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ПОЈАМ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
-Потврда о усаглашености је посебна врста исправе усаглашености, која је као
специфичан правни институт уведена у српско техничко законодавство новим
технички прописима из области електричне опреме, електромагнетске
компатибилности и машина (Правилник о електричној опреми намењеној за
употребу у оквиру одређених граница напона, Правилник о електромагнетској
компатибилности и
Правилник о безбедности машина-сви правилници
објављени у „Службеном гласнику РС”, број 13/10).
-Потврда о усаглашености јесте исправа којом се потврђује усаглашеност
предметног производа са захтевима из одговарајућег правилника.
-Потврда о усаглашености је резултат спровођења једног посебног поступак
оцењивања усаглашености. Овај поступак оцењивања усаглашености се
састоји од прегледа
одговарајуће техничке документације одређеног
производа и Декларације о усаглашености издате за тај производ и њихове
оцене о томе да ли техничка документација доказује испуњеност захтева из
конретног правилника. Ако је усаглашеност доказана издаје се Потврда о
усаглашености.

ОБАВЕЗНОСТ ПРИБАВЉАЊА ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
-Обавеза прибављања Потврде о усаглашености важи како за
увознике, тако и за домаће произвођаче.
-Наведени правилници прописују обавезност прибављања Потврде о
усаглашености за све електричне и електронске уређаје и апарате, који
су намењени за употребу у оквиру граница напона између 50 и 1000V
за наизменичну струју и 75 и 1500 V за једносмерну струју, за
електомагнетску компатибилност опреме, али и за одређене врсте
производа које се сматрају машинама, и то: лифтова на електрични
погон за вертикални превоз терета са кабином у коју није могућ
приступ људи; ланаца и саставних елемената ланаца; челичне ужади
за општу намену и преносних алата са електромоторима називног
наизменичног напона до 250 V за употребу у домаћинству и сличну
употребу.

ИЗУЗЕТАК ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ПОТВРДЕ О
УСАГЛАШЕНОСТИ

Изузетно, обавезу прибављања Потврде о усаглашености неће имати
произвођач производа који је произведен у Републици Србији и за
који је оцењивање усаглашености спровело или у њему учествовало
домаће Именовано тело, које је спровело одговарајућа испитивања
(као акредитовано тело) и о томе сачинило извештај о испитивању
који је саставни део техничке документације конкретно произведеног
типа производа или прегледом техничке документације, сачинило
Изјаву о усаглашености.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТВРДЕ О
УСАГЛАШЕНОСТИ, БЕЗ ОБЗИРА НА ВРСТУ ПРОИВОДА
1. СУБЈЕКТИ НА ЧИЈИ ЗАХТЕВ СЕ ИЗДАЈЕ ПОТВРДА О
УСАГЛАШЕНОСТИ:
-Потврда о усаглашености може да се изда на захтев
различитих привредних субјеката.
-Захтев може поднети инострани или домаћи произвођач,
заступник, огранак или представник страног произвођача
или увозник.

2. КО САЧИЊАВА И ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ О УСАГЛАШЕНОСТИ?
-Потврду о усаглашености сачињава и издаје тело за
оцењивање усаглашености које је именовано од стране
министра економије и регионалног развоја (Именовано тело).
-Која тела за оцењивање усаглашености су именована, по ком
правилнику и са каквим обимом именовања, може се сазнати
увидом у Регистар Именованих тела који се води у
Министарству економије и регионалног развоја. Довољно је
отићи на посебан портал министарства под називом:
tehnis.merr.gov.rs линк Технис претрага регистара, па затим на
регистар именованих и овлашћених тела за оцењивање
усаглашености.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
-Подносилац захтева, уз захтев доставља Именованом телу, по
свом избору, примерак Декларације о усаглашености за одређени
производ или њену оверену фотокопију са припадајућим делом
техничке документације, ради потврђивања усаглашености те
машине са захтевима из Правилника. Захтев се подноси пре
стављања производа на тржиште Републике Србије и/или употребу.
-Ако утврди усаглашеност конкретног производа, на основу
прегледане Декларације о усаглашености за конкретну врсту,
односно тип производа и одговарајућег дела техничке
документације, најчешће Извештаја о испитивању производа на
примењене стандарде (који су наведени у Декларацији о
усаглашености), Именовано тело сачињава и издаје Потврду о
усаглашености.

4. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ, КАО ДОКУМЕНТ КОЈИ
ПРАТИ ПРОИЗВОД
-Потврда о усаглашености је документ који прати производ
приликом увоза и касније приликом стављања на тржиште
Републике Србије, која служи као доказ о усаглашености и коју
је испоручилац производа дужан да стави на располагање
приликом увозног царињења (ако је производ наведен у
Прилогу 5 Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз,
односно транзит прописано прибављање одређених исправа„Службени гласник РС” број 58/11), односно надлежном
инспектору на његов захтев.
-У случају постојања и Декларације о усаглашености и Потврде
о усаглашености за исти производ, потребно је оба ова
документа ставити на увид надлежном инспектору, ако он то
захтева.

5. САДРЖАЈ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
-Потврда о усаглашености садржи, нарочито, податке о:
пословном имену, односно називу произвођача; називу
Правилника и броју „Службеног гласника Републике Србије”
у коме је он објављен; као и врсти и типу производа чија се
усаглашеност потврђује. Потврда о усаглашености може да
садржи и друге податке, као што су подаци о подносиоцу
захтева за издавање ове потврде и др.
-Ако је одређени производ предмет и других техничких
прописа (правилника), који прописују обавезну усаглашеност
тог производа са захтевима и из тих других прописа, пре
његовог стављања на тржиште би било нужно да Потврда o
усаглашености обухвати оцену усаглашености производа са
свим техничким прописима који се односе на тај производ.

6. РОК ВАЖЕЊА ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ

Издата Потврда о усаглашености важи за исти тип, односно врсту
производа истог произвођача три године од дана издавања.

7. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА О УСАГЛАШЕНОСТИ
-Именовано тело води евиденцију о издатим Потврдама о усаглашености и на захтев
произвођача или његовог заступника, односно увозника издаје извод из евиденције који
садржи, нарочито податке о пословном имену или називу произвођача и врсти, односно
типу машине за који је издата Потврда о усаглашености и року њеног важења, као и
податке о подносиоцу захтева за издавања тог извода.
-Евиденцију о издатим Потврдама о усаглашености Именовано тело објављује на својој
службеној интернет страници.
За нове испоруке проивода из увоза (истог произвођача, исте врсте, односно истог типа)
за који је већ издата Потврда о усаглашености не подноси се нови захтев за издавање
Потврде о усаглашености, а као доказ о важењу те потврде може се користити и Извод из
евиденције о издатим потврдама који издаје Именовано тело.
-Извод из евиденције о издатој Потврди о усаглашености има рок важења који је
идентичан року важења за конкретно издату Потврду о усаглашености.
-На основу Потврде о усаглашености или извода из евиденције Именованог тела о
издатим потврдама, произвођач или његов заступник, односно увозник ставља на
производ Српски знак усаглашености.

8. ПРЕНОСИВОСТ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
-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, конкретно одређеног
произвођача који је израдио тај производ, са битним захтевима који су
прописани тачно одређеним техничким прописом. За суштину Потврде
о усаглашености није од битног значаја на чији је захтев она издата.
-С обзиром на све карактеристике Потврде о усаглашености, као и да
Потврду о усаглашености не издаје државни орган у форми управноправног акта, већ Именовано тело, а ради спречавања непотребних
препрека у трговини, сматрамо да је правно могуће да се Потврда о
усаглашености изда на захтев једног привредног субјекта (инострани
произвођач, његов заступник, представник, огранак и сл, као „носилоца
Потврде о усаглашености”), а да је приликом увоза и касније у промету
користи други привредни субјекат (увозник или дистрибутер).

-При томе, мишљења смо да би тај други привредни
субјекат који користи Потврду о усаглашености
(увозник или дистрибутер) требао да има писмено
овлашћење за њено коришћење, односно употребу
од стране „носиоца Потврде о усаглашености”, како
би се спречиле евентуалне злоупотребе и
„трговина ” овим потврдама.
-Писмено овлашћење за коришћење Потврде о
усаглашености важило би до рока означеног у
овлашћењу или до његовог опозива, а најкасније до
истека рока важења Потврде о усаглашености на
коју се то овлашћење односи.

9. Непреносивост Извода из евиденције о издатим Потврдама
о усаглашености
У погледу коришћења Извода из евиденције издатих Потврда о
усаглашености од стране Именованог тела, сматрамо да овај
извод у правном промету не би требало да користи било које
друго лице, осим лица које је у изводу означен као подносилац
захтева за његово издавање, нити се право на коришћење тог
извода може преностити писменим овлашћењем на друга
лица. Ово, с обзиром на то да свако заинтересовано лице може
захтевати и добити извод из евиденције о издатим потврдама,
и користити га у правном промету за своје потребе. Мишљења
смо да би свако преношење коришћења овог извода на друга
лица могло да обесмисли циљ и суштину овог документа, а
могло би да доведе и до одређених злоупотреба, „трговине” и
у крајњем случају нелојалне конкуренције на тржишту.

10.
ПРИВРЕМЕНИ
КАРАКТЕР
ИСТИТУТА
ПОТВРДЕ
УСАГЛАШЕНОСТИ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О

-Треба нагласити да је обавеза прибављања, односно издавања
Потврде о усаглашености временски ограничена за одређени период.
-Наиме, у свим наведеним правилницима, издавање Потврде о
усаглашености (односно извода из евиденције о издатим потврдама)
за одређене производе је предвиђено само као прелазно решење које
ће важити, односно које ће се примењивати у правном систему
Републике Србије до ступања на снагу потврђеног међународног
уговора о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских
производа са Европском унијом-ACCA споразум (Agreement on
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), у делу
који се односи на производе који су обухваћени конкретним
правилником, а најкасније до приступања Републике Србије
Европској унији.
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