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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 дописом  бр.148-II-483-01-88/2/2010 обавестила 

царинарнице о примени тачке 7. Став 1. Одлуке. 

У међувремену је Управа царина Србије тражила од Министарства за 

економију и регионални развој, Сектор за инфраструктуру квалитета, мишљење о 

томе да ли је, уз царинску декларацију потребно прибављање исправе о 

усаглашености: 

- за производе који се увозе у поступку привременог увоза;  

- за производе у поступку активног оплемењивања;  

- при увозу употребљаваних, преправљаних и поправљаних производа;  

- за производе које појединачно увозе, за сопствене потребе, грађани 

 

Дописима бр. 011-00-84/2010-05 од 07.04.2010. године, односно 

14.04.2010.године горе поменуто министарство је дало мишљење, о којем вас 

обавештавамо: 

Одредбом члана 3. став 1) тачка 1) Закона прописано је да је производ сваки 

производ који је, као резултат неког процеса, израђен или на други начин добијен, 



независно од степена његове прераде, а намењен је за стављање на тржиште или 

испоруку на тржишту. 

Одредбом члана 4. Став 1) тачка 1) Закона о општој безбедности производа 

(“Сл гласник РС“ бр.41/09) прописано је да је производ сваки финални производ, 

укључујући и производ у вези са пружањем услуга, који се у обављању делатности 

испоручује или чини доступним потрошчу или другом кориснику, уз накнаду или без 

накнаде, без обзира на то да ли је нов, употребљаван или преправљен, осим 

употребљаваног производа који се испоручује као антиквитет, као и производа који 

пре употребе треба поправити или преправити, под условом да испоручилац о томе на 

јасан начин унапред обавести лице коме испоручује такве производе. 

С обзиром на изнето, производи који се налазе у поступку привременог увоза 

морају да буду снабдевени исправом о усаглашености, јер у овом поступку царински 

орган одобрава употребу у царинском подручју Србије производа намењених 

поновном извозу. Изузетак су производи намењени приказивању на сајмовима, за које 

не постоји обавеза да буду снабдевени исправом о усаглашености. 

Производи за које се одобри активно оплемењивање не подлежу обавези да 

буду снабдевени исправом о усаглашености приликом увоза у Србију,  јер се не ради 

о производима који су намењени за стављање на тржиште Србије. Изузетно, такви 

производи морају бити снабдевени исправом о усаглашености уколико се одобри 

стављање таквих производа у слободан промет, односно ако се стављају на тржиште 

Србије. 

Употребљивани, преправљани и поправљани производи, када се увозе морају 

да буду снабдевени одговарајућом исправом о усаглашености, јер је реч о 

производима који су намењени, или могу бити намењени за стављање на тржиште 

Србије. 

Производи које грађани појединачно увозе за сопствене потребе не подлежу 

обавези да буду снабдевени одговарајућом исправом о усаглашености, јер није реч о 

производима који се стављају на тржиште Србије, него служе за личну употребу. 

 

У пракси су до сада за поједине робе, од стране Минстарства за економију и 

регионални развој издавана Мишљења о потреби обавезне сертификације -  тачније 

мишљења да роба не подлеже обавезном атестирању, иако су по Царинској тарифи 

Србије сврставана у тарифне ставове који су наведени у Прилогу 5 А) Одлуке. 

Мишљења су се прилагала при царињењу робе, уместо атеста. Од напред наведеног 

министарства смо добили обавештење да ова мишљења, а која су издата до 

07.04.2010.године престају да важе закључно са даном 04. 05. 2010. године. 
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