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Актима Управе царина број 148-11-483-01-88/2/2010 од 23.03.2010. године, број 148-11-483-

01-88/6/2010 од 22.04.2010. године и број 148-11-483-01-88/8/2010 од 10.06.2010. године, 

обавештени сте о начину примене тачке 7. став 1. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, 

извоз односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник“ број 

7/2010). Како су се у пракси појавиле одређене нејасноће, Министарство економије и 

регионалног развоја РС је својим актом број: 011-00-84/2010-05 од 23.08.2010. године, 

Управи царина РС дало следеће појашњење о поступању са Потврдама о усаглашености. 

 

Потврда о усаглашености, као документ који прати производ приликом увоза и касније, 

приликом стављања на тржиште Републике Србије, представља исправу коју издаје домаће 

акредитовано, односно именовано тело за оцењивање усаглашености, а која мора да садржи 

следеће основне податке: пословно име, тј. назив произвођача; назив правилника са 

чијим захтевима се потврђује усаглашеност производа и број службеног гласила у коме 

је тај правилник објављен; врсту производа и ознаку типа производа чија се 

усаглашеност потврђује. 

 

Потврда о усаглашености садржи и податак о томе ко је поднео захтев за њено издавање, али 

за садржину Потврде о усаглашености није од суштинског значаја ко је подносилац захтева, 

већ који производ и којег произвођача је усаглашен са захтевима конкретног домаћег 

техничког прописа. 

 

Наиме, суштина сваке Потврде о усаглашености је у томе да она представља документ којим 

се потврђује усаглашеност конкретно одређене врсте и типа производа или групе производа, 

одређеног произвођача који је израдио тај производ, са битним захтевима који су прописани 

тачно одређеним техничким прописом. 

 



Потврда о усаглашености може да се изда на захтев различитих привредних субјеката, као на 

пример: иностраног или домаћег произвођача, заступника, огранка или представника страног 

произвођача или увозника.  

  

Такође, Потврда о усаглашености може да се изда на захтев једног привредног субјекта 

(инострани произвођач, његов заступник, представник, огранак и сл, као „носиоца Потврде о 

усаглашености”), а да је приликом увоза и касније у промету користи други привредни 

субјекат (увозник или дистрибутер).  

  

Наглашавамо да тај други привредни субјект (увозник или дистрибутер) који користи 

Потврду о усаглашености треба да има писмено овлашћење за њено коришћење, односно 

употребу од стране „носиоца Потврде о усаглашености”. 

 

Писмено овлашћење за коришћење Потврде о усаглашености важи до рока назначеног у 

овлашћењу или до његовог опозива, а најкасније до истека рока важења Потврде о 

усаглашености на коју се то овлашћење односи. 

 

О предњем се обавештавате ради знања и примене, а у циљу  једнообразног поступања у вези 

са корисницима, односно подносиоцима Потврде о усаглашености приликом увоза 

производа. 
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