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УПУТСТВО  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОТВРДЕ O УСАГЛАШЕНОСТИ РиТТ ОПРЕМЕ,  

ИЗВОДА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА О 

УСАГЛАШЕНОСТИ РиТТ ОПРЕМЕ  

И ЗНАКА УСАГЛАШЕНОСТИ  
 

 

Оцењивање усаглашености је поступак у којем се, издавањем Потврде о 

усаглашености односно Извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености, 

потврђује да је одређени производ усаглашен са стандардом, техничким и другим 

прописом или техничком спецификацијом. 

 

 

  Оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме 

(у даљем тексту: РиТТ опрема), Републичка агенција за електронске комуникације  (у 

даљем тексту: Агенција), као именовано тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме 

(у даљем тексту: Именовано тело), обавља према Правилнику о радио опреми и 

телекомуникационој терминалној опреми ("Службени гласник РС", број 11/12, у даљем 

тексту: Правилник о РиТТ опреми). 

 

РиТТ опрема која је усаглашена са битним захтевима из чл. 4. и 5. Правилник о 

РиТТ опреми, мора бити обележена знаком усаглашености према Уредби о начину 

спровођења оцењивања усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака 

усаглашености ("Службени гласник РС", број 98/09). 

 

 

Српски знак усаглашености се састоји од три велика слова А повезана у облику 

једнакостраничног троугла (3А), изгледа и садржине као на слици: 



2 

 

 
 

 

Висина знака износи, по правилу, најмање 5 мм. Уз Српски знак се ставља 

јединствени број Агенције као Именованог тела, из регистра именованих, односно 

овлашћених тела за оцењивање усаглашености, као и последње две цифре године 

издавања Потврде о усаглашености односно Извода из евиденције о издатим потврдама о 

усаглашености, ако је Агенција  спровела оцењивање усаглашености. 

 

Јединствени број Агенције као Именованог тела је И 011. 

 

Српски знак усаглашености на РиТТ опрему ставља произвођач или његов 

заступник, односно увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на 

територији Републике Србије, на видном месту тако да буде читљив, неизбрисив и јасно 

видљив, по могућству на истој натписној плочици са осталим ознакама. Исти не треба 

постављати на деловима који се скидају, приликом оправке или сервисирања производа. 

 

На РиТТ опрему се могу стављати и други знакови, симболи, натписи или друге 

ознаке, под условом да се тиме не смањује видљивост, читљивост односно значење знака 

усаглашености. 

 

Ако је одређена РиТТ опрема предмет и других прописа којима се уређују друга 

питања, а којима се такође прописује стављање знака усаглашености, стављени знак 

усаглашености означава да је та опрема усаглашена и са захтевима тих других прописа. 

 

Ималац Потврде о усаглашености или Извода из евиденције издатих потврда о 

усаглашености, не сме да користи Потврду о усаглашености односно Извод из евиденције 

о издатим потврдама о усаглашености, на начин којим може да доведе у питање 
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репутацију Агенције или да даје информације у вези са усаглашености производа 

супротно овом упутству. 

 

Ималац Потврде о усаглашености је дужан да о евентуалној измени на 

усаглашеном производу писаним путем обавести Агенцију. Агенција је дужна да писаним 

путем обавести имаоца Потврде о усаглашености да ли издата Потврда о усаглашености 

остаје на снази или су потребна додатна оцењивања, ради важења Потврде о 

усаглашености. 

 

Ималац Потврде о усаглашености или Извода из евиденције о издатим потврда о 

усаглашености  не може користити добијену Потврду о усаглашености односно Извод из 

евиденције о издатим потврдама о усаглашености и Српски знак усаглашености након 

истека њиховог рока важења. 

 

Агенција ће решењем привремено односно трајно одузети издату Потврду о 

усаглашености или Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености, уколико 

на било који начин установи, да ималац Потврде о усаглашености односно Извода из 

евиденције о издатим потврда о усаглашености не испуњава услове под којима су  исти 

издати. 

 

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

усаглашености, мора за време привременог одузимања, или по одузимању истих, да 

спречи промет свих производа обележених Српским знаком усаглашености. 

 

Приговор или жалба имаоца Потврде о усаглашености или Извода из евиденције о 

издатим потврдама о усаглашености на решење о привременом односно трајном 

одузимању истих, не одлаже извршење донетог решења. 

 

Српски знак усаглашености за обележавање усаглашеног производа може се наћи 

на интернет страници Агенције, www.ratel.rs, а за све додатне информације може се 

користити телефон 011/ 32 42 673. 


