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СВИМ 

 
ПРЕДМЕТ: Мишљења о потреби обевезне сертификације, односно о потреби  

прибављања потврде о усаглашености Министарства економије и 
регионалног развоја 

ВЕЗА:          Акт Управе царина број 148-11-483-01-88/2/2010 од 23.03.2010. године 
                     Акт Управе царина број 148-11-483-01-88/6/2010 од 22.04.2010. године 
 
 Актом Управе царина број 148-11-483-01-88/6/2010 од 22.04.2010. године, 
обавештени сте о томе да мишљења о потреби обавезне сертификације издата до 
07.04.2010. године, од стране Министарства економије  и регионалног развоја 
(МЕРР), престају да важе закључно са даном 04.05.2010. године.  
 
 Како је Министарство економије  и регионалног развоја, својим актом број 
011-00-84/2010-05 од 02.06.02010. године, обавестило Управу царина о начину 
издавања нових мишљења, обавештавамо вас следеће: 
 
 Министарство економије  и регионалног развоја, Сектор за инфраструктуру 
квалитета, на захтев привредних субјеката даје мишљења о потреби обавезне 
сертификације, односно о потреби прибављања потврде о усаглашености за 
производе који су предмет разних техничких прописа. 
 
 За поједине производе, за које је иначе потребно прибавити одговарајућу 
исправу о усаглашености већ приликом њиховог царињења (примена тачке 7.    
став 1. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 
прибављање одређених исправа „Сл. гласник РС“ број 7/2010), због њихове 
специфичности или посебних техничких разлога, начина коришћења, односно због 
тога што се такви производи користе у индустрији или се монтирају или уграђују у 
друге производе, као и из других сличних разлога, могуће је да МЕРР, на захтев 
привредног субјекта, да правно мишљење о томе да такви производи не подлежу 
обавезној сертификацији и прибављању потврде о усаглашености или да је исправу 
о усаглашености потребно прибавити након њихове монтаже, инсталирања, 
уградње и сл. 



 
 То значи да правно мишљење МЕРР ослобађа правног субјекта, на чије је 
име издато такво мишљење, обавезе да већ приликом увоза, односно царињења, 
поседује исправу о усаглашености. У том случају мишљење се прихвата уместо 
исправе о усаглашености и његов број се уписује у рубрику 44 ЈЦИ уз шифру У78 
или У79. Како за ова мишљења не постоји образац, потребно је обратити пажњу на 
следеће: 
 
 Да би се при царињењу робе мишљење Министарства економије  и 
регионалног развоја могло прихватити уместо исправе о усаглашености, неопходно 
је да буде испуњен један од следећих услова:  
 

1) да конкретан производ не подлеже обавезној сертификацији нити да је за 
њега потребно прибавити потврду о усаглашености (или извод из евиденције о 
издатим потврдама о усаглашености)  
 
                                                          или 
 
2) да уколико конкретан производ подлеже обавезној сертификацији или 
прибављању потврде о усаглашености (или извода из евиденције о издатим 
потврдама о усаглашености), у мишљењу стоји образложење да та обавеза 
(сертификација или прибаљање потврде) наступа након монтаже, инсталације и 
сл., што значи после царињења. 
 
                                                          или 
 
3) да приликом увоза одређеног прозвода не постоји обавеза прилагања исправе 
о усаглашености, већ да се она мора обезбедити пре стављања на тржиште 
Србије и/или употребе  

 
 
 Овом приликом напомињемо да Министарство економије  и регионалног 
развоја издаје и мишљења која се не могу прихватати уместо исправе о 
усаглашености. У тој врсти мишљења стоји да производ не подлеже обавезној 
сертификацији али подлеже прибављању потврде о усаглашености (или извода из 
евиденције о издатим потврдама о усаглашености), што значи да се потврда о 
усаглашености (или извод) мора приложити при царињењу.  
 
 Стога уколико је приликом царињења производа који подлежу прилагању 
исправе о усаглашености  (шифре У78 и У79 у ИСЦС-у) приложено мишљење 
МЕРР, неопходно је проверити да ли су испуњени услови наведени у једној од горе 
наведених тачака, како би се у сваком појединачном случају проценило да ли се 
конкретно мишљење може прихватити уместо исправе о усаглашености или не. 
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