
ПРИЈАВА ТЕХНИЧКОГ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивању техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке 

прописе, оцењивање усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10) 

  
Број: 2/15 
 

Датум:24.10.2015. 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд   

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): zoran.bakic@privreda.gov.rs   

3. Назив техничког прописа у припреми и број страна: Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје (18 страна)  

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Закон о техничким захевима за производе и оцењивању 
усаглашености („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009)  

5. Веза са другим прописима: / 

6 Разлози за доношење техничког прописа: Важећа Наредба о обавезном атестирању котљајних лежаја („Службени лист СФРЈ”бр. 
62/83, 85/87, Службени лист СРЈ бр. 12/93 и 68/93) позива се на повучене стандарде у овој области. Нови правилник ће се пoзивати 
на српске стандарде којима су преузети европски и међународни стандарди у овој области. 

7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће): 
HS  тарифа: 8482 

8. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [  ]  Да     [  ]  Не 
 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  Не 

9. Кратак садржај техничког прописа у припреми: 
Овим правилником се  прописују: технички  захтеви и услови који морају бити испуњени за стављање на тржиште односно употребу 
котрљајних лежаја, поступци оцењивања усаглашености; означавање котрљајних лежаја; захтеви које морају испунити тела за 
оцењивање усаглашености; врста и садржај исправе о усаглашености; поверљивост података и заштитна клаузула. 

10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе 
као основа за његову израду: 
SRPS ISO 1132-1, SRPS ISO 1132-2, SRPS ISO 492, SRPS ISO 15, SRPS ISO 104, SRPS ISO 199, SRPS ISO 246,  SRPS ISO 355,  SRPS ISO 1206,  
SRPS ISO 5753-1,  SRPS ISO 5753-2,  SRPS EN ISO 6508-1, SRPS ISO 15242-1, SRPS ISO 15242-2, SRPS ISO 15242-3, SRPS ISO 15242-4 

11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа 
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: 
 

12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 31.12.2015. 

13. Предложени датум примене прописа: 1.7.2016. 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: Наредба о обавезном атестирању котљајних 
лежаја („Службени лист СФРЈ”бр. 62/83, 85/87, Службени лист СРЈ бр. 12/93 и 68/93) 

15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 
   [  ]  Да      [  ]  Не 
 

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

19. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По споразуму ЦЕФТА          [  ]  Дa      [  ]  Нe 
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