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ПРЕДМЕТ: Примена тачке 8. Одлуке о одређивању роба за чији је увоз, извоз,
односно транзит прописано прибављање одређених исправа
ВЕЗА:

Дописи Управе царина бр.148-11-483-25-5/3/2012 од 08.01.2013.год,
148-11-483-1-186/2/2013 од 28.06.2013.год. и 148-11-483-25-6/2/2015
од 31.07.2015. године

Тачком 8. Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит
прописано прибављање одређених исправа ("Службени гласник РС", број 32/15, у
даљем тексту: - Одлука) прописано је да је за увоз робе наведене у Прилогу 6
потребно обезбедити исправу о усаглашености (Потврду о усаглашености или
Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености) коју издаје
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем
тексту-РАТЕЛ) или друго именовано тело за оцењивање усаглашености радио
опреме и телекомуникационе терминалне опреме, у складу са Законом о
електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10, 60/13 и 62/14)
и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
("Службени гласник РС", број 11/12).
Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дописом бр. 011-00587/2015-07 од 30.10.2015.год. обавестило Управу царина о документима, које је
неопходно приложити приликом увоза робе из Прилога 6 - радио опреме и
телекомуникационе терминалне опреме (у даљем тексту РиТТ опреме). При чему,
Техничка дозвола - Сертификат (коју је РАТЕЛ издавао пре почетка примене
Правилника о РиТТ) горе поменутим дописом није наведен као документ који се
прилаже приликом увоза РиТТ опреме.
На основу напред наведеног дописа министарства надлежног за послове
телекомуникација, при увозу РиТТ опреме неопходно је приложити један од доле
наведених докумената:
1. Потврда о усаглашености, у складу са чланом 18. Правилника о РиТТ, коју
издаје РАТЕЛ или друго именовано тело за оцењивање усаглашености РиТТ
опреме,
2. Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености, у складу са
чланом 18. Правилника о РиТТ, коју издаје РАТЕЛ или друго именовано
тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме,
3. Мишљење да није потребно прибављање Потврде о усаглашености, које
издаје Министарство трговине, туризма и телекомуникација на основу члана
80. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05....99/14),
4. Мишљења да Потврду о усаглашености у складу са чланом 18. Правилника
о РиТТ није обавезно прибавити приликом увоза (царињења) али постоји
обавеза прибављања исте пре стављања на тржиште и/или употребу.
Мишљење издаје Министарство трговине, туризма и телекомуникација на

основу члана 80. Закона о државној управи и издаваће се до ступања на
снагу Правилника о изменама и допунама Правилника о РиТТ
Међутим, за увоз поједине РиТТ опреме, поред напред наведених, могу се
приложити и документа наведена у допису Управе царина бр. 148-11-483-1186/2/2013 од 28.06.2013.год., под редним бројевима од 6. до 9. Односно, за увоз
роба које су пребачене из Прилога 5А у Прилог 6 Одлуком о одређивању робе за
чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа која
је ступила на снагу 13.06.2013.год (објављена у "Службеном гласнику РС" бр.
49/13), може се приложити или један од горе наведених докумената (документа
редних бројева 1. до 4.) или један од следећих докумената (до истека рока важења
истог):
5. Потврда о усаглашености, у складу са чланом 10. Правилника о
електромагнетној компатибилности ("Службени гласник РС", бр. 13/10),
издата до 12.06.2013.године.
6. Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености, у складу са
чланом 10. Правилника о електромагнетној компатибилности
("Службени гласник РС", бр. 13/10), издат до 12.06.2013.године.
7. Потврда о усаглашености, издате у складу са чланом 11. Правилника о
електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница
напона ("Службени гласник РС", бр. 13/10), издата до 12.06.2013.године.
8. Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености, у складу са
чланом 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у
оквиру одређених граница напона ("Службени гласник РС", бр. 13/10),
издат до 12.06.2013.године.
Такође, у напред наведеном допису министарства надлежног за
телекомуникације дато је и тумачење везано за коришћење Потврде о
усаглашености издате једном привредном субјекту, од стране другог привредног
субјекта (који није "носиоц Потврде о усаглашености"), о чему вас обавештавамо.
Потврду о усаглашености издату на захтев једног привредног субјекта "носиоца Потврде" (инострани произвођач, његов заступник, представник, огранак
и сл.) може приликом увоза и касније у промету да користи други привредни
субјекат (увозник или дистрибутер), при чему тај други привредни субјекат би
требало да има и писано овлашћење за њено коришћење, односно употребу
издату од стране "носиоца Потврде".
Писано овлашћење за коришћење, односно употребу Потврде о усаглашености
важило би до рока означеног у овлашћењу или до његовог опозива, а најкасније до
истека рока важења Потврде о усаглашености на коју се то овлашћење односи.
На основу напред наведеног, ставља се ван снаге последњи став у допису
Управе царина бр.148-11-483-25-5/3/2012 од 08.01.2013.године, односно став са
поднасловом "Коришћење Потврде о усаглашености од стране привредног субјекта
који није поднео захтев за издавање ове исправе". Такође, ван снаге се ставља и
последњи став дописа ове Управе бр.148-11-483-25-6/2/2015 од 31.07.2015.године.
Допис Управе царина број 148-11-483-25-7/4/2015 од 06.11.2015. год.

