
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: 22.11.2019 године 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство привреде 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Јелена Иванчевић, 
jelena.ivancevic@privreda.gov.rs 

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

допунама правилника о означавању и обележавању текстилних   производа, 7 страна 

Rulebook on Amendments to the Rulebook on marking and labeling of textile products, 7 pages 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: На основу члана 6. став 1. Закона о техничким 

захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), 

 

5. Веза са другим прописима:  Измене и Допуне Правилника о означавању и обележавању текстилних 

производа  ("службени гласник РС", број 1/14). 
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): 

Преузимање захтева Уредбe Европске Комисије 2018/122 од 20. октобра 2017 којом се допуњавају 

прилози I, II, VI, VIII и IX Уредбе (EU) број  1007/2011  

Transposing COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/122 of 20 October 2017 

amending Annexes I, II, VI, VIII and IX to Regulatиon (EU) No 1007/2011 of the European Пarlиament 

and of the Councиl on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of 

textile products 

 
 

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): 

Номенклатура царинске тарифе, ОДЕЉАК XI - ТЕКСТИЛ И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛА 
 

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): 
Уредба (ЕУ) број 1007/2011 захтева обележавање и означавање сировинског састава текстилних производа, испитивања састава се 
спроводе да би се провериле ознаке са етикета. Произвођачи подносе Комисији захтев за увођење новог влакна и предлажу име за 
њега, и полиакрилат као име новог текстилног влакна ће се наћи у прилогу I ове Уредбе. Како би се уједначили методи 
квантитативне анализе мешавина текстилних влакана, наведени су методи у прилогу VIII Уредбе 1007/2011 и модфиковани су 
додавањем полиакрилатног влакна. Такође, у прилог VIII уредбе додат је нови метод квантитативне анализе мешавине полестера и 
одређених других влакана.  
 

Regulatиon (EU) No 1007/2011 requиres labellиng to иndиcate the fиbre composиtиon of textиle 

products, wиth checks beиng carrиed out by analysиs on the conformиty of those products through 

иndиcatиons gиven on the label.  Manufacturer shell submиt to the Commиssиon an applиcatиon to 

иnclude new fиber and propose name for иt, and ‘polyacrylate’ as a new textиle fиbre name shell be иn 

the lиst set out иn Annex I to that Regulatиon. In order to make иt possиble to use unиform methods for 

quantиtatиve analysиs of textиle fиbre mиxtures, test methods set out иn Annex VIII to Regulatиon (EU) 

No 1007/2011 should be amended to иnclude ‘polyacrylate’ fиbre. Furthermore, a new test method for 

https://tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=540
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/odeljak_11.pdf&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=421889&regactid=421889


quantиtatиve analysиs of fиbre mиxtures of polyester and certaиn other fиbres should be added to Annex 

VIII to that Regulatиon. 
 

10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе 
као основа за његову израду: 
 
 

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:  Пропис се позива на стандард  SRПS EN ISO 1833-25 који се 

користи као метод за одређивање садржаја полиакрилата у мешавини влакана. 

12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: до краја 2019 године, ступа на снагу 8 дана од 
dana дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

13. Предложени датум примене прописа: od dana stupanja na snagu 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: / 

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 

 

 Члан 15. Одредбе чл. 15 до 28. ове уредбе не примењују се на техничке прописе у припреми 

којима надлежни органи: 1) усклађују те прописе са обавезујућим актима ЕУ; 

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

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

 

 


