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       На основу члана 17. Закона

број 44/10) и члана 21. Статута

(„Службени гласник РС“, број 59/10),

директор Републичке агенције

ПРОЦЕДУРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ

РАДИО ОПРЕМЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ

 

Овом процедуром ближе

радио опреме и телекомуникационе

спроводи Републичкa агенције за

именовано тело за оцењивање усаглашености

телекомуникационој терминалној

тексту: Правилник о РиТТ опреми

 

 

II ПОСТУПАК
 

Поступак оцењивања 

документације, покреће и води

РиТТ опреме (у даљем тексту: Захтев

 

Захтев може поднети произвођач

произвођач или његов заступник

тексту: Подносилац захтева). 

 

Подносилац захтева доставља

садржи:  

 

─ пословно име, адресу

─ назив, марку, тип и/или

─ изјаву о прихватању трошкова

усаглашености РиТТ опреме

 

     

комуникације 

Србија 

Закона о електронским комуникацијама („Службени

Статута Републичке агенције за електронске

број 59/10),  

Републичке агенције за електронске комуникације доноси

 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕРМИНАЛНЕ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

ближе се уређује обављање послова за оцењивање

телекомуникационе терминалне опреме (у даљем тексту: 

агенције за електронске комуникације (у даљем тексту

оцењивање усаглашености, у складу са Правилником

терминалној опреми („Службени гласник РС“, број

опреми). 

ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 2. 

 

 усаглашености РиТТ опреме, прегледом

води Агенција на основу захтева за оцењивање

тексту: Захтев). 

поднети произвођач, његов овлашћени заступник

заступник није регистрован на територији Републике

захтева доставља Агенцији Захтев, на српском језику

адресу, седиште, ПИБ и матични број; 

тип и/или модел РиТТ опреме (производа) и назив

прихватању трошкова за спровођење поступка за оцењивање

РиТТ опреме и издавање Потврде о усаглашености

  

лужбени гласник РС“, 

електронске комуникације 

доноси 

УСАГЛАШЕНОСТИ 

ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ 

оцењивање усаглашености 

тексту: РиТТ опрема), коју 

даљем тексту: Агенција), као 

Правилником о радио опреми и 

“, број 11/12, у даљем 

УСАГЛАШЕНОСТИ 

прегледом техничке 

оцењивање усаглашености 

заступник или увозник ако 

Републике Србије (у даљем 

српском језику, који нарочито 

назив произвођача; 

оцењивање 

усаглашености. 
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Захтев за оцењивање може се односити само на један РиТТ производ или групу РиТТ 

производа исте врсте. 

 

Уз Захтев се обавезно доставља: 

 

− попуњен и оверен образац појединачног захтева за оцењивање усаглашености 

РиТТ опреме (производа); 

− декларација о усаглашености или њена оверена фотокопија, издата од стране 

произвођача или његовог овлашћеног заступника; 

− одговарајућа техничка документација, у складу са Правилником о РиТТ опреми и 

овом процедуром.  

 

Образац појединачног захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме (производа) 

дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз ову процедуру и чини њен саставни део. 

 

У случају да је Подносилац захтева, поднео Захтев за оцењивање усаглашености исте 

РиТТ опреме ка другим именованим телима, дужан је да о томе обавести Агенцију. 

 

 

Члан 3. 

 

Обављање послова за оцењивање усаглашености РиТТ опреме из члана 2. став 1. ове 

процедуре, са припремом одговарајућих одлука, потврдe о усаглашености и извода из 

евиденције о издатим потврдама о усаглашености РиТТ опреме, након спроведеног поступка 

за оцењивање усаглашености РиТТ опреме, врши стручна Комисија, коју, из реда запослених 

у Агенцији, образује директор Агенције.  

 

Начин рада стручне Комисије из става 1. овог члана уређује се Упутством за рад 

Комисије за оцењивање усаглашености РиТТ опреме. 

 

 

Члан 4. 

 

Поступак оцењивања усаглашености РиТТ опреме прегледом техничке документације 

обухвата: преглед документације из члана 2. ове процедуре и провере усаглашености према 

захтевима српских стандарда са списка стандарда које прописује министар надлежан за 

област електронских комуникација и који се објављује у „Службеном  гласнику Републике 

Србије"; оцењивање испуњавања услова за издавање и издавање Потврде о усаглашености. 

 

Потврда о усаглашености издаје се на обрасцу датом у Прилогу 2, који је одштампан 

уз ову процедуру и чини њен саставни део. 

 

 

Члан 5. 

 

      За РиТТ опрему за коју су издате Потврде о усаглашености, на захтев Подносиоца 

захтева, Агенција издаје Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености РиТТ 

опреме (у даљем тексту: Извод из евиденције о издатим потврдама). 
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Захтев за издавање Извода из евиденције о издатим потврдама, нарочито садржи:  

 

─ пословно име, адресу, седиште, ПИБ и матични број; 

─ назив, марку, тип и/или модел и назив произвођача РиТТ опреме; 

─ изјаву о прихватању трошкова за издавање  Извода из евиденције о издатим 

потврдама. 

 

     Извод из евиденције о издатим потврдама издаје се на обрасцу датом у Прилогу 3, који 

је одштампан уз ову процедуру и чини њен саставни део.  

 

 

Члан 6. 

 

Поступак оцењивања усаглашености РиТТ опреме спроводи се прегледом следеће 

техничке документације, односно докумената, која садрже:   

 

─ општи опис уређаја; 

─ идејни пројекат, производне нацрте и шеме компонената и других саставних делова; 

─ опис и објашњења потребна за разумевање наведених производних шема и нацрта за 

рад уређаја; 

─ списак хармонизованих стандарда који су примењени у потпуности или делимично, а 

када хармонизовани стандарди не постоје или нису примењиви, описе и објашњења 

решења на основу којих је остварено да усаглашеност буде испуњена; 

─ резултате спроведених прорачуна, испитивања и др.; 

─ извештаје о обављеним испитивањима и мерењима. 

 

      За радио опрему, поред документације из става 1. овог члана, произвођач или његов 

овлашћени заступник доставља и изјаву да су обављена сва битна радио испитивања и да 

радио опрема испуњава битне захтеве из члана 4. Правилника о РиТТ опреми. 

 

      Техничка документација из става 1. овог члана, као и документација из става 2. овог 

члана мора бити на српском и/или енглеском језику. 

 

Агенција  разматра приложену техничку документацију из става 1. овог члана и ако 

утврди да је усаглашеност РиТТ опреме са битним захтевима из члана 4. Правилника о РиТТ 

опреми и где је то применљиво, са додатним захтевима из члана 5. Правилника о РиТТ 

опреми, правилно доказана, издаје Потврду о усаглашености.  

 

Ако Агенција утврди да усаглашеност РиТТ опреме са битним захтевима из члана 4. 

Правилника о РиТТ опреми и где је то применљиво, додатних захтева из члана 5. 

Правилника о РиТТ опреми, није правилно доказана, подносиоцу захтева, као и другим 

укљученим именованим телима за оцењивање усаглашености, у року од 30 дана од дана 

пријема захтева, доставља мишљење да РиТТ опрема не испуњава прописане захтеве из 

Правилника о РиТТ опреми. 
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Члан 7. 

 

Сви запослени у Агенцији који обављају послове у вези са спровођењем поступка за 

оцењивање усаглашености у обавези су да, на прописан начин, упознају Подносиоца пријаве 

са његовим обавезама и правима који проистичу из поступка оцењивања усаглашености 

РиТТ опреме. 

 

 

Члан 8. 

 

На основу спроведеног поступка из члана 4. и 6. ове процедуре, Подносиоцу захтева 

издаје се Потврда о усаглашености, за исти тип, односно врсту РиТТ опреме истог 

произвођача, која важи три године од дана издавања ове потврде. 

 

 По истеку периода важења Потврде о усаглашености поступак оцењивања 

усаглашености РиТТ опреме се поново спроводи. 

 

 

Члан 9. 

 

Ако Комисија за оцењивање усаглашености РиТТ опреме утврди да нису испуњени 

услови за издавање Потврде о усаглашености, предлаже доношење одлуке о одбијању 

издавања Потврде о усаглашености.  

 

На основу  предлога одлуке из става 1. овог члана директор Агенције доноси решење 

о одбијању издавања Потврде о усаглашености, које се доставља Подносиоцу захтева.  

 

Против решења о одбијању издавања Потврде о усаглашености Подносилац захтева 

може поднети жалбу према Процедури за поступање и одлучивање по приговорима и 

жалбама на рад Републичке агенције за електронске комуникације у вези са пословима 

оцењивања усаглашености, број 1-01-010-34/11 од 22. новембра 2011. године. 

 

 

Члан 10. 

 

Ако Агенција на било који начин утврди да РиТТ опрема за коју је издата Потврдa о 

усаглашености више не одговара захтевима и условима под којима је издата Потврдa о 

усаглашености, Агенција, решењем директора Агенције, може привремено одузети или 

ограничити важење Потврде о усаглашености и наложити отклањање утврђених 

неусаглашености у одређеном року, који не може бити дужи од три месеца. 

 

Ако ималац Потврдe о усаглашености у одређеном року не отклони неусаглашености, 

Агенција, решењем директора Агенције, трајно одузима Потврду о усаглашености, о чему 

обавештава надлежног инспектора и надлежно министарство. 
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III ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ 
 

Члан 11. 

 

Ималац Потврде о усаглашености или Извода из евиденције о издатим потврдама, 

РиТТ опрему, пре стављања на тржиште, мора да на прописан начин, означи знаком 

усаглашености.  

 

 

 

IV ОГЛАШАВАЊЕ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ 

 
Члан 12. 

 

Ималац Потврде о усаглашености или Извода из евиденције о издатим потврдама, има 

право да објави да поседује Потврду о усаглашености односно Извод из евиденције о 

издатим потврдама  за РиТТ опрему, која је оцењена у Агенцији. 

 

Ако ималац Потврде о усаглашености или Извода из евиденције о издатим потврдама, 

жели да је/га умножи, то може да уради само у целини.  

 

Агенцијa је дужнa да евиденцију о издатим Потврдама о усаглашености РиТТ опреме 

објављује на својој интернет страници. 

  

 

V ТАЈНОСТ 

 
Члан 13. 

 

Сви подаци и информације из поступка оцењивања усаглашености РиТТ опреме и с 

њим повезаним активностима, пословна су тајна Подносиоца захтева и Агенцијe, са 

изузетком доделе, привременог и трајног одузимања Потврде о усаглашености. 

 

Сви запослени у Агенцији, чланови Управног одбора Агенције и остали ангажовани 

на пословима оцењивања усаглашености РиТТ опреме, дужни су да у свему поштују 

Правилник о чувању пословне тајне у Републичкој агенцији за електронске комуникације, 

број 1-03-110-3/11 од 21.03.2011. године. 

 

 

VI ЗЛОУПОТРЕБА ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ 

 
Члан 14. 

 

Ако се утврди да ималац Потврде о усаглашености или Извода из евиденције о 

издатим потврдама, неправилно користи знак усаглашености, у огласима, каталозима или на 

неки други начин, или да је Потврду о усаглашености, односно Извод из евиденције о 

издатим потврдама, самовољно проширио на опрему која није била оцењивана, Агенција 

предузима радње за привремено односно трајно одузимање  потврде о усаглашености, 

односно Извода из евиденције о издатим потврдама. 
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Злоупотреба Потврде о усаглашености, односно Извода из евиденције о издатим 

потврдама, или знака усаглашености има за последицу привремено одузимање Потврде о 

усаглашености РиТТ опреме, односно Извода из евиденције о издатим потврдама. У случају 

да нису престали разлози за привремено одузимање Потврде о усаглашености РиТТ опреме, 

односно Извода из евиденције о издатим потврдама, решењем директора Агенције, трајно се 

одузима Потврда о усаглашености РиТТ опреме, односно Извод из евиденције о издатим 

потврдама, о чему се обавештава надлежни инспектор и надлежно министарство. 

 

Члан 15. 

 

РиТТ опрема, која је била израђена за време привременог одузимања Потврде о 

усаглашености односно Извода из евиденције о издатим потврдама, ималац Потврде о 

усаглашености, односно Извода из евиденције о издатим потврдама, не сме приказивати као 

усаглашене производе. 

 

Оглашавање одузетих Потврдa о усаглашености, односно Извода из евиденције о 

издатим потврдама, Агенција врши јавно, путем информисања на интернет страници или на 

неки други јавно доступан начин. 

 

 

VII ПРОМЕНЕ ЗАХТЕВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

 
Члан 16. 

 

У случају да је дошло до промена захтева или услова за оцењивање усаглашености, 

промена техничких и других прописа, стандарда, техничких спецификација, промене у 

захтевима Агенције, на основу којих су издате Потврде о усаглашености РиТТ опреме или је 

процес оцењивања у току, Агенција је дужна да обавести имаоца Потврде о усаглашености 

РиТТ опреме, односно Подносиоца пријаве о намераваним променама и његовим обавезама 

и усагласи рок до којег ималац Потврде о усаглашености РиТТ опреме мора да изврши 

потребне измене. 

 

Након јавног објављивања промењених услова за издавање Потврде о усаглашености 

РиТТ опреме и истека усаглашеног рока, Агенција ће извршити верификацију извршених 

промена у складу са новим захтевима. 

 

 

 

VIII ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ 

 
Члан 17. 

 

Спорови настали у процесу оцењивања усаглашености РиТТ опреме у Агенцији 

решавају се у складу са Процедуром за поступање и одлучивање по приговорима и жалбама 

на рад Републичке агенције за електронске комуникације у вези са пословима оцењивања 

усаглашености, број 1-01-010-34/11 од 22. новембра 2011. године. 
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ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ 
 

Члан 18. 

 

Износ трошкова за оцењивање усаглашености РиТТ опреме уређен је општим актом 

Агенције.  

 

Подношењем Захтева и изјавом о прихватању трошкова Подносилац захтева прихвата 

износ надокнаде за спровођење поступака за оцењивање усаглашености и издавање Потврде 

о усаглашености, односно Извода из евиденције о издатим потврдама, који важи у тренутку 

издавања Потврде о усаглашености РиТТ опреме, односно Извода из евиденције о издатим 

потврдама. 

 
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

 

Измене и допуне ове процедуре врше се на начин и по поступку који је предвиђен за 

њено доношење. 

 

Члан 20. 

 

Ова процедура ступа на снагу даном доношења и објављује се на Интернет страници 

Агенције. 

 

 

 

Број:1-01-3404-1/12                        

У Београду, 14. јуна  2012. године 

 

Директор 

 
др Милан Јанковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Републичка агенција за електронске комуникације 

Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија  Страна 8 од 11 

Контакт центар и факс: 011 3242 673 

www.ratel.rs 

ПРИЛОЗИ 

 

1. Образац Појединачног захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме 

2. Образац Потврде о усаглашености РиТТ опреме  

3. Образац Извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености РиТТ опреме. 
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ПРИЛОГ 1 

ПОЈЕДИНАЧАН ЗАХТЕВ 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  УСАГЛАШЕНОСТИ РиТТ ОПРЕМЕ 

у складу са Правилником о РиТТ опреми („Службени гласник РС“, број 11/12) 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

ИМЕ (НАЗИВ) ПРАВНОГ ИЛИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА:       УЛИЦА И БРОЈ:       

МЕСТО: ТЕЛЕФОН: Е-ПОШТА: 

ФАКС: КОНТАКТ ОСОБА: 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РиТТ ОПРЕМИ 

ВРСТА ОПРЕМЕ: -одаберите врсту опреме- РОБНА МАРКА: 

ОЗНАКА ТИПА/МОДЕЛ: ПРОИЗВОЂАЧ: 

ФРЕКВЕНЦИЈСКИ ОПСЕГ: само за радио опрему ВРСТА АНТЕНЕ: само за радио опрему 

МАКСИМАЛНА ИЗРАЧЕНА СНАГА: само за радио 

опрему 
КЛАСА ЕМИСИЈЕ: само за радио опрему 

ВРСТЕ ПРИКЉУЧАКА: само за ТТ опрему ВРСТА НАПАЈАЊА:  

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

Битни захтеви 

Правилника о РиТТ 

опреми, члан 4, тачка: 

Примењени 

стандарди: 
Тестни извештај бр.: Лабораторија: 

1. Заштита здравља и  

безбедности људи 
        

2. ЕMC    

Eфикасно коришћење 

радио-фреквенцијског 

спектра 
        

Додатни захтеви 

Правилника о РиТТ 

опреми, члан 5: 

   

 

□ Декларација о усаглашености 
□ Оверена фото-копија оригиналне Декларације о 

усаглашености са преводом на српски језик 

□ Технички опис опреме □ Упутство за употребу на српском језику 

□ Конструкционе и производне шеме и 

цртежи 
□ Изјава о идентичности (опционо) 

Остало-навести 

 

Место и датум  Име и презиме одговорног лица 

   

  Потпис и печат одговорног лица 
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Број:                       ПРИЛОГ 2 

Датум:   

Београд 

 

ПOTВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ 
Certificate of conformity 

Број: 
          No: 
 

Подносилац захтева: 
Applicant: 
 

Врста опреме: 
Equipment category: 
 

Ознака марке/типа/модела:  
Equipment brand/type/model designation: 
 

Произвођач опреме: 
Equipment manufacturer: 
 

Достављена документација: 
Submitted documentation: 

Стандард: 

Standards: 

Тестни извештај, број и датум: 

Test Report no. and date: 

Назив лабораторије: 

Test laboratory: 

   

   

   

Прегледом достављене, горе наведене документације, утврђено је да је усаглашеност горе наведене 

опреме са битним и додатним захтевима из чл. 4. и 5. Правилника о радио опреми и 

телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС“, број 11/12) правилно доказана. 

Пуну одговорност за горе наведену достављену документацију преузима подносилац захтева. 

Ова потврда важи три године од дана издавања. 

Having considered the above mentioned submitted documentation, it has been determined that the conformity of the 

above mentioned equipment with the essential аnd additional requirements referred to in Arts. 4 and 5 of Rules on 

Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Official Gazette of RS,  no. 11/12) had been duly 

proved. The full responsibility for the above mentioned submitted documentation shall be assumed by the applicant. 

The certificate shall be valid three years from the date of issuance. 
 

Број прилога: 

Appendix number: 
 

Важи до: 
Valid until: 

ДИРЕКТОР 
 

Др Милан Јанковић 

 

 

Печат и потпис 
Seal and signature 
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                       ПРИЛОГ 3 

 

Број:    

Датум:   

Београд 

 

 

ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ  

О ИЗДАТИМ ПOTВРДАМА О УСАГЛАШЕНОСТИ 
Excerpt from the Register of Issued Certificates of Conformity 

Број: 
          No: 
 

Подносилац захтева: 
Applicant: 

 

Врста опреме: 
Equipment category: 

 

Ознака марке/типа/модела:  
Equipment brand/type/model designation: 

 

Прoизвођач опреме: 

Equipment manufacturer: 

 

Увидом у евиденцију о издатим Потврдама о усаглашености РиТТ опреме, утврђено је да је 

за горе наведену опрему, издата Потврда о усаглашености број:___________ од _________ 

године, чиме  је усаглашеност горе наведене опреме са битним и додатним захтевима из чл. 4. 

и 5. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени 

гласник РС“, број 11/12) потврђена. 

By consulting the Register of the Issued Certificates of Conformity of RTTE, it has been established that 

the Certificate of Conformity ref. no. _______________ dated _____________ was issued for the above 

equipment, thereby confirming the compliance of the above equipment with the essential and additional 

requirements referred to in Arts. 4 and 5 of the Rules on Radio Equipment and Telecommunications 

Terminal Equipment (Official Gazette of RS, no. 11/12). 
 

Важи до: 

Valid until:  

ДИРЕКТОР 

 

Др Милан Јанковић 

   

Печат и потпис 
Seal and signature 

 

 


