
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

МЕМОРАНДУМ ОРГАНА 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: 

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

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Снежана Ристић, snezana.ristic@mre.gov.rs, 
+381 11 33 46 755, +381 11 36 25 057 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:  

Правилник о техничким и другим захтевима за биогорива и биотечности  

Rulebook on technical and other requirements for biofuels and bioliquids 

4 стране 

 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Члан 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС, број: 36/09”) 

5. Веза са другим прописима: Закон о енергетици („Службени гласник РС, бр. 145/14 и 95/18 - други закон”) 

6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): 

Прописивање квалитета биогорива и биотечности, односно техничких и других захтева које морају да испуњавају биогорива и 
биотечности којa се стављају на тржиште Републике Србије, као и начин оцењивања усаглашености биогорива и биотечности. 

Prescribing the quality of biofuels and bioliquidity, ie technical and other requirements that must be met by biofuels and bioliquids placed 
on the market of the Republic of Serbia, as well as a way of assessing the compliance of biofuels and bioliquids. 

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): 
Трифна ознака: 3826 00 
 

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

 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  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): 

Технички и други захтева које морају да испуњавају биогорива и биотечности којa се стављају на тржиште Републике Србије и начин 
оцењивања усаглашености биогорива и биотечности. 

Тechnical and other requirements that must be met by biofuels and bioliquids placed on the market of the Republic of Serbia an conformity 
assessment of biofuels and bioliquids. 

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 228 - Goriva za motorna vozila – Bezolovni motorni benzin – Zahtevi i metode ispitivanjа (Automotive fuels - Unleaded petrol - 
Requirements and test methods) 

 SRPS EN 590 - Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo — Zahtevi i metode ispitivanja — Izmena 1 (Automotive fuels - Diesel - 
Requirements and test methods) 

 SRPS EN 14214 - Tečni naftni proizvodi – Metilestri masnih kiselina (MEMK) za primenu u dizel-motorima i za potrebe zagrevanja – Zahtevi 
i metode ispitivanja (Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - 
Requirements and test methods) 

 SRPS EN 116 - Dizel-gorivo i ulje za zagrevanje domaćinstva - Određivanje tačke filtrabilnosti (Diesel and domestic heating fuels - 
Determination of cold filter plugging point) 

 SRPS EN 16329 - Dizel-gorivo i goriva za zagrevanje domaćinstva — Određivanje tačke filtrabilnosti — Metoda linearnog hlađenja (Diesel 
and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Linear cooling bath method) 

 SRPS EN ISO 3170 - Nafta i tečni naftni proizvodi - Ručno uzimanje uzoraka (Petroleum liquids - Manual sampling)  

 SRPS EN ISO 3171 - Naftni proizvodi - Automatsko uzimanje uzoraka (Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling) 
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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: крај септембра 2019. 

13. Предложени датум примене прописа: 1. јануар 2020. године 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: 
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива биопорекла („Службени лист СЦГ”, број 23/2006) 

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 Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

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

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

 


