
На основу чл. 33. Статута Националне организације потрошача Србије (НОПС) и чл. 

24-26. Правилника о независној контроли производа и услуга организација 

потрошача у Републици Србији, Управни одбор је на седници одржаној дана 11. 07. 

2007. год. У Крушевцу, усвојио 

 

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ДОДЕЉИВАЊА ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗНАКА НАЦИОНАЛНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ 

 

“НОПС – ПРОВЕРЕНО “  

и 

  “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Право коришћења знакова НОПС – ПРОВЕРЕНО и НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА 

додељује се под условима прописаним овим ПРАВИЛНИКОМ НАЦИОНАЛНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ НОПС на бази провере производа и услуга 

обављених у складу са овом Правилником од стране организација потрошача са 

територије Србије. 

 

Члан 2. 

 

Право коришћења знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ Национална организација потрошача 

Србије додељује привредним субјектима за производе, односно услуге за које се, на 

бази тестирања релевантиних показатеља у складу са одредницама овог 

правилника, установи да перманентно задовољавају релевантне аспекте заштите 

потрошача. 

 

Члан 3. 

 

Право коришћења знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ Национална организација 

потрошача Србије додељује привредним субјектима за производе, односно услуге за 

које се, на бази тестирања релевантиних показатеља у складу са одредницама овог 

правилника, установи да перманентно задовољавају релевантне аспекте 

задовољства потрошача. 

 

Члан 4. 

 

Привредни субјекти могу исказати своју заинтересованост за коришћење знакова 

“НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ на бази сопствене 

иницијативе или на бази иницијативе организација потрошача које је у оквиру 

сопствених акција провере производа и услуга утврдило да производ, односно 

услуга привредног субјекта испуњава предуслове за добијање права коришћење 

једног од ових знакова. 

 

Члан 5. 



 

Критеријуме за добијање права коришења знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – 

ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ за сваки од специфичних производа, односно услуга усваја 

Управни одбор НОПС-а на бази предлога организација потрошача дефинисаних у 

сарадњи са признатим научним и/или стручним институцијама из области у којој се 

врши провера.  

 

Члан 6. 

 

На бази критеријума усвојених од стране Управног одбора НОПС-а, организације 

потрошача достављају привредним субјектима понуду за проверу производа, 

односно услуга у циљу добијања права коришћења знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО“, 

односно “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“. 

 

Члан 7. 

 

Провере задовољења дефинисаних критеријума за добијање права коришћења 

знака  “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ обавља 

одговарајућа акредитована лабораторија или адекватно обучен тим оцењвача 

овлашен од стране НОПС-а, односно организација потрошача. 

 

Члан 8. 

 

Привредни субјект који прихвати понуду сноси трошкови прелиминарне – прве 

провере испуњености критеријума без обзира на то да ли на бази провере оствари 

или не оствари право на коришћење знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – 

ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“.  

 

Члан 9. 

 

Привредни субјект који на бази прелиминарне провере оствари право на коришење 

знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ са НОПС-ом, 

односно организацијом потрошача које је организовало проверу, склапа уговор о 

праву коришћења знака. 

 

Члан 10. 

 

Коришћењем знака “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“ у 

склопу Уговора о праву коришења знака, привредни субјект се обавезује да 

трошкове провере у циљу верификације својстава производа, односно услуге на 

бази случајног узорка сноси до два пута годишње. 

 

 

Члан 11. 

 

Средства, остварена по основу провере, произвођач уплаћује у Националну 

фондацију за заштиту потрошача Србије, којим на непрофитним основама управља 

Управни одбор НОПС-а. 

 

 



Члан 12. 

 

Саставни део Правилника је и стандард којим се дефинише начин коришћења 

знакова “НОПС – ПРОВЕРЕНО“ и “НОПС – ПРОВЕРЕНО ПРЕПОРУКА“. 


