ПРЕДМЕТ: Исправа о усаглашености за увоз покретне опреме под притиском
У циљу спречавања увоза одређених техничких гасова под притиском у опреми која не
испуњава законом прописане услове, новом Одлуком о одређивању робе за чији је увоз,
извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа, која је 03. априла 2015.
године објављена у „Службеном гласнику РС“ број 32/2015 и ступа на снагу 11. априла
2015. године, у оквиру Прилога 5А обухваћен је нови тарифни број 7311 са наименовањем
„Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика“.
На овај начин, за увоз робе из наведеног тарифног броја неопходно је приложити
одговарајућу исправу о усаглашености. Наиме, увозници покретне опреме под притиском
(боце, бурад под притиском, свежњеви боца и МЕГЦ контејнер – гасни контејнер са више
елемената) морају обезбедити један од докумената којим се потврђује усаглашеност
покретне опреме под притиском, и то:
1. Потврду о контролисању (контролисању и испитивању),
2. Решење о признавању иностране исправе о усаглашености
Потврду о контролисању (контролисању и испитивању) издаје једно од следећих
Именованих тела за оцењивање усаглашености:
1.
2.
3.
4.
5.

“ITC KONTROL” Д.О.О Нови Београд, Гандијева 130, локал 9;
„PRO-ING” Д.О.О Београд, Заплањска 86;
„PED INSPECT” Д.О.О Београд, Кнегиње Зорке 26;
“ZAVOD ZA ZAVARIVANJE”, А.Д Београд , Грчића Миленка 67;
“KONTROL INSPEKT” Д.О.О Београд, Милана Мијалковића 1/7;

Решење о признавању иностране исправе о усаглашености покретне опреме под притиском
издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Управа за транспорт
опасног терета, на основу члана 15. Закона о транспорту опасног терета.
При попуњавању исправа у царинском поступку увоза робе из тарифног броја 7311, као
шифру за приложене горе наведене исправе, потребно је уписати ознаку У78.
Контакт особе у Управи царина надлежне за питања транспорта опасног терета су царински
службеници из Одељења за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите,
порез и акцизу.
(Допис Сектора за тарифске послове број 148-11-353-04-5/2015 од 06.04.2015. године)

