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Једнодневна обука за мала и средња предузећа на тему услова и процедура добијања Српског
и ЦЕ знака усаглашености, одржана је данас у Регионалној привредној комори Севернобачког
округа. Привредници су били у прилици да поставе питања предавачима Министарства
привреде, Института за стандардизацију Србије, Привредне коморе Србије и ГИЗ-а, те да
изнесу проблеме у пословању у овој области, као и предлоге за могућа побољшања.
Обука је била намењена, пре свега, произвођачима који своју робу пласирају на домаће
тржиште, извозницима, увозницима и дистрибутерима машина, опреме за личну заштиту,
електричне и електронске опреме, као и других производа који подлежу техничким
прописима који предвиђају постављање Српског или ЦЕ знака усаглашености. Такође, обуци су
присуствовали и представници одговарајућих именованих тела за оцењивање усаглашености
ових производа и надлежни инспекцијски органи.

- Данашња тема има за циљ да привредницима објасни која правила важе за пласман тих
производа на домаћем и тржишту Европске уније, тачније које су процедуре да дођу до
такозваног ЦЕ знака, који важи за тржиште Европске уније, односно Српског знака
усаглашености који важи за исте те производе на домаћем тржишту. Ова врста производа
треба да има Српски знак усаглашености, јер као земља која није чланица Европске уније,
немамо право да користимо ЦЕ знак на својим производима. Примена ових прописа
допринела би безбедности њихове употребе, јер када потрошач угледа знак усаглашености на
производу, он треба да буде сигуран да су на тај производ примењени сви захтеви који
омогућавају да он буде безбедан, како за човека који га употребљава, тако и за животну
средину - објаснила је Ана Раичевић, секретарка Удружења за металну електроиндустрију,
руднике, метале и металургију при Привредној комори Србије.

На обуци, коју је организовала Привредна комора Србије, у сарадњи са Министарством
привреде, Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ и Институтом за
стандардизацију Србије, представљена је и База знања о ЦЕ знаку, бесплатна онлајн
апликација "Провера безбедности производа", најновија законска регулатива у вези са
техничким прописима, те пратећи стандарди, поступци оцењивања усаглашености и искуства у
примени ових прописа.
- Надамо се да ћемо овакву сарадње наставити и у наредном периоду, зато што су ово прописи
који важе већ неколико година, а и даље сматрамо да не постоји довољно висок ниво сазнања
о овим прописима и да је ово тема о којој стално треба да разговарамо са привредницима додала је Раичевић.

