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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ



ЕРП-Програм економских реформи

• Кључни стратешки документ Владе Р. Србије - „Rolling“ документ 

• Програмирање одрживог и инклузивног економског раста

• Структурне реформе - 24 структурне реформе, 13 области 

• Јавне политике којима се: отклањају препреке за основне покретаче раста, 
омогућава ефикасније коришћење ресурса и продуктивних фактора и 
доприноси стварању равноправније и инклузивније економије



Структурнa реформa 19. Безбедан и 
квалитетан производ – фактор развоја 
индустрије

• 2 компоненте:

• 1. компонента :инструмент финансијске подршке привредним
субјектима - доношење Уредбе о утврђивању програма од стране 
Владе Републике Србије (спровођење поступака оцењивања
усаглашености производа, увођење система квалитета, набавка 
српских стандарда)

• 2. компонента, „Производ-инфо“ - изградња јединственог
дигиталног сервиса ради унапређења информисаности и 
доступности дигиталних услуга у вези са применом техничких
прописа. 



„ Безбедан и квалитетан производ – фактор 

развоја индустрије“

• Циљеви реформе:

• побољшање пословног окружења у Р. Србији

• унапређење транспарентности и предвидивости пословања, 

• смањење трговинских препрека у међународној трговини

• омогућавање ефикасног функционисања Контактне тачке за производе
(Product Contact Point)

• припрема за умрежавање контактних тачака у складу са Уредбом ЕУ 
2019/515



Обавезе према европским и међународним прописима
Directive 2015/1535, Regulation 2019/515, TBT споразум, ЦЕФТА 
споразум

1. Обавеза нотификације техничких прописа у припреми

• Обавезе нотификације и  информисаања ЕУ према Директиви 2015/1535 – по уласку у ЕУ 

• Обавезе нотификације према ТБТ – по уласку у Светску трговинску организацију

• Обавеза нотификације према  ЦЕФТА споразуму – обавеза на снази

2.Обавеза  успостављања и функционисања контактне тачке за производе - Regulation 
2019/515 

• према овој европској Уредби основна улога Контактне тачке за производе:

• Обезбеђивање заинтересованим странама свих неопходних информација које се односе на 
техничке прописе (подаци о надлежним органима за пропис, органима надзора, захтевима за 
производе, техничким правилима, правним лековима у случају спора између привредника и 
надлежних органа). У обавезу није укључено тумачење техничких прописа.

• Све ове обавезе пренете су у потпуности у српску Уредбу о нотификацији и информисању о 
техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима чије се усвајање очекујуе одмах 
по успостављању нове Владе.



„ПРОИЗВОД Инфо“
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ПРОИЗВОД  Инфо - функционалнопсти

• Портал „ПРОИЗВОД-инфо“ као јединствена дигитална приступна
тачка

• Информације (прописи, вести, коментари, промоције, иницијативе, догађаји)

• Административни поступци, односно све услуге - линкови

• Комуникација са другим органима - форме у којима други органи врше унос или 
увоз информација у неки од информационих система МП, АТС, ДМДМ, ИСС

• Модули за комуникацију са порталом еУправа



ПРОИЗВОД Инфо - PCP
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ПРОИЗВОД Инфо – шематски приказ

МП – Сектор КБП ДМДМ ИССАТС
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Надоградња информационих система

• Потпуна дигитализација 
пословања 

• Дигитализовани 
административни поступци 

• Плаћање, идентификација

• Пријем електронских 
поднесака 

• Електронска достава 

• Сервиси са другим 
органима 

• Интеграција са сервисима 
еУправе

Циљна раван



ПРОИЗВОД Инфо – комуникација
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Реализација пројекта „ПРОИЗВОД инфо“

• Анализа потреба и припрема пројектне документације

• Развој софтвера

• Набавка и инсталација хардверске инфраструктуре

• Обуке и промоције



ТЕХНИС – tehnis.privreda.gov.rs

• Tехнис - 2010. 2015. година

• ТЕХНИС обухвата: портал, апликативни софтвер и базу података 
са регистрима 

• Улога: информативна

• Потреба за надоградњом 2020, 2021. година

https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti.html



