ЕУ ПРОЈЕКАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКО ОЗНАЧАВАЊЕ И ЕКО-ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА
Јавни позив телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) за учешће у пројекту ЕУ за
енергетско означавање и еко-дизајн производа
У оквиру пројекта ЕУ за енергетско означавање и еко-дизајн производа – Пројекат
“Успостављање и јачање капацитета тела за оцењивање усаглашености производа са
директивом о енергетском означавању производа и еко-дизајн директивом” заједно са
Министарством рударства и енергетике Републике Србије објављује Јавни позив телима за
оцењивање усаглашености (ТОУ) за учешће у реализацији пројекта.
1. Сврха позива
Сврха Јавног позива је да се упути позив свим ТОУ са територије Републике Србије које
сматрају да испуњавају критеријуме (наведене у даљем тексту) за учешће у реализацији
пројекта. Након окончања процеса одабира између пријављених кандидата, пројекат ће са
изабраним телима закључити споразуме на основу којих ће она бити обучена за примену
Еко-дизајн директиве и Директиве о енергетском означавању производа и добити техничку
помоћ за успостављање лабораторијских капацитета од стране међународних и домаћих
експерата. Поред тога, ТОУ која задовоље све критеријуме и буду изабрана биће укључена
у фазу испитивања одабраних категорија производа, у сврхе тржишног надзора.
2. Која тела за оцењивање усаглашености се могу пријавити?
Сва ТОУ која су регистрована код Агенције за привредни регистар као привредни субјекти
или су део неког (већег) регистрованог привредног субјекта који тренутно обављају послове
оцењивања усаглашености техничких производа у Републици Србији, а чији рад тренутно
није привремено обустављен нити су несолвентна или у банкротству, што је ближе
дефинисано у тачки 2.3.3. "Критеријуми за искључење" које је утврдио DEVCO PRAG за
финансијске и уговорне поступке (Верзија 2016.0 – 15. јануар 2016.) који се односе на
испуњавање критеријума за избор. (линк DEVCO PRAG:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions.do;JSESSIONID_PUBLIC=gXaPRYv_pm
w46n725bYOPh1zAEVKK2g-dVRwDN40w1Gm1SNU6pRh!1181908874
3. Критеријуми за избор тела за оцењивање усаглашености
Критеријуми за избор ТОУ (лабораторија) за обављање верификационих испитивања
одабраних категорија производа засниваће се на следећим параметрима:
а) Познавање и искуство у испитивању производа који утичу на потрошњу
енергије:
• Број категорија производа који утичу на потрошњу енергије које ТОУ познаје и има
искуство у испитивању, контролисању и сертификацији њихових компоненти
б) Техничке способности:
• Статус акредитације испитивања производа
• Број запослених који су оспособљени за испитивање производа
• Опрема за испитивање производа који утичу на потрошњу енергије (у властитом
поседу или потребна за испитивање – могућност закупа опреме или поседа опреме без
власништва)
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ц) Зрелост система за управљање квалитетом:
• Дефинисана организациона шема са овлашћењима и одговорностима
• Дефинисан процес испитивања производа
• Формално успостављен и документован Систем управљања квалитетом (Пословник о
квалитету)
д) Планови за добијање акредитације за испитивање производа који утичу на потрошњу
енергије по захтевима Еко-дизајн директиве и Директиве о енергетском означавању
производа
• Само она ТОУ која пристану да уложе додатна средства (у опрему за испитивање и
оспособљавање особља) у циљу акредитације испитних метода испуњавају услове за
техничку помоћ у оквиру Пројекта.
4. Минимални критеријуми за избор ТОУ су:
• Заинтересованост и планови у вези са акредитацијом метода испитивања. ТОУ која
не планирају да се акредитују за методе испитивања производа који утичу на
потрошњу енергије неће бити укључена у процес избора.
• Минимални број поена које ТОУ може да има да би било прихватљиво за избор је 43.
5. Документација коју треба доставити
ТОУ морају да преузму формулар "Prijava_tela_za_ocenjivanje_usaglašenosti.docx" који је
доступан на интернет страници МРЕ https://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php у наставку овог
текста или на сајту www.tehnis.privreda.rs и да га попуне траженим информацијама. Сваки
одговор мора да буде подржан одговарајућим доказима које треба приложити уз попуњени
формулар (као прилог).
6. Начин и рок подношења
Попуњен формулар са свим одговарајућим прилозима мора се послати искључиво у
електронском облику на електронску адресу: mirko.djapic@gfa-group.de најкасније до: [23:59
часова, дана 31.01.2020.]. У случају да из техничких разлога пријава не буде достављена до
наведеног рока, ТОУ мора да достави доказ да је електронску поруку са пријавом послао пре
наведеног рока. Све пријаве поднете након тог рока неће бити прихваћене.
Изјава о одрицању од одговорности:
„Овај позив објављен је уз финансијску помоћ Европске уније.
За садржину овог текста искључиво је одговоран конзорцијум ГФА консалтинг групе,
и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.“
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