији и 

систематизацији 

радних места; 

потписани анекси 

уговора о раду. 

Извор 04 - сопствени 

приходи 1.250.000 динара 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5 - УВОЂЕЊЕ НОВИХ УСЛУГА И ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПРУЖАЊУ СВИХ УСЛУГА ИСС 

Мера 

5.1 

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, број 46/15), ускладити 

оснивачки акт и Статут ИСС 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.1.1 Донета Одлука о изменама и 

допунама оснивачког акта ИСС 

Министарство 

привреде/ИСС - 

Сектор за заједничке 

послове 

Четврти 

квартал 

2015. године 

Објављена одлука у 

„Службеном гласнику 

РС 93/2015“ 

Буџет РС - редовна средства 

5.1.2 Донети Статут ИСС ИСС – Скупштина/ 

Управни 

одбор/Сектор за 

заједничке послове  

Други 

квартал 

2016. године 

Објављен статут у 

„Службеном гласнику 

РС“ 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.2 

Образовати нове организационе јединице ИСС 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.2.1 Извршити унутрашњу 

реорганизацију (веза са 1.3.1) 

ИСС – Управни 

одбор / Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донесен акт и  

прибављена 

сагласност 

Министарства 

привреде 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.3 

Континуирано побољшавати одговарајуће интерне процесе и процедуре 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 
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провере финансијских средстава 

5.3.1 Израдити ревизију интерних 

правила стандардизације 

ИСС – Сектори за 

стандарде/Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Ревидирана (или ново 

издање) Интерна 

правила 

стандардизације 

Буџет РС - редовна средства 

5.3.2 Преиспитати постојеће и 

израдити нове интерне 

процедуре QMS  

ИСС – Сектори за 

стандарде  

Четврти 

квартал 

2016. године 

Израђене процедуре/  

Извештај о 

приспитивању 

постојећих и изради 

нових процедура 

Буџет РС - редовна средства 

5.3.3 Извршити преиспитивање 

интегрисаног система 

менаџмента 

ИСС – Сектори за 

стандарде  

Четврти 

квартал 

2016. године 

Извештај са 

преиспитивања  

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.4 

Јачање капацитета ИСС и обезбеђење услова за пружање услуга сертификације 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.4.1 Идентификовати задужења у 

оквиру сертификационог тела 

 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

 

Други 

квартал 

2016. године 

Успостављање 

документације о 

наведеним 

активностима 

Буџет РС - редовна средства 

5.4.2 Идентификовати 

оспособљеност особља и 

успоставити програм обуке 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

 

Други 

квартал 

2016. године 

Припремљени 

документација о 

оспособљености 

особља и програм 

обуке 

Сопствени приходи 

250 000,00 динара 

5.4.3 Идентификовати и   

израдити документацију 

потребну за функционисање 

сертификационог тела  

ИСС – Сектори за 

стандарде  

 

Други 

квартал 

2016. године 

Припремљена 

документација о 

функционисању 

сертификационог тела 

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

5.4.4 Утврдити пословне секторе и 

припремити се за извођење 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

Трећи 

квартал 

Извештај о утврђеним 

пословним секторима 

Буџет РС - редовна средства 
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сертификације јединица.  2016. године и завршеним 

припремама за 

сертификацију 

5.4.5 Припремити и поднети пријаву 

за акредитацију ИСС као 

сертификационог тела за 

системе менаџмента 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Припремљена и 

поднета пријава за 

акредитацију  

Извор 04 - сопствени 

приходи 1.000.000 динара 

Мера 

5.5 

Развити српски знак усаглашености производа, процеса и услуга са српским стандардима као вид добровољног потврђивања 

усаглашености са српским стандардима, донети правила за његову примену 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.5.1 Израдити правила о употреби 

знака усаглашености производа 

са захтевима српских стандарда 

ИСС – Сектори за 

стандарде 

 

Четврти 

квартал 

2016. године 

Израђена правила о 

употреби знака 

усаглашености 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

5.6 

Континуирано спроводити промотивне активности коришћења српског знака усаглашености 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.6.1 Анализирати тржиште са циљем 

утврђивања потенцијалних 

корисника знака усаглашености  

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Припремљена анализа Буџет РС - редовна средства 

5.6.2 Припремити промотивне 

кампање за знак усаглашености 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Извештај о 

припремљеним 

кампањама 

Буџет РС - редовна средства 

5.6.3 Реализовати промотивне 

кампање за знак усаглашености 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

ПКС 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Број кампања 

 

  

 

Извор 04 - сопствени 

приходи 100.000 динара 

Мера 

5.7 

Континуирано оспособљавати кадрове за пружање услуга (техничке и стручне помоћи) јавном и приватном сектору у вези са 

применом стандарда и другим активностима у области стандардизације, уз одговарајуће организационо уређење којим ће се 

избећи потенцијални конфликт интереса 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 
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провере финансијских средстава 

5.7.1 Извршити унутрашњу 

реорганизацију (веза са 1.3.1) 

ИСС – Управни 

одбор/ Сектор за 

заједничке послове 

Први 

квартал 

2016. године 

Донесен акт и  

прибављена 

сагласност 

Министарства 

привреде 

Буџет РС - редовна средства 

5.7.2 Организовати курсеве за 

системе менаџмента, за 

запослене 

ИСС - Сектор за 

заједничке послове 

Трећи 

квартал 

2016. године 

Започет или 

реализован курс – 

План курса /Извештај 

о одржаним курсевима 

у 2016. години 

Извор 04 - сопствени 

приходи 180.000 динара 

Мера 

5.8 

Континуирано унапређивати маркетиншке програме и промотивне капацитете ИСС, укључујући и електронско информисање 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.8.1 Анализирати посећеност 

интернет-странице ИСС-а 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Други 

квартал 

2016. године 

Број посета у току 

дана, месеца, 

кумулативно, 

Извештај о извршеној 

анализи посета сајту 

Буџет РС - редовна средства 

5.8.2 Идентификовати нове 

кориснике електронских вести 

ИСС-а 

ИСС – Сектор за 

информативно-

издавачку делатност 

Први 

квартал 

2016. године 

Дефинисана мејлинг 

листа нових корисника 

Буџет РС - редовна средства 

 

 

АКРЕДИТАЦИЈА 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 - УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ АКРЕДИТАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, УЗ ПРОШИРЕЊЕ ОБЛАСТИ 

РАДА АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ (АТС), У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ, ТЕЛИМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

УСАГЛАШЕНОСТИ (ТОУ) И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Мера 

1.1 

Ојачати компетентност запослених у АТС, кроз повећање броја запослених који имају одговарајуће стручно знање и искуство 

које је неопходно за обављање послова акредитације у складу са захтевима релевантних стандарда и међународних докумената, 
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као и кроз додатно едуковање запослених АТС за поједине области акредитације 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.1.1 Учешће запослених на 

скуповима који се организују у 

земљи или иностранству у 

областима које су у вези са 

услугама оцењивања 

усаглашености које се пружају 

под акредитацијом 

АТС 2016 Извештаји са скупова 

учесника из АТС-а 

сопствена средства 

≈ 50.000 РСД 

1.1.2 Праћење расположивих 

информација за врсте, области 

и акредитације из делокруга 

рада АТС-а, на порталима EA, 

IAF-a и ILAC-a, као и 

акредитационих тела других 

земаља 

АТС 2016 Информисаност 

запослених о 

кретањима и 

трендовима у свету у 

области акредитације 

сопствена средства 

1.1.3 Развој нових и постојећих врста 

акредитације у новим 

областима или за нови обим 

акредитације, према следећим 

стандардима:  

- EN ISO 14065;  

- SRPS EN ISO 15189 + 

SRPS EN ISO 22870; 

- SRPS ISO/IEC 17025 и 

SRPS ISO/IEC 17020; 

- ISO/IEC 27001, према 

SRPS ISO/IEC 17021 + 

SRPS ISO/IEC 27006; 

- SRPS EN ISO 13485; 

- SRPS ISO/IEC 17065... 

АТС 

ПКС 

IV квартал 

2016. 

Објављивање на 

порталу АТС-а 

информације о 

спремности за 

акредитацију према 

стандарду EN ISO 

14065. 

сопствена средства 

≈ 100.000 РСД 
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1.1.4 Акредитација лабораторија 

према стандардима из Ц1 М1 

А4 

АТС IV квартал 

2016. 

Објављивање на 

порталу АТС-а 

информације о 

спремности за 

акредитацију према 

стандардима из А4  

сопствена средства 

≈ 100.000 РСД 

Мера 

1.2 

Унапређење знања и обезбеђење континуираног обучавања, екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата, као и 

запослених унутар АТС за нове врсте и области акредитације, како би се задовољиле потребе привреде и органа државне 

управе 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.2.1 Обука за техничке оцењиваче за 

оцењивање контролних тела. 

Курс обуке са предавачима из 

АТС.  

АТС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеном курсу 

обуке 

сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

1.2.2 Обука запослених из АТС-а за 

оцењиваче за ново издање 

стандарда SRPS ISO 9001:2015 

АТС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеном курсу 

обуке 

сопствена средства 

≈ 150.000 РСД 

1.2.3 Обука запослених из АТС-а за 

оцењиваче за ново издање 

стандарда SRPS ISO 14001:2015 

АТС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеном курсу 

обуке 

сопствена средства 

≈ 150.000 РСД 

1.2.4 Обука запослених из АТС-а за 

оцењиваче за стандард SRPS 

ISO/IEC 27001 

АТС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеном курсу 

обуке 

сопствена средства 

≈ 100.000 РСД 

1.2.5 Oбука зaпослених из ATС у 

вeзи зaхтeвa ISO 14065 и GHG 

зaхтeвa зa aкрeдитaциjу, у 

oргaнизaциjи Mинистaрствa 

пoљoприврeдe и зaштитe 

живoтнe срeдинe и ECRAN 

прojeктa 

АТС I квaртaл 

2016.  

Сертификат о 

завршеном курсу 

обуке 

сопствена средства 

≈ 50.000 РСД 

1.2.6 Обука за предаваче на АТС I квaртaл Сертификати о PTB пројекат / Донација 
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курсевима за водеће и техничке 

оцењиваче за потребе 

акредитације 

2016. завршеним обукама немачке Владе 

1.2.7 Обука за водеће оцењиваче за 

стандард ISO/IEC 17021-1 

ATС II квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеним обукама 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.8 Обука за акредитацију за 

потребе нотификације 

(именовања). Обука за захтеве 

ЕА 2-17 и примену ISO/IEC 

17021 (модули D, E и H) 

ATС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеним обукама 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.9 Основна обука за стандард 

ISO/IEC 17024 

АТС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеним обукама 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.10 Основна обука за стандард 

ISO/IEC 17065 - Сертификација 

производа са географским 

пореклом. 

АТС I квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеним обукама 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.11 Размена искуства са 

националним метролошким 

институтима у вези захтева из 

докумената ILAC P10, ILAC, 

P14 

АТС I квaртaл 

2016. 

Извештај о учешћу на 

скупу 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.12 Учешће експерта са пројекта у 

АТС оцењивању ТОУ за АТЕХ 

директиву, размена искустава, 

разрешење дилема и 

побољшање поступка 

оцењивања АТС за АТЕХ 

директиву 

АТС II квaртaл 

2016. 

Извештај са 

оцењивања ТОУ 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.13 Учешће експерта са пројекта у 

АТС оцењивању ТОУ за MID и 

NAWI директиве, размена 

искустава, разрешење дилема и 

АТС I квaртaл 

2016. 

Извештај са 

оцењивања ТОУ 

PTB пројекат/ Донација 

немачке Владе 



АП2016 

31 

 

побољшање поступка 

оцењивања АТС за MID и 

NAWI директиве 

1.2.14 Учешће експерта са пројекта у 

АТС оцењивању OCS, Subotica. 

Акредитовано ТОУ за 

сертификацију органске 

производње. 

АТС II квaртaл 

2016. 

Извештај са 

оцењивања ТОУ 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

1.2.15 Курс обуке о анализи остатака 

пестицида, тумачење резултата. 

Учесници запослени и 

оцењивачи АТС, као и 

представници заинтересованих 

лабораторија и министарстава. 

АТС II квaртaл 

2016. 

Сертификати о 

завршеним обукама 

PTB пројекат / Донација 

немачке Владе 

Мера 

1.3 

Ревизија процедура АТС са циљем унапређења квалификација оцењивача. Акредитациона тела могу да прилагођавају 

процедуре, кад се за то појави потреба (нпр. е-обуке преко интернета не смеју да представљају доказ сертификационих тела о 

спроведеним годишњим обукама оцењивача) 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.3.1 Год.састанак са оцењивачима 

лабораторија за испитивање 

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

1.3.2 Год.састанак са оцењивачима 

лабораторија за еталонирање 

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

1.3.3 Год.састанак са оцењивачима 

медицинских лабораторија 

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

1.3.4 Год.састанак са оцењивачима 

контролних тела 

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

1.3.5 Год.састанак са оцењивачима 

сертификационих тела за 

сертификацију производа  

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

1.3.6 Год.састанак са оцењивачима 

сертификационих тела за 

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 
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сертификацију система 

менаџмента  

1.3.7 Год.састанак са оцењивачима 

сертификационих тела за 

сертификацију особа 

АТС IV квартал 

2016. 

Извештај са састанка сопствена средства 

≈ 10.000 РСД 

Мера 

1.4 

Континуирано преиспитивати и унапређивати систем менаџмента АТС у складу са захтевима одговарајућих стандарда, 

прописа и докумената међународних организација за акредитацију 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.4.1 Интерне провере АТС IV квaртaл 

2016. 

Извештај о интерној 

провери 

Сопствена средства 

1.4.2 Приспитивање система 

менаџмента од стране 

руководства за 2015. годину 

ATС I квaртaл 

2016. 

Извештај о 

преиспитивању од 

стране руководства 

Сопствена средства 

 

1.4.3 Корективне мере, укључујући и 

измене и допуне у 

документацији система 

менаџмента АТС  

ATС 2016 Регистар 

корективних/превенти

вних/мера за 

побољшање 

Измењени и 

допуњени документи 

система менаџмента 

АТС 

Сопствена средства 

 

1.4.4 Превентивне мере, укључујући 

и измене и допуне у 

документацији система 

менаџмента АТС 

ATС 2016 Регистар 

корективних/превенти

вних мера за 

побољшање/Измењен

и и допуњени 

документи система 

менаџмента АТС 

Сопствена средства 

1.4.5 Мере за побољшање, 

укључујући и измене и допуне у 

документацији система 

АТС 2016 Регистар 

корективних/превенти

вних мера за 

Сопствена средства 
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менаџмента АТС побољшање/Измењен

и и допуњени 

документи система 

менаџмента АТС 

Мера 

1.5 

Унапредити сарадњу АТС са заинтересованим странама, посебно са органима државне управе 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.5.1 Систематска сарадња, размена 

информација и учествовање у 

медијским кампањама са 

министарствима, другим 

државним органима, локалном 

самоуправом, удружењима 

привредника, удружењима 

потрошача и ПКС-ом и другим 

заинтересованим странама за 

акредитацију 

АТС 

ПКС 

2016 Извештаји о учешћу 

на заједничким 

скуповима, 

састанцима и сл. 

Сопствена средства 

 

Мера 

1.6 

Потписивање одговарајућих протокола о сарадњи са доносиоцима техничких прописа у вези са применом тих прописа 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.6.1 Протокол о сарадњи са 

Министарством привреде 

АТС I квaртaл 

2016. 

Потписан протокол Сопствена средства 

1.6.2 Протокол о сарадњи са 

Министарством рударства и 

енергетике 

АТС II квaртaл 

2016. 

Потписан протокол Сопствена средства 

 

1.6.3 Протокол о сарадњи са 

Министарством пољопривреде 

и заштите животне средине 

АТС III квaртaл 

2016. 

Потписан протокол Сопствена средства 

 

Мера 

1.7 

Унапредити информационо-комуникационе капацитете и оптимизовати њихову употребу 
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Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.7.1 Креирање платформе за 

електронске вести (Newsletter) 

АТС - Одсек за опште 

послове 

I квартал 

2016. године 

Број посета интернет 

порталу 

АТС/Годишњи 

извештај о раду АТС 

за 2016. годину и 

Извештај о анализи 

статистичких 

података о посетама 

интернет портала 

Акредитационог тела 

Србије 

≈ 50.000 РСД 

1.7.2 Дефинисање Стратегије за 

коришћење друштвених мрежа 

и креирање налога на истим 

(Linked in, Twitter) 

Одсек за опште 

послове 

II квартал 

2016. године 

Број посета интернет 

порталу АТС-а, број 

обавештених 

корисника и 

објављених 

порука/Годишњи 

извештај о раду АТС-

а за 2016. годину и 

Извештај о анализи 

статистичких 

података о посетама 

интернет портала 

Акредитационог тела 

Србије 

≈ 120.000 РСД 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2 - ЗАДРЖАТИ СТАТУС ПОТПИСНИКА СПОРАЗУМА О ПРИЗНАВАЊУ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ 

СИСТЕМА АКРЕДИТАЦИЈЕ (EA MLA, ILAC MRA И IAF MLA) И ПРОШИРИТИ ОПСЕГ АКТИВНОСТИ АТС КОЈЕ СУ 

МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТЕ 

Мера 

2.1 

Да АТС ради у складу са најбољом међународном праксом и континуирано побољшава интерне процесе и процедуре и 

усклађује свој систем менаџмента са EA, ILAC и IAF препорукама и процедурама 
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Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.1.1 Доследна примена обавезујућих 

документа EA, ILAC-а и IAF-а 

АТС 2016 Извештај о 

преиспитивању од 

стране руководства 

Сопствена средства 

2.1.2 Припрема, усвајање и примена 

докумената система 

менаџмента АТС који су 

настали на основу 

нових/измењених EA, ILAC и 

IAF обавезујућих докумената 

АТС 2016 Извештај о 

преиспитивању од 

стране руководства 

Сопствена средства 

2.1.3 Додатне обуке оцењивача ван 

Плана и програма обука за 

примену докумената система 

менаџмента АТС који су 

настали на основу 

нових/измењених EA, ILAC и 

IAF обавезујућих докумената 

АТС 2016 Потврде о одржаним 

обукама 

Извештај о 

преиспитивању од 

стране руководства 

Сопствена средства 

2.1.4 Информисање ТОУ о изменама 

и евентуално спровођење 

одговарајућих информативних 

семинара у вези примене нових/ 

измењених докумената 

АТС 

ПКС 

2016 Извештај о 

преиспитивању од 

стране руководства 

Сопствена средства 

 

Мера 

2.2 

Активно учешће у раду релевантних међународних и европских организација за акредитацију и допринос усклађивању пракси 

између акредитационих тела и креирању политике у области акредитације 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.2.1 Учeшћe у раду Генералне 

Скупштине, Савета за МЛА и 

сталних  кoмитeтa и рaдних 

групa у oквиру EA, IAF-a и 

ILAC-a 

АТС 2016. (2 x 

годишње ) 

Извештаји са 

састанака учесника из 

АТС-а 

Записи са органа ЕА, 

IAF-a и ILAC-a 

Средства из буџета 

≈ 4.500.000 РСД 
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Мера 

2.3 

Спровођење европских прекограничних правила кроз унапређење сарадње са другим акредитационим телима 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.3.1 Реализација потписаних 

билатералних споразума о 

сарадњи са акредитационим 

телима из региона и шире. 

Размена информација, 

укључујући и међусобне 

састанке. Размена оцењивача за 

потребе акредитационих 

оцењивања. 

АТС 2016 Извештаји са 

заједничких скупова 

Подаци о размени 

оцењивача 

Сопствена средства 

≈ 500.000 РСД 

2.3.2 Потписивање нових 

билатералних споразума о 

сарадњи са акредитационим 

телима из региона и шире 

АТС 2016 Потписани 

билатерални 

споразуми 

Сопствена средства 

 

Мера 

2.4 

Извршити све потребне активности, како би се обезбедило међународно признање еквивалентности српске акредитациј е у 

новим областима 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.4.1 Акредитација ПТ провајдера 

(уколико буде пријаве за 

акредитацију) 

АТС 2016 Додељен сертификат 

о акредитацији 

Сопствена средства 

Мера 

2.5 

Обезбеђење услова да АТС оствари стабилан независан извор финансирања, што је један од услова за пуноправно чланство у 

европским и међународним организацијама за акредитацију (Уредба 765/2008/ЕЗ)  

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.5.1 Веза са свим осталим мерама и 

активностима 

АТС 2016   

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 - ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ЈАВНОСТИ О ЗНАЧАЈУ 

АКРЕДИТАЦИЈЕ 
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Мера 

3.1 

Континуирано спроводити промотивне активности о значају и улози акредитације у штампаним и електронским медијима 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.1.1 Издавање и дистрибуција 

Информатора АТС-а са 

подацима о акредитованим 

ТОУ (on–line) 

АТС - Одсек за опште 

послове 

2016 Интернет страна АТС Сопствена средства 

3.1.2 Израда годишњег извештаја о 

раду на српском и енглеском 

језику (електронски облик) за 

2015. 

АТС - Одсек за опште 

послове 

I квартал 

2016. године 

број посета интернет 

порталу АТС, 

повећање броја 

клијената за нове 

шеме акредитације / 

електронско издање 

Годишњег извештаја о 

раду АТС које се 

објављује на интернет 

порталу АТС и на 

порталу Народне 

библиотеке Србије  

≈ 50.000 РСД (сопствени 

приходи) 

3.1.3 Информатор о раду 

Акредитационог тела Србије 

АТС - Одсек за опште 

послове 

I, II и III  

квартал 

2016. године 

број посета интернет 

порталу АТС-а / 

електронско издање 

Информаторa о раду 

АТС-а  

сопствена средства 

3.1.4 Израда и објављивање 3 броја 

Билтена АТС-а 

АТС - Одсек за опште 

послове 

I, II и III  

квартал 

2016. године 

електронско издање 

Билтена АТС-а које се 

објављује на интернет 

порталу АТС-а и на 

порталу Народне 

библиотеке Србије  

≈ 100.000 РСД 

3.1.5 Објава вести на интернет АТС - Одсек за опште 2016. број посета интернет сопствена средства 
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порталу АТС-а послове порталу АТС-а, 

повећање броја 

клијената за нове 

шеме акредитације и 

повећање броја 

додељених 

акредитација 

/Годишњи извештај о 

раду АТС-а за 2016. 

годину и Извештај о 

анализи статистичких 

података о посетама 

интернет портала АТС 

3.1.6 Писање и слање електронских 

вести (Newsletter) 

АТС - Одсек за опште 

послове 

2016. Годишњи извештај о 

раду АТС-а за 2016. 

годину и Извештај о 

анализи статистичких 

података о посетама 

интернет портала АТС 

сопствена средства 

3.1.7 Објава вести на ново креираним 

налозима на друштвеним 

мрежама (Linked in, Twitter) 

АТС - Одсек за опште 

послове 

2016. Евиденција 

комуникације путем 

друштвених мрежа 

 

сопствена средства 

3.1.8 Објава текстова у часопису 

„Квалитет и изврсност“ и 

другим специјализованим 

часописима 

АТС - Одсек за опште 

послове 

2016. часопис „Квалитет и 

изврсност“ и др. 

сопствена средства 

3.1.9 Учествовање по позиву на 

стручним скуповима, 

семинарима и округлим 

столовима у земљи и 

иностранству 

АТС 

ПКС 

2016 Извештаји запослених 

о учешћу на 

скуповима 

Сопствена средства 
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Мера 

3.2 

Организовати и одржавати едукативне семинаре о захтевима и предностима акредитације у одређеним областима акредитације 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.2.1 Разматрање и доношење одлуке 

Колегијума директора о 

формирању тима за 

организовање и одржавање 

семинара о захтевима и 

предностима акредитације у 

областима у којима се тренутно 

не користе или мало користе 

услуге АТС-а 

АТС I квaртaл 

2016. 

Одлука Колегијума Сопствена средства 

 

3.2.2 Припрема материјала за 

семинар 

АТС I квaртaл 

2016. 

РРТ презентације 

Писани материјали 

Сопствена средства 

≈ 100.000 РСД 

3.2.3 Израда и дистрибуција 

промотивног материјала 

(постери, панои, флајери и 

остали штампани и електронски 

материјали) за потребе 

креирања и реализације 

семинара у циљу јачања свести 

о значају акредитације у 

одређеним  областима 

АТС 

ПКС 

2016. Израђен и 

дистрибуиран 

промотивни материјал 

Сопствена средства 

≈ 150.000 РСД 

3.2.4 Одржавање семинара АТС 

ПКС 

2016. Извештаји о 

одржаним 

семинарима 

Повећање броја 

клијената за нове 

врсте/области 

акредитације, 

повећање броја 

 



АП2016 

40 

 

додељених 

акредитација и 

последично повећање 

броја корисника 

услуга акредитованих 

ТОУ/ интернет портал 

АТС-а, локални 

медији (веб 

презентације и објава 

вести у електронским 

и штампаним 

медијима), Годишњи 

извештај о раду АТС-

а за 2016. годину 

Мера 

3.3 

Организација и спровођење презентација о улози и значају акредитације као најбољег и најефикаснијег начина утврђивања 

компетентности ТОУ, органима државне управе који доносе техничке прописе  

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.3.1 Разматрање и доношење одлуке 

Колегијума директора о 

формирању пројектног тима за 

израду и реализацију пројекта 

за упознавање органа државне 

управе са улогом акредитације 

АТС I квaртaл 

2016. 

Одлука Колегијума Сопствена средства 

 

3.3.2 Идентификација министарстава 

која нису препознала улогу и 

значај акредитације при 

утврђивању компетентности 

ТОУ, а на основу дописа 

Министарства привреде бр. 

011-00-133/2015-07 од 

11.05.2015. 

АТС I квaртaл 

2016. 

Списак министарстава Сопствена средства 
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3.3.3 Израда презентације о улози и 

значају акредитације као 

најбољег и најефикаснијег 

начина утврђивања 

компетентности ТОУ и 

одговарајућег проспектног 

материјала 

АТС 

ПКС 

I квaртaл 

2016. 

РРТ презентација Сопствена средства 

≈ 100.000 РСД 

3.3.4 Презентације одабраним 

министарствима о улози и 

значају акредитације  

АТС II квaртaл 

2016. 

Извештаји о 

одржаним 

презентацијама 

Сопствена средства 

3.3.5 Организација једнодневних 

семинара у сарадњи са 

Институтом за стандардизацију 

Србије (ИСС), Дирекцијом за 

мере и драгоцене метале 

(ДМДМ) и Министарством 

привреде - Сектор за ИК  

АТС 

ПКС 

I, II и III  

квартал 

2016. године 

Извештаји о 

реализованим 

семинарима 

Сопствена средства 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 - ПОВЕЋАЊЕ НИВОА СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ И РЕСУРСА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

УСАГЛАШЕНОСТИ (ТОУ) ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ (ОУ) У СВИМ ОБЛАСТИМА 

АНГАЖОВАЊА, УЗ ПОСЕБАН АКЦЕНАТ НА ОБЛАСТИ ГДЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА И РАЗВОЈА 

ДОМАЋЕ ПРИВРЕДЕ, КАО И У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И РАСТА ИЗВОЗА 

Мера 

1.1 

Подстаћи ТОУ да ојачају организационе, техничко-технолошке и кадровске капацитете како би могла да задовоље захтеве 

домаћег и регионалног тржишта, њихову специјализацију за ОУ изабраних група производа према захтевима релевантних 

техничких прописа, а имајући у виду потребе тржишта и привреде и у сарадњи са свим заинтересованим странама (привредни 

субјекти, доносиоци прописа и органи тржишног надзора); организовати обуке о значају ОУ производа са техничким 

прописима и стандардима за особље ТОУ, као и едукације о секторским захтевима техничких прописа и релевантних српских 

стандарда у областима ангажовања 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор Извор и процена износа 
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провере финансијских средстава 

1.1.1 Одржавање семинара, 

радионица и округлих столова 

(електрична опрема, 

електромагнетска 

компатибилност, машине 

производи за експлозивне 

атмосфере, лична заштитна 

опрема, текстил/обућа, 

лифтови) 

Министарство 

привреде, ИСС, ПКС 

2016 Одржано најмање 

седам 

семинара/радионица/ 

округлих столова у 

2016. години и 

спроведене анкете 

учесника  

Буџет РС - редовна средства  

Пројекат GIZ ACCESS, 

Twinning project - ИПА 2013 

1.1.2 Организација и одржавање 

обуке о примени ревидираног 

Правилника за котрљалне 

лежајеве 

Министарство 

привреде  

ПКС 

Трећи/четвр

ти квартал 

2016.  

Одржана најмање 

једна обука за ТОУ 

Буџет РС - редовна средства 

1.1.3 Организација и одржавање 

обуке о примени ревидираног 

Правилника за плоче иверице 

Министарство 

привреде  

ПКС 

Трећи/четвр

ти квартал 

2016.  

Одржана најмање 

једна обука за ТОУ 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

1.2 

Подстаћи ТОУ да спроводе одговарајуће анализе и обраде статистичих података у сврху дефинисања тржишних потреба и 

потреба привреде у области ОУ као и да ТОУ унапреде сопствени систем управљања квалитетом, нарочито да побољшају 

вештине управљања и маркетиншке способности, унапреде односе са корисницима услуга и развију друге пословне 

активности, ради што бољег позиционирања на тржишту и повећања конкурентности 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.2.1 Одржавање семинара/ 

радионица/округлих столова на 

горе дефинисане теме 

Министарство 

привреде, ПКС 

2016 Одржано најмање три 

семинара/ 

радионице/округла 

стола у 2016. години 

и спроведене анкете 

учесника 

Буџет РС - редовна 

средства, Пројекат GIZ 

ACCESS, Twinning project -  

ИПА 2013 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2 - ПОВЕЋАН БРОЈ ТОУ КОЈА СВОЈУ КОМПЕТЕНТНОСТ ДОКАЗУЈУ АКРЕДИТАЦИЈОМ У 

ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБЛАСТИМА ОУ 
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Мера 

2.1 

Промовисати значај акредитације у поступцима оцењивања усаглашености производа са захтевима техничких прописа којима 

се преузимају европске директиве „Новог приступа”, као најбитнијег елемента нотификације именованих ТОУ ЕК; 

промовисати значај акредитације као битног предуслова да ТОУ, пре свега именована ТОУ, врше испитивања производа, како 

за потребе привреде, тако и за потребе тржишног надзора, нарочито кад је у питању примена института заштитне клаузуле 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.1.1 Припрема материјала и 

одржавање промотивних 

скупова/радионица о значају 

доказивања компетентности 

акредитацијом за поступке 

оцењивања усаглашености са 

захтевима техничких прописа, 

као и о значају акредитације за 

потребе привреде и тржишног 

надзора 

Министарство 

привреде, АТС,  

ПКС 

Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржана најмање два 

промотивна 

скупа/радионице у 

2016. години 

Буџет РС - редовна 

средства, Пројекат GIZ 

ACCESS, Twinning project -  

ИПА 2013, Сопствена 

средства АТС-а. 

Мера 

2.2 

Јачање капацитета ТОУ ради проширења обима акредитације у складу са захтевима прописа и потражњом 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.2.1 Набавка опреме ради јачања 

капацитета ТОУ 

- расписивање тендера 

- евалуација и 

потписивање уговора са 

испоручиоцима 

- Потписивање уговора 

између МП и корисника 

којима се опрема уступа 

на коришћење 

- пријем, инсталација  и 

део обука за коришћење 

Министарство 

привреде,  

ДМДМ 

Четврти 

квартал 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

- Спроведен тендер 

и потписани 

уговори за 12 

ЛОТова 

- испоручен део 

опреме  

 

 

 

 

 

 

Буџет РС - редовна средства 

(10% суфинансирање = 60 

мил. РСД); 

Пројекат ИПА 2013 - 

Набавка опреме за 

унапређење капацитета ТОУ 

(90% ИПА = 4,5 мил. ЕУР) 
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опреме  

2.2.2 Одржавање радионица/ 

округлих столова о значају 

проширивања обима 

акредитације у складу са 

захтевима прописа и 

потражњом 

Министарство 

привреде,  

ДМДМ, ПКС 

Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржане најмање три 

радионице/округла 

стола у 2016. години 

Буџет РС - редовна 

средства, Пројекат GIZ 

ACCESS, Twinning project -  

ИПА 2013 

Мера 

2.3 

Подстаћи ТОУ која спроводе ОУ, укључујући и сертификацију система менаџмента, да формирају on-line базу издатих исправа 

о усаглашености, како у регулисаној, тако и у нерегулисаној области 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.3.1 Припрема материјала и 

одржавање радионица/ округлих 

столова о значају формирања и 

редовног ажурирања on-line 

база издатих исправа о 

усаглашености 

Министарство 

привреде, ПКС 

Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржана најмање 

једна 

радионица/округли 

сто у 2016. години 

Сопствена средства ПКС, 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

2.4 

Подстицати оцењиваче система менаџмента да се специјализацију за одређене области 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

2.4.1 Семинари/радионице за особље 

и екстерне оцењиваче АТС-а о 

значају специјализације 

оцењивача и о техникама 

оцењивања компетентности у 

складу са релевантним 

транспонованим директивама 

ЕУ (веза са ИК елемент 

Акредитација – Ц1 М2) 

АТС Стална 

активност до 

краја 2020. 

године 

Одржана најмање два 

семинара/ радионице 

у 2016. години 

Сопствена средства АТС-а, 

Буџет РС - редовна средства 

Twinning project -  ИПА 

2013 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 - ЈАЧАЊЕ СРПСКИХ ТОУ КАКО БИ ПОСТАЛА РЕГИОНАЛНИ ЛИДЕРИ У ОДРЕЂЕНИМ 

ОБЛАСТИМА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ 
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Мера 

3.1 

Подстицање ТОУ да ојачају организационе, техничко-технолошке и кадровске капацитете како би могла да задовоље захтеве 

међународних и регионалних тржишта 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.1.1 Припрема материјала и 

одржавање семинара/ 

радионица о јачању 

организационих, техничко-

технолошких и кадровских 

капацитета ТОУ 

Министарство 

привреде, ИСС, АТС, 

ПКС 

Стална 

активност до 

краја 2019. 

године 

Израђен материјал и 

одржавање најмање 

два 

семинара/радионице у 

2016. години 

Буџет РС - редовна средства 

Twinning project - ИПА 2013 

Мера 

3.2 

Подстицање заинтересованих испитних лабораторија да се акредитују и учествују у програмима за испитивање 

оспособљености (ПТ шеме), кроз организацију одговарајућих обука и консалтинг за примену SRPS ISO 17043 и организацију и 

спровођење ПТ шема на регионалном нивоу 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.2.1 Одржавање округлих столова о 

програмима за испитивање 

оспособљености (ПТ шеме) 

АТС, ПКС Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржан најмање један 

округли сто у 2016. 

години 

Сопствена средства АТС-а 

3.2.2 Одржавање округлих столова о 

значају примене SRPS ISO 

17043 и организацији и 

спровођењу ПТ шема на 

регионалном нивоу 

АТС, ИСС, ПКС Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржан најмање један 

округли сто у 2016. 

години 

Сопствена средства АТС-а и 

ИСС-а 

Мера 

3.4 

Подстицање ТОУ да препознају свој интерес да се кроз национална удружења (лабораторије, сертификациона тела, контролна 

тела и др.) интегришу у одговарајућа међународна струковна удружења (нпр. Eurolab и Eurochem), ради унапређења квалитета 

услуга испитивања и сертификације, њихове међусобне сарадње и стварања добре пословне праксе, као и успостављања 

ефикасније сарадње са надлежним органима који припремају и доносе прописе, АТС, ИСС, ДМДМ и др. 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

3.4.1 Одржавање округлих столова о 

значају интеграције ТОУ у 

АТС, ДМДМ, ПКС Стална 

активност до 

Одржан најмање један 

округли сто у 2016. 

Сопствена средства АТС-а; 

Сопствена средства ДМДМ; 
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одговарајућа међународна 

струковна удружења 

краја 2018. 

године 

години 

3.4.2 Одржавање округлих столова о 

значају међусобне сарадње ТОУ 

и стварања добре пословне 

праксе 

АТС, ИСС, ПКС Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржан најмање један 

округли сто у 2016. 

години 

Сопствена средства АТС-а и 

ИСС-а 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4 - ОЈАЧАН КАПАЦИТЕТ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ЗА ПРИПРЕМУ И ДОНОШЕЊЕ 

ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, ОДНОСНО ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ОСПОСОБЉЕНОСТИ ТОУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ПОСТУПАКА ОУ,  У СМИСЛУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ПРИМЕНЕ НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ ЕУ И СТО, ПОСЕБНО У ВЕЗИ СА ПРОПИСИВАЊЕМ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА И 

ПРАЋЕЊЕМ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ОУ 

Мера 

4.1 

Усвојити план активности надлежних органа са временским оквирима за усклађивање и спровођење европског законодавства у 

области слободног кретања робе који ће садржати планове за спровођење директива и уредби „Новог и Старог приступа”, као и 

планове јачања институција задужених за њихово спровођење. Овакав план, такође треба да обухвати рокове за уклањање 

препрека у трговини производима који су предмет европских прописа, уз јасно дефинисане надлежности и административне 

капацитете за ефикасно спровођење прописа усклађених са европским законодавством 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.1.1 Одржавање састанака и 

међуресорних консултација у 

вези са израдом Стратегије и 

Акционог плана за усклађивање 

и спровођење европског 

законодавства у области 

слободног кретања робе – 

хармонизовна област 

Министарство 

привреде 

Крај 2016. 

године 

Извештаји са 

одржаних састанака и 

међуресорних 

консултација 

Буџет РС - редовна средства 

4.1.2 Припрема Стратегије и 

Акционог плана за усклађивање 

и спровођење европског 

законодавства у области 

слободног кретања робе - 

хармонизовна област  

Министарство 

привреде; 

Ресорна министарства 

– МГСИ, МРЕ, МЗ, 

МПЗЖС, МУП, 

МТТТ, МО, МКИ 

Крај 2016. 

године 

Нацрт Стратегије и 

Акционог плана, који 

ће садржати планове 

за спровођење 

директива и уредби 

„Новог и Старог 

Буџет РС - редовна средства 
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приступа”, као и 

планове за јачање 

институција и 

администратвиних 

капацитета  

задужених за њихово 

спровођење 

Мера 

4.2 

Јачање стручних капацитета у организационим јединицама задуженим за припрему и израду техничких прописа, кроз 

одговарајуће обуке и едукацију 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.2.1 Едукација запослених у 

органима државне управе у вези 

са припремом, доношењем и 

имплементацијом техничких 

прописа 

МП у сарадњи са: 

МГСИ, МРЕ, МЗ, 

МПЗЖС, МУП, 

МТТТ, МО, МКИ 

Стална 

активност до 

краја 2020. 

године 

Спроведене најмање 

две обуке/округла 

стола у 2016. години; 

Извештај о 

реализацији пројекта  

Буџет РС - редовна средства 

Twinning пројекат ИПА 

2013  

Мера 

4.3 

 

Јачање стручних капацитета у организационим јединицама задуженим за припрему и израду техничких прописа, за 

нотификацију својих прописа према правилима СТО и ЕУ, као и анализу и припрему коментара на нацрте/предлоге 

нотификованих иностраних техничких прописа, уз активно учешће привредних субјеката и њихових удружења 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.3.1 Радионице за запослене у 

органима државне управе на 

пословима нотификације 

техничких прописа према 

правилима СТО и ЕУ 

(Имплементација Уредбе о 

поступку пријављивања 

техничких прописа којом је 

преузета Директива ЕУ 

2015/1535) 

МП III-IV 

квартал 

2016. године 

Извештај са одржане 

радионице у 2016. 

години; Извештај о 

реализацији пројекта 

Буџет РС - редовна средства 

Twinning пројекат ИПА 

2013 

4.3.2 Округли столови о значају МП 2016. Извештај са одржаног Буџет РС - редовна средства 
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укључивања привредника у  

давање коментара на 

нотификоване техничке 

прописе, према правилима СТО, 

ЦЕФТА и ЕУ 

округлог стола у 

2016. години 

Мера 

4.4 

Институционализовати и ојачати координативну улогу министарства надлежног за техничке прописе и оцењивање 

усаглашености у односу на доносиоце техничких прописа, органе царине и тржишног надзора, ради равномерног и 

правовременог усклађивања са европским прописима и континуираног преиспитивања изворних српских техничких прописа 

који неће стварати непотребне техничке препреке у трговини.  

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.4.1 Јачање кадровске структуре МП 

ради координације са другим 

доносиоцима техничких 

прописа 

МП Крај 2016. 

године 

Повећан број стално 

запослених у 

одговарајућој 

организационој 

јединици МП 

Буџет РС - редовна средства 

4.4.2 Иновирање решења о чланству 

у ПГ1, и иновирање Правила и 

процедура за рад ПГ1 

МП Крај 2016. 

године 

Ново решење о 

именовању чланова 

ПГ1, ревидиран 

документ Правила и 

процедуре рада ПГ1 

Буџет РС - редовна средства 

Мера 

4.5 

Доношење и применa Акционог плана који се односи на техничка правила и административне мере за трговину производима у 

нехармонизованој области. АП треба да дефинише улогу и обавезе надлежних министарстава да спроведу анализу тих правила 

и мера и у складу са резултатима анализе, предложе рокове и мере неопходне за потпуно усклађивање са чл. 34-36 TFEU 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.5.1 Припрема основе Акционог 

плана за потпуно усклађивање 

са чл. 34-36 TFEU и спровођење 

правне анализе прописа који су 

предмет АП 

МП, МФ, МГСИ, 

МПЗЖС, МТТТ, МРЕ, 

МУП, МЗ,   

СРБАТОМ,   

АБС, ДМДМ, ИСС  

Четврти 

квартал 

2016. године 

Усвојена Основа и 

листа прописа са 

роковима и мерама за 

уклањање препрека у 

трговини 

Предлог АП 

Буџет РС - редовна средства 
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4.5.2 Припрема и доношење 

Акционог плана за потпуно 

усклађивање са чл. 34-36 TFEU 

– испуњење мерила 1 за 

отварање ПГ 1 

МП Крај 2016. 

године 

Донет Акциони план, 

са роковима и мерама 

за уклањање препрека 

у трговини 

 

Буџет Р.С - редовна 

средства 

Twinning project ИПА 2013-  

Јачање капацитета 

националне инфраструктуре 

квалитета и ОУ 

Мера 

4.6 

Успоставити систем континуираног преиспитивања свих важећих техничких прописа и обезбедити да се свим важећим 

техничким прописима системски управља ради отклањања односно предупређења техничких препрека у трговини 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.6.1 Припрема Стратегије и 

Акционог плана за техничке 

прописе у хармонизованој 

област: веза са 4.1.2 

МП, МГСИ, МРЕ, МЗ, 

МПЗЖС, МУП, 

МТТТ, МО, МКИ 

Крај 2016. 

године 

Припремљен нацрт 

Стратегије и 

Акционог плана 

Буџет Р.С - редовна 

средства 

4.6.2 Доношење Акционог плана за 

техничке прописе у 

нехармонизованој области  

МП, МГСИ, МРЕ, МЗ, 

МПЗЖС, МУП, 

МТТТ, МО, МКИ 

Крај 2016. 

године 

Донет Акциони план Буџет РС - редовна 

средства; 

Twinning project ИПА 2013-  

Јачање капацитета 

националне ИК и ОУ 

4.6.3 Надоградња портала ТЕХНИС, 

апликативног софтвера и база 

података које чине регистре 

везане за техничке прописе са 

могућностима за интерактивну 

електронску комуникацију 

других мин. са МП 

МП II-III квартал 

2016 

објављен иновирани 

портал ТЕХНИС, 

унапређено праћење 

посета и обрада 

статистике о посетама 

порталу 

Буџет Републике Србије - 

редовна средства 

 

4.6.4 Припрема и спровођње интерне 

процедуре МП за обраду 

података из регистара и 

достављање надлежним 

органима у редовним 

временским интервалима (нпр. 

МП, Сектор за ИК -  

Инфоцентар 

децембар 

2016. године 

припремљена интерна 

процедура, број 

застарелих прописа 

(спискова) 

достављених 

надлежним органима 

Буџет РС - редовна средства 
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спискови прописа који се 

позивају на повучене стандарде 

и сл.) 

Мера 

4.7 

Обезбедити правни основ да технички пропис не може бити донет без претходно спроведеног поступка нотификације тог 

прописа 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.7.1 Имплементација иновиране 

Уредбе о поступку 

пријављивања техничких 

прописа којом је у потпуности 

преузета Директива (ЕУ) 

2015/1535 

МП Крај 2016. 

године 

(активност 

се наставља 

у 2017) 

Број пријављених 

техничких 

прописа/ТЕХНИС 

регистар 

Буџет РС - редовна 

средства;  

Twinning project - ИПА 2013 

4.7.2 Спровођење кампање која се 

односи на примену Уредбе о 

поступку пријављивања 

техничких прописа за 

предупређење стварања 

препрека у трговин 

 

МП Крај 2016. 

године 

(активност 

се наставља 

у 2017) 

Најмање две обуке  за 

доносиоце техничких 

прописа,  

Објављени водич и 

смернице за 

пријављивање 

техничких прописа/ 

ТЕХНИС регистар 

Буџет РС - редовна 

средства; Twinning project – 

ИПА 2013 

Мера 

4.8 

Успостављање функционалне мреже контактних тачака за производе ради пружања информација о садржини изворних 

српских техничких прописа 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

4.8.1 Јачање капацитета Инфо центра 

за ТБТ у МП за пружање 

информација о 

нехармонизованим тех 

прописима и за координацију 

рада мреже ПЦП  (Анализа 

постојећег правног и 

МП Четврти 

квартал 

2016. 

Анализа са 

препорукама, 

/Извештаји о раду 

Инфоцентра и 

евиденција  о датим 

информацијама о 

садржини изворних 

Буџет РС - редовна 

средства; 

Twinning project - ИПА 

2013, Компонента 2 
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институционалног оквира са 

препорукама за унапређење и 

размена искустава са 

експертима из Чешке) 

српских техничких 

прописа 

4.8.2 Обуке запослених у 

организационим јединицама 

ресорних министарстава  

- Радионица о основним 

принципима и циљевима 

Уредбе 764/2008 и 

корелације са директивом 

98/34 

- Студијска посета Чешкој 

Републици,  

- Две обуке о нотификицаји 

тех. прописа  

МП, МГСИ, МРЕ, МЗ, 

МПЗЖС, МУП,  

МТТТ, МО, МКИ 

 1 радионица одржана,  

одржана два семинара  

(1 за запослене у 

организационим 

јединицама ресорних 

министарстава 

надлежних за 

техничке прописе и 1 

за привреднике и 

њихове асоцијације) 

Буџет РС - редовна 

средства; 

Twinning project - Јачање 

капацитета националне 

инфраструктуре квалитета и 

ОУ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5 - ПОТПИСИВАЊЕ ACАA СПОРАЗУМА, УКОЛИКО СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ ИДЕНТИФИКУЈУ ДА ЈЕ 

ПОТПИСИВАЊЕ ТАКВОГ СПОРАЗУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СРПСКУ ПРИВРЕДУ 

Мера 

5.1 

Идентификовати групe производа за које би се потписивањем ACАA споразума оствариле предности за српску привреду 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.1.1 Анализа потреба и могућности 

за потписивање АСАА у 

релевантним областима 

техничког законодавства у 

Р.Србији и идентификовање 

група производа за које би 

потписивање ACАA било од 

значаја за српску привреду 

Министарство 

привреде 

Крај 2016. 

године 

Анализа могућности 

за закључивање 

АСАА у области 

лифтова 

кoмплетирана у 2016. 

години 

 

Буџет РС - редовна средства 
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Мера 

5.2 

Промовисати значај именовања ТОУ као предуслова за нотификацију именованих ТОУ ЕК са циљем обезбеђења довољног 

броја именованих ТОУ за оцењивање усаглашености идентификоване групе производа који су предмет ACАA споразума; 

интензивирати обуку именованих ТОУ за будућу нотификацију ЕК 

Број Активност Носилац активности Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

5.2.1 Округли столови, семинари и 

радионице о значају именовања 

ТОУ као предуслова за 

нотификацију именованих ТОУ 

ЕК и интензивирање обуке 

именованих ТОУ за будућу 

нотификацију ЕК 

 

Министарство 

привреде, ПКС 

Стална 

активност до 

краја 2018. 

године 

Одржана најмање два 

округла 

стола/семинара/ 

радионица, у 2016. 

години 

 

Буџет РС - редовна средства 

 

 

ТРЖИШНИ НАДЗОР 

 
ПОСЕБАН ЦИЉ 1 - У ОБЛАСТИ ТРЖИШНОГ НАДЗОРА СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЈЕ ДА СЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ УНАПРЕДИ ТРЖИШНИ НАДЗОР КАКО БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА ОПТИМАЛНА ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИХ 

ПРОПИСА 

Мера 

1.1 

Обезбедити да органи тржишног надзора, имају у свом саставу стручњаке за области надзора за које су задужени (категорије 

производа, техничке и друге захтеве на које се односи технички пропис/врсте ризика) 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.1.1 Анализа потреба ради израде плана обука 

за органе тржишног надзора  како би 

применили захтеве Уредбе 765/2008  

СИДА 

регионални 

пројекат у 

сарадњи са МП, 

МТТТ и другим 

органима 

партнерима у 

крај 

2016.  

Извештај о реализацији 

пројекта 

СИДА пројекат – 

Инфраструктура квалитета у 

земљама Западног Балкана 
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оквиру надлежних 

институција 

Западног Балкана 

1.1.2 Припрема Предлога  пројекта за јачање 

система тржишног надзора 

МТТТ, 

у партнерству са 

Министарством 

привреде 

2016 Припремљен пројектни 

документ 

ИПА 2017 са национално 

контрибуцијом 10% 

 

1,8 мил.Евра 

Мера 

1.2 

Обезбедити специјализацију инспектора који врше тржишни надзор над усаглашеношћу производа са прописаним техничким и 

другим захтевима из техничких прописа, тако да инспектор врши надзор над одређеним бројем техничких прописа који се 

односе на сродне групе производа 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.2.1 Континуирано организовање обука за 

примену: 

- прописа којима су транспоноване 

Директиве LVD, EMC, PPE и GPSD 

- Софтвера - Систем управљања 

информацијама у области тржишног 

надзора 

- Система размене информацијама о 

опасним производима 

- смерница о процени ризика 

- Приручника о квалитету и процедурама, 

укључујућу узимање узорака за 

испитивања 

 

МТТТ у 

партнерству са 

другим оранима и 

оранизацијама у 

области 

инфраструктуре 

квалитета 

 2016  

 

Број радионица/ 

инспектора који су 

похађали обуку 

  

 

Закон о буџету за 2016. 

Мера 

1.3 

Обезбедити континуирану обуку инспектора који врше тржишни надзор над применом техничких прописа и укључивати 

представнике органа тржишног надзора у радне групе за израду техничких прописа и стандарда 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.3.1 Имплементација обука о тржишном 

надзору у оквиру TAIEX инструмената  и 

TAIEX у сарадњи 

са органима 

2016 Број одржаних обука 

и извештаји учесника 

1.ЕК-TAIEX 

2. МТТТ 
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других облика међународне/ регионалне 

сарадње 

тржишног 

надзора, МТТТ 

3.Организатор-позивалац 

 

 

1.3.2 Имплементација (примена) софтвера-МИ 

МИС 

МТТТ-Сектор 

тржишне 

инспекције 

2016 Базе података о 

проверама 

усаглашености и 

безбедности 

производа и 

предузетим мерама: 

бр. провера, бр. 

предузетих 

корективних мера, бр. 

предузетих 

рестриктивних мера 

(повлачење са 

тржишта и/или опозив 

од потрошача) 

ИПА 2010- 

Национална контрибуција 

1.3.3 Континуирано ажурирање и примена 

Приручника квалитета 

МТТТ-Сектор 

тржишне 

инспекције 

2016-

2020 

Бр. процедура 

(минимум 3) у 

области тржишног  

надзора, број чек 

листа (минимум 5) 

ИПА 2010- 

Национална контрибуција 

Мера 

1.4 

Обезбедити да инспектори имају приступ српским стандарима на које се технички прописи позивају, као и едукацију у вези са 

применом тих стандарда 

Број Активност Носилац 

активности 

Рок Показатељ/Извор 

провере 

Извор и процена износа 

финансијских средстава 

1.4.1 Куповина стандарда у области LVD, 

EMC, MD, GPSD, RTTE 

МТТ крај 

2016 

Број стандарда 

доступан 

инспекторима у 

области тржишног 

надзора 

Закон о буџету  за 2016 

200.000,00 РСД 
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Скраћенице:  

 

MЗ- Министарство здравља 

МФ – Минустарство финансија 

МГСИ – Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре 

МПЖС- Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

МТТТ- Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

МРЕ – Министарство рударства и енергетике 

МУП – Министарство унутрашњих послова 

МО – Министарство одбране 

MKИ – Mинистарство културе и информисања 

СРБАТОМ – Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије 

АБС – Агенција за безбедност саобраћаја 

ДМДМ- Дирекција за мере и драгоцене метале 

ИСС – Институт за стандардизацију Србије 

 

 


