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

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано
прибављање одређених исправа (у даљем тексту: Нова одлука) је објављена у
Службеном гласнику бр. 49/13 и ступила је на снагу 13.06.2013.год. о чему сте
обавештени у допису ове управе 148-11-483-01-164/2013 од 12.06.2013
Тачком 8. Нове одлуке, прописано је да је за увоз робе наведене у Прилогу 6
Нове одлуке потребно обезбедити исправу о усаглашености (Потврду о
усаглашености или Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености)
коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем текстуРАТЕЛ) или друго именовано тело за оцењивање усаглашености радио опреме и
телекомуникационе терминалне опреме.
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација дописом бр.
345-01-00410/2013-07 од 25.06.2013.год. је обавестило Управу царина да је за увоз
робе из Прилога 6 Нове одлуке - радио опреме и телекомуникационе терминалне
опреме (у даљем тексту РиТТ опреме) неопходно приложити један од наведених
докумената:
1. Потврда о усаглашености, у складу са чланом 18. Правилника о РиТТ, коју
издаје РАТЕЛ
2. Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености, у складу са
чланом 18. Правилника о РиТТ, коју издаје РАТЕЛ
3. Мишљење да није потребно прибављање Потврде о усаглашености, које
издаје Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на
основу члана 80. Закона о државној управи.
4. Техничка дозвола – Сертификат коју је РАТЕЛ издавао пре почетка примене
Правилника о РиТТ.
5. 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 спољне и унутрашње трговине 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
Даном ступања на снагу Нове одлуке престала је да важи Одлука о одређивању
робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених
исправа ("Службени гласник РС", бр. 58/11) (у даљем тексту: Претходна одлука).
Одређена роба наведена у Прилогу 5А Претходне одлуке за коју је постојала
обавеза прибављања исправе о усаглашености у складу са тачком 7. Претходне
одлуке, сада је наведена у Прилогу 6 Нове одлуке и за исту сада постоји обавеза
прибављања исправе о усаглашености у складу са тачком 8. Нове одлуке.
На основу напред наведеног дописа Министарство спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација, за увоз робе која је раније била наведена у Прилогу
5А Претходне одлуке, а сада је наведена у Прилогу 6 Нове одлуке, прилаже се
или један од пет горе наведених докумената, или један од следећих документа:
6. Потврда о усаглашености, у складу са чланом 10. Правилника о
електромагнетној компатибилности ("Службени гласник РС", бр. 13/10),
издата до 12.06.2013.године.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
У ИСЦС је са тарифним ставовима, наведеним у Прилогу 6. Нове одлуке,
повезана шифра У43 – Уверење, сагласност или дозвола Републичке агенције за
телекомуникације. Приликом увоза робе наведене у Прилогу 6 Нове одлуке
шифром У 43 ће се попуњавати рубрика бр. 44 ЈЦИ у ситуацији када је приложена
једна од девет горе наведених докумената/исправа.
Овим дописом се ставља ван снаге допис Управе царина Србије бр. 148-11-48325-4/2/2012 од 29.11.2012.год.
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