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Основа

� Закон о метрологији

(‘’Службени гласник РС’’, бр. 30/2010) од 7.  маја 2010 

године;

VIII. ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИ ПРОИЗВОДИ

� Фаза развојног пројекта;



Предмет правилника

- Члан 1 -

Овим правилником ближе се прописују поступак испитивања

претходно упакованих производа ради провере испуњености

метролошких захтева, захтеви за опрему која се користи у надзору

количине претходно упакованих производа, метролошки захтеви које

морају да испуне количине претходно упакованих производа, начин

означавања количина и дозвољена одступања стварних количина

од означених називних количина, величина и облик знака

усаглашености количине претходно упакованих производа, начин

постављања, као и начин документовања усаглашености количине

претходно упакованих производа са метролошким захтевима, као и

метролошки захтеви за мерне боце, допуштена одступања

запремине, као и натписи и ознаке на боцама као мерним посудама. 



ФАЗА 1 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, ПРАВИЛНИЦИ У СКЛАДУ СА НАЈВАЖНИЈИМ

ЕВРОПСКИМ ДИРЕКТИВАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕТХОДНО УПАКОВАНЕ

ПРОИЗВОДЕ;

ФАЗА 2 НАБАВКАОПРЕМЕ;

ФАЗА 3 ПРВА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УПАКОВАНЕ ПРОИЗВОДЕ;

ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА У ОДСЕЦИМА ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР СА 2 ЗАПОСЛЕНА

КОЈИ ИМАЈУ ИСКУСТВА У МЕТРОЛОГИЈИ МАСЕ И ЗАПРЕМИНЕ;

ФАЗА 4 УВОЂЕЊЕ И ПРИМЕНА СМЕРНИЦА WELMEC ВОДИЧА, ВОДИЧ ЗА ПАКЕРЕ, 

ВОДИЧ ЗАНАДЗОР НАДПРЕТХОДНОУПАКОВАНИМПРОИЗВОДИМА;

ПРОЦЕДУРЕ ИСПИТИВАЊА;

ФАЗА 5 РАЗВОЈ МЕТОДА, СПЕЦИЈАЛНЕ МЕТОДЕ (СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ ПРОИЗВОДА), 

МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА ЗАПРЕМИНЕ И ГУСТИНЕ, ЕКСПЕРТИЗЕ У СЛУЧАЈУ

НЕАДЕКВАТНИХУВОЗНИХПРОИЗВОДА;

ФАЗА 6 ОБУКА КАДРА КОЈИ ИЗВОДИ МЕТРОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ И МЕТРОЛОШКИ

НАДЗОР НАДПРЕТХОДНОУПАКОВАНИМПРОИЗВОДИМА; 

ФАЗА 7 ПРОЈЕКТИУОКВИРУ РЕГИОНАИПРОЈЕКТИ УОКВИРУ РАДНЕ ГРУПЕ WG 6; 

ФАЗА 8 СЕМИНАРИ ЗАПАКЕРЕ- ПРОИЗВОЂАЧЕ, УВОЗНИКЕ; 





Усаглашеност са EC директивама

Директиве EC: 76/211/EC, 75/107/EC, 2007/45/EC 



Усаглашеност са директивом 2007/45/EC, Прилог 3.

Правилника;

• 32007L0045

• Directive 2007/45/EC Of the European Parliament and of the Council 

of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for 

prepacked products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 

80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC OJ L 247, 

21.9.2007, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV);



• Директивом 2007/45/ЕC од 5. септембра 2007. године којом се

укидају Директиве 75/106/ЕC и 80/232/ЕC, мења и допуњава

Директива 76/211/ЕC. Једини производи који се морају пунити у

специфицираним називним количинама, без специфицираног

временског ограничења, јесу прописана вина и алкохолна пића. 

Државе чланице ЕУ могу задржати националне специфициране

називне количине за млеко, маслац, суву тестенину и кафу до 11. 

октобра 2012. године, а за шећер до 11. октобра 2013. године. 



Члан 7 

• Производи из одељка 1. Прилога 3 - Распон називних количина

претходно упакованих вина и алкохолних пића, који је одштампан уз

овај правилник и чини његов саставни део, а који су претходно

упаковани у распону количине из тог одељка, стављају се на тржиште

само ако су њихове називне количине у складу с тим одељком. 

– У случају када два или више претходно упакованих производа из става

1. овог члана чине вишеделно паковање, за сваки појединачни

претходно упаковани производ из тог вишеделног паковања важе

називне количине из Прилога 3 одељак 1. овог правилника. 

– У случају када је претходно упаковани производ састављен од два или

више појединачних претходно упакованих производа који нису

намењени за појединачну продају, за тај претходно упаковани

производ важе називне количине из Прилога 3 одељак 1. овог

правилника, које се не примењују на појединачне претходно упаковане

производе од којих је тај производ састављен.



Прилог 3 

РАСПОН НАЗИВНИХ КОЛИЧИНА ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИХ

ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

1. Производи из Табеле 7 овог прилога стављају се на тржиште као

претходно упаковани производи само ако су њихове називне

количине изражене у јединицама запремине (називна количина у

ml) у складу са називним количинама из те табеле. 

2. Производи из одељка 1. овог прилога имају значење дефинисано

прописима којима се уређују захтеви за квалитет и други захтеви за

вина и алкохолна пића.



Табела 7 



Правилници који се стављају ван снаге:

правилници који се стављају ван снаге;

Даном ступања на снагу овог правилника

престају да важе, у делу који се односи на

прописивање дозвољених одступања од

називних количина, одредбе следећих

прописа: 



• 1) Правилника о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Службени лист

СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник и 58/95 и "Службени лист СЦГ", бр. 56/03 - др. правилник, 

4/04 - др. правилник и 12/05 - др. правилник); 

• 2) Правилника о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду и

стону воду ("Службени лист СЦГ", број 53/05); 

• 3) Правилник о квалитету и другим захтевима за бомбонске производе ("Службени лист СЦГ", број 63/04); 

• 4) Правилника о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге масне

намазе, мајонез и сродне производе ("Службени лист СЦГ", број 23/06); 

• 5) Правилника о квалитету и другим захтевима за освежавајућа безалкохолна пића ("Службени лист СЦГ", 

број 18/06); 

• 6) Правилника о квалитету и другим захтевима за пиво ("Службени лист СЦГ", бр. 36/04 и 39/05); 

• 7) Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ("Службени гласник

РС", број 31/12); 

• 8) Правилника о квалитету и другим захтевима за сенф ("Службени лист СРЈ", број 3/01 и "Службени лист

СЦГ", бр. 56/03 - др. правилник и 4/04 - др. правилник); 



• 9) Правилника о квалитету и другим захтевима за какао производе, чоколадне производе, 

производе сличне чоколадним и крем - производе ("Службени лист СЦГ", број 1/05); 

• 10) Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих

теста ("Службени лист СРЈ", број 52/95 и "Службени лист СЦГ", бр. 56/03 - др. правилник и 4/04 -

др. правилник); 

• 11) Правилника о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина ("Службени лист СФРЈ", 

бр. 4/85 и 84/87 и "Службени лист СЦГ", бр. 56/03 - др. правилник и 4/04 - др. правилник). 

• 12) Правилника о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и

снек производе ("Службени лист СЦГ", број 12/05); 

• 13) Правилника о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на

бази меда и других пчелињих производа ("Службени лист СЦГ", број 45/03); 

• 14) Правилника о квалитету и другим захтевима за сирће ("Службени лист СРЈ", број 17/02 и

"Службени лист СЦГ", бр. 56/03 - др. правилник и 4/04 - др. правилник); 

• 15) Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура ("Службени гласник РС", бр. 

33/10 и 69/10); 

• 16) Правилника о метролошким захтевима и поступку испитивања претходно упакованог чаја, 

биљног чаја и њихових производа, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа

("Службени гласник РС", број 91/12). 



Претходно упаковани производ који је упакован у називним

количинама и чија је називна количина означена и

одређена у складу са прописима из члана 14. овог

правилника, може се ставити на тржиште

најкасније до 1. јануара 2016. године. 

правилници који се стављају ван снаге;

-ЧЛАН 15-

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ



Претходно упаковани производи
изражени у јединицама масе или запремине

(претходно упаковани производи означени знаком

усаглашености „е“, и претходно упаковани

производи који немају знак усаглашености „е“);



Претходно упаковани производи изражени у јединицама

масе или запремине

-Члан 3-

Овај правилник се примењује и на претходно упаковане производе

изражене у јединицама масе или запремине који су намењени за

продају у истим називним количинама чије вредности: 

1) су једнаке вредностима које је пакер унапред одредио; 

2) су изражене у јединицама масе или запремине; 

3) нису мање од 5 g или 5 ml и нису веће од 10 kg или 10 L.



• Претходно упаковани производи из члана 3. овог правилника стављају

се на тржиште Републике Србије слободно и без икаквих ограничења

само ако су њихове називне количине означене тачно, јасно и

недвосмислено, као и ако је одступање стварних количина од тако

означених називних количина у складу са захтевима из овог

правилника и закона којим се уређује метрологија. 

• Претходно упаковани производи из става 1. овог члана, могу се

означити знаком усаглашености из пододељка 3.3. Прилога 1, који

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

• Претходно упаковани производи из става 2. овог члана који се

означавају знаком усаглашености, ради провере испуњености

метролошких захтева подлежу поступку испитивања из Прилога 1

одељак 5. овог правилника и Прилога 2, који је одштампан уз овај

правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4 





Поступак провере испуњености захтева из овог правилника за

претходно упаковане производе из члана 3. овог правилника који

немају знак усаглашености "е", обухвата проверу: 

1) натписа и ознака; 

2) минимума са негативним одступањем, под којим се подразумева

да стварна количина сваког претходно упакованог производа који

нема ознаку "е" мора бити у складу са називним количинама и

одступањима из Прилога 1 пододељак 2.2. Табела 1 овог

правилника, при чему се не примењују захтеви за средњу

вредност стварне количине из Прилога 1 пододељак 1.1. овог

правилника. 

Члан 5



• Захтеви за претходно упаковане производе који нису означени

знаком "е“, државе чланице имају следеће опште захтеве за

претходно упаковане производе који нису означени знаком "е" (могу

постојати изузеци ):

- Минимум без дозвољеног одступања – количина производа у

сваком претходно упакованом производу мора бити једнака или

већа од називне (означене) количине;

- Минимум са негативним дозвољеним одступањем – количина

производа у сваком претходно упакованом производу мора бити у

оквиру дозвољеног негативног одступања, али нема захтева за

просек

- Средња вредност - 3 захтева у ОIML R 87:2004;



• Минимум са негативним дозвољеним одступањем – количина

производа у сваком претходно упакованом производу мора бити у

оквиру дозвољеног негативног одступања, али нема захтева за

просек ОДНОСНО....Члан 5

Поступак провере испуњености захтева из овог правилника за

претходно упаковане производе из члана 3. овог правилника који

немају знак усаглашености "е", обухвата проверу: 

1) натписа и ознака; 

2) минимума са негативним одступањем, под којим се подразумева

да стварна количина сваког претходно упакованог производа који

нема ознаку "е" мора бити у складу са називним количинама и

одступањима из Прилога 1 пододељак 2.2. Табела 1 овог

правилника, при чему се не примењују захтеви за средњу

вредност стварне количине из Прилога 1 пододељак 1.1. овог

правилника. 

Претходно упаковани производи
изражени у јединицама масе или запремине који немају

знак усаглашености „е“) ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ



Пpилог 1 / Основне одредбе

У свим поступцима провере количине претходно упакованих

производа које су изражене у јединицама запремине, стварна

количина се одређује тако што се вредности мере на температури од

20°C или се коригују до температуре од 20°C, која год да је

температура на којој се обавља паковање или провера. 

*Ово правило се не односи на дубоко замрзнуте или замрзнуте

производе, чија је количина изражена у јединицама запремине. 



Називна количина производа Qn

у g илиml

Дозвољено негативно одступање

у % Qn g илиml

5 до 50 9 -

50 до 100 - 4,5

100 до 200 4,5 -

200 до 300 - 9

300 до 500 3 -

500 до 1000 - 15

1000 до 10 000 1,5 -

Табела 1
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