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РЕЗИМЕ  

„CE“ знак представља ознаку произвођача која указује да је производ 

пројектован и произведен у складу са здравственим, безбедносним и другим 

захтевима европских директива Новог приступа, које су релевантне за тај производ и 
које предвиђају стављање CE ознаке. Увођење CE знака допринело је олакшаном 

пласману производа на тржиште Европске уније, за оне производе чије је порекло из 

држава које нису чланице ЕУ, као што је Република Србија. Циљ овог истраживачког 

рада је да, у складу са европским регулативама које су пренете и имплементиране у 

техничко законодавством наше земље, презентује и појасни поступак за оцењивање 

усаглашености производа, као услов који треба да испуне српски произвођачи, да би 

поставили CE знак на своје производе. За улазак и стављање у промет на територију 

ЕУ „CE знак је трговински пасош за производе“. 

Кључне речи: CE знак, произвођач, производ, европскe директивe Новог 

приступа, хармонизовани станард, технички фајл, Декларација о усаглшености.  

COMPLIANCE ASSESSMENT PROCEDURE 

AND PUTTING THE "CE" MARK ON 

SERBIAN "IRIS" TYPE PRODUCTS 

 ABSTRACT 

The "CE" mark is a manufacturer's mark indicating that the product has been 

designed and manufactured in accordance with the health, safety and other requirements of 

the European New Approach directives, which are relevant to that product and which 

provide for the affixing of the CE mark. The introduction of the CE mark contributed to the 

easier placement of products on the European Union market, for those products originating 

from non-EU countries, such as the Republic of Serbia. The aim of this research paper is to 
present and clarify the procedure for assessing product conformity, as a condition that 

should be met by Serbian manufacturers, in order to place the CE mark on their products, in 

accordance with the European regulations that have been transferred and implemented in 

the technical legislation of our country. For entering and putting into circulation on the 

territory EU "CE mark is a trade passport for products". 

 Key words: CE mark, manufacturer, product, European directives of the New 

Approach, harmonized standard, technical file, Declaration of Conformity. 
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1. УВОД 
Да би произвођач из Србије постао успешни извозник на унутрашње 

тржиште Европске Уније, то је подручје чија је површина око 4,5 милиона 

километера квадратних, са 27 држава и око 460 милиона становника, српски 
производи морају да задовоље суштинске захтеве ЕУ. Слободно кретање 

роба је, заједно са слободом кретања људи, услуга и капитала, једна од 

основних слобода на којима се заснива Европска унија, зато што 

јединствено и заједничко тржиште представља суштину европских 
интеграција. Ова привилегија омогућава потрошачима знатно већу понуду на 

тржишту и истовремено подстиче конкурентност. 

CE знак у ЕУ представља једини дозвољени знак о усаглашености 
производа са захтевима европских директива у погледу безбедности 

производа. Слова „CE“ су скраћеница из француског језика "Conformite 

Europeene", што у преводу на српски језик значи "европска усаглашеност" 1. 

CE знак на производу није ознака квалитета, нити гаранција да је производ 

високог квалитета (за квалитет се уводе ISO стандарди), није комерцијална 
ознака, нити означава порекло производа. CE знак на производу је изјава 

произвођача да је производ усаглашен са битним захтевима релевантног 

европског законодавства у погледу здравља, безбедности, заштите животне 
средине, а у пракси са захтевима директива које регулишу поједине 

производе. 

Да би се усагласио са захтевима јединственог тржишта Европске 

уније и своје производе пласирао у државе чланице ЕУ, произвођач ДИГИ-
ТЕЛ ДОО из Чачка морао је да постави „CE“ знак на своје типске производе 

„IRIS“. Услов да српски произвођач своје производе означи „CE“ знаком је да 

испоштује процедуру доласка до CE знака, што ће му обезбедити слободно 
кретање производа у оквиру ЕУ, јер само производи са  „CE“ ознаком се могу 

наћи на глобално тржиште ЕУ, без ограничења 2-4. 

2. ИСПОРУКА ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТА ЕУ  

 

 

Слика 1: Суштнски захтеви јединственог тржишта Европске уније 



Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО, да би испоручио електричну опрему 

„IRIS“ на тржиште ЕУ, треба да спроведе анализу опасности и/или ризика и 

утврди усаглашеност производа са суштинским захтевима примењиве ЕУ 

директиве, које су тако конципиране да обезбеђују висок ниво заштите. 

3. АКТИВНОСТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ И 

УВОЂЕЊЕ „CE“ ЗНАКА НА ТИПСКЕ ПРОИЗВОДЕ „IRIS“  

 

Слика 2: Сажет графички приказ активости за увођење CE знак 

Оцењивање усаглашености производа је подељено на 8 (осам) 

основних модула и 8 (осам) варијанти 2,5,6.  

Tabela 1: Основни модули за оцењивање усаглашености 

 А  -  Интерна контрола производње  Е  -  Обезбеђење квалитета производа 

 Б  -  ЕУ типско испитивање производ  Ф -  Верификација производа 

 Ц  -  Усаглашеност са типом 
 Г  -  Појединачна верификација 

производа 

 Д  -  Обезбеђење квалитета   

производње 
 Х  -  Потпуно обезбеђење квалитета. 



 

Слика 3: Организациона структура основних модула за оцењивање усаглашености 

3.1. Произвођач формира тим за CE знак 

Произвођач, јесте свако физичко или правно лице које израђује 

производ или за кога се производ конструише или израђује, и тргује тим 

производом под својим именом или жигом 2-9. Највише руководство 

произвођача ДИГИ-ТЕЛ ДОО је обезбедило све потребне људске, машинске 
и финансијске ресурсе и именовало тим, из своје организације, који ће се 

бавити поступком доласка до CE знака. Тим чине компетентна особља: 

менаџер квалитета (познаје захтеве директива, стандарда и прописа), 
пројектанти и конструктори (познају техничку документацију) и руководилац 

производње (познаје процес производње). 

3.2. Организација процеса производње  
Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је сертификован, успоставио је и 

одржава стандард ISO 9001:2015 (Системи менаџмента квалитетом — 

Захтеви), стога је ову активност у потпуности реализовао кроз документовене 

информације QMS. Тако је успоставио комплетан процес производње, 
континуираност испуњености за серијску производњу и контролу квалитета 

производа у свим фазама (од набавке материјала, уграђених компоненти, 

израде и контролисање готовог производа, складиштења и транспорта, 
испоруке купцу тј. потрошачу, до правилног одржавања и коришћења 

производа, а по потреби решавања рекламација на испоручене производе). 

3.3. Избор асортимана производа за CE означавање 
Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је извршио избор производа типа „IRIS“ 

за „CE“ означавање, а на то су утицали следећи фактори: степен сложености 

производа (обично се почиње са једноставнијим производима), број 



потенцијално применљивих европских директива (више применљивих 

директива захтева веће трошкове), захтеви тржишта (бирају се производи за 

које постоји могућност пласмана у државе ЕУ, а касније се постепено уводе и 
остали производи из асортимана) и развојна политика предузећа. „CE“ 

означавање ДИГИ-ТЕЛ ДОО је спровео на типске производе  „IRIS“ пре 

извоза, тако је избегao проблемe на царини, немогућност уговорене испоруке, 
раскид уговора, кашњења и сличне препреке, јер поступак оцењивања 

усаглашености за постављање „CE“ знака захтева одређено време. 

3.4. Идентификација директива које се односе на производ 
Европске директиве Новог приступа су најважнији правно 

обавезујући инструмент у ЕУ и основни су принцип функционисања 

унутрашњег тржишта ЕУ које уклањају техничке препреке трговине. 

Директиве Новог приступа, а уједно и групе производа који 
подлежу „CE“ означавању су: 1) Машине - Безбедност машина, 2) 

Електрични или електронски уређаји, 3) Нисконапонска опрема, 4) Лифтови 

– безбедност лифтова, 5) Лична заштитна опрема, 6) Опрема под притиском, 
7) Једноставне посуде под притиском, 8) Опрема за рад у експлозивној 

атмосфери, 9) Мерни инструменти 10) Неаутоматске ваге, 11) Радио опрема, 

12) Опрема на отвореном која емитује буку, 13) Грађевински производи, 14) 
Kабловске инсталације за превоз људи, 15) Вреловодни/топловодни котлови, 

16) Гасни апарати/уређаји, 17) Експлозиви за цивилну употребу, 18) 

Медицинска средства, 19) Активна медицинска средства за имплантацију, 20) 

ИН ВИТРО дијагностика, 21) Пиротехничка средства, 22) Рекреативна 
пловила, 23) Играчке - Безбедност играчака, 24) Екодизајн енергетских 

производа и 25) RoHS опасне материје 4-6. 

За идентификацију примењиве европске директиве произвођач је у 

обзир узео преформансе производа, његову намену и сврху. ДИГИ-ТЕЛ ДОО 

је типске производе „IRIS“ пројектовао, дизајнирао и произвео у складу са 
директивом Новог приступа 2014/35/EC LVD (Low Voltage Directive - 

Директива о ниском напону) и усклађеног српског Правилника о електричној 

опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона 7,8. 

Производи „IRIS“ су електрична опрема која је намењена за употребу у 
границама напона између 50 V и 1000 V за наизменичну струју и између 75 V 

и 1500 V за једносмерну струју.  

3.5. Идентификација и усаглашеност електричне опреме са 

примењивим стандардима 

Примена стандарда је најједноставнији и најсигурнији начин да се 

производ усагласи са техничким захтевима. Набавка стандарда у нашој 

земљи се спроводи преко Института за стандардизацију Србије 10.  

Претпоставка усаглашености на основу хармонизованих 
стандарда се сматра када електрична опрема испуњава безбедносне циљеве 

из хармонизованих стандарда или њихових делова 6,7. Списак усвојених 

хармонизованих стандарда који прате одређену директиву објављена је у 

https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9C%D0%90%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%951.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%95%D0%9B%D0%95K%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%20%D0%98%D0%9B%D0%98%20%D0%95%D0%9B%D0%95K%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A1K%D0%98%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%82%D0%90%D0%88%D0%98.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9D%D0%98%D0%A1K%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%A1K%D0%90%20%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%98%20%E2%80%93%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%91%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%98%20%E2%80%93%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%91%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1K%D0%9E%D0%9C.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%88%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1K%D0%9E%D0%9C.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%94%20%D0%A3%20%D0%95K%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%88%20%D0%90%D0%A2%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%98.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%94%20%D0%A3%20%D0%95K%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%88%20%D0%90%D0%A2%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%98.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%98%20%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9D%D0%95%D0%90%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A1K%D0%95%20%D0%92%D0%90%D0%93%D0%95.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9E%20%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20K%D0%9E%D0%88%D0%90%20%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%88%D0%95%20%D0%91%D0%A3K%D0%A3.pdf
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https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%82%D0%90%D0%88%D0%98.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%95K%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%92%D0%98%20%D0%97%D0%90%20%D0%A6%D0%98%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%A3%20%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%A3.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%A1K%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/AK%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%A3.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%98%D0%9D%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%20%D0%94%D0%98%D0%88%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98K%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7K%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%A0%D0%95K%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%A0%D0%95K%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A7K%D0%95%20-%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%91%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%90K%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%95K%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%88%D0%9D%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%A1K%D0%98%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/%D0%95K%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%88%D0%9D%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%A1K%D0%98%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/ROHS%20%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%88%D0%95.pdf


службеном листу ЕЗ. Свака држава чланица ЕУ је дужна да такав стандард 

пренесе у свој национални систем стандардизације. Хармонизовани 

стандарди имају статус добровољне примене у оквиру директива Новог 
приступа.  

 

Слика 4: Европски стандарди прогресивно замењују националне стандарде  

 

Слика 5: Сврха хармонизованих стандарда 

Претпоставке усаглашености на основу међународних стандарда 
и националних стандарда примењују се у случају да нису донети и 

објављени европски стандарди. Електрична опрема испуњава безбедносне 
циљеве, ако је израђена у складу са захтевима за безбедност међународних 

стандарда Међународне електротехничке комисије (IEC) и националних 

стандарда Републике Србије 6,7. 

Списак стандарда који су примењени на типске производе 

„IRIS“ за постизање усаглашености су:  

 EN 50085-1 - Системи кабловских полица и системи кабловских 
канала за електричне инсталације — Део 1: Општи захтеви, 

 EN 50085-2-1 - Системи кабловских полица и системи кабловских 

канала за електричне инсталације — Део 2-1: Системи кабловских полица и 

системи кабловских канала предвиђени за монтажу на зидове и плафоне, 

 EN 60529 - Степени заштите електричне опреме остварени 

помоћу заштитних кућишта (IP код), 

 EN IEC 62368-1 - Опрема за аудио/видео, информационе и 
комуникационе технологије — Део 1: Захтеви за безбедност, 

 IEC 60884-1 - Утикачи и прикључнице за домаћинство и сличне 

сврхе – Део 1: Општи захтеви и 

 IEC 60884-2-7 - Утикачи и прикључнице за домаћинство и сличне 

сврхе –Део 2-7: Посебни захтеви за продужне савитљиве каблове. 



3.6. Оцењивање усаглашености за електричну опрему од стране 

произвођача и Тела за оцењивање усаглашености  

 Оцењивање усаглашености за електричну опрему „IRIS“ 
преко прве стране врши произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО (самооцењивање): 
кроз А Модул Интерна контрола производње и усаглашавање са испитаним 

узорцима типског производа „IRIS“ (преко имплементираних 

документованих информација ISO 9001), aтестирањa у складу са спроведеном 
процедуром, издаје ЕУ Декларацију о усаглашености и поставља CE знак 

усаглашености. У складу са захтевима LVD Директиве, за ове активности, 

укључивање нотификовано тела није обавеза. Ако директива захтева 

укључивање нотификованог тела у реализацију А Модула тада се испод знака 
усаглашености пише број именованог нотификованог тела.  

 Оцењивање усаглашености за електричну опрему „IRIS“ 
преко треће странe врши ТОУ (Тело за оцењивање усаглашености). ТОУ 

је правно лице које спроводи активности оцењивања усаглашености, што 
укључује еталонирање, испитивање, сертификацију и/или контролисање 

3,5,6,7,9. Услови које мора да задовољи трећа страна, тј. ТОУ, су: да буде 

независна и од произвођача и од потрошача, односно крајњег корисника 

производа, да je технички компетентна (доказ - најчешће акредитована) и да 

је именована (законом регулисана област).  

3.7. Нотификована тела 

Нотификовано тело је именовано тело за оцењивање усаглашености 

које је пријављено Европској комисији и државама чланицама ЕУ као 
независна трећа страна за обављање послова оцењивања усаглашености за 

одређену област и уписано у одговарајући регистар тих тела “Nando” базу, 

који води Европска комисија 3,5,6,9,11. База садржи податке свих 

нотификованих тела, са директивама, стандардима и производима за које 

врше оцену усаглашености. Избор нотификованог тела зависи од произвођача 
као и врсте производа који се испитује.  

За испитивање и сертификацију електричне опреме типа „IRIS“, у 

складу са примењивом LVD директивом и релевантним стандардима, 
произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је ангажовао Тела за оцењивање усаглашености 

TÜV Rheinland Group са седиштем у Келну (Немачка) и SIQ са седиштем у 

Љубљани (Словенија). ТОУ су у својим  лабораторијама, које поседују 
адекватне акредитације и овлашћења, извршила испитивање типских 

производа „IRIS“. ТОУ су издала позитиване Извештаје о испитивању (“Тest 

report”) и референтне Сертификатe о усаглашености (Certificate of 

Conformity), као потврду да је електична опрема типа „IRIS“ усаглашена са 

захтевима релевантних стандардa и LVD Директивом.  

3.8. Процена ризика и идентификација опасности    
Српски производи типа „IRIS“ су електрична опрема  која може бити 

испоручена на тржишту ЕУ само када је израђена у складу с добром 

инжењерском праксом у области безбедности, која је на снази у ЕУ, и ако не 



угрожава здравље и безбедност људи или домаћих животиња или имовину, 

под условом да је исправно уграђена, одржавана и да се користи за 

предвиђену намену. ДИГИ-ТЕЛ ДОО је у складу са LVD Директивом 
дефинисао битне елементе безбедносних циљева за електричну опрему 

„IRIS“, која је намењена за употребу у оквиру одређених граница напона. 

Елекричну опрему прате јасна и разумљива упутства и безбедносне 
информације на језику циљаног тржишта. Произвођач је у документованој 

информацији ISO 9001 Процедура о управљања ризиком дефинисао: 

одговорности, овлашћења, редослед и начин одвијања процеса управљања 

ризиком са циљем идентификације, анализе, процене, поступања за 
елиминисање опасности на електрични, механички ризик, ризик од пожара, 

зрачења, ергономска својства електричне опреме, ако је не/безбедност 

електричне опреме томе условљена са значајним ризицима који могу да имају 
велики утицај на безбедност и здравље на раду, животну средину, имовину, 

заштиту потрошача (корисника електричне опреме) и јавни интерес.  

3.9. Израда техничког фајла (досије техничке документације) 
Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је израдио Технички фајл који садржи 

техничку документацију којом се доказује усаглашеност производа са 

захтевима LVD директиве. Техничка документација се чува заједно са ЕУ 
Декларацијом о усаглашеносту најмање 10 (десет) година након производње 

последњег комада производа типа „IRIS“ 6-8. Иста је преведена на енглески  

језик и, по потреби, на језик државе ЕУ где се пласирају производи. 

3.9.1. Општи опис електричне опреме (намена и сврха) 

 Типски производи „IRIS“ припадају области електротехнике који 
решавају проблеме довођења струјних и/или комуникационих прикључака на 

сто или на другу радну површину и напајање других уређаја у ентеријеру  

учинили још доступније кориснику 12. Производи су модуларне природе тј. 

омогућавају екипирање различитих струјних и комуникационих модула. 

Општи опис електричне опреме и техничке карактеристике дате се у ЕУ 
Декларацији о усаглашености. 

 

 

Слика 6: Електрична опрема типски производи „IRIS“ 12   

3.9.2. Гаранција квалитета и безбедност уграђених компоненти 

Добављач као потврду о гаранцији квалитета и безбедности уграђених 

компоненти доказује достављањем извештаја о испитивању, сертификата, 

атеста... У складу са интерном документованом информацијом ISO 9001 



произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО не уграђује компоненте за које не поседује 

валидан документ о квалитету и безбедности материјала, делова, посклопова, 

склопова, као и услуга које екстерно обезбеђује. 

Табела 2: Списак главних компоненти уграђених у типскe производе „IRIS“, 

стандарда и директива по којима  је оцењена усаглашеност 

Уграђене компоненте (тип, опис, стандард и ЕУ директива) 

Тип 

произв 

ода  

Утичница 

 

Утикач 

 

Кабл Конектор USB HDMI 

IRIS 

 

Тип F 

(Schuko) 

IEC 60884-1 

DIN VDE  

0620-1 

 

Тип E (FR) 

IEC 60884-1 

Тип F 

(Schuko) 

EN 

ISO/IEC 

17050-1 

Директива 

GPSD 

2001/95/EC 

 

EN  

50525-2-11 

Директива 

LVD 

2014/35/EU 

 

EN IEC 

62368-1 

Директиве 

LVD 

2014/35/EU 

EMC 

2014/30/EU 

GPSD 

2001/95/EC 

EN 55032 

EN 55024 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

Директиве 

RED 

2014/53/EU 

EMC 

2014/30/EU 

EN  

61000-6-3 

EN  

61000-6-1 

Директива 

EMC 

2014/30/EU 

3.9.3. Пројектни и радионички цртежи и шеме спајања 

компонената, подсклопова, струјних кола  итд. 

 Пројектни и радионички цртежи производа (са детаљима и 
саставницом делова), шеме спајања компонената електричне опреме, 

подсклопова, струјних кола, описи и објашњења неопходна за разумевање 

наведених цртежа, испитни извештаји, технологија израде, документа о 

гаранцији квалитета добављача, резултати анализа ризика и решења за 
елиминисање опасности су део техничке документације која спада у 

поверљиве информације, стога су у овом раду дати само општи технички 

подаци предметне електричне опреме. Поврљиву техничку документацију за 
електричну опрему „IRIS“ је израдио и/или обезбедио и архивирао 

произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО. Исту је заједно са корисничком 

документацијом доставио на преглед и оцену ТОУ и Нотификованом телу, а 
по потреби мора дати на увид телима за надзор над тржиштем (правно 

регулисана активност). 

3.9.4. Корисничка документација за електичну опрему  
Ова документација је најзначајнија, јер она представља најбољу 

заштиту произвођача. ДИГИ-ТЕЛ ДОО је корисничку документацију за 

електичну опрему „IRIS“ израдио тако да је: разумљива, сажета, јасна, 

сликовито представљена, како би била употребљива циљној групи – крајњим 
корисницима. Корисничка документација обухвата: Упутства за употребу и 

одржавање, Упутства за састављање/уградњу, Гарантни лист...   

3.9.5. Сачинавање и издавање ЕУ Декларацијe о усаглашености 

 ЕУ Декларација о усаглашености је докуменат (изјава произвођача) 

који осигурава да производ задовољава суштинске захтеве свих применљивих 



директива и стандарда и да је производ усаглашен са испитаним узорцима 

типа производа за који је издат тестни извештај и сертификат. Садржај ЕУ 

Декларације о усаглашености прописан је сваком појединачном директивом. 

 
Слика 7: ЕУ Декларација о усаглашености за типске производе „IRIS“ 12 



 Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је сачинио ЕУ Декларацију о 

усаглашености за електричну опрему типа „IRIS“, а садржај и модел 

документа је прилагодио са захтевима LVD Директиве. 
 За један тип и/или модел производа саставља се једна декларација, и 

ако је примењено више европских директива и хармонизованих стандарда, а 

сви су набројани у документу ЕУ Декларација о усаглашености 5,6. ЕУ 

Декларација о усаглашености треба да буде сачињена пре постављања CE 

ознаке на производ. То је исправа која обавезно мора да прати производ 

приликом његовог стављања на тржиште. 

3.10. Означавање производа „CE“ знаком  

Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је, у складу са примењивом директивом, 
поставио CE знак на сваку појединачну електричну опрему „IRIS“. CE 

означавање је законом регулисан поступак и не сме да се ставља на 

производе који нису прошли поступак оцењивања усаглашености и који нису 
усаглашени са бар једном европском директивом Новог приступа, а овакви 

производи не могу да се пласирају на тржиште ЕУ. 

„CE“ знак мора имати облик који је прописан у директиви, бити 
видљив, читљив и постојан (да се не би лако брисао). CE знак мора задржати 

своје пропорције ако се смањује или повећава и не сме бити мањи од 5 mm. 

Поставља се на производ, а када то није могуће, на плочицу са подацима 

производа, на амбалажу или на пратећу документацију, али није дозвољено 

само означавање на електронским документима 1. 

 
Слика 8:  Дефинисан облик, величина и изглед CE знака усаглашености 

3.11. Избор и именовање овлашћеног представника у ЕУ 

ДИГИ-ТЕЛ ДОО је изабрао и именовао овлашћеног представника у 

следећим државама чланицама ЕУ: Немачка, Белгија, Холандија, Финска, 
Хрватска и др. Овлашћени представник је правно лице или предузетник 

регистрован у државама ЕУ, које има писано овлашћење произвођача да у 

његово име предузима одређене радње 3,5,6. Представник и произвођач 

имају уговором регулисане односе са јасним обавезама и одговорностима. 
Овлашћени представник не може да врши било какве модификације на 

финалном производу. Послови који се додељују овлашћеном представнику су 

само административне природе. 



3.12. Провера производа после испоруке на тржите ЕУ 

  Ако се након испоруке и употребе на тржиште ЕУ утврди да производ 

представља ризик за здравље и безбедност људи или домаћих животиња или 
за имовину може се ограничити или забранити употреба истих, у складу са 

законима државa ЕУ где је производ испоручен, a којима се уређују технички 

захтеви за производе и оцењивање усаглашености, тржишни надзор и 

припадајућом директивом 5,7,13.    

 

Слика 9: Реализација надзора над тржиштем  

„RAPEX база“ је јавно доступан информациони систем на територији 

ЕУ 14, а у Србији  „NEPRO база“ 15, који служе за пријаву небезбедних 

производа. Циљ постојања ових система је брза размена информација и 
узбуњивање надлежних националних органа власти, ради предузимања свих 

мера у вези са ризицима коју опасан производ предствља по здравље и 

безбедност потрошача. 

4. ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА 

ТЕХНИЧКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Са аплицирањем Србије да постане чланица ЕУ, наша држава је имала 
обавезу да пренесе и имплементира европске директиве и регулативе у 

домаће законодавство. Велики број европских директива Новог приступа су 

пренете у српско техничко законодавство и већином усвојене као српски 
правилници са обавезном применом. Српски стандарди су преузети из 

одговарајућих хармонизованих стандарда 9.  

У складу са техничким законодавством РС произвођачи у Србији су у 

обавези да на своје производе поставе Српски знак усаглашености, али након 

спроведене процедуре датих у одговарајућем правилнику РС. Спровођење 
оцењивања усаглашености у РС врши Именовано тело (у ЕУ Нотификовано 

тело) које је регистровано од стране Акредитационог тела Србије 16. 

Именовано тело издаје Потврду о усаглашености, која је специфична врста 

исправе усаглашености којом се потврђује усаглашеност одређеног 

производа са одговарајућим захтевима из техничког пропис РС, и која није 

карактеристична за све техничке прописе 17. 

Уредбом Републике Србије прописано је издавање домаћих исправа о 
усаглашености, од стране Именованог тела, без додатног испитивања 

производа, а на основу иностране исправе о усаглашености за одређени 

производ 18. Тако је дефинисано поштовање начела равноправног третмана 

страних и домаћих производа као фундаменталног начела Светске трговинске 
организације.  



Процедура доласка до Српског знака усаглашености је у највећој 

мери иста као и за постављање CE знака. Произвођач ДИГИ-ТЕЛ ДОО је 

истовремено спровео поступак доласка до CE знака и Српског знака 
усаглашености, на тај начин је уштедео и време и новац. Именовано тело за 

оцењивање усаглашености Квалитет а.д. Ниш је на основу Лабораторијских 

извештаја и Сертификата ТОУ TÜV Rheinland Group Немачка и SIQ 
Словенија, издало произвођачу ДИГИ-ТЕЛ ДОО документ (исправу) Потврду 

о усаглашености за типске производе „IRIS“, без додатног испитивања 

производа, само прегледом и оценом техничке документације. Обавеза 

прибављања Потврде о усаглашености почев од 01.01.2022. године престаје 
да важи за електричну опрему намењену за употребу у оквиру одређених 

граница напона 19. Произвођачу ДИГИ-ТЕЛ ДОО је ова исправа издата пре 

ступања на снагу ове измене. 

Српски знак представља три велика слова А повезана у облику 

једнакостраничног троугла (3А). Величина српског знака одређује се према 
висини „B” знака обавезне усаглашености. Висина „B” знака може имати 

само заокружене вредности стандардних бројева према реду величина R10 

изражених у милиметрима (mm) према српском стандарду SRPS А.А0.001. 

Висина „B” знака износи, по правилу, најмање 5 mm 20. Испод Српског 

знака лево се уписије јединствени број Именованог овлашћеног тела за 
оцењивање усаглашености, а десно последње две цифре године издавања 

исправе о усаглашености. Ако Именовано тело није укључено у оцењивању 

усаглашености производа тада нема додатних ознака на српском знаку.  
Произвођач или његов заступник ставља Српски знак усаглашености на 

производ и када је на истом постављен CE знак. 
 

 

 

 

 

Слика 10: Српски знак усаглашености  

Од дана приступања Републике Србије Европској унији или од дана 

ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању 

усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом, 
поменуте одредбе РС престају да се примењују и тада ће Српски знак 

усаглашености заменити CE знак 8,9.  

5. ЗАКЉУЧАК 

Постављање „CE“ ознаке, на српске производе типа „IRIS“, 
произвођачу ДИГИ-ТЕЛ ДОО из Чачка је донело следеће бенифите: 



стављање на тржиште безбедног производа, ублажавање техничких баријера 

приликом извоза на јединствено и огромно тржиште Европске уније, 

могућност равноправне кооперантске сарадње са страним организацијама и 
већу конкурентност на домаћем и иностраном тржишту. Тренутно ДИГИ-

ТЕЛ ДОО своје производе извози у 10 (десет) држава ЕУ. 

Уз адекватну анализу предности и захтева које носи са собом, „CE“ 
знак представља паметно улагање у процес подизања безбедности српских 

производа који се пласирају на тржиште Европске уније, што за крајњи циљ 

има побољшање преформанси производа и повећање производње, продаје, 

цене производа и финансијске добити произвођачу из наше земље. 
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