На основу члана 34. став 4, члана 35. став 6. и члана 37. став 6. Закона о метрологији
(„Службени гласник РСˮ, број 15/16)
Министар привреде доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИМ ПРОИЗВОДИМА
Члан 1.
У Правилнику о претходно упакованим производима („Службени гласник РСˮ, бр.
43/13 и 16/16) члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Поступак провере испуњености захтева из овог правилиника за претходно упаковане
производе из члана 3. овог правилника који немају знак усаглашености „еˮ, обухвата
проверу:
1) натписа и ознака;
2) захтева за средњу вредност стварне количине претходно упакованих производа у
узорку прописаних у Прилогу 1 одељак 1. овог правилника.
Провера испуњености метролошких захтева од стране Дирекције за мере и драгоцене
метале као надлежног органа, спроводи се у складу са поступком испитивања из Прилога 1
одељак 5. и Прилога 2 овог правилника, изузев поступка провере испуњености осталих
захтева прописаних у Прилогу 1 одељак 4. овог правилника.ˮ
Члан 2.
У Прилогу 1 овог правилника после пододељка 3.3 додају се пододељци 3.4, 3.5 и 3.6
који гласе:
„3.4 Претходно упаковани производи морају да буду произведени, израђени или
приказани на такав начин да се разумно спречи да потрошачи буду у заблуди у односу на
количину производа која је садржана или у односу на натписе и ознаке производа.
3.5 Претходно упаковани производи не смеју да имају лажно дно, бочне зидове,
поклопац или да буду израђени или испуњени, у потпуности или делимично, на начин на
који доводи до преваре купца. Конкавна дна су дозвољена из разлога безбедности.
3.6 Ако претходно упаковани производи имају више од једне главне декларације,
идентитет производа и ознака количине морају бити приказани на свим декларацијама у
складу са захтевима из овог правилника.ˮ
Члан 3.
У Прилогу 2 овог правилника на крају тачке 2.1.1 додаје се реченица која гласи:
„Серија која ће се испитивати мора бити састављена од претходно упакованих
производа који су упаковани на истом месту, исте производне серије и истог типа.ˮ
Табела 3 мења се и гласи:
„Табела 3

Дозвољени број претходно упакованих
производа у узорку који смеју да пређу
вредност дозвољеног негативног
одступања

Узорци

Број претходно
упакованих
производа у серији

Врста
узорковања

Од 100 до 500

Од 501 до 3.200

Број

Укупни

Критеријум

Критеријум

број

прихватања

одбацивања

прво

30

30

1

3

друго

30

60

4

5

прво

50

50

2

5

друго

50

100

6

7

прво

80

80

3

7

друго

80

160

8

9

> 3.200

У подтачки 2.3.2.1 после речи : „добијаˮ додаје се реч: „сеˮ.
Члан 4.
У Прилогу 4 одељак 1. овог правилника речи: „стварна количинаˮ, замењују се
речима: „стварне количинеˮ.
Члан 5.
У Прилогу 6 одељак 5. у ставу 2. овог правилника уместо речи: „обавештењаˮ, треба
да стоји реч: „одобрењаˮ.
Члан 6.
У Прилогу 7 одељак 2. овог правилника став 4. мења се и гласи:
„За мерење се користе мерила која су оверена у складу са Законом о метрологији
(„ Службени гласник РСˮ, број 15/16).ˮ
У тачки 3.1.1 уместо: „ Tg ˮ, треба да стоји:. „Tsˮ , а уместо: „Td ˮ, треба да стоји: „Ti.ˮ.
У подтачки 3.1.1.2 уместо: „ Tg ˮ, треба да стоји:. „Tsˮ.
У подтачки 3.1.1.3 уместо: „Td ˮ, треба да стоји: „Ti.ˮ.
У тачки 3.1.2 после речи: „вредностиˮ, додаје се слово: „ x ˮ, уместо: „ Tg ˮ, треба да
стоји:. „Tsˮ , и уместо: „Td ˮ, треба да стоји: „Ti.ˮ.
У тачки 3.2.2 уместо „ Tg ˮ, треба да стоји:. „Tsˮ , и уместо: „Td ˮ, треба да стоји: „Ti.ˮ.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе, у делу који се односи на
прописивање дозвољених одступања од називних количина, одредбе Правилника о

категоријама, квалитету и декларисању ракије и других алкохолних пића (Службени
гласник РС”, бр. 74/10 и 70/11).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србијеˮ, с тим што се одредба члана 5. овог закона примењује почев
од 1. јануара 2024. године.
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