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ЦАРИНАРНИЦАМА
СВИМ
ПРЕДМЕТ: Мишљење о поступању са другим исправама о усаглашености, осим Потврда о
усаглашености, као и са другим актима у вези са применом Одлуке о
одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано
прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 7/10) и Прилога
5А ове Одлуке
ВЕЗА: Акт Управе царина број 148-11-483-01-88/10/2010 од 25.08.2010. године
Актом Управе царина број 148-11-483-01-88/10/2010 од 25.08.2010. године, обавештени сте о
начину поступања са Потврдама о усаглашености.
Међутим, како се у пракси поставило као спорно поступање са осталим исправама о
усаглашености (Сертификат издат од стране домаћег тела за оцењивање, Решење о
признавању важења иностране исправе о усаглашености, Извод из регистра иностраних
исправа и знакова усаглашености које важе у Републици Србији, Извод из евиденције о
издатим потврдама о усаглашености издат од стране домаћег акредитованог тела),
Министарство економије и регионалног развоја РС је својим актом број 011-00-515/2010-08
од 15.12.2010. године, Управи царина РС дало следеће објашњење.
I

Сертификат је исправа којом Именовано тело или надлежни орган потврђује да је
производ усаглашен са захтевима техничког прописа. Сертификат мора да садржи следеће
основне податке:
1. пословно име, односно име или назив и адресу седишта Именованог тела које је
издало Сертификат;
2. јединствени број Именованог тела из Регистра именованих тела за оцењивање
усаглашености;
3. назив и број Сертификата;
4. пословно име, односно име или назив и адресу седишта произвођача;
5. пословно име, односно име или назив и адресу седишта подносиоца захтева;
6. назив производа који је предмет сертификата, укључујући и марку, тип, односно
модел или друге податке ради ближе идентификације производа, као и годину
производње;
7. изричиту изјаву којом се потврђује да је производ усаглашен са захтевима техничког
прописа и назив тог прописа, укључујући и број службеног гласила у коме је тај
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пропис објављен, односно изјаву којом се потврђује да је производ усаглашен са
захтевима примењених српских стандарда;
8. број извештаја о испитивању или другог одговарајућег извештаја на основу кога је
Сертификат издат;
9. рок важења Сертификата, ако је то применљиво;
10. идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање Сертификата;
11. место и датум издавања Сертификата.
Захтев за издавање Сертификата може да поднесе произвођач, његов заступник или увозник,
међутим за садржину Сертификата није од суштинског значаја ко је подносилац захтева већ
који производ и којег произвођача је усаглашен са захтевима конкретног домаћег техничког
прописа.
Наиме, увек се сматра да конкретни производ, а не произвођач, заступник или увозник,
поседује Сертификат без обзира на датум продаје, ако је произведен или увезен у року
важења Сертификата.
Дакле, суштина сваког Сертификата је у томе да он представља документ којим се потврђује
усаглашеност конкретно одређене врсте и типа производа или групе производа, конкретно
одређеног произвођача који је израдио тај производ, са битним захтевима који су прописани
тачно одређеним техничким прописом.
Сертификат је документ који прати производ приликом увоза и касније приликом стављања
на тржиште Републике Србије, који служи као доказ о усаглашености и који је испоручилац
производа дужан да стави на располагање царинику, односно надлежном инспектору на
његов захтев.
С обзиром на изнето, Сертификат може да се изда на захтев једног привредног субјекта
(инострани произвођач, његов заступник, представник, огранак и сл.), а да га
приликом увоза и касније у промету користи други привредни субјекат (увозник или
дистрибутер).
Наглашавамо да тај други привредни субјекат који користи Сертификат треба да има
писмено овлашћење за његово коришћење, односно употребу од стране иностраног
произвођача, односно његовог заступника, који је био подносилац захтева за издавање
Сертификата, како би се спречиле евентуалне злоупотребе и „трговина” Сертификатима.
Поменуто писмено овлашћење за коришћење Сертификата важи до рока означеног у
овлашћењу или до његовог опозива, а најкасније до истека рока важења Сертификата на које
се конкретно овлашћење односи.
II Решењем о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености,
признаје се важење иностране исправе о усаглашености на територији Републике Србије,
са роком важења решења у трајању рока важења иностране исправе о усаглашености,
односно најдуже три године од дана доношења решења (ако у иностраној исправи није
одређен рок важења те исправе). Решење о признавању важења иностране исправе,
односно знака усаглашености, мора да садржи следеће основне податке:
1. врсту иностране исправе, односно знака усаглашености;
2. пословно име, односно назив и адресу седишта правног субјекта који је издао
инострану исправу, односно ставио знак усаглашености на производ;
3. назив државе у којој је издата инострана исправа, односно стављен знак
усаглашености;
4. назив иностраног техничког прописа на основу кога је издата инострана исправа,
односно стављен знак усаглашености, као и назив и број службеног гласила у коме је
тај пропис објављен;
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5. врсту, односно назив производа и друге податке ради ближе идентификације
производа на који се односи инострана исправа, односно знак усаглашености;
6. рок важења решења.
Захтев за издавање Решења о признавању важења иностране исправе, односно знака
усаглашености може да поднесе инострани произвођач или његов заступник, односно
увозник.
Међутим, имајући у виду да је Решење о признавању важења иностране исправе, односно
знака усаглашености управни акт, то га у промету не може користити било које друго
лице осим лица које је у решењу означено као подносилац захтева за његово
доношење и издавање, нити се право на коришћење тог решења може преностити
писменим овлашћењем.
III Са друге стране, за прву испоруку производа из увоза, као и за сваку нову испоруку тих
производа, ако је реч о истом типу производа, истом произвођачу и истој врсти
иностране исправе о усаглашености чије је важење признато у Републици Србији, сваки
увозник таквог производа може да тражи и да добије Извод из Регистра иностраних
исправа и знакова усаглашености које важе у Републици Србији.
Имајући у виду да наведени извод издаје Министарство економије и регионалног развоја
на захтев сваког заинтересованог правног лица, предузетника или физичког лица, и да
исти, поред осталих података, садржи пословно име, односно назив и адресу подносиоца
захтева, као и да се ради о акту који служи као доказ у правном промету, извод из
Регистра иностраних исправа и знакова усаглашености у промету не може да
користи било које друго лице осим лица које је у изводу означен као подносилац
захтева за његово издавање, нити се право на коришћење тог извода може
преностити писменим овлашћењем на друга лица.
IV Када је реч о новим испорукама производа истог произвођача и исте врсте, односно типа
производа за коју је издата Потврда о усаглашености, није потребно поново подносити
захтев за издавање нове Потврде о усаглашености, већ се као доказ о важењу издате
Потврде о усаглашености користи Извод из евиденције издатих Потврда о
усаглашености од стране именованог (акредитованог) тела за оцењивање
усаглашености.
Извод из евиденције издатих Потврда може захтевати и добити свако заинтересовано
лице и користити га у промету за своје потребе.
Стога, Извод у промету не може да користи било које друго лице осим лица које је у
Изводу означен као подносилац захтева за његово издавање, нити се право на
коришћење тог извода може преностити писменим овлашћењем на друга лица.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Борислав Ињац
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