ПРАВНИ ОСНОВ
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености – ЗОТЗ (“Службени гласник РС” број 36/09)
 Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова
усаглашености (“Службени гласник РС” 98/09);
 Посебни закони и прописи донети на основу тих закона, уколико
су тим посебним законима и прописима уређена питања која се
односе на признавање иностраних исправа и знакова
усаглашености
 Иностране исправе и знаци усаглашености важе у Републици Србији
у складу са ЗОТЗ-ом и Уредбом , у следећим случајевима:
 Ако су издате у складу са потврђеним међународним споразумом
чији је потписник Република Србија, или
 Ако је надлежни министар донео акт о признавању иностране
исправе (уз претходно прибављено мишљење Министра економије
и регионалног развоја).

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ (1)
 Ако нема међународног споразума о међусобном признавању исправа,
поступак за признавање важења иностране исправе, односно знака
усаглашености покреће се пре стављања производа на тржиште или
употребу у Републици Србији, на основу захтева за признавање који
подноси инострани произвођач или његов заступник, односно увозник.
 Овај захтев мора садржати следеће:
 1) пословно име, односно назив и адресу седишта и правну форму
подносиоца;
 2) врсту иностране исправе, одн. знака усаглашености, чије
признавање се тражи;
 3) назив државе у којој је издата инострана исправа, односно знак
усаглашености;
 4) назив иностраног техничког прописа на основу кога је издата
инострана исправа, односно на основу кога је стављен знак
усаглашености, као и назив службеног гласила у коме је тај пропис
објављен;









ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ (2)
5) врсту, односно назив производа и друге податке ради ближе
идентификације производа на који се односи инострана исправа,
односно знак усаглашености;
6) пословно име, седиште и правну форму правног субјекта који је
издао инострану исправу, односно ставио знак усаглашености на
производ;
7) назив државе у којој је именовано/овлашћено ТОУ које је издало
инострану исправу, као и назив органа који је именовао однoсно
овластио ТОУ које је издало инострану исправу;
8) друге податке од значаја за поступак признавања.









ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ (1)
Уз захтев за признавање подносе се следећи докази:
1) копија извода из регистра привредних субјеката за подносиоца
захтева оверена од стране надлежног органа, као и оверени
превод тог извода на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача, ако је подносилац захтева инострани произвођач;
2) оригинална инострану исправу или њену копију оверену од
стране иностраног надлежног органа, као и оверени превод те
исправе на српски језик од стране овлашћеног судског тумача;
3) копија оригиналног текста иностраног техничког прописа и
оверени превод тог прописа на српски језик од стране овлашћеног
судског тумача;
4) копија извода из регистра привредних субјеката за лице које је
издало инострану исправу, оверену од стране иностраног
надлежног органа, као и оверени превод тог извода на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача;

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ (2)
 5) копија акта о именовању, овереног од стране иностраног

надлежног органа, као и оверени превод тог акта на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача;
 6) доказ о плаћеној републичкој административној такси, у складу
са законом;
 7) други докази којима се потврђују наводи из захтева.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ
 Испуњеност услова за признавање иностране исправе о усаглашености
утврђује Комисија коју формира надлежни министар;
 Трошкове поступка признавања, који обухватају и трошкове за рад
Комисије, сноси подносилац захтева.
 Комисија утврђује да ли захтеви иностраног техничког прописа:
1. за производ - обезбеђују најмање исти степен заштите
безбедности живота и здравља људи, заштите животиња и биљака,
заштите животне средине, заштите потрошача и других корисника
и заштите имовине, који су одређени захтевима српског техничког
прописа, као и захтеви српског техничког прописа, и
2. за тела за оцењивање усаглашености - да ли захтеви из
иностраног техничког прописа које инострано тело за оцењивање
усаглашености мора да испуни да би спроводило поступак
оценјивања усаглашености производа, обезбеђују најмање исти
степен испуњености захтева који су утврђени српским техничким
прописом за именовано тело.

РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ О
УСАГЛАШЕНОСТИ
 На образложени предлог Комисије, надлежни министар (по претодно
прибављеном мишљењу МЕРР) доноси:
 решење о признавању иностране исправе, односно знака
усаглашености, или
 решење о одбијању захтева за признавање.
 Решење важи до истека рока важења иностране исправе, а ако рок
важења није утврђен у иностраној исправи, најдуже три године од
дана доношења тог решења.
 Регистар иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у
РС води Министарство економије и регионалног развоја;
 Надлежни министар доставља Решење о признавању иностране исправе
МЕРР-у ради уписа у Регистар иностраних исправа и знакова
усаглашености који важе у РС.
 За нове испоруке истог производа из увоза, као доказ о усаглашености
важи извод из Регистра иностраних исправа и знакова
усаглашености који важе у РС;

РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ – МЕРР
РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ У МИНИСТАРСТВУ
ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У ВЕЗИ СА
ОЦЕЊИВАЊЕМ УСАГЛАШЕНОСТИ (1)
 Образоване су комисије за именовање ТОУ (3 комисије – Комисија
за именовање ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености
према захтевима ЛВД и ЕМЦ правилника, Комисија за именовање ТОУ
за спровођење поступака оцењивања усаглашености према захтевима
МД правилника и Комисија за именовање ТОУ за спровођење поступака
оцењивања усаглашености према захтевима правилника о безбедности
лифтова) и комисије за признавање важења иностраних исправа (8
комисија, према групама производа);
 До сада су 3 ТОУ именована за спровођење поступка ОУ у складу са
ЕМЦ правилником, 3 ТОУ су именована за спровођење поступка ОУ у
складу са МД правилником, 2 ТОУ су именована за спровођење
поступка ОУ у складу са ЛВД правилником и 1 ТОУ је именовано за
спровођење поступка ОУ у складу са Правилником о безбедности
лифтова. Поред наведеног, 4 поступка за именовање ТОУ су у току.

РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ – МЕРР
РЕАЛИЗОВАНЕ И АКТИВНОСТИ У ТОКУ У МИНИСТАРСТВУ
ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У ВЕЗИ СА
ОЦЕЊИВАЊЕМ УСАГЛАШЕНОСТИ (2)
 На сајту МЕРР се налазе обрасци за подношење захтева за именовање
тела за оцењивање усаглашености и за подношење захтева за
признавање иностране исправе о усаглашености;
 Успостављен је регистар техничких прописа, регистар именованих
ТОУ и регистар признатих иностраних исправа у Србији – web
портал TEHNIS који омогућава доступност информација на сајту МЕРР.

Хвала на пажњи!
Никола Мирковић,
руководилац Групе за оцењивање усаглашености у
Одељењу за техничке прописе и оцењивање
усаглашености
nikola.mirkovic@merr.gov.rs
www.tehnis.merr.gov.rs

