
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

 
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу 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, 

114/2015) 

  
број  

Датум: 08. Октобар, 2019. 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса):  
Министарство здравља, Немањина 22-26 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): 
Горан Стаменковић, goran.stamenkovic@zdravlje.gov.rs  

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: 
Правилник о безбедности играчака (Rulebook on safety of toys) -  20 странa 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: 
На основу члана. 16. став 1. тачка 2) Закон о предметима опште употребе („Сл. гласник РС“, бр. 25/19) 

5. Веза са другим прописима:  
прописи који уређују област козметичких производа, област материјала и предмета у контакту са храном, област техничких 
захтева за производе и оцењивање усаглашености, област хемикалија, област тржишног надзора, област опште 
безбедности производа 

6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): 
Постојећи Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет није 
у довољној мери усклађен са одредбама релевантних ЕУ прописа у области безбедности играчака и у складу са обавезама које смо 
преузели потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању/ 
The existing Rulebook is not sufficiently in line with the provisions of the relevant EU regulations in the field of toy safety and in accordance 
with the obligations we have assumed, by signing the Stabilization and Association Agreement  

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): 
Играчке - јесу производи који су пројектовани или намењени, искључиво или не, за игру деце до 14 година  
 

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

 
 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 

9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): 
Овим правилником утврђују се правила о безбедности играчака и њиховом слободном кретању на тржишту, а у сврху обезбеђења 
високог нивоа заштите живота и здравља људи / 
This regulation lays down rules on the safety of toys and their free movement on the market, with a view to ensuring a high level of 
protection of life and human health 

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 EN 71-1:2018 
SRPS EN 71-2:2014 
SRPS EN 71-3:2018 
SRPS EN 71-4:2014 
SRPS EN 71-5:2016 
SRPS EN 71-7:2018 
SRPS EN 71-8:2018 
SRPS EN 71-12:2017 
SRPS EN 71-13:2014 
SRPS EN 71-14:2019 
SRPS EN 62115:2008 
SRPS EN 62115:2008/A2:2013 
SRPS EN 62115:2008/A11:2013 
SRPS EN 62115:2008/A12:2015 

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. Октобар, 2019. 

mailto:goran.stamenkovic@zdravlje.gov.rs


13. Предложени датум примене прописа: 
Даном ступања на снагу, уз обавезу субјеката пословања да своје пословање ускладе са прописом у року од 12 месеци од дана 
стуипања на снагу истог 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:  
одредбе чл. 84-100. Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 
промет („Службени лист СФРЈ”, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91) 

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

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

 

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

 

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

19. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

  
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 


