
 

 

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14),  

Министарство привреде објављује 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ 

СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ 

 

Одбор за привреду и финансије је на 46. седници, одржаној дана 30. децембра 

2014. године одобрио спровођење јавне расправе о Предлогу стратегије унапређења 

система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године 

(Предлог стратегије) и усвојио Програм јавне расправе на основу кога је Министарство 

привреде спровело јавну расправу. 

 Јавна расправа спроведена је у периоду од 31. децембра до 26. јануара 2013. 

године, а текст Предлога стратегије био je постављен на интернет страници 

Министарства привреде, на порталу Сектора за инфраструктуру квалитета и безбедност 

производа на тржишту и на порталу е-управе. Примедбе на текст Предлога стратегије и 

предлози за његову измену или допуну достављени су путем поште или електронским 

путем. 

Текст Предлога стратегије представљен је и у форми округлог стола који је 

организован дана 22. јануара 2015. године у просторијама Института за 

стандардизацију Србије. 

  Доношењем Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у 

Републици Србији за период 2015-2020. године дефинисаће се 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 инфаструктуре квалитета у Европи и свету. 

Систем инфраструктуре квалитета (ИК), генерално посматрано, подржава развој 

свих грана привреде с обзиром да представља основ за безбедност и квалитет 

производа, у свим фазама, од пројектовања, преко израде до стављања на тржиште, 

односно употребу.  

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.  

Кроз спроведену јавну расправу у израду Предлога стратегије укључили су се и 

други заинтересовани субјекти, представници државних органа, као и еминентни 

стручњаци у области метрологије, стандардизације, акредитације, оцењивања 

усаглашености, тржишног надзора, итд.  

Сви предлози, сугестије и примедбе достављени поштом, електронском поштом и 

изнети на округлом столу су пажљиво размотрени. 

 

Примедбе којe је доставио Институт за стандардизацију Србије су већином биле 

редакцијског карактера и као такве су и прихваћене. Суштинске примедбе су биле 

следеће:  

- Активности ИСС на креирању и одобравању употребе добровољног 

националног знака усаглашености могле би, поред промоције и подизања свести о 



значају стандардизације, да допринесу успостављању стабилног алтернативног извора 

финансирања.  – ИСС је тражио брисање овог дела текста Стратегије, што је одбијено 

јер  предлагач (ИСС) није дао објашњење за брисање текста, а Законом о 

стандардизацији је прописано да ИСС одобрава употребу националног знака 

усаглашености. Такође, већина националних организација за стандардизацију има 

развијен сопствени знак усаглашености са националним стандардима што је један од 

начина за промовисање коришћења стандарда и саме стандардизације те може 

допринети успостављању  још једног алтернативног извора финансирања.  

- формирање маркетиншке јединице, припрема и спровођење маркетиншког плана 

за континуирано спровђење активности на придобијању свих заинтересованих страна, а 

посебно малих и средњих предузећа у Републици Србији, за сарадњу са ИСС-ом...  

ИСС је тражио да се преформулише, али примедба није прихваћена из разлога што је 

један од циљева ИСС-а управо јачање маркетинга ИСС кроз формирање организационе 

јединице која би се бавила само маркетингом.  

- кадровски ојачати капацитете ИСС и обезбедити материјалне услове за пружање 

услуга сертификације система менаџмента – ИСС је тражио уношење текста који се 

односи на материјалне услове, што је одбијено јер се из буџета РС могу финансирати 

само послови везани за стандардизацију, али не и послови сертификације. 

 

Примедба Привредне коморе Србије, Удружења за пољопривреду, прехрамбену и 

дуванску индустрију и водопривреду, Групација лабораторија за испитивање хране и 

хране за животиње, била је следећа: 

- да се у поглављу 3.2.4.2. Лабораторије за испитивања не наводи свеобухватна 

информација о области испитивања. Групација је дала предлог текста који је прихваћен 

и уграђен у текст Стратегије. 

Примедба Центра за заштиту животне средине у ПКС која се односила на 

резултате истраживања Асоцијације привредних комора Европе /Eurochambers/ које је 

реализовала у земљама Западног Балкана пројекат РАСЕ – Партнерство за 

усаглашавање са прописима ЕУ и енергетском ефикасношћу, је прихваћена и текст 

Стратегије је допуњен главним закључцима анализе наведених истраживања. Такође, 

прихваћене су редакцијске примедбе као и примедбе за коришћење усвојених термина 

за називе стандарда за системе менаџмента (званични преводи ИСС). 

 

Проф. др Ратко Узуновић, председник Скупштине Београдске привредне коморе 

за производњу, занатство, трговину и услуге, одао је признање стручњацима 

Министарства привреде који су припремили овај изузетно квалитетан документ за јавну 

расправу, са правилно дефинисаном Визијом и Мисијом. Примедбе које је дао су следеће: 

- да се у оквиру коначне верзије Стратегије укључе Царина и институције тржишног 

надзора (инспекције), јер се само тако у потпуности уређује национално тржиште у складу 

са принципима „јединственог тржишта ЕУ“, уз јасну координацију надлежности – 

примедба је прихваћена и текст Стратегије је допуњен текстом: „Начини сарадње између 

наведених инстиуција биће прецизније дефинисан кроз годишње акционе планове за 

спровођење Стратегије“.  

- У погледу примедбе о оснивању посебног саветодавног тела напомињемо да је 

Предлогом стратегије већ предвиђено да је потребно обезбедити механизам сарадње 

органа државне управе који доносе техничке прописе (којима се преноси европско 

техничко законодавство у домаћи правни систем) са привредом, академским 

институцијама, невладиним сектором и другим заинтересованим странама. Ова 

сарадња треба да има за циљ стварање широке базе експерата који су у стању да својим 

стручним знањем из различитих области ојачају и убрзају процес хармонизације и 

имплементације законодавства у оквиру првог преговарачког поглавља (проток роба) 



као и да допринесу ефикасним и рационалним преговорима са ЕУ како би се остварио 

највећи могући степен заштите интереса привреде Републике Србије.  

  

Прихваћена је примедба Татјане Стаматовић, из Министарства здравља, да треба 
узети у обзир да тржишни надзор не врши само тржишна инспекција, већ инспекције набројане 

у Закону о тржишном надзору. 

 

Примедбе „Стандцерт“ Београд које се односе на дефинисане циљеве нису 

уграђење у текст Предлога стратегије јер ће циљне вредности, рокови, носиоци 

активности на реализацији циљева бити предмет годишњих акционих планова. Предлог 

за додавање циља у области стандардизације и акредитације није прихваћен јер је 

„модернизација и повећање ефикасности рада“ већ предвиђена кроз највећи број мера и 

активности које ће се спроводити ради остварења посебних циљева у наведеним 

областима. Исто се односи и на примедбу која се тиче формирања листе 

сертификационих тела за системе менаџмента јер је у оквиру посебног циља у области 

оцењивања усаглашености ово већ предвиђено. Делимично је прихваћена примедба да 

се бришу речи „сертификација система менаџмента“. Уважавамо примедбе везане за 

јавне набавке, али напомињемо да је унапређење законског оквира за јавне набавке већ 

предвиђено у посебном циљу унапређења оцењивања усаглашености (циљ 2) – 

„изменити Закон о јавним набавкама у делу који се односи на одређивање техничких 

спецификација за производе, ради...“. Примедбе редакцијског карактера су у 

потпуности прихваћене, а остали коментари и сугестије нису предмет Стратегије, те 

нису узете у разматрање. 

Др Милош Јелић, представник „Alfatec“, Ниш, дао је примедбу на формулацију 

која се односи на укидање обавезне примене стандарда, као и примедбу на обухват 

српског система стандардизације, које су прихваћене и уграђене у текст Предлога 

стратегије. Примедба која се односи на „консултантске услуге у ИСС“ је делимично 

прихваћена и извршена је измена формулације.  

Примедба директора „Квалитета“ а.д. Ниш, Владимира Вукашиновића која се 

односи на прве облике институционализованих активности у области стандардизације 

је прихваћена, а примедба која се односи на лабораторије за еталонирање ће бити 

предмет разматрања са ДМДМ.  

 

Остали предлози, сугестије и примедбе дате од стране појединаца нису 

прихваћени из разлога што нису предмет стратегије. 

 

 

 
 

 


