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 Циљ семинара:  

 

 Циљ семинара је да се физичка или правна лица која су одговорна за паковање 

претходно упакованих производа, односно пакери  у Републици Србији упознаjу са 

метролошким захтевима за претходно упаковане производе на основу 

Правилника о претходно упакованим производима ("Службени гласник РС", 

бр. 43/2013). 

Семинар ће обухватити теме које се тичу потребних смерница физичким 

или правним лицима која су одговорна за паковање претходно упакованих 

производа, односно пакерима како да поставе правилно свој контролни систем 

количине и где могу наћи потребне информације.  
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 3. и 4. октобар 2013. године 
 

 

 

 Адреса : Привредна комора Србије, Ресавска 13-15. 

08:30 Регистрација учесника 

09:00-

9:20 

 

Поздравни говор 

Представник Привредне коморе Србије 

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале 

9:20-

10:00 
Правилник о претходно упакованим производима („Службени гласник 

РС“, број 43/13) 

-усаглашеност са EC директивама, предмет Правилника, правилници који 

се стављају ван снаге; 

-усаглашеност са директивом 2007/45/EC, Прилог 3 Правилника; 

-претходно упаковани производи изражени у јединицама масе или 

запремине (претходно упаковани производи са знаком усаглашености „е“, 

и претходно упаковани производи који немају знак усаглашености „е“); 

 -прилог 1. Правилника о претходно упакованим производима; 

мр Бранка Раданов, самостални саветник, Координатор за испитивање и 

надзор над претходно упакованим производима, Дирекција за мере и 

драгоцене метале; 

10:00-

10:45 
℮- означавање претходно упакованих производа и надзор   

-надлежности лица овлашћених за метролошки надзор  над претходно 

упакованим производима у просторијама произвођача и увозника;  

-испуњеност услова за знак усаглашености „е –знак“) –метролошки и 

остали захтеви; 

-метролошки надзор, учесталост, референтно испитивање (Прилог 2), 

интерна контрола произвођача); 

-претходно упаковани производи означени знаком „е“ (означавање, мерна 

опрема, записи, статистички принципи који се односе на контролне 

системе и референтна испитивања); 

 мр Бранка Раданов, самостални саветник, Координатор за испитивање и 

надзор над претходно упакованим производима, Дирекција за мере и 

драгоцене метале; 

10:45 Питања и одговори 

11:00 Пауза за кафу 
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11:15-

11:35 
Претходно упаковани производи код којих је називна количина 

изражена у јединицама дужине, површине односно бројем комада, 

оцеђена маса;  

(Прилог 4. и Прилог 5. Правилника о претходно упакованим производима); 

Крајнингер Вуковић Ружа,  Шеф Одсека за контролу и надзор  Суботица, 

Дирекција за мере и драгоцене метале;  

Тамара Калинић, млађи саветник,  Дирекција за мере и драгоцене метале; 

11:35-

12:30 
Мерне боце  

-метролошки захтеви у складу са Правилником, Прилози 6, 7 и 8 ; 

Љиљана Мићић, самостални саветник, Дирекција за мере и драгоцене 

метале; 

12:30- 

12:45 

Област претходно упакованих производа у делу који се односи на: 

-Закон о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/10 и 10/13); 

-Закон  о заштити потрошача („Службени  гласник РС“, број 73/10); 

-Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, број 79/05); 

- додатну (бесплатну) количину; 

мр Бранка Раданов, самостални саветник, Координатор за испитивање и 

надзор над претходно упакованим производима, Дирекција за мере и 

драгоцене метале; 

12:45-

13:00 
Питања и одговори 

13:00-

14:00 
Пауза за ручак 

14:00-

15:00 
Радионица –претходно упаковани производи; 

мр Бранка Раданов, Ружа Крајнингер Вуковић, Бошко Стефановић, Душан 

Јовановић, Александар Костић, Тамара Калинић, и Светлана Митровић, 

Дирекција за мере и драгоцене метале; 

15:00-

15:15 
Питања и одговори 

15:15 Пауза за кафу 
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15:30-

16:15 

Смернице пакерима и увозницима у вези са претходно упакованим 

производима означеним знаком усаглашености ‘’е -знак’’: 

- Подесни поступци који омогућавају да прет.упак.производи 

означени знаком ‘’е’’ задовољавају захтеве Правилника; 

- обавезе пакера и увозника-битне информације које се односе на 

контролни систем количине;  

- методе мерења; 

- одређивање масе, додатни критеријуми за употребу вага са 

неаутоматским функционисањем, додатни критеријуми за употребу 

аутоматских контролних вага, додатни критеријуми за употребу 

аутоматских дозирних вага; 

- одређивање запремине; 

- одређивање густине; 

- тумачење мерења, мере после вредновања процеса, одговорности, 

записи; 

 

Душан Јовановић, Бошко Стефановић, Светлана Митровић, Тамара 

Калинић, Александар Костић 

16:15-

16:30 

Завршне препоруке и затварање семинара  

 

 

 


