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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 

 

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа (у даљем тексту: Одлука) је објављена у Службеном 

гласнику бр. 7/10 и ступила је на снагу 27.02.2010.године. 

Тачком 7. Став 1. Одлуке, прописано је да је за увоз робе наведене у Прилогу 

5А Одлуке потребно обезбедити исправу о усаглашености или акт надлежног 

министарства о признавању важења иностраних исправа, односно знака 

усаглашеност, као и да исправу о усаглашености издаје произвођач, именовано тело 

за оцењивање усаглашености или надлежни орган државне управе у складу са 

Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (“Сл 

гласник РС“ бр.36/09, у даљем тексту: Закон) и одговарајућим техничким прописима. 

Управа царина Србије је актом бр.148-11-483-18/7/3/2009 од 26.02.2010.а 

године од Министарства за економију и регионални развој, Сектор за инфраструктуру 

квалитета, тражила мишљење о примени тачке 7. Став 1. Одлуке и од истог добила 

мишљење актом бр.011-00-84/2010-05 од 17.03.2010. године, о којем вас 

обавештавамо: 

За поједине робе наведене у Прилогу 5А Одлуке, у примени је само један 

технички пропис (наредба или правилник) који је донет пре 23. маја 2009. године по 

ступању на снагу Закона, који прописује обавезну сертификацију и издавање 

Сертификата као једине исправе о усаглашености, од стране акредитованог тела за 

оцењивање усаглашености. 

За друге робе из Прилога 5А Одлуке, поред прописа који су донети пре 

ступања на снагу Закона, у примени су и нови технички прописи (правилници): 

- Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру 

одређених граница напона (“Сл гласник РС“ бр.13/10); 

- Правилник о електромагнетној компатибилности (“Сл гласник РС“ 

бр.13/10); 

- Правилник о безбедности машина (“Сл гласник РС“ бр.13/10) 



којима су транспоноване ЕУ директиве Новог приступа које садрже битно нова 

решења у области техничког законодавства, у односу на прописе који су донети до 

ступања на снагу Закона. Овим прописима је предвиђено да се за производе који се 

стављају на тржиште Србије, као исправа о усаглашености може приложити или 

Потврда о усаглашености или Сертификат, а до 01.01.2012. године. 

На овај начин, приликом увозног царињења робе увозник ће, по свом избору, 

обезбедити и предати на увид надлежном царинском органу један од следећих 

докумената, с обзиром да су исти прописани важећим техничким и другим прописима 

као исправе, односно акти којима се доказује да производ испуњава све безбедоносне 

и друге захтеве: 

- Сертификат, издат од стране домаћег тела за оцењивање усаглашености; 

- Решење о признавању важења иностране исправе о усаглашености 
(издате од стране иностраног тела за оцењивање усаглашености), издато 

од стране надлежног министра; 

- Извод из регистра иностраних исправа и знакова усаглашености које 

важе у Републици Србији, издат од стране министарства надлежног за 

послове који се односе на техничке прописе –Министарство економије и 

регионалног развоја; 

- Потврда о усаглашености, издата од стране домаћег акредитованог тела, 

односно именованог тела за оцењивање усаглашености; 

- Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености, издат од 

стране домаћег акредитованог тела, односно именованог тела за 

оцењивање усаглашености које је издало Потврду о усаглашености за 

конкретан производ. 

Горе наведене исправе о усаглашености, односно документа су прописана 

Законом, Уредбом о начину признавања иностране исправе и знакова о 

усаглашености (“Сл гласник РС“ бр.98/09), Уредбом о начину спровођења оцењивања 

усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају 

знака усаглашености (“Сл гласник РС“ бр.98/09), као и техничким прописима. 

 Овим путем вас и обавештавамо о најбитнијим подацима које горе наведене 

исправе о усаглашености треба да садрже. 

 Сертификат садржи, нарочито, следеће податке: 

1. пословно име, односно име или назив и адресу седишта акредитованог, 

односно Именованог тела које је издало Сертификат; 

2. назив и број Сертификата; 

3. пословно име, односно име или назив и адресу седишта произвођача; 

4. пословно име, односно име или назив и адресу седишта подносиоца 

захтева; 

5. назив производа који је предмет сертификата, укључујући и марку, тип, 

односно модел или друге податке ради ближе идентификације производа, 

као и годину производње; 

6. 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 пропис објављен, односно изјаву којом се потврђује 

да је производ усаглашен са захтевима примењених стандарда; 

7. број извештаја о испитивању или другог одговарајућег извештаја на 

основу кога је Сертификат издат; 

8. рок важења Сертификата, ако је то примењиво; 

9. идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање 

Сертификата; 

10. место и датум издавања Сертификата. 

  



Решење о признавању иностране исправе, односно знака усаглашености је 

акт донет од стране министра надлежног за доношење техничких прописа којима се 

уређују захтеви за производе на које се односи инострана исправа, односно знак 

усаглашености којим се признаје важења иностране исправе (исправе о 

усаглашености издате од стране иностраног тела за оцењивање усаглашености-

сертификата, извештаја о испитивању, уверења о контролисању или другог документа 

којим се потврђује усаглашеност производа са захтевима иностраног техничког 

прописа) и садржи, нарочито, следеће податке: 

1. врсту иностране исправе; 

2. пословно име, односно назив и адресу седишта правног субјекта који је 

издао инострану исправу; 

3. назив државе у којој је издата инострана исправа; 

4. назив иностраног техничког прописа на основу кога је издата инострана 

исправа, као и назив и број службеног гласила у коме је тај пропис 

објављен; 

5. врсту, односно назив производа и друге податке ради ближе 

идентификације производа на који се односи инострана исправа; 

6. рок важења решења. 

Решење о признавању иностране исправе је доказ о важењу иностране исправе, 

односно знака усаглашености у Републици Србији, а као доказ о важењу те исправе 

користи се и извод из регистра иностраних исправа и знакова усаглашености које 

води  Министарство економије и регионалног развоја. Наиме, за нове испоруке 

производа из увоза (истог произвођа, исте врсте односно истог типа производа) за 

које је важење иностране исправе о усаглашености признато решењем надлежног 

министра и уписано у регистар иностраних исправа и знакова усаглашености не 

подноси се нови захтев за признавање те исправе. 

Потврда о усаглашености је исправа коју издаје домаће акредитовано, 

односно именовано тело за оцењивање усаглашености и садржи, нарочито, следеће 

податке:  

1. пословно име, односно назив произвођача;  

2. назив правилника са чијим захтевима се потврђује усаглашеност 

производа и број службеног гласила у коме је тај правилник објављен; 

3.  врсту производа и ознаку типа производа чија се усаглашеност потврђује.  

 

Потврда о усаглашености важи за исти тип, односно врсту производа истог 

произвођача три године од дана издавања. 

За нове испоруке производа из увоза (истог произвођача, исте врсте, односно 

истог типа производа) за који је већ издата Потврда о усаглашености, као доказ о 

важењу те потврде користи се извод из евиденције о издатим потврдама који издаје 

домаће тело за оцењивање усаглашености. 

У прилогу овог расписа дата је табела, која представља проширену верзију 

Прилога 5А Одлуке, која поред колоне са тарифним ознакама, и колоне са 

наименовањем робе, садржи колону са називима техничких прописа (правилници 

и/или наредбе) који се примењују на робе наведене у претходне две колоне и назив 

надлежног министарства за спровођење тих прописа, колону са врстама исправа о 

усаглашености, односно других докумената који могу да прате робу приликом увоза и 

колону са шифрама исправа о усаглашености унетих у информациони систем управе 

царина - ИСЦС 

Увидом у табелу у прилогу уочава се да постоје две различите групе исправа, 

докумената. Наиме, приликом увозног царињења робе потребно је да увозник или 

прибави једну од три исправе о усаглашености, односно акт надлежног министра, или 



је потребно да прибави једну од пет исправа о усаглашености, односно акт надлежног 

министра.  

У ИСЦС су у вези са тим унете две нове шифре докумената У78, односно У79 

које представљају групу исправа, докумената. Како због ограниченог броја карактера 

у Модулу Кодекс шифара у ИСЦС није могло да се упише пуно наименовање шифре, 

односно нису могли да се упишу потпуни називи исправа о усаглашености, односно 

других докумената уписан је скраћени назив, док ће у Правилнику о облику, 

садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у 

царинском поступку (у даљем тексту: Правилник) бити дати пуни називи неопходних 

исправа/докумената, као што је приказано у доле датој табели: 

 

ШИФРА У 

ИСЦС / 

ПРАВИЛНИКУ 

НАИМЕНОВАЊЕ 

ШИФРЕ У ИСЦС-у 

НАИМЕНОВАЊЕ ШИФРЕ У 

ПРАВИЛНИКУ 

У78 

Исправа о 

усаглашености / акт 

надлежног министра  

I – три документа 

Сертификат, или Решење о признавању 

важења иностране исправе о 

усаглашености, или Извод из регистра 

иностраних исправа и знакова 

усаглашености који важе у Републици 

Србији  

У79 

Исправа о 

усаглашености / акт 

надлежног министра 

II – пет докумената 

Потврда о усаглашености, или Извод из 

евиденције о издатим потврдама о 

усаглашености, или Сертификат, или 

Решење о признавању важења иностране 

исправе о усаглашености, или Извод из 

регистра иностраних исправа и знакова 

усаглашености који важе у Републици 

Србији издат од стране Минстарства 

економије и регионалног развоја 

  

У ИСЦС су горе наведене шифре докумената повезане са припадајућим 

тарифним ставовима од 30.03.2010.године, док су до сада важећа шифра документа 

У72 - Уверење, односно мишљење за робу која подлеже обавезном атестирању 

затворена за те исте тарифне ставове са даном 29.03.2010.године. 

Атести, која су приликом увозног царињења увозници до сада прилагали за 

робу наведену у Прилогу 5А Одлуке, важећи су до рока назначеног у атесту, тако да 

се и они могу прилагати при царињењу роба које су повезане са новим шифрама У78, 

односно У79.  

Овом приликом напомињемо да како новоуведене шифре нису објављене у 

Правилнику, увозници и шпедитери нису у могућности да се благовремено 

информишу о постојању истих, тако да мандатне казне, које се наплаћују сходно 

члану 384. Царинског закона, за грешке везане за ова уверења не треба наплаћивати, 

до тренутка објављивања шифара у Правлнику. 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

        Борислав Ињац 

 

 



ТАБЕЛА 

ТАРИФНА 

ОЗНАКА 
НАИМЕНОВАЊЕ ПРОПИС 

ВРСТА ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЛИ АКТ 

НАДЛЕЖНОГ МИНИСТРА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ОБЕЗБЕДИТИ ПРИЛИКОМ УВОЗА 

ШИФРА У 

ИСЦС 

 

1 2 3 4  

2523 Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од 

згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични 

цементи укључујући обојене и у облику клинкера: 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

цемента  

(„Сл. Лист СФРЈ“, бр. 34/85 и 67/86) 

 

 

надлежност: 

Министарство животне средине и 

просторног планирања (МЖСПП) 

 

 

1. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

2. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министра надлежног за послове 

грађевинарства (МЖСПП) 

 

или 

 

3. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (Министарство 

економије и регионалног развоја) 

 

У78 

2523 10 00 00 -Цемент у облику клинкера 

 -Портланд цемент: 

2523 21 00 00 --бели цемент, вештачки обојен или необојен 

2523 29 00 00 --остали 

2523 30 00 00 -Алуминатни цемент 

4410 Плоче иверице, плоче зване „oriented strand 

board“ (OSB) и сличне плоче (нпр. „wafer-board“) од 

дрвета или других дрвенастих (лигнинских) 

материјала, неагломерисаних или агломерисаних 

смолама или другим органским везивним 

средствима: 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

плоча иверица за општу употребу и 

грађевинарству 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 61/83) 

 

 

надлежност: 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

1. СЕРТИФИКАТ –– издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

2. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

У78 
 -Од дрвета 

4410 11 --плоче иверице: 

4410 11 10 00 ---необрађене или даље необрађиване сем брушења 

4410 11 30 00 ---површински превучене хартијом која је 
импрегнисана меламином 



1 2 3 4  

4410 11 50 00 ---површински превучене украсним ламинатима од 
пластичних маса 

 

3. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 
министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

4410 11 90 00 ---остале 

4410 12 --плоче зване „oriented strand board“ (OSB): 

4410 12 10 00 ---необрађене или даље необрађиване сем брушења 

4410 12 90 00 ---остале 

4410 19 --остале: 

4410 19 00 10 ---плоче зване „wafer-board“ 

У78 4410 19 00 90 ---остале 

4410 90 00 00 -Остало 

5201 00 Памук, невлачен или нечешљан: 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

памука  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/84 и 44/88) 

 

 

Надлежност: 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

1. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

2. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ -  донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

3. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МEРР) 

 

У78 

5201 00 10 00 -Хидрофилни или бељен 

5201 00 90 00 -Остали 

7318 Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, 

закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући 

еластичне подлошке) и слични производи, од 

гвожђа или челика: 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

вијака, навртки и подлошки за 

спојеве носећих челичних 

конструкција  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 61/85) 

 

надлежност: 

1. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

2. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

У78 

 -Производи са навојем: 

7318 15 --остали вијци, са или без својих навртки или 
подлошки: 
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 ---остали: Министарство животне средине и 
просторног планирања (МЖСПП) 

 

министра надлежног за послове 
грађевинарства (МЖСПП) 

 

или 

 

3. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 ----остали: 

 -----без главе: 

 ------остали, затезне чврстоће: 

7318 15 41 00 -------мање од 800 МPа 

7318 15 49 00 -------800 МРа или више 

8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на 

паљење помоћу свећице, са наизменичним или 

обртним кретањем клипа: 

 

 

 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, број 30/91) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

надлежност: 

Министарство економије и 
регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

 

 

 
1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ– донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

У79 

 -Погонски мотори за пловила: 

8407 21 --ванбродски мотори: 

8407 21 10 00 ---запремине не преко 325 cm3 

 ---запремине преко 325 cm3 

8407 21 91 00 ----снаге не преко 30 kW 

8407 21 99 00 ----снаге преко 30 kW 
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5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

8413 Пумпе за течности, опремљене или не мерним 

уређајима; елеватори течности: 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној  

опреми намењеној за употребу 

унутар одређених граница  

напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

надлежност: 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености 

 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ - издат од домаћег тела за 
оцењивање усаглашености 

 

или 

 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

У79 8413 70 -Остале центрифугалне пумпе: 

 --потапајуће пумпе: 

8413 70 21 00 ---једностепене 

8413 70 29 00 ---вишестепене  

8413 70 30 00 --циркулационе пумпе за грејне системе и 

снабдевање топлом водом 

 

 --остале, са излазним пречником: 

 ---не преко 15 mm: 

 

8413 70 35 90 

 

----остале 

 ---преко 15 mm: 

 ----пумпе са каналним и бочноканалним лопатичним 
колом (ободне) 

8413 70 45 90 

 

 

 

----- остале 
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УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

8414 Ваздушне или вакуум пумпе, ваздушни или гасни 

компресори и вентилатори; вентилациони или 

рециркулациони одстрањивачи мириса са 

уграђеним вентилатором, укључујући оне 

опремљене филтерима: 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

надлежност: 

Министарство економије и 
регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

У79 

 -Вентилатори: 

8414 51 --стони, подни, зидни, прозорски, плафонски или 

кровни вентилатори са уграђеним електромотором 
снаге не преко 

 125 W: 

8414 51 00 90 ---остали 

8414 59 --остали: 

 ---аксијални вентилатори: 

8414 59 20 90 ----остали 

 ---центрифугални вентилатори 

8414 59 40 90 ----остали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8414 60 00 00 -Одстрањивачи мириса са максималном 

хоризонталном страницом до 120 cm 

8415 Уређаји за климатизацију, који се састоје од 

вентилатора на моторни погон и елемената за 

мењање температуре и влажности ваздуха, 

укључујући машине у којима се влажност не може 

регулисати независно од температуре: 

8415 10 -Прозорски или зидни, врсте као самосталне 

(компактне) јединице или као „сплит-системи“ - 
раздвојене јединице: 

8415 10 10 00 --самостални (компактни) 
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8415 10 90 00 --раздвојене јединице - („сплит-системи“) РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 
министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

У79 

8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за 

хлађење или замрзавање, електрични или не; 

топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију 

ваздуха из тар. бр. 8415: 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

надлежност: 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености 

 

или 

 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ– донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

У79 

8418 10 -Комбинације фрижидера и замрзивача, са засебним 

вратима: 

 --запремине преко 340 l: 

8418 10 20 90 ---остали 

 --остали: 

8418 10 80 90 ---остали 

 -Фрижидери за домаћинство: 

8418 21 --компресиони: 

8418 21 10 00 ---запремине преко 340 l 

 ---остали: 

8418 21 51 00 ----стони 

8418 21 59 00 ----за уградњу 

 ----остали, запремине: 

8418 21 91 00 ----- не преко 250 l 

8418 21 99 00 -----преко 250 l, али не преко 340 l 

8418 29 --остали  

8418 29 00 10 ---апсорпциони, електрични  

 

 

 

 

 

 

 

 

8418 29 00 90 ---остали 

8418 30 -Замрзивачи у облику сандука, запремине не преко 
800 l: 

 --запремине не преко 400 l 

8418 30 20 90 ---остали 

 --запремине преко 400 l, али не преко 800 l 

8418 30 80 90 ---остали 
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8418 40 -Замрзивачи у облику ормара, запремине не преко 
900 l: 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У79 

 --запремине не преко 250 l: 

8418 40 20 90 ---остали 

 --запремине преко 250 l, али не преко 900 l 

8418 40 80 90 ---остали 

8418 50 -Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и 

слично) за чување и излагање, са уграђеним уређајима 

за хлађење или замрзавање: 

 --расхладне витрине и пултови (са уграђеном 

расхладном јединицом или испаривачем): 

8418 50 11 00 ---за чување замрзнуте хране 

8418 50 19 00 ---остали 

8418 50 90 00 - - остала опрема за хлађење 

8419 Машине, уређаји или лабораторијска опрема, 

електрично загревани или не, (осим пећи и остале 

опреме из тарифног броја 8514), за обраду 

материјала променом температуре, као што је: 

грејање, кување, пржење, дестилација, 

ректификација, стерилизација, пастеризација, 

парење, сушење, евапоризација, вапоризација, 

кондензација или расхлађивање, осим машина и 

уређаја за домаћинство; проточних и акумулациони 

грејачи воде, неелектрични: 

8419 20 00 00 -Медицински, хируршки или лабораторијски апарати 

за стерилизацију 

8421 Центрифуге, укључујући машине за 

центрифугално сушење; уређаји за филтрирање и 

пречишћавање течности или гасова: 

 

 -Центрифуге, укључујући машине за центрифугално 

сушење: 
 

 
8421 12 00 00 --машине за центрифугално сушење рубља 



1 2 3 4  

8422 Машине за прање посуђа; машине за чишћење и 

сушење боца и других судова; машине за пуњење, 

затварање, херметичко затварање и етикетирање 

боца, лименки, кутија, врећа и других контејнера; 

машине за капслирање боца, тегли, туба и сличних 

контејнера; остале машине за паковање и завијање 

(укључујући машине које раде помоћу 

термоскупљајућих фолија); машине за газирање 

пића: 

 

 

 

 

 

У79 

 -Машине за прање посуђа: 

8422 11 00 00 --за домаћинство 

8422 19 00 00 --остале 

8424 Механички уређаји (укључујући на ручни погон) 

за избацивање, дисперзију или распршавање 

течности или праха; апарати за гашење пожара, 

напуњени или не; пиштољи за прскање и слични 

уређаји; машине за избацивање паре или песка и 

сличне машине за избацивање млаза: 

 

Наредба о обавезном атестирању 

ручних и превозних апарата за 

гашење пожара  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/83) 

 

 

надлежност: 

Министарство унутрашњих послова 
(МУП) 

 

1. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

2. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

министра надлежног за противпожарну 

заштиту  (МУП) 

 

или 

 

3. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 
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8424 10 -Апарати за гашење пожара, напуњени или не: 

8424 10 00 90 ---остали 

8443 Машине за штампање које се употребљавају за 

штампање помоћу плоча, цилиндара и других 

штампарских форми из тарфиног броја 8442; 

остали штампачи, машине за копирање и телефакс 

машине, комбиноване или не, њихови делови и 

прибор: 

 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ - издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  
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 -остали штампачи, машине за копирање и телефакс 
машине, комбиноване или не: 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електронских апарата за 

домаћинство и сличну употребу  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/87) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 
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8443 31 --машине које врше две или више функција 

штампања, копирања или телефакс преноса, способне 

за повезивање на машину за аутоматску обраду 
података или на мрежу: 

8443 31 10 00 ---машине које врше функцију копирања и телефакс 

преноса, а које не могу да копирају више од 12 
монохроматских страна у минути, са или без функције 

штампања 

 ---остале: 

8443 31 91 00 ----машине које врше функцију копирања 
скенирањем оригинала и штампањем копија помоћу 

машине за електростатичку штампу 

8443 31 99 00 ----остале 

8443 32 --остале које се могу повезати на машину за 

аутоматску обраду података или на мрежу: 

8443 32 10 00 ---штампачи 

 ---остале: 

8443 32 91 00 ----машине које врше функцију копирања 

скенирањем оригинала и штампањем копија помоћу 

машине за електро-статичку штампу 

8443 32 93 00 ----остале машине за фотокопирање са уграђеним 

оптичким системом 

8443 32 99 00 ----остале 

8443 39 --остале 

8443 39 10 00 ---машине које врше функцију копирања скенирањем 
оригинала и штампањем копија помоћу машине за 

електро-статичку штампу 

 ---остале машине за фотокопирање: 

8443 39 31 00 ----са уграђеним оптичким системом 

8443 39 39 00 ----остале 

8443 39 90 00 ---остале 

8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, 

укључујући машине које перу и суше: 

 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

 



1 2 3 4  

 -Машине капацитета сувог рубља не преко 10 kg: радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

надлежност: 

Министарство економије и 
регионалног развоја (МЕРР) 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  

 

или 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

 

РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ 

ВАЖЕЊА ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ– донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

4. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

8450 11 --потпуно аутоматске машине: 

 ---капацитета сувог рубља не преко 6 kg: 
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8450 11 11 00 ----машине које се пуне са предње стране 

8450 11 19 00 ----машине које се пуне одозго 

8450 11 90 00 ---капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 
kg 

8450 12 00 00 --остале, са уређајем за центрифугално сушење 

8450 19 00 00 --остале 

8450 20 00 00 -Машине капацитета сувог рубља преко 10 kg 

8451 Машине (осим машина из тар. бр. 8450) за прање, 

чишћење, цеђење, сушење, пеглање (укључујући 

пресе за обликовање и фиксирање форми), бељење, 

бојење, апретирање, довршавање, превлачење или 

импрегнисање текстилног предива, тканина, 

плетенина и др., или готових текстилних предмета 

и машине за наношење препарата на основну 

тканину или другу подлогу која се користи у 

производњи подних покривки као што је линолеум; 

машине за намотавање, одмотавање, савијање, 

сечење или зупчасто изрезивање текстилних 

тканина: 

8451 10 00 00 -Машине за хемијско чишћење 

 -Машине за сушење: 

8451 21 00 00 - - капацитета сувог рубља не преко 10 kg 

8451 29 00 00 --остале 

8451 30 -Машине и пресе за пеглање (укључујући пресе за 
обликовање и фиксирање форми): 

 --електрично грејане, снаге: 

8451 30 10 00 --- не преко 2500 W 

8451 30 30 00 ---преко 2500 W 

8451 30 80 00 --остале 

8452 Машине за шивење, осим машина за прошивање 

књига из тар. бр. 8440; намештај, сталци и 

поклопци предвиђени за машине за шивење; игле за 

машине за шивење: 
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 -Остале машине за шивење: 

У79 8452 21 00 00 --аутоматске 

8452 29 00 00 --остале 

8467 Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне или са 

уграђеним електричним или неелектричним 

мотором: 

 

Наредба о обавезном атестирању 

преносних алата са 

електромоторима 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС", број 13/10) 

 

 

Правилник о безбедности машина 

(„Сл. гласник РС", број 13/10) 

 

надлежност: 

Министарство економије и 
регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 
3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 
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 -Са уграђеним електромотором: 

8467 21 --бушилице свих врста: 

8467 21 10 00 ---које могу да раде без спољњег извора напајања 

 ---остале: 

8467 21 91 00 ----електропнеуматске 

8467 21 99 00 ----остале 

8467 22 --тестере: 

8467 22 10 00 ---ланчане тестере 

8467 22 30 00 ---кружне тестере 

8467 22 90 00 ---остало 

8467 29 --остале: 

8467 29 10 00 ---врста које се користе за обраду текстилних 
материјала 

 ---остале: 

8467 29 30 00 ----које могу да раде без спољњег извора напајања 

 ----остале: 

 -----за брушење: 

8467 29 51 00 ------угаоне брусилице 

8467 29 53 00 ------брусилице са брусном траком 

8467 29 59 00 ------остале 

8467 29 70 00 -----за рендисање 

8467 29 80 00 -----за резање шибља или за кошење траве дуж ивица 

травњака 

8467 29 90 00 ----- остало 
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8470 Машине за рачунање и машине џепних димензија 

за бележење, репродукцију и приказивање 

података, са функцијама за рачунање; 

књиговодствене машине, машине за франкирање, 

машине за издавање карата и сличне машине, са 

уграђеним уређајем за рачунање; регистар касе: 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електронских апарата за 

домаћинство и сличну употребу  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/87) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

 

 

надлежност: 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 
1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености 

 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

8470 10 00 00 -Електронске машине за рачунање, које могу да раде 

без спољног извора електричне енергије и машине 

џепних димензија за бележење, репродукцију и 
приказивање података, са функцијама за рачунање 

У79 

 -Остале електронске машине за рачунање: 

8470 21 00 00 --са уграђеним уређајем за штампање 

8470 29 00 00 --остале 

8470 30 00 00 -Остале машине за рачунање 

8470 50 00 00 -Регистар касе 

8470 90 00 00 -Остале 

8471 Машине за аутоматску обраду података и њихове 

јединице; магнетни или оптички читачи, машине за 

преписивање података на носиоце података у 

кодираном облику и машине за обраду таквих 

података, непоменуте или необухваћене на другом 

месту: 

8471 30 00 00 -Портабл дигиталне машине за аутоматску обраду 

података, масе до 10 kg, које се састоје од најмање 

једне централне јединице, тастатуре и дисплеја 

 -Остале машине за аутоматску обраду података: 

8471 41 00 00 --које у истом кућишту имају најмање једну 

централну јединицу, као и једну улазну јединицу и 
једну излазну јединицу или једну комбиновану улазно-

излазну јединицу: 

8471 49 00 00 --остале, испоручене као системи 

8471 50 00 00 -Централне јединице осим оних из тар. подбр. 8471 

41 и 8471 49, укључујући оне које у истом кућишту 
имају једну или две од следећих врста јединица: 

меморијске јединице, улазне јединице, излазне 

јединице 
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8472 Остале канцеларијске машине (нпр.: машине за 

умножавање-хектографске или на матрице, машине 

за адресирање, аутоматске машине за исплату 

новчаница, машине за сортирање, бројање и 

увијање металног новца, машине за оштрење 

оловака, машине за перфорирање и спајање 

жичаним копчама: 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електронских апарата за 

домаћинство и сличну употребу  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/87) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

  

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

надлежност 

Министарство економије и 
регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ  - издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ– донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

8472 10 00 00 -Машине за умножавање 

8472 30 00 00 -Машине за сортирање, пресавијање, убацивање у 

коверте или омоте, отварање, затварање или печаћење 
поште и машине за прилепљивање или поништавање 

поштанских марака 
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8472 90 -Остало: 

8472 90 10 00 --машине за сортирање, бројање и паковање новца 

8472 90 30 00 --аутоматске машине за издавање, депоновање и 

трансфер новца 

8472 90 70 00 --остале 

8501 Електромотори и електрични генератори (осим 

генераторских агрегата): 

  
1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата У79 
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 -Генератори наизменичне струје: Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС", број 13/10) 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

надлежност 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ - издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

8501 61 --снаге не преко 75 kVА: 

 ---снаге не преко 7,5 kVА: 

8501 61 20 90 ----остали 

 ---снаге преко 7,5 kVА, али не преко 75 kVА: 

8501 61 80 90 ----остали 

8501 62 --снаге преко 75 kVА, али не преко 375 kVА 
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8501 62 00 90 ---остали 

8501 63 --снаге преко 375 kVА, али не преко 750 kVА: 

8501 63 00 90 ---остали 

8501 64 00 00 --снаге преко 750 kVА 

8502 Електрични генераторски агрегати и ротациони 

конвертори (претварачи) 

 -Генераторски агрегати са клипним мотором с 
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел мотори): 

8502 11 --снаге не преко 75 kVА: 

 ---снаге не преко 7,5 kVА: 

8502 11 20 90 ----остали 

 ---снаге преко 7,5 kVА, али не преко 75 kVА: 

8502 11 80 90 ----остали 

8502 12 --снаге преко 75 kVА, али не преко 375 kVА 

8502 12 00 90 ---остали 

8502 13 --снаге преко 375 kVА 

 ---снаге преко 375 kVА, али не преко 750 kVА 

8502 13 20 90 ----остали 

 ---снаге преко 750 kVA, али не преко 2000 kVA 

8502 13 40 90 ----остали 

 ---снаге преко 2000 kVA 

8502 13 80 90 ----остали 
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8502 20 -Генераторски агрегати са клипним мотором с 
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице: 

 --снаге не преко 7,5 kVA  

8502 20 20 90 ---остали  

 --снаге преко 7,5 kVA, али не преко 375 kVA  

8502 20 40 90 ---остали  

 --снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA  

8502 20 60 90 ---остали  
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 --снаге преко 750 kVA  

8502 20 80 90 ---остали  

 -Остали генераторски агрегати:  

8502 31 00 00 --са погоном на ветар  

8502 39 --остали:  

 ---турбогенератори  

8502 39 20 90 ----остали  

 ---остали:  

8502 39 80 90 ----остали  

8502 40 -Електрични ротациони конвертори (претварачи):  

8502 40 00 90 --остали  

8504 Електрични трансформатори, статички 

конвертори (нпр.: исправљачи) и индуктивни 

калемови: 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електронских апарата за 

домаћинство и сличну употребу  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/87) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство  

 
1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 
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8504 40 -Статички конвертори (претварачи): 

 --за телекомуникације, машине за аутоматску обраду 
података и њихове јединице 

8504 40 30 90 ---остали 

 ---поликристални полупроводнички исправљачи 

(селенски) 

8504 40 40 90 ----остали 

 ---остали: 

 ----пуњачи акумулатора: 

8504 40 55 90 -----остали 
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 ----остали: („Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

надлежност 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ - донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 -----исправљачи 

8504 40 81 90 ------ остали 

 -----инвертори: 

 ------снаге не преко 7,5 kVA: 

8504 40 84 90 -------остали 

 ------снаге преко 7,5 kVA 

8504 40 88 90 ------- остали 
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 -----остали 

8504 40 90 90 ------остали 

8508 Усисивачи Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број  13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ  – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 
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 -Са уграђеним електромотором: 

8508 11 00 00 --снаге не преко 1500 W и са врећом за прашину или 

другим прихватачем за прашину капацитета не преко 

20 l 

8508 19 --остали 

8508 19 00 10 ---усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре 

материје 

8508 19 00 90 ---остали 

8509 Електромеханички апарати за домаћинство, са 

уграђеним електромотором, осим усисивача из 

тар.броја 8508: 

8509 40 00 00 -Апарати за млевење и мешање хране; соковници за 

воће и поврће 

8509 80 00 00 -Остали апарати 

8510 Апарати за бријање и шишање и апарати за 

депилацију, са уграђеним електромотором: 

8510 10 00 00 -Апарати за бријање 

8510 20 00 00 -Апарати за шишање 
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8510 30 00 00 -Апарати за депилацију („Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

 

надлежност 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 

8513 Преносне електричне светиљке са сопственим 

извором енергије (нпр.: примарне батерије, 

акумулатори или динаме), осим опреме за 

осветљавање из тар. броја 8512: 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електронских апарата за 

домаћинство и сличну употребу  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/87) 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број /10) 

 

 

 

надлежност 

Министарство економије и 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 
3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 
на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

У79 

8513 10 00 00 -Светиљке 
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регионалног развоја (МЕРР) ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

8515 Машине и апарати за меко и тврдо лемљење и 

заваривање, електрични (укључујући електрично 

загревани гас), ласерски или на принципу друге 

светлости или фотонског снопа, ултразвука, 

електронског снопа, магнетних импулса или лука 

плазме, укључујући и оне који могу да врше 

сечење; електричне машине и апарати за вруће 

прскање метала или кермета: 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број  13/10) 

 

 

 

надлежност 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 
тела за оцењивање усаглашености 

или 

 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ - донето од стране 

министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 
министарства надлежног за послове који се 

односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 -Машине и апарати за меко и тврдо лемљење: 

8515 11 00 00 --лемилице и пиштољи за меко лемљење 

8515 19 00 00 --остало У79 
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8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи 

воде и потапајући грејачи; електрични апарати за 

грејање простора и електрични уређаји за грејање 

тла; електро-термички апарати за уређивање косе 

(нпр.: апарати за сушење косе, апарати за коврџање 

косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; 

остали електротермички уређаји за домаћинство; 

електрични грејни отпорници, осим оних из тар. 

броја 8545: 

 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електричних апарата за 

домаћинство  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

надлежност 

Министарство економије и 
регионалног развоја (МЕРР) 

 

 
1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености 

 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ - издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ– донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

У79 

8516 10 -Електрични проточни и акумулациони грејачи воде 

и потапајући грејачи: 

 --грејачи воде: 

8516 10 11 00 ---проточни 

8516 10 19 00 ---остали 

 -Електрични апарати за грејање простора и 

електрични апарати за грејање тла: 

8516 21 00 00 --акумулациони 

8516 29 --остали: 

8516 29 10 00 ---радијатори напуњени течношћу  

8516 29 50 00 ---конвекциони грејачи  

 ---остали:  

8516 29 91 00 ----са уграђеним вентилатором  

8516 29 99 00 ----остали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Електротермички апарати за уређивање косе и 
сушење руку: 

8516 31 --апарати за сушење косе: 

8516 31 10 00 ---хаубе за сушење 

8516 31 90 00 ---остали 

8516 32 00 00 --остали апарати за уређивање косе 

8516 33 00 00 --апарати за сушење руку 

8516 40 -Електричне пегле: 

8516 40 10 00 --пегле на пару 

8516 40 90 00 --остале 



1 2 3 4  

8516 50 00 00 -Микроталасне пећнице  

У79 8516 60 -Остале пећнице; штедњаци, апарати за кување, 

решои, роштиљи и ражњеви: 

8516 60 10 00 --штедњаци (који имају најмање једну пећницу и 
грејну плочу) 

 --апарати за кување и решои, са једном или више 
грејних плоча: 

8516 60 51 00 ---за уградњу 

8516 60 59 00 ---остало 

8516 60 70 00 --роштиљи и ражњеви 

8516 60 80 00 --пећнице за уградњу 

8516 60 90 00 --остало 

 -Остали електротермички уређаји: 

8516 71 00 00 --апарати за припремање кафе или чаја 

8516 72 00 00 --тостери 

8516 79 --остало: 

8516 79 20 00 ---за пржење са много масноће (фритезе) 

8516 79 70 00 ---остали  

8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, 

укључујући и звучнике у звучним кутијама; 

слушалице, укључујући са микрофоном и комплети 

који се састоје од микрофона и једног или више 

звучника; аудио-фреквентни електрични 

појачивачи; електрични комплети за појачавање 

звука: 

Правилник о обавезном атестирању 

производа који проузрокују  

радио-фреквенцијске сметње  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91) 

 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електронских апарата за 

домаћинство и сличну употребу  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/87) 

 

 

 

Правилник о електромагнетској 

компатибилности 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 

од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

или 

 
3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

 -Звучници, укључујући и звучнике у звучним 

кутијама: 

У79 

8518 21 --звучне кутије са једним звучником: 

8518 21 00 90 ---остале 

8518 22 --звучне кутије са више звучника: 

8518 22 00 90 ---остале 

8519 Апарати за репродукцију или снимање звука: 

8519 20 -Апарати који се пуштају у рад помоћу новчића, 

банкнота, банковних картица, жетона или помоћу 

других начина плаћања: 
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8519 20 10 00 --грамофони који се пуштају у рад металним новцем 
или жетоном 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

надлежност 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министра надлежног за послове који се односе 

на техничке прописе (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 --остали 

8519 20 91 00 ---са ласерским системом очитавања 

8519 20 99 00 ---остали 

8519 30 00 00 -Грамофони 

 -Остали апарати: 

8519 81 --који користе магнетне, оптичке или 

полуприводничке подлоге: 

 ---апарати за репродукцију звука (укључујући и 
касетофоне), који немају уграђен уређај за снимање 

звука: 

8519 81 11 00 ----диктафони 

 ----остали апарати за репродукцију звука: 

8519 81 15 00 -----касетофони џепних димензија 

 -----остали, касетни: 

8519 81 21 00 ------са аналогним и дигиталним системом очитавања 

8519 81 25 00 ------остали 

 -----остали: 

 ------са ласерским системом очитавања 

8519 81 35 00 -------остали 

8519 81 45 00 ------ остали 

 ---остали апарати 

8519 81 51 00 ----апарати за диктирање који не могу да раде без 

спољног извора енергије 

У79 

 ----остали магнетофони са уграђеним уређајима за 

репродукцију звука 

 -----касетни 

 ------са уграђеним појачивачем и једним или више 

уграђених звучника 

8519 81 55 00 -------који могу да раде без спољног извора енергије 

8519 81 61 00 -------остали 

8519 81 65 00 ------џепних димензија 
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8519 81 75 00 ------остали: 

8519 81 81 00 ------који користе магнетну траку на котуру, са 

могућношћу снимања и репродукције звука са једном 
брзином од 19 cm/s или са различитим брзинама од 

којих је једна 19 cm/s, а остале су мање 

8519 81 85 00 ------ остали 

8519 81 95 00 ----остали 

8519 89 --остали: 

 ---апарати за репродукцију звука, који немају уграђен 

уређај за снимање звука: 

8519 89 11 00 ----рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 
20 

8519 89 15 00 ----апарати за репродукцију диктата 

8519 89 19 00 ----остали 

8519 89 90 00 ---остали 

8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са или 

без уграђеног видео тјунера (пријемника): 

8521 10 -С магнетном траком: 

8521 10 20 00 --ширине траке не преко 1,3 cm и брзине кретања 

траке, при снимању или репродукцији, не преко 50 

mm/s 

8521 10 95 00 --остали 

8521 90 00 00 -Остали 

8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, 

укључујући оне са уграђеним пријемником или 

апаратом за снимање или репродукцију звука; 

телевизијске камере; дигиталне камере и видео 

камере са рекордерима (камкодери): 

8525 80 -Телевизијске камере, дигиталне камере и видео 

камере са рекордерима (камкодери): 

 --телевизијске камере 

У79 

8525 80 11 00 ---са три или више цеви за снимање слике 

8525 80 19 00 ---остале 

8525 80 30 00 --дигиталне камере 

 --видео камере са рекордерима (камкодери): 

8525 80 91 00 ---само за снимање слике и тона непосредно при 
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употреби телевизијске камере 

8525 80 99 00 ---остале 

8527 Пријемници радио-дифузију, укључујући и 

пријемнике комбиноване у истом кућишту са 

апаратом за снимање или репродукцију звука или 

часовником: 

 -Радио-дифузни пријемници који могу да раде без 

спољног извора енергије: 

8527 12 --радио касетофони џепних димензија: 

8527 12 10 00 ---са аналогним и дигиталним системом очитавања 

8527 12 90 00 ---остали 

8527 13 --остали радио апарати комбиновани са апаратима за 

снимање или репродукцију звука: 

8527 13 10 00 ---са ласерским системом очитавања 

 ---остали: 

8527 13 91 00 ----касетног типа са аналогним и дигиталним 

системом очитавања 

8527 13 99 00 ----остали 

8527 19 00 00 --остали 

 -Радио-дифузни пријемници који не могу да раде без 
спољног извора енергије, за моторна возила 

8527 21 --комбиновани са апаратом за снимање или 

репродукцију звука: 

 ---способни за пријем и декодирање дигиталног RDS 

(radio data system) сигнала: 

8527 21 20 00 ----са ласерским системом очитавања 

 ----остали: 

8527 21 52 00 -----касетног типа са аналогним и дигиталним 

системом очитавања 

8527 21 59 00 ----- остали 

 ---остали: 

У79 

8527 21 70 00 ----са ласерским системом очитавања 

 ----остали: 

8527 21 92 00 -----касетног типа са аналогним и дигиталним 

системом очитавања 
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8527 21 98 00 ----- остали 

8527 29 00 00 --остали 

 -Остали 

8527 91 --комбиновани са апаратом за снимање или 

репродукцију звука: 

 ---са једним или више звучника у истом кућишту: 

8527 91 11 00 ----касетног типа са аналогним и дигиталним 

системом очитавања 

8527 91 19 00 ----остали 

 ---остали: 

8527 91 35 00 ----са ласерским системом очитавања 

 ----остали: 

8527 91 91 00 -----касетног типа са аналогним и дигиталним 

системом очитавања 

8527 91 99 00 -----остали 

8527 92 --Некомбиновани са апаратом за снимање или 

репродукцију звука, али комбиновани са часовником: 

8527 92 10 00 ---радио будилници 

8527 92 90 00 ---остали 

8527 99 --Остали: 

 ---без уграђеног појачивача: 

8527 99 00 11 ----за цивилне ваздухоплове 

8527 99 00 19 ----остали 

 ---са уграђеним појачивачем: 

8527 99 00 91 ----за цивилне ваздухоплове 

8527 99 00 99 ----остали 

8528 Монитори и пројектори, без уграђених 

телевизијских пријемника; телевизијски 

пријемници, са или без уграђених радио 

пријемника или апарата за снимање и 

репродукцију звука или слике: 

 -Монитори са уграђеном катодном цеви: 
У79 

8528 49 --остали: 
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8528 49 10 00 ---црно бели и остали једнобојни (монохроматски) 

 ---у боји: 

8528 49 35 00 ----са односом ширина/висина екрана, мањим од 1,5 

 ----остали: 

8528 49 91 00 -----са параметром скенирања не преко 625 линија 

8528 49 99 00 -----са параметром скенирања преко 625 линија 

 -Остали монитори: 

8528 59 --остали: 

8528 59 10 00 ---црно бели и остали једнобојни (монохроматски) 

8528 59 90 00 ---у боји 

 -Пројектори 

8528 61 00 00 --врсте које се користе углавном за системе за 
аутоматску обраду података из тарифног броја 8471 

8528 69 --остали: 

8528 69 10 00 ---који раде помоћу равног дисплеја (нпр. уређај са 
течним кристалима) способни да прикажу дигиталну 

информацију генерисану машином за аутоматску 

обраду података 

 ---остали 

8528 69 91 00 ----црно бели и остали једнобојни 

8528 69 99 00 ----у боји 

 -Телевизијски пријемници, са или без уграђених 
радио пријемника или апарата за снимање и 

репродукцију звука или слике: 

8528 71 --без екрана 

 ---видео пријемници (тјунери): 

8528 71 11 00 ----у облику електронских склопова за уградњу у 
машине за аутоматску обраду података 

8528 71 13 00 ----апарати са уређајима на бази микропроцесора који 
садрже модем за остварење приступа Интернету, који 

имају функцију интерактивне размене података и 
могућност пријема телевизијских сигнала ("сет-топ" 

кутије са комуникационом функцијом) 

8528 71 19 00 ----остали 
У79 

8528 71 90 00 ---остали 
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8528 72 --остали, у боји: 

8528 72 10 00 ---телевизијски пројекциони уређаји 

8528 72 20 00 ---апарати са уграђеним уређајем за снимање и 

репродукцију слике 

 ---остали: 

 ----са катодном цеви: 

 -----са односом ширина/висина екрана, мањим од 1,5 

дијагоналне димензије екрана: 

8528 72 31 00 ------ не преко 42 cm 

8528 72 33 00 ------ преко 42 cm, али не преко 52 cm 

8528 72 35 00 ------ преко 52 cm, али не преко 72 cm 

8528 72 39 00 ------преко 72cm 

 ----- остали: 

 ------са параметром скенирања до 625 линија, 

дијагоналне димензије екрана: 

8528 72 51 00 -------не преко 75 cm 

8528 72 59 00 -------преко 75 cm 

8528 72 75 00 ------са параметром скенирања преко 625 линија 

 ----остали 

8528 72 91 00 -----са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 

8528 72 99 00 ----- остали 

8528 73 00 00 --остали, црно бели и остали једнобојни 

(монохроматски) 

8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и 

анодизирану жицу), каблови (укључујући 

коаксијалне каблове) и остали изоловани 

електрични проводници, са или без конектора; 

каблови од оптичких појединачно оплаштених 

влакана, комбиновани или не са електричним 

проводницима, са или без конектора: 

 

Наредба о обавезном атестирању 

електро-енергетских изолованих 

проводника и каблова  

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/88) 

 

 

Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу унутар 

одређених граница напона 

(„Сл. гласник РС“, број 13/10) 

 

 

1. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – издата 

од стране домаћег тела за оцењивање 
усаглашености  

 

или 

 

2. ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТОЈ 

ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ – издат 
од стране домаћег тела за оцењивање 

усаглашености 

 

У79 

 -Остали електрични проводници, за напон не преко 
1000 V: 

8544 49 --остали: 

 ---остали: 

 ----остали:  
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8544 49 95 00 -----за напон преко 80 V али мањи од 1000 V  

 

 

надлежност 

Министарство економије и 

регионалног развоја (МЕРР) 

или 

 

3. СЕРТИФИКАТ – издат од стране домаћег 

тела за оцењивање усаглашености 

 

или 

 

4. РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВАЖЕЊА 

ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ – донето од стране 
министарства надлежног за послове техничких 

послова (МЕРР) 

 

или 

 

5. ИЗВОД О ВАЖЕЊУ ИНОСТРАНЕ 

ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ РЕГИСТРА 

ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА 

УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ ВАЖЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - издат од стране 

министарства надлежног за послове који се 
односе на техничке прописе (МЕРР) 

 

 

 

 

У79 

8544 49 99 00 -----за напон од 1000 V 

 

 


