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ПРЕДМЕТ:   Примена тачке 7. став 1. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, 

извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа 

 

ВЕЗА: Акт Управе царина број 148-II-483-01-88/2/2010 од 23.03.2010. године 

 

 

Везано за примену тачке 7. став 1. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, 

извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени 

гласник РС“, број 7/10 – у даљем тексту: Одлука), актом Управе царина број 

148-II-483-01-88/2/2010 од 23.03.2010. године, обавештени сте о начину 

поступања у вези са применом Прилога 5А ове Одлуке. 

 

Међутим, Министарство економије и регионалног развоја РС (МЕРР) је својим 

актом број 011-00-84/2010-05 од 26.07.2011. године, обавестило Управу царина 

о допуни проширене табеле Прилога 5А Одлуке, која вам је достављена уз горе 

наведени акт Управе царина. 

 

С тим у вези вас обавештавамо, да се за регистар касе, које се сврставају у 

тарифну ознаку 8470 50 00 00 Царинске тарифе, поред  исправа о усаглашености 

наведених у проширеној табели Прилога 5А Одлуке, може прихватити и 

уверење о испуњености прописаних техничких и функционалних  

карактеристика које за одређени тип фискалног уређаја издаје Дирекција за 

мере и драгоцене метале РС у складу са Законом о фискалним касама 

(„Службени гласник РС“, број 135/2004). 

 

Уједно вам у прилогу достављамо Регистар именованих тела за оцењивање 

усаглашености у Републици Србији, која су именована за издавање исправа о 

усаглашености са захтевима Правилника о електричној опреми намењеној за 

употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 

13/2010), Правилника о електромагнетној компатибилности („Службени 

гласник РС“, број 13/2010) и Правилника о безбедности машина („Службени 



гласник РС“, број 13/2010). Регистар именованих тела за оцењивање 

усаглашености у Републици Србији је доступан и у електронској форми на 

интернет адреси МЕРР - http://www.tehnis.merr.gov.rs/, у одељку „Именовање 

тела за оцењивање усаглашености – Извод из регистра именованих тела за 

оцењивање усаглашености“. 

 

 

ПРИЛОГ: Регистар именованих тела за оцењивање усаглашености у Републици 

Србији 
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