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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

- стварање услова за подизање конкурентности домаћих

произвођача вага са неаутоматским функционисањем

-усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ

Национални програм интеграције Републике Србије у Европску

унију

-преузете обавезе Републике Србије из Споразума о стабилизацији

и придруживању, које се нарочито односе на слободан проток роба

- хармонизација техничког законодавства Републике Србије са

техничким законодавством ЕУ са циљем уклањања непотребних

техничких препрека за трговину



УСАГЛАШЕНОСТ СА ЕВРОПСКОМ РЕГУЛАТИВОМ 

- Директива број 2009/23/ЕЗ Европског парламента и Савета од
23 априла 2009. године која се односи на ваге са неаутоматским
функционисањем (NAWI)

- Директива број 2009/34/ЕЗ Европског Парламента и Савета од
23. априла 2009. која се односи на заједничке одредбе за мерне
инструменте и методе метролошке контроле

-референтни прописи ЕУ у области техничког законодавства, а
нарочито Одлука Европског парламента и Савета о
заједничком оквиру за трговање производима (768/2008/EC),

- решења у упоредној правној пракси у региону.
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NAWI

- директива тзв. новог приступа

- само битни захтеви који се односе на пројектовање и израду вага

са неаутоматским функционисањем,

- детаљни захтеви садржани су у хармонизованим (европским)

стандардима који „подржавају” директиву (ЕN 45501)

- оцењивање усаглашености спроводе нотификована тела

(Нандо база)
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ПРАВИЛНИК О ВАГАМА СА НЕАУТОМАТСКИМ 
ФУНКЦИОНИСАЊЕМ (17/13)

-Прописује:
- битне захтеве за ваге са неаутоматским функционисањем који се
односе на пројектовање и израду вага са неаутоматским
функционисањем и компоненти у тим вагама,

- садржину техничке документације;

- поступке за оцењивање усаглашености;

- знак усаглашености и означавање усаглашености;

- захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да
би било именовано;

- прелазни период (двојна примена)
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ПРАВИЛНИК О ВАГАМА СА НЕАУТОМАТСКИМ 
ФУНКЦИОНИСАЊЕМ

нова решења

-Прописани су само битни захтеви који се односе на пројектовање и
израду вага са неаутоматским функционисањем, а детаљни захтеви
садржани су у српским стандардима којима се преузимају
хармонизовани (европски) стандарди (SRPS ЕN 45501)

-Именована тела као субјекти који поред ДМДМ спроводе оцењивање
усаглашености,

-Нове врсте исправа о усаглашености (сертификат о испитивању
типа), као и начину доказивања усаглашености која се огледа у
добровољној примени српских стандарда којима се преузимају
хармонизовани (европски) стандарди из ове области

- двојна примена у прелазном периоду
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