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– мар ке HUN DAY, тип AC CENT 1.4 GLS, број ша си је 
KMHCH51FPYU071512, број мо то ра не у твр ђен, та риф на озна ка 
8703 32 90 00 Ца рин ске та ри фе, у вред но сти од 125.000,00 ди на ра.

2. Mоторна во зи ла из тач ке 1. овог ре ше ња Министарствo 
уну тра шњих по сло ва – Слу жба за кри ми на ли стич ко-оба ве штај не 
по сло ве и при кри ве не ислед ни ке, ко ри сти ће за соп стве не по тре бе.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 404-810/2012-1
У Бе о гра ду, 9. фе бру а ра 2012. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

МИНИСТАРСТВА
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На осно ву чла на 257. став 1. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 

Ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке до но си

ОД  ЛУ  КУ

о при ме ни По себ ног ко лек тив ног уго во ра за хе ми ју 
и не ме та ле Ср би је на све по сло дав це ко ји оба вља ју 

ове де лат но сти

Члан 1. 
По се бан ко лек тив ни уго вор за хе ми ју и не ме та ле Ср би је 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 103/11) при ме њу је се и на по сло-
дав це ко ји оба вља ју де лат но сти за ко је је овај ко лек тив ни уго вор 
за кљу чен, а ко ји ни су уче ство ва ли у ње го вом за кљу чи ва њу.

Члан 2. 
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 110-00-1239/2011-02
У Бе о гра ду, 6. фе бру а ра 2012. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р. 

387
На осно ву чла на 6. став 1. За ко на о тех нич ким зах те ви ма за 

про из во де и оце њи ва њу уса гла ше но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 36/09) и чла на 44. став 1. За ко на о елек трон ским ко му ни ка ци-
ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/10), на пред лог Ре пу блич ке 
аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је,

Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
до но си

ПРА  ВИЛ  НИК

о ра дио опре ми и те ле ко му ни ка ци о ној
тер ми нал ној опре ми

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет пра вил ни ка

Члан 1.
Овим  пра вил ни ком  про пи су ју се бит ни зах те ви за ра дио 

опре му и те ле ко му ни ка ци о ну тер ми нал ну опре му (у да љем тек-
сту: РиТТ опре ма) и дру ги зах те ви и усло ви ко ји мо ра ју да бу ду 
ис пу ње ни за ста вља ње на тр жи ште и/или упо тре бу РиТТ опре ме, 
по ступ ци оце њи ва ња уса гла ше но сти РиТТ опре ме, знак уса гла ше-
но сти и озна ча ва ње уса гла ше но сти и зах те ви ко је мо ра да ис пу ни 
те ло за оце њи ва ње уса гла ше но сти да би би ло име но ва но за оце-
њи ва ње уса гла ше но сти. 

Под руч је при ме не

Члан 2.
Овај  пра вил ник при ме њу је се на РиТТ опре му.
Овај пра вил ник при ме њу је се и на ме ди цин ске уре ђа је и 

ак тив не ме ди цин ске им план та те ко ји за свој рад упо тре бља ва ју 

ра дио-та ла се, као и на уре ђа је ко ји се, као са став ни де ло ви или 
ком плет ни уре ђа ји, угра ђу ју у во зи ла. 

Овај пра вил ник не при ме њу је се на:
1) РиТТ опре му ко ју упо тре бља ва ју ра ди о а ма те ри, осим ра-

ди о а ма тер ске опре ме ко ја је до ступ на на тр жи шту;
2) РиТТ опре му ко ја је на ме ње на по мор ским и ва зду хо плов-

ним ра дио-ко му ни ка ци ја ма, а ко ја је пред мет по себ них про пи са;
3) ра дио и те ле ви зиј ске при јем ни ке на ме ње не ис кљу чи во за 

при јем ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма;
4) РиТТ опре му ко ју ис кљу чи во за сво је по тре бе ко ри сте др-

жав ни ор га ни над ле жни за по сло ве од бра не, за уну тра шње по сло-
ве и Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја.

Зна че ње по је ди них из ра за

Члан 3.
По је ди ни из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју у  овом пра вил ни ку  

има ју сле де ће зна че ње: 
1) Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти је ис пра ва ко јом про из во ђач 

или ње гов овла шће ни за ступ ник по твр ђу је да РиТТ опре ма на ко ју 
се од но си ова ис пра ва ис пу ња ва бит не зах те ве из овог пра вил ни ка; 

2) за ступ ник је прав но ли це или пред у зет ник ре ги стро ван у 
Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно фи зич ко ли це са пре би ва ли штем у Ре-
пу бли ци Ср би ји, ко је је про из во ђач пи сме но овла стио да за ње гов 
ра чун пред у зи ма рад ње из овла шће ња, а у ве зи са ста вља њем про-
из во да на тр жи ште Ре пу бли ке Ср би је;

3) ра дио опре ма је про из вод или ње го ва од го ва ра ју ћа ком по-
нен та ко ја омо гу ћа ва ко му ни ка ци ју еми то ва њем и/или при је мом 
ра ди о та ла са, уз упо тре бу ра дио-фре квен циј ског спек тра на ме ње-
ног зе маљ ским или све мир ским ра дио ко му ни ка ци ја ма;

4) ра дио-фре квен циј ски спек тар је део елек тро маг нет ног 
спек тра ко ји се од но си на ра дио-фре квен ци је кон вен ци о нал но 
сме ште не у оп се гу од 9 kHz до 3000 GHz;

5)  кла са опре ме је кла са ко ја озна ча ва по је ди не вр сте уре ђа ја 
ко ји се у сми слу овог пра вил ни ка сма тра ју истим или слич ним и 
ин тер феј се за ко је су ти уре ђа ји про јек то ва ни, при че му уре ђај мо-
же при па да ти у ви ше кла са опре ме;

6) ин тер фејс је тер ми нал на тач ка мре же, ко ја је фи зич ка при-
кључ на тач ка на ко јој ко ри сник при сту па јав ној елек трон ској ко-
му ни ка ци о ној мре жи и/или ра ди о ин тер фејс ко ји од ре ђу је ра дио 
пут из ме ђу ра дио опре ме, за јед но са њи хо вим тех нич ким спе ци-
фи ка ци ја ма, ко је об у хва та ју де таљ не тех нич ке ка рак те ри сти ке тих 
ин тер феј са;

7) штет на смет ња је не же ље ни сиг нал ко ји де гра ди ра ква ли-
тет пре но са, оме та, пре ки да или на дру ги на чин угро жа ва рад од-
ре ђе ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног уре ђа ја или си сте ма, ко ји 
функ ци о ни ше у скла ду са де фи ни са ним кри те ри ју ми ма ква ли те та 
пре но са сиг на ла;

8) те ле ко му ни ка ци о на тер ми нал на опре ма је про из вод, од но-
сно ње го ва ком по нен та, ко ја се, у це ли ни или де ли мич но, ко ри сти 
за пру жа ње елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га, а при кљу чу је 
се ди рект но или ин ди рект но, би ло ко јим пу тем,  на ин тер феј се 
јав них елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа;

9)  уре ђај је би ло ко ја опре ма ко ја об у хва та ра дио опре му и/
или те ле ко му ни ка ци о ну тер ми нал ну опре му;

10) про из во ђач је прав но ли це, пред у зет ник или фи зич ко ли це 
ко је из ра ђу је про из вод или ли це ко је се пред ста вља као про из во ђач 
ста вља њем на про из вод свог по слов ног име на, име на или на зи ва, 
жи га, не ке дру ге пре по зна тљи ве озна ке или на дру ги на чин;

11) хар мо ни зо ва ни стан дард је стан дард до нет од стра-
не европ ских ор га ни за ци ја за стан дар ди за ци ју и то: Европ-
ског ко ми те та за стан дар ди за ци ју (CEN), Европ ског ко ми те та 



14. фебруар 2012. Број 11 19
за стан дар ди за ци ју у обла сти елек тро тех ни ке (CE NE LEC) или 
Европ ског ин сти ту та за стан дар де у обла сти те ле ко му ни ка ци ја 
(ET SI), на осно ву на ло га Европ ске Ко ми си је и ко ји је об ја вљен у 
Слу жбе ном ли сту Европ ске уни је; 

12) ста вља ње на тр жи ште је пр во чи ње ње до ступ ним опре ме 
на тр жи шту Ре пу бли ке Ср би је ра ди ис по ру ке или упо тре бе, са или 
без на кна де; 

13)  ста вља ње у упо тре бу је сте пр во ко ри шће ње опре ме за 
ње ну пред ви ђе ну на ме ну у Ре пу бли ци Ср би ји; 

14) знак уса гла ше но сти је озна ка ко ју про из во ђач ста вља на 
про из вод и ко јим се по твр ђу је да је тај про из вод уса гла шен са про-
пи са ним тех нич ким зах те ви ма.

II. БИТ НИ И ДРУ ГИ ЗАХ ТЕ ВИ И УСЛО ВИ ЗА РиТТ ОПРЕ МУ

Бит ни зах те ви за РиТТ опре му

Члан 4.
РиТТ опре ма мо ра да ис пу ња ва бит не зах те ве ко ји се од но се 

на: 
1) за шти ту здра вља и без бед но сти љу ди и дру гих ко ри сни ка, 

укљу чу ју ћи и бит не зах те ве у ве зи са без бед но шћу у скла ду са по-
себ ним про пи сом ко јим се уре ђу је област елек трич не опре ме ко ја 
је на ме ње на за ко ри шће ње у окви ру од ре ђе них гра ни ца на по на, 
али без при ме не гра ни ца на по на из тог про пи са;

2) елек тро маг нет ску ком па ти бил ност  (EMC) ко ја је уре ђе на 
по себ ним про пи сом.

Ра дио опре ма, по ред зах те ва из ста ва 1. тач. 1) и 2) овог чла-
на, мо ра да се про јек ту је и про из во ди на на чин ко ји омо гу ћа ва 
ефи ка сно ко ри шће ње ра дио-фре квен циј ског спек тра, а ра ди из бе-
га ва ња штет них смет њи.  

До дат ни зах те ви за РиТТ опре му

Члан 5.
За по је ди не кла се и пот кла се РиТТ опре ме, као и уре ђа је по-

себ ног ти па из у зет но се мо гу про пи са ти и до дат ни зах те ви ко ји се 
од но се на: 

1) умре жа ва ње са дру гим уре ђа ји ма и при кљу че ње на од го ва-
ра ју ће ин тер феј се;

2) за шти ту елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа од мо гу ћих 
зло у по тре ба, оме та ња ра да, од но сно зна чај ног ума њи ва ња ква ли-
те та услу ге;

3) за шти ту по да та ка о лич но сти и при ват но сти прет плат ни ка 
и ко ри сни ка;

4) оси гу ра ва ње спре ча ва ња зло у по тре ба и пре ва ра;
5) оси гу ра ва ње при сту па хит ним слу жба ма;
6) олак ша ва ње упо тре бе осо ба ма с ин ва ли ди те том.

Тех нич ке спе ци фи ка ци је ин тер феј са

Члан 6.
Тех нич ке спе ци фи ка ци је ин тер феј са мо ра ју да бу ду де таљ-

но опи са не да би се про из во ди ла те ле ко му ни ка ци о на тер ми нал на 
опре ма ко ја омо гу ћа ва све елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге ко је 
се пру жа ју пу тем тих ин тер феј са и мо ра ју по себ но да са др же све 
по треб не по дат ке ко ји омо гу ћа ва ју про из во ђа чи ма опре ме да оба-
вља ју од го ва ра ју ћа ис пи ти ва ња, пре ма соп стве ном из бо ру, а ко ја 
су нео п ход на да би би ли за до во ље ни бит ни зах те ви из чла на 4. 
овог пра вил ни ка, ко ји се при ме њу ју на те ле ко му ни ка ци о ну тер ми-
нал ну опре му. 

Кла се РиТТ опре ме

Члан 7.
Кла се РиТТ опре ме су:
1) РиТТ опре ма I Кла се, ко ја пред ста вља РиТТ опре му ко ја 

се сло бод но, без огра ни че ња, мо же ста ви ти на тр жи ште Ре пу бли ке 
Ср би је и/или упо тре бу;

2) РиТТ опре ма II Кла се, ко ја пред ста вља опре му чи је је ста-
вља ње на тр жи ште и/или упо тре бу огра ни че но у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во де и оце њи ва ње 
уса гла ше но сти, због то га што та опре ма  ства ра штет не смет ње, 
пред ста вља опа сност по здра вље љу ди или оне мо гу ћа ва ефи ка сну 
упо тре бу ра дио-фре квен циј ског спек тра.

Ли ста кла са и пот кла са опре ме на ве де на је у При ло гу 8. овог 
пра вил ни ка ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са-
став ни део.

Прет по став ка уса гла ше но сти

Члан 8.
Ако је уре ђај из ра ђен у скла ду са срп ским стан дар ди ма, ко-

јим су пре у зе ти од го ва ра ју ћи хар мо ни зо ва ни стан дар ди или де ло-
ви тих стан дар да, сма тра се да та опре ма ис пу ња ва бит не зах те ве 
из чла на 4. овог пра вил ни ка.

Прет по став ка уса гла ше но сти из ста ва 1. овог чла на огра ни-
че на је на обим при ме ње них стан дар да са спи ска стан дар да, као и 
ре ле вант них бит них зах те ва ко ји су утвр ђе ни у тим стан дар ди ма.

Спи сак срп ских стан дар да ко ји ма се пре у зи ма ју хар мо ни зо-
ва ни стан дар ди из обла сти РиТТ опре ме са ста вља и об ја вљу је ми-
ни стар над ле жан за област елек трон ских ко му ни ка ци ја у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во де и оце-
њи ва ње уса гла ше но сти и про пи сом до не тим на осно ву тог за ко на.

III. СТА ВЉА ЊЕ РиТТ ОПРЕ МЕ НА ТР ЖИ ШТЕ

Члан 9.
РиТТ опре ма се сло бод но ста вља на тр жи ште и/или упо тре бу 

у Ре пу бли ци Ср би ји ако ис пу ња ва бит не зах те ве из чла на 4. овог 
пра вил ни ка и ако се ин ста ли ра, одр жа ва и ко ри сти у скла ду са 
сво јом пред ви ђе ном на ме ном.

РиТТ опре ма ко ја не ис пу ња ва не ки од зах те ва из чла на 4. 
овог пра вил ни ка и оста ле зах те ве и усло ве, мо же да се из ла же и 
пред ста вља на сај мо ви ма, из ло жба ма или дру гим слич ним јав ним 
ма ни фе ста ци ја ма, ако се на тој опре ми на ла зи вид на и ја сно ис-
так ну та озна ка да се та ква опре ма не мо же ста вља ти на тр жи ште 
ни ти ко ри сти ти у Ре пу бли ци Ср би ји.

Јав но из ла га ње и пред ста вља ње опре ме из ста ва 2. овог чла-
на мо гу ће је са мо ако су прет ход но пред у зе те од го ва ра ју ће ме ре за 
спре ча ва ње елек тро маг нет ских смет њи.

Члан 10.
Про из во ђач, ње гов за ступ ник или уво зник РиТТ опре ме, ако 

про из во ђач или ње гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, уз про из вод пру жа: 

1) упут ство за упо тре бу на срп ском је зи ку;
2) тех нич ке ка рак те ри сти ке те опре ме;
3) по дат ке о вр ста ма ин тер феј са на ко је се та опре ма мо же 

при кљу чи ти;
4) ис так ну то упо зо ре ње о мо гу ћим огра ни че њи ма ко ри шће-

ња ра дио опре ме, од но сно о по тре би при ба вља ња до зво ле за ко ри-
шће ње ра дио фре квен ци је.

Про из во ђач РиТТ опре ме, ње гов за ступ ник или уво зник, ако 
про из во ђач или ње гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, мо же, на зах тев ко ри сни ка, да учи ни до ступ-
ним при ме рак Де кла ра ци је о уса гла ше но сти са бит ним зах те ви ма 
из чла на 4. овог пра вил ни ка, од но сно фо то-ко пи ју ори ги нал не Де-
кла ра ци је о уса гла ше но сти (EC Dec la ra tion of Con for mity) са пре-
во дом на срп ски је зик.

Про из во ђач РиТТ опре ме, ње гов за ступ ник или уво зник, ако 
про из во ђач или ње гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, мо же при ме рак  Де кла ра ци је о уса гла ше но сти са 
бит ним зах те ви ма из чла на 4. овог пра вил ни ка, од но сно фо то-ко пи-
ју ори ги нал не Де кла ра ци је о уса гла ше но сти (EC Dec la ra tion of Con-
for mity), са пре во дом на срп ски је зик, да учи ни до ступ ним и на сво-
јим слу жбе ним Ин тер нет стра ни ца ма, при че му мо ра да при ло жи 
и адре су Ин тер нет стра ни це у упут ству за упо тре бу РиТТ опре ме. 

РиТТ опре ма при ли ком ста вља ња на тр жи ште Ре пу бли ке Ср-
би је мо ра има ти знак уса гла ше но сти из чла на 19. овог пра вил ни-
ка, а у са скла ду са При ло гом 7, ко ји је од штам пан уз овај пра вил-
ник и чи ни ње гов са став ни део. 

Ста вља ње РиТТ опре ме у упо тре бу и пра во при кљу че ња
на мре жу 

Члан 11.
РиТТ опре ма мо же да се ста ви у упо тре бу у скла ду са сво јом 

пред ви ђе ном на ме ном ако ис пу ња ва зах те ве и дру ге усло ве утвр-
ђе не овим пра вил ни ком. 
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За штит на кла у зу ла

Члан 12.
Упо тре ба РиТТ опре ме ко ја је ста вље на на тр жи ште Ре пу-

бли ке Ср би је, ко ја ис пу ња ва зах те ве из чла на 4. овог пра вил ни ка, 
на ко ју је ста вљен знак уса гла ше но сти из чла на 19, ко ју пра ти Де-
кла ра ци ја о уса гла ше но сти РиТТ опре ме и ко ја се ко ри сти у скла-
ду са пред ви ђе ном на ме ном или у усло ви ма ко ји се мо гу ра зум-
но пред ви де ти, мо же се огра ни чи ти или за бра ни ти ако та опре ма 
ства ра штет не смет ње, пред ста вља опа сност по здра вље љу ди или 
оне мо гу ћа ва ефи ка сну упо тре бу ра дио-фре квен циј ског спек тра, а 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во-
де и оце њи ва ње уса гла ше но сти.

IV. ТЕ ЛО ЗА ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ УСА ГЛА ШЕ НО СТИ, ПО СТУП ЦИ 
ЗА ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ УСА ГЛА ШЕ НО СТИ И ОЗНА ЧА ВА ЊЕ

УСА ГЛА ШЕ НО СТИ РиТТ ОПРЕ МЕ

Члан 13.
Оце њи ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме са бит ним зах те ви-

ма из чла на 4. овог пра вил ни ка мо же да спро ве де, од но сно да у 
ње му уче ству је:

1) про из во ђач;
2) име но ва но те ло за оце њи ва ње уса гла ше но сти (у да љем 

тек сту: Име но ва но те ло).

Име но ва но те ло

Члан 14.
Име но ва но те ло мо же да оба вља по сло ве оце њи ва ња уса гла-

ше но сти РиТТ опре ме, ако ис пу ња ва зах те ве за оце њи ва ње уса-
гла ше но сти из При ло га 5, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део.

Име но ва но те ло се од ре ђу је на осно ву ре ше ња о име но ва њу 
ко је до но си ми ни стар над ле жан за по сло ве елек трон ских ко му ни-
ка ци ја, а на на чин и по по ступ ку ко ји је уре ђен за ко ном ко јим се 
уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во де и оце њи ва ње уса гла ше но-
сти и по себ ним про пи сом.     

По сту пак за оце њи ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме
ко ји спро во ди про из во ђач

Члан 15.
Оце њи ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме са бит ним зах те ви-

ма из чла на 4. овог пра вил ни ка спро во ди Про из во ђач при ме ном 
По ступ ка ин тер не кон тро ле про из вод ње у скла ду са При ло гом 1, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део. 

По ступ ци за оце њи ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме
ко је спро во ди или у ко ји ма уче ству је Име но ва но те ло

Члан 16.
Име но ва но те ло уче ству је у по ступ ку Ин тер не кон тро ле про-

из вод ње и ис пи ти ва ња уре ђа ја у скла ду са При ло гом 2, ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Име но ва но те ло спро во ди:
1) По сту пак оце њи ва ња уса гла ше но сти пре гле дом тех нич ке 

до ку мен та ци је у скла ду са При ло гом 3, ко ји је штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део;

2) По сту пак оце њи ва ња уса гла ше но сти пу тем пот пу ног обез-
бе ђи ва ња ква ли те та у скла ду са При ло гом 4, ко ји је штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

При ме ње ни по ступ ци за оце њи ва ње уса гла ше но сти
по вр ста ма РиТТ опре ме

Члан 17.
За те ле ко му ни ка ци о ну тер ми нал ну опре му, ко ја за свој рад не 

упо тре бља ва ра дио- та ла се, као и за ра дио опре му ко ја ра ди са мо 
као при јем ник, по сту пак оце њи ва ња уса гла ше но сти спро во ди се, 
пре ма из бо ру про из во ђа ча опре ме, у скла ду са при ло зи ма 1, 3. или 
4. овог пра вил ни ка.

За опре му ко ја ко ри сти ра дио та лас, а ко ја не об у хва та опре-
му из ста ва 1. овог чла на, а за ко ју је про из во ђач опре ме при ме-
нио стан дар де из чла на 8. овог пра вил ни ка у по сту пак оце њи ва ња 

уса гла ше но сти спро во ди се, пре ма из бо ру про из во ђа ча опре ме, у 
скла ду са при ло зи ма 2, 3. или 4. овог пра вил ни ка. 

За опре му ко ја ко ри сти ра дио та ла се, а ко ја не об у хва та опре-
му из ста ва 2. овог чла на, а за ко ју про из во ђач опре ме ни је при ме-
нио стан дар де из чла на 8. овог пра вил ни ка или их је при ме нио де-
ли мич но, по сту пак оце њи ва ња уса гла ше но сти спро во ди се, пре ма 
из бо ру про из во ђа ча опре ме, у скла ду са при ло зи ма 3. или 4. овог 
пра вил ни ка. 

По твр да о уса гла ше но сти

Члан 18.
Про из во ђач, ње гов за ступ ник или уво зник ако про из во ђач 

или ње гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, пре ста вља ња на тр жи ште РиТТ опре ме на ко ју се при-
ме њу је овај пра вил ник, по свом из бо ру, до ста вља Име но ва ном 
те лу при ме рак Де кла ра ци је о уса гла ше но сти те опре ме или ње ну 
ове ре ну фо то ко пи ју са при па да ју ћом тех нич ком до ку мен та ци јом 
у скла ду са При ло гом 3. ра ди по твр ђи ва ња уса гла ше но сти РиТТ 
опре ме са зах те ви ма из овог пра вил ни ка.

На осно ву при ло же не до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на 
Име но ва но те ло, ако утвр ди уса гла ше ност РиТТ опре ме, из да је 
по твр ду о уса гла ше но сти те опре ме са бит ним зах те ви ма из чла на 
4. овог пра вил ни ка. 

По твр да о уса гла ше но сти опре ме са др жи, на ро чи то: по слов-
но име, од но сно на зив про из во ђа ча, на зив овог пра вил ни ка и број 
слу жбе ног гла си ла у ко ме је тај пра вил ник об ја вљен, вр сту опре ме 
и озна ку ти па опре ме чи ја се уса гла ше ност по твр ђу је.

По твр да о уса гла ше но сти из ста ва 2. овог чла на ва жи за исти 
тип, од но сно вр сту РиТТ опре ме истог про из во ђа ча три го ди не од 
да на из да ва ња ове по твр де.

Име но ва но те ло во ди еви ден ци ју о из да тим по твр да ма из 
ста ва 2. овог чла на и на зах тев про из во ђа ча или ње го вог за ступ-
ни ка, од но сно уво зни ка, ако про из во ђач или ње гов за ступ ник ни је 
ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, из да је из вод из еви-
ден ци је ко ји са др жи, на ро чи то по дат ке о по слов ном име ну или на-
зи ву про из во ђа ча и вр сти, од но сно ти пу РиТТ опре ме за ко ји је 
из да та По твр да о уса гла ше но сти и ро ку ње ног ва же ња.

Еви ден ци ју о из да тим по твр да ма Име но ва но те ло об ја вљу је 
на сво јој слу жбе ној ин тер нет стра ни ци.

За но ве ис по ру ке РиТТ опре ме истог про из во ђа ча и исте вр-
сте, од но сно ти па РиТТ oпреме за ко ју је из да та По твр да о уса гла-
ше но сти ни је по треб но до ста вља ти Име но ва ном те лу до ку мен та-
ци ју из ста ва 1. овог чла на, а као до каз о ва же њу из да те По твр де 
о уса гла ше но сти ко ри сти се из вод из еви ден ци је из ста ва 5. овог 
чла на.

На осно ву По твр де о уса гла ше но сти или из во да из еви ден ци-
је из да тих од Име но ва ног те ла, про из во ђач или ње гов за ступ ник, 
од но сно уво зник, ако про из во ђач или ње гов за ступ ник ни је ре ги-
стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ста вља на РиТТ опре му 
Срп ски знак уса гла ше но сти.

Тро шко ве пре гле да до ку мен та ци је и из да ва ња По твр де о уса-
гла ше но сти сно си под но си лац до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на.

Ви си на тро шко ва из ста ва 9. овог чла на од ре ђу је се це нов ни-
ком Име но ва ног те ла и она мо ра би ти сра змер на оби му и сло же-
но сти до ку мен та ци је ко ја се пре гле да и вре ме ну ко је је по треб но 
за оба вља ње тог пре гле да.

За из да ва ње из во да из еви ден ци је из ста ва 5. овог чла на мо гу 
се на пла ти ти тро шко ви из да ва ња, нај ви ше до ви си не нео п ход них 
тро шко ва за из ра ду из во да, што се утвр ђу је це нов ни ком Име но ва-
ног те ла.

До ста вља ње до ку мен та ци је и при ба вља ње По твр де о уса-
гла ше но сти из ст. 1. и 2. овог чла на, не од но си се на про из во ђа ча 
РиТТ опре ме ко ја је про из ве де на у Ре пу бли ци Ср би ји и за ко ју је 
оце њи ва ње уса гла ше но сти спро ве де но од стра не Име но ва ног те ла 
у скла ду са при ло зи ма 1, 2. и 4. овог пра вил ни ка.

Озна ча ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме 

Члан 19.
РиТТ опре ма, ко ја је у скла ду са свим од го ва ра ју ћим бит ним 

зах те ви ма из чла на 4. овог пра вил ни ка, пре ста вља ња на тр жи ште 
мо ра би ти озна че на зна ком уса гла ше но сти у скла ду са При ло гом 
7. овог пра вил ни ка, ко ји је штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње-
гов са став ни део.
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Знак уса гла ше но сти на РиТТ опре му ста вља про из во ђач 

или ње гов за ступ ник, од но сно уво зник, ако про из во ђач или ње-
гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
на вид ном ме сту та ко да бу де чи тљив и не из бри сив, у скла ду са 
про пи сом ко јим се од ре ђу је на чин ста вља ња и упо тре ба зна ко ва 
уса гла ше но сти.

На РиТТ опре му се мо гу ста вља ти и дру ги зна ко ви, сим бо ли, 
нат пи си или дру ге озна ке, под усло вом да се ти ме не сма њу је ви-
дљи вост, чи тљи вост и/или зна че ње зна ка уса гла ше но сти.

Ако је од ре ђе на РиТТ опре ма пред мет и дру гих про пи са ко ји-
ма се уре ђу ју дру га пи та ња, а ко ји ма се та ко ђе про пи су је ста вља-
ње зна ка уса гла ше но сти, ста вље ни знак уса гла ше но сти озна ча ва 
да је та опре ма уса гла ше на и са зах те ви ма тих дру гих про пи са.

Ако се оце њи ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме спро во ди у 
скла ду са по ступ ци ма оце њи ва ња уса гла ше но сти из при ло га 2, 3. 
или 4. овог пра вил ни ка , уз озна ку уса гла ше но сти мо ра се на ве сти 
и ре ги стар ски број те ла за оце њи ва ње уса гла ше но сти. 

По ред озна ка из ст. 1 – 5. овог чла на, РиТТ опре ма II Кла се се 
озна ча ва у скла ду са При ло гом  8.2. овог пра вил ни ка.

На РиТТ опре му се не мо гу ста вља ти дру ги зна ко ви, сим бо-
ли, нат пи си или дру ге озна ке чи је ста вља ње је за бра ње но за ко ном 
ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во де и оце њи ва ње уса-
гла ше но сти.

Нео д го ва ра ју ће озна ча ва ње

Члан 20.
Нео д го ва ра ју ћим озна ча ва њем РиТТ опре ме, сма тра се ста-

вља ње зна ка, сим бо ла, нат пи са или дру ге озна ке чи је ста вља ње је 
за бра ње но за ко ном ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во-
де и оце њи ва ње уса гла ше но сти, као и:

1) ста вља ње зна ка уса гла ше но сти на РиТТ опре му на ко ју се 
не при ме њу је овај пра вил ник;

2) не по сто ја ње зна ка уса гла ше но сти на РиТТ опре ми ко ја је 
уса гла ше на са зах те ви ма из овог пра вил ни ка.

Ста вља ње и упо тре ба зна ка уса гла ше но сти, као и дру гих зна-
ко ва, сим бо ла, нат пи са или дру гих озна ка, обез бе ђу је се у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во де и оце-
њи ва ње уса гла ше но сти и по себ ним про пи сом до не тим на осно ву 
тог за ко на.

V. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 21.
Од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка до да на сту па ња 

на сна гу по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра о оце њи ва њу уса гла-
ше но сти и при хва та њу ин ду стриј ских про из во да са Европ ском 
уни јом, озна ча ва ње уса гла ше но сти уре ђа ја, на ко је се при ме њу је 
овај пра вил ник, оба вља се ста вља њем Срп ског зна ка уса гла ше но-
сти у скла ду са овим пра вил ни ком и по себ ним про пи си ма.

Ако уго вор из ста ва 1. овог чла на не бу де за кљу чен, озна ча ва-
ње уса гла ше но сти уре ђа ја ста вља њем Срп ског зна ка уса гла ше но сти 
оба вља се до да на при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји.

Од да на сту па ња на сна гу по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра 
о оце њи ва њу уса гла ше но сти и при хва та њу ин ду стриј ских про из-
во да са Европ ском уни јом озна ча ва ње уса гла ше но сти апа ра та на 
ко је се при ме њу је овај пра вил ник оба вља се ста вља њем CE зна ка 
у скла ду са овим пра вил ни ком и по себ ним про пи си ма. 

Ако уго вор из ста ва 1. овог чла на не бу де за кљу чен, озна ча ва-
ње уса гла ше но сти уре ђа ја ста вља њем CE зна ка оба вља се од да на 
при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји. 

Члан 22.
Од да на сту па ња на сна гу по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра о 

оце њи ва њу уса гла ше но сти и при хва та њу ин ду стриј ских про из во да 
са Европ ском уни јом члан 18. овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи. 

Ако уго вор из ста ва 1. овог чла на не бу де за кљу чен, члан 18. 
овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи од да на при сту па ња Ре пу бли ке 
Ср би је Европ ској уни ји. 

Члан 23.
Од ред бе овог пра вил ни ка не при ме њу ју се на уре ђа је ко ји су 

ста вље ни на тр жи ште Ре пу бли ке Ср би је пре ма про пи си ма ко ји су 
ва жи ли до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Про пи си ко ји пре ста ју да ва же

Члан 24.
Да ном по чет ка при ме не овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о ра дио опре ми и те ле ко му ни ка ци о ној тер ми нал ној 
опре ми („Слу жбе ни гла сник РС”, број 67/11).

Сту па ње на сна гу Пра вил ни ка 

Члан 25.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се 
од 1. ју на 2012. го ди не.

Број 110-00-00002/2012-06
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2012. го ди не

Ми ни стар,
Пре драг Мар ко вић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1. 

Ин тер на кон тро ла про из вод ње

Овај при лог про пи су је на чин оце њи ва ња уса гла ше но сти у 
ко јем про из во ђач или ње гов овла шће ни за ступ ник утвр ђу је и из-
ја вљу је да РиТТ опре ма ис пу ња ва бит не зах те ве из чла на 4. овог 
пра вил ни ка. Про из во ђач или ње гов овла шће ни за ступ ник из да је 
Де кла ра ци ју о уса гла ше но сти и сва ки уре ђај озна ча ва зна ком уса-
гла ше но сти из чла на 19. овог пра вил ни ка. 

Про из во ђач мо ра да при пре ми тех нич ку до ку мен та ци ју из 
ста ва 4. овог при ло га, ко ју он или ње гов овла шће ни за ступ ник чу-
ва ју у пе ри о ду од нај ма ње де сет го ди на од да на про из вод ње по-
след њег та квог уре ђа ја и да ју је на увид над ле жном ин спек то ру, у 
скла ду са ње го вим зах те вом.

У слу ча ју ка да про из во ђач не ма се ди ште у Ре пу бли ци Ср би ји, 
а не ма ни овла шће ног за ступ ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји, чу ва ње тех-
нич ке до ку мен та ци је и да ва ња на увид над ле жном ин спек то ру пре-
у зи ма ли це ко је је од го вор но за ста вља ње РиТТ опре ме на тр жи ште.

Тех нич ка до ку мен та ци ја мо ра да омо гу ћи оце њи ва ње уса гла-
ше но сти РиТТ опре ме са бит ним зах те ви ма из чла на 4. овог пра-
вил ни ка и мо ра да об у хва ти про јек то ва ње, про из вод њу и рад уре-
ђа ја, а по себ но мо ра да са др жи сле де ће: 

– оп шти опис уре ђа ја;
– идеј ни про је кат, про из вод не на цр те и ше ме ком по не на та и 

дру гих са став них де ло ва;
– опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње на ве де них про-

из вод них ше ма и на цр та за рад уре ђа ја;
– спи сак хар мо ни зо ва них стан дар да ко ји су при ме ње ни у 

пот пу но сти или де ли мич но, а ка да хар мо ни зо ва ни стан дар ди 
не по сто је или ни су при ме њи ви, опи се и об ја шње ња ре ше ња на 
осно ву ко јих је оства ре но да бит ни зах те ви из чла на 4. овог пра-
вил ни ка бу ду ис пу ње ни;

– ре зул та те спро ве де них про ра чу на, ис пи ти ва ња и др.;
– из ве шта је о оба вље ним ис пи ти ва њи ма и ме ре њи ма.
Про из во ђач или ње гов овла шће ни за ступ ник мо ра да чу ва 

при ме рак Де кла ра ци је о уса гла ше но сти за јед но са тех нич ком до-
ку мен та ци јом.

Про из во ђач мо ра да пре ду зме све по треб не ме ре ка ко би про-
из вод ни по сту пак оси гу рао уса гла ше ност про из ве де них уре ђа ја са 
тех нич ком до ку мен та ци јом из ста ва 4. овог при ло га и са усло ви ма 
утвр ђе ним за ко ном ко јим се уре ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во-
де и оце њи ва ње уса гла ше но сти.

ПРИ ЛОГ 2. 

По сту пак ин тер не кон тро ле про из вод ње
и ис пи ти ва ње уре ђа ја

По сту пак ин тер не кон тро ле про из вод ње и ис пи ти ва ња уре-
ђа ја спро во ди се при ме ном по ступ ка за оце њи ва ње уса гла ше но сти 
из При ло га 1. и сле де ћих до дат них зах те ва: 

1. За све вр сте уре ђа ја сва бит на ра дио ис пи ти ва ња мо ра да 
спро ве де про из во ђач са мо стал но или да се та ис пи ти ва ња оба ве 
у ње го во име. Име но ва но те ло за оце њи ва ње уса гла ше но сти, ко је 
ода бе ре про из во ђач, од лу чу је о то ме ко ја се бит на ра дио ис пи ти-
ва ња мо ра ју оба ви ти, осим у слу ча ју ка да су та ра дио ис пи ти ва ња 
утвр ђе на стан дар ди ма из чла на 8. овог пра вил ни ка.
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2. Про из во ђач или ње гов овла шће ни за ступ ник мо ра да дâ 
из ја ву да су оба вље на сва бит на ра дио ис пи ти ва ња из тач ке 1. 
овог при ло га и да ра дио опре ма ис пу ња ва бит не зах те ве из чла на 
4. овог пра вил ни ка и да на ра дио опре му ста ви ре ги стар ски број 
Име но ва ног те ла.

ПРИ ЛОГ 3.

По сту пак оце њи ва ња уса гла ше но сти пре гле дом
тех нич ке до ку мен та ци је

По сту пак оце њи ва ња уса гла ше но сти пре гле дом тех нич ке до-
ку мен та ци је спро во ди се при ме ном по ступ ка за оце њи ва ње уса-
гла ше но сти из При ло га 2. и сле де ћих до дат них зах те ва:

1. Про из во ђач, ње гов за ступ ник или уво зник, ако про из во ђач 
или ње гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је, под но си јед ном или ка ви ше Име но ва них те ла зах тев за оце-
њи ва ње уса гла ше но сти РиТТ опре ме. У слу ча ју да је про из во ђач, 
ње гов за ступ ник или уво зник, ако про из во ђач или ње гов за ступ ник 
ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, под нео зах тев за 
оце њи ва ње уса гла ше но сти те опре ме ка ви ше Име но ва них те ла, оба-
ве шта ва сва ко од тих те ла о под но ше њу зах те ва дру гим Име но ва ним 
те ли ма. Уз зах тев за оце њи ва ње уса гла ше но сти при ла же се тех нич-
ка до ку мен та ци ја ко ју чи ни до ку мен та ци ја из При ло га 1. став 4. овог 
пра вил ни ка и из ја ва о оба вље ним ра дио ис пи ти ва њи ма из При ло га 2. 
овог пра вил ни ка (ако се ра ди о РиТТ опре ми из чла на 17. ст. 2. и 3.). 

2. Име но ва но те ло мо ра да раз мо три при ло же ну тех нич ку до-
ку мен та ци ју из тач ке 1. овог при ло га и да да из ја ву о уса гла ше но сти 
да је РиТТ опре ма уса гла ше на са бит ним зах те ви ма из чла на 4. овог 
пра вил ни ка, ако утвр ди да је та уса гла ше ност пра вил но до ка за на. 
Ако Име но ва но те ло утвр ди да уса гла ше ност РиТТ опре ме са бит-
ним зах те ви ма из чла на 4. овог пра вил ни ка ни је пра вил но до ка за-
на, про из во ђа чу или ње го вом овла шће ном за ступ ни ку, као и дру гим 
укљу че ним име но ва ним те ли ма за оце њи ва ње уса гла ше но сти, у ро-
ку од 30 да на од да на при је ма зах те ва, до ста вља ми шље ње да РиТТ 
опре ма не ис пу ња ва бит не зах те ве из чла на 4. овог пра вил ни ка.”

3. По да ва њу из ја ве из тач ке 2. овог при ло га про из во ђач или 
ње гов овла шће ни за ступ ник из да је Де кла ра ци ју о уса гла ше но сти 
и сва ки уре ђај озна ча ва зна ком уса гла ше но сти из чла на 19. овог 
пра вил ни ка.

4. Про из во ђач, ње гов за ступ ник или уво зник, ако про из во ђач 
или ње гов за ступ ник ни је ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, у пе ри о ду од нај ма ње де сет го ди на од да на про из вод ње 
по след њег та квог уре ђа ја, чу ва тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 
1. овог при ло га и да је на увид над ле жном ин спек то ру, у скла ду са 
ње го вим зах те вом.

ПРИ ЛОГ 4.

По сту пак пот пу ног  обез бе ђе ња ква ли те та 

1. Пот пу но обез бе ђе ње ква ли те та је по сту пак у ко јем про из-
во ђач, ко ји  у све му ис пу ња ва зах те ве из тач ке 2. овог при ло га, 
оси гу ра ва и из ја вљу је да од ре ђе ни про из вод ис пу ња ва усло ве про-
пи са не овим пра вил ни ком. Про из во ђач озна ча ва сва ки про из вод 
на на чин из чла на 19. овог пра вил ни ка и из да је Де кла ра ци ју о уса-
гла ше но сти, ко ју при ла же уз сва ки про из вод.

2. Про из во ђач ус по ста вља по твр ђе ни си стем ква ли те та из тач-
ке 3. овог при ло га за про јек то ва ње, про из вод њу и за вр шни над зор и 
ис пи ту је про из во де под вр га ва се над зо ру из тач ке 4. овог при ло га. 

3. Си стем ква ли те та: 
3.1. Про из во ђач Име но ва ном те лу под не си зах тев за оце њи-

ва ње свог си сте ма ква ли те та, ко ји са др жи сле де ће: 
– све бит не по дат ке о од ре ђе ном про из во ду;
– до ку мен та ци ју о си сте му ква ли те та.
3.2. Си стем ква ли те та тре ба да оси гу ра уса гла ше ност про из-

во да са усло ви ма про пи са ним овим пра вил ни ком и да бу де до ку-
мен то ван на уре дан и си сте мат ски на чин, у об ли ку пи са них ме то-
до ло ги ја, по сту па ка и упут ста ва. 

До ку мен та ци ја о си сте му ква ли те та мо ра да оси гу ра оп ште 
раз у ме ва ње ме то до ло ги ја и по сту па ка ква ли те та, као што су про-
гра ми, пла но ви, при руч ни ци и за пи си о ква ли те ту, а по себ но мо ра 
да са др жи од го ва ра ју ћи опис: 

– ци ље ва ква ли те та и ор га ни за ци о ног си сте ма, од го вор но сти 
и овла шће ња упра ве у про јек то ва њу и ква ли те ту про из во да;

– тех нич ких спе ци фи ка ци ја, укљу чу ју ћи хар мо ни зо ва не стан-
дар де и тех нич ке про пи се, као и од го ва ра ју ће спе ци фи ка ци је ис пи-
ти ва ња ко је ће се при ме ни ти у слу ча ју ка да се хар мо ни зо ва ни стан-
дар ди не ће у пот пу но сти при ме ни ти, на чин на ко ји ће се оси гу ра ти 
уса гла ше ност про из во да са од го ва ра ју ћим бит ним зах те ви ма;

– над зо ра про јек то ва ња и тех ни ке про ве ре про јек то ва ња, по-
сту па ка и си сте ма ме ра ко ји ће се при ме ни ти у про јек то ва њу про-
из во да, а у скла ду са при па да ју ћом кла сом про из во да;

– од го ва ра ју ћих тех ни ка, по сту па ка и си сте ма ме ра про из-
вод ње, упра вља ња ква ли те том и оси гу ра ња ква ли те та, ко је ће се 
при ме ни ти;

– пре гле да и ис пи ти ва ња ко ја ће се оба ви ти пре, за вре ме и на-
кон про из вод ње, уче ста лост њи хо вог спро во ђе ња, као и ре зул та та 
ис пи ти ва ња оба вље них  пре про из вод ње, где је то при ме њи во;

– на чи на на ко ји се утвр ђу је да про стор и опре ма за пре глед и 
ис пи ти ва ње за до во ља ва ју од го ва ра ју ће зах те ве за спро во ђе ње тих 
пре гле да и ис пи ти ва ња;

– за пи са о ква ли те ту, као што су из ве шта ји о над зо ру, по да ци 
о ис пи ти ва њу, по да ци о уме ра ва њу, из ве шта ји о оспо со бље но сти 
осо бља, итд.;

– на чи на над зо ра над оства ри ва њем тра же ног ква ли те та про-
из во да и про јек то ва ња и  де ло твор но сти си сте ма ква ли те та.

3.3. Име но ва но те ло мо ра да оце ни си стем ква ли те та да би 
се утвр ди ло да ли су ис пу ње ни зах те ви из тач ке 3.2. овог при ло га, 
при че му се сма тра да си сте ми ква ли те та, ко ји при ме њу ју од го ва-
ра ју ћи хар мо ни зо ва ни стан дард, за до во ља ва ју зах те ве из тач ке 3.2. 
овог при ло га. 

Име но ва но те ло по себ но тре ба да оце ни да ли си стем обез бе-
ђу је упра вља ње ква ли те том уса гла ше но сти про из во да са усло ви ма 
про пи са ним овим пра вил ни ком у по гле ду од го ва ра ју ће до ку мен-
та ци је из тач ке 3.1. и 3.2. овог при ло га, укљу чу ју ћи и ре зул та те  
ис пи ти ва ња ко је је до ста вио про из во ђач. 

Ко ми си ја за про ве ру има нај ма ње јед ног чла на са ис ку ством 
про це ни те ља у од го ва ра ју ћој про из вод ној тех но ло ги ји. По сту пак 
оце њи ва ња мо ра да са др жи и про це ни те љев оби ла зак про из вод-
них по го на про из во ђа ча. 

Про из во ђач мо ра да се оба ве сти ти о од лу ци. Оба ве ште ње мо ра 
да са др жи за кључ ке о спро ве де ном пре гле ду и обра зло же ну од лу ку.

3.4. Про из во ђач пре у зи ма од го вор ност за ис пу ња ва ње зах те-
ва ко је про из ла зе из по твр ђе ног си сте ма ква ли те та и одр жа ва га у 
од го ва ра ју ћем и де ло твор ном ста њу.

Про из во ђач или ње гов за ступ ник ре дов но из ве шта ва Име но-
ва но те ло, ко је је одо бри ло си стем ква ли те та, о сва кој на ме ра ва ној 
про ме ни у си сте му ква ли те та.

Име но ва но те ло тре ба да про це ни пред ло же не про ме не и 
утвр ди да ли про ме ње ни си стем ква ли те та ис пу ња ва и да ље зах-
те ве из тач ке 3.2. овог при ло га или је по треб но по но ви ти по сту пак 
оце њи ва ња.

Про из во ђач мо ра да бу де оба ве штен о од лу ци. Оба ве ште ње мо-
ра да са др жи за кључ ке о спро ве де ној про це ни и обра зло же ну од лу ку.

4. Над зор над си сте мом ква ли те та:
4.1. Свр ха над зо ра је да се утвр ди да ли про из во ђач ис пу ња ва  

пра вил но све зах те ве ко ји про из ла зе из одо бре ног си сте ма ква ли те та.
4.2. Да би се спро во ђе ње над зо ра оба ви ло, про из во ђач Име-

но ва ном те лу и над ле жном ин спек то ру омо гу ћа ва при ступ ло ка-
ци ја ма за про јек то ва ње, про из вод њу, над зор, ис пи ти ва ње и скла-
ди ште ње,  да им пру жи све по треб не по дат ке и до ку мен та ци ју, а 
по себ но сле де ће:

– до ку мен та ци ју о си сте му ква ли те та;
– за пи се о ква ли те ту пред ви ђе не оном де лом си сте ма ква ли-

те та ко ји се од но си на про јек то ва ње, као што су ре зул та ти ана ли-
за, про ра чу на, ис пи ти ва ња, итд.;

– за пи се о ква ли те ту пред ви ђе не оним де лом си сте ма ква ли-
те та ко ји се од но си на про из вод њу, као што су из ве шта ји о над зо-
ру, по да ци о ис пи ти ва њу, по да ци о уме ра ва њу, из ве шта ји о оспо-
со бље но сти осо бља итд.

4.3. Име но ва но те ло тре ба да оба вља про ве ре у при ме ре ним 
вре мен ским ин тер ва ли ма ка ко би се оси гу ра ло да про из во ђач одр-
жа ва и при ме њу је си стем ква ли те та, а из ве шта је о оба вље ној про-
ве ри  мо ра се до ста ви ти про из во ђа чу.

4.4. Име но ва но те ло мо же да оба ви и не на ја вље ни оби ла зак 
про из во ђа ча ра ди про ве ре ис прав ног де ло ва ња си сте ма ква ли те та, 
то ком ко јег мо гу да се, пре ма по тре би, оба ве ис пи ти ва ња или да се 
на ре ди оба вља ње ис пи ти ва ња. Из ве шта ји о оба вље ном оби ла ску 
мо ра ју да се до ста ве про из во ђа чу, као и ис пит ни из ве шта ји, ако је 
оба вље но ис пи ти ва ње.
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5. Про из во ђач је, у раз до бљу од нај ма ње де сет го ди на од да на 

про из вод ње по след њег уре ђа ја, чу ва и пру жа на увид овла шће ном 
те лу за оце њи ва ње уса гла ше но сти сле де ће: 

– до ку мен та ци ју о си сте му ква ли те та из тач ке 3.1. али не ја 2. 
овог при ло га;

– про ме не у си сте му ква ли те та из тач ке 3.4. став 2. овог при ло га;
– од лу ке  и из ве шта је овла шће ног те ла за оце њи ва ње уса гла-

ше но сти из тач ке 3.4. став 4. тач. 4.3. и  4.4. овог при ло га.
6. Име но ва на те ла мо ра ју да ме ђу соб но раз ме њу ју по дат ке у 

ве зи са по твр да ма о си сте му ква ли те та, укљу чу ју ћи из да те по твр де.

 ПРИ ЛОГ 5.

Основ ни зах те ви ко је мо ра да ис пу ња ва Име но ва но те ло

Име но ва но те ло мо ра да ис пу ња ва сле де ће основ не зах те ве:
1. Од го вор на ли ца, за по сле на и дру га ан га жо ва на ли ца Име-

но ва ног те ла (у да љем тек сту: за по сле ни) не мо гу би ти про јек тан-
ти, про из во ђа чи, до ба вља чи или угра ђи ва чи РиТТ опре ме, опе-
ра то ри елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа или елек трон ских 
ко му ни ка ци о них услу га, ни ти овла шће ни за ступ ни ци би ло ко је од 
тих ли ца, већ мо ра ју би ти не за ви сни и не мо гу ни на ко ји на чин 
би ти укљу че ни у про јек то ва ње, про из вод њу, про да ју или одр жа-
ва ње РиТТ опре ме, ни ти мо гу пред ста вља ти ли ца укљу че на у те 
де лат но сти, што не ис кљу чу је мо гућ ност раз ме не тех нич ких по да-
та ка из ме ђу про из во ђа ча РиТТ опре ме и име но ва ног те ла за оце-
њи ва ње уса гла ше но сти.

2. Име но ва но те ло и за по сле ни мо ра ју да оба вља ју за дат ке 
за ко је су овла шће ни са нај ви шим сте пе ном про фе си о нал ног ин-
те гри те та и тех нич ке спо соб но сти, не за ви сно од сва ке вр сте при-
ти са ка и ути ца ја, по себ но фи нан сиј ске при ро де, ко ји би мо гли да 
ути чу на до но ше ње ње го вих од лу ка или на ис ход ис пи ти ва ња уре-
ђа ја ко ји се оце њу је, и то у од но су на сва ли ца или гру пе ли ца ко је 
су по сред но или не по сред но за ин те ре со ва не за та ис пи ти ва ња.

3. Име но ва но те ло мо ра да рас по ла же по треб ним про сто ром 
и опре мом, као и струч но оспо со бље ним за по сле ни ма за пра вил но 
оба вља ње ад ми ни стра тив них и тех нич ких по сло ва у ве зи са за да-
ци ма за ко је је овла шће но.

4. За по сле ни ко ји су од го вор ни за оба вља ње ис пи ти ва ња мо-
ра ју да има ју од го ва ра ју ће струч но и тех нич ко обра зо ва ње, за до-
во ља ва ју ћу оспо со бље ност за оба вља ње ис пи ти ва ња ко ја спро во-
де, од го ва ра ју ће ис ку ство у оба вља њу та квих ис пи ти ва ња, као и 
спо соб ност из ра де по треб них по твр да, за пи са и из ве шта ја о ис пи-
ти ва њи ма ко ји ма се до ка зу ју оба вље на ис пи ти ва ња.

5. Не при стра ност за по сле них ко ји оба вља ју ис пи ти ва ња мо ра 
би ти за га ран то ва на, а њи хо ва на кна да за рад не сме да за ви си од 
бро ја оба вље них ис пи ти ва ња, ни ти од ре зул та та тих ис пи ти ва ња.

6. Име но ва но те ло мо ра да бу де оси гу ра но од од го вор но сти 
за ште ту за по сло ве ко је оба вља.

7. За по сле ни  чу ва ју по слов ну тај ну у ве зи са свим по да ци ма 
ко је са зна ју у оба вља њу по ве ре них по сло ва.

8. Име но ва но те ло  мо ра да има од го ва ра ју ћи акт ко јим ће 
би ти про пи сан по сту пак за оба вља ње по сло ва за оце њи ва ње уса-
гла ше но сти, укљу чу ју ћи и по сту пак од лу чи ва ња по при го во ри ма 
на рад тог те ла и до не те од лу ке.

ПРИ ЛОГ 6.

Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти мо ра по себ но да са др жи сле-

де ће по дат ке:
– по дат ке о иден ти фи ка ци ји уре ђа ја (про из во ђач уре ђа ја, на-

зив, вр ста, тип, мо дел и на ме на уре ђа ја);
– по слов но име, од но сно на зив или име и адре су се ди шта 

про из во ђа ча и кад је то од го ва ра ју ће, по слов но име, од но сно на-
зив или име и адре су се ди шта ње го вог за ступ ни ка;

– спи сак ко ри шће них стан дар да ко ји су ко ри шће ни при ли ком 
оце њи ва ња уса гла ше но сти уре ђа ја;

– ме сто и да тум из да ва ња Де кла ра ци је о уса гла ше но сти;
– по дат ке о Де кла ра ци ји о уса гла ше но сти као и по дат ке о 

Име но ва ном те лу, ко је је из да ло ту де кла ра ци ју;
– иден ти фи ка ци ју и пот пис овла шће ног ли ца, од го вор ног за 

из да ва ње Де кла ра ци је о уса гла ше но сти у име про из во ђа ча или 
ње го вог за ступ ни ка. 

ПРИ ЛОГ 7.

Знак уса гла ше но сти

7. 1. CE знак уса гла ше но сти

CE знак уса гла ше но сти се са сто ји од сти ли зо ва ног ла ти нич-
ног слов ног зна ка „CE“ у сле де ћем об ли ку:

Ви си на CE зна ка мо ра би ти нај ма ње 5 mm. 
Ако се CE знак сма њу је или уве ћа ва, мо ра ју се узе ти у об зир 

про пор ци је при ка за не на овом цр те жу.
CE знак мо ра би ти ста вљен на РиТТ опре му или на ње ну 

пло чи цу са по да ци ма, а ако то ни је мо гу ће или се не мо же обез бе-
ди ти због вр сте или свој ста ва апа ра та, овај знак се ста вља на ам-
ба ла жу, ако је апа рат има, или се ста вља у пра те ћу до ку мен та ци ју. 

7. 2. Срп ски знак уса гла ше но сти

Срп ски знак уса гла ше но сти се са сто ји од три ве ли ка сло ва А 
по ве за на у об ли ку јед на ко стра нич ног тро у гла (3А), из гле да и са-
др жи не као на сли ци: 

Ве ли чи на зна ка од ре ђу је се пре ма ви си ни V зна ка ко ја мо же 
има ти са мо за о кру же не вред но сти стан дард них бро је ва пре ма ре-
ду ве ли чи на R10 из ра же них  у ми ли ме три ма (mm) пре ма срп ском 
стан дар ду SRPS A.A0.001-Стан дард ни бро је ви, број ча не вред но-
сти и де фи ни ци је.

Ви си на V зна ка из но си, по пра ви лу, нај ма ње 5 mm.
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Уз Срп ски знак се ста вља је дин стве ни број Име но ва ног, од-
но сно овла шће ног те ла за оце њи ва ње уса гла ше но сти из ре ги стра 
име но ва них, од но сно овла шће них те ла за оце њи ва ње уса гла ше но-
сти, као и по след ње две ци фре го ди не из да ва ња ис пра ве о уса гла-
ше но сти, ако је то те ло спро во ди ло, од но сно уче ство ва ло у оце-
њи ва њу уса гла ше но сти.

ПРИ ЛОГ 8.

Кла се опре ме и на чин озна ча ва ња тих кла са

8.1 Ли ста кла са и пот кла са РиТТ опре ме 

8.1.1. I Кла са РиТТ опре ме
8.1.1.1. Тер ми нал на опре ма у окви ру фик сних мре жа и РиТТ 

опре ма ко ја за свој рад не упо тре бља ва ра дио та ла се:
Кла са 1.1  ISDN (ISDN Ba sic Ra te, ISDN Pri mary Ra te, ISDN 

U,  ши ро ко по ја сни ISDN ATM)
Кла са 1.2  PSTN (по је ди нач на ана лог на ли ни ја, ана лог не ко-

нек ци је за ви ше ко ри сни ка (са или без DDI), опре ма при ка че на за 
Cen trex ин тер фејс или вир ту ал не при ват не мре же)

Кла са 1.3  Из најм ље не ли ни је (2w и 4w ана лог не (основ ни оп-
сег), 2w и 4w ана лог не (за пре нос гла са), ди ги тал не, SDH, оп тич ке)

Кла са 1.4 Опре ма за пре нос по да та ка у фик сној мре жи (X.21, 
X.25, et her net, to ken ring, to ken bus, TCP/IP, fra me re lay)

Кла са 1.5 Ин тер ак тив на опре ма за еми то ва ње у фик сној мре-
жи (un switched vi sion/so und, switched vi sion/so und)

Кла са 1.6  Те лекс (sin gle li ne опре ма, mul ti ple li ne опре ма)
Кла са 1.7  Ра дио опре ма ко ја ра ди као при јем ник 
Кла са 1.8  Оста ла тер ми нал на опре ма у окви ру фик сних мре жа
8.1.1.2. РиТТ опре ма ко ја еми ту је ра дио та ла се са мо под кон-

тро лом мре же 
Кла са 1.9  GSM те ле фо ни, укљу чу ју ћи GSM 900, GSM 1800, 

GSM 1900 (и у случаiу при ме не GSM 450)
Кла са 1.10  TFTS опре ме
Кла са 1.11  Зе маљ ске ста ни це за по тре бе коп не них мо бил них 

си сте ма у ра дио фре квен циј ским оп се зи ма 1,5/1,6 GHz
Кла са 1.12  Зе маљ ске ста ни це за по тре бе коп не них мо бил них 

си сте ма у Ku ра дио фре квен циј ском оп се гу 
Кла са 1.13  TE TRA ко ри снич ка ра дио опре ма ко ја не ко ри сти 

ди рект ни мод ра да (non-DMO), 
Кла са 1.14  Са те лит ске зе маљ ске ста ни це за лич ну ко му ни ка-

ци ју у ра дио фре квен циј ским оп се зи ма 1,6/2,4 GHz 
Кла са 1.15  Са те лит ске зе маљ ске ста ни це за лич ну ко му ни ка-

ци ју у ра дио фре квен циј ским оп се зи ма 1,9/2,1 GHz
Кла са 1.16 Зе маљ ске ста ни це коп не них мо бил них си сте ма за 

пре нос по да та ка у ра дио фре квен циј ским оп се гу 1,5/1,6 GHz
Кла са 1.17  Оста ла ра дио опре ма, ко ја еми ту је ра дио та ла се 

са мо под кон тро лом мре же
8.1.1.3. Тех нич ки хар мо ни зо ва ни ра дио пре дај ни ци чи је ста-

вља ње у  упо тре бу ни је огра ни че на 
Кла са 1.8 DECT опре ма 
8.1.2 II Кла са РиТТ опре ме
Кла са 2.0  Оста ла опре ма
Кла са 2.1  VSAT опре ма у ра дио фре квен циј ском оп се гу C 

(С- band)
Кла са 2.2 VSAT опре ма у ра дио фре квен циј ском оп се гу Ku 

(Ku-band)
Кла са 2.3  Са те лит ске зе маљ ске ста ни це за по тре бе при ку-

пља ња ве сти у ра дио фре квен циј ском оп се гу Ku (Ku-band)
Кла са 2.4  TE TRA ди рект ни мод ра да
Кла са 2.5  TE TRA POL
Кла са 2.6  При ват ни мо бил ни ра дио
Кла са 2.7  Short Ran ge De vi ces
Кла са 2.8  Ми кро та ла сни лин ко ви 
Кла са 2.9  Фик сни ра дио лин ко ви
Кла са 2.10  Пре дај ни ци за еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма
Кла са 2.11  Ра дио опре ма ко ја се ко ри сти за по мор ске ко му-

ни ка ци је
Кла са 2.12  Ин фра струк тур на опре ма (нпр. ба зне ста ни це)
Кла са 2.13  Ра дио опре ма ко ја ра ди у ра дио фре квен циј ским 

оп се зи ма на ме ње ни ра дио ама те ри ма 

8.2. Озна ча ва ње кла са РиТТ 

РиТТ опре ма I Кла се не обе ле жа ва се по себ ним зна ком.
РиТТ опре ма II Кла се обе ле жа ва се зна ком упо зо ре ња у сле-

де ћем об ли ку:

388
На осно ву чла на 41. став 7. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-

ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 80/02, 84/02 
– ис прав ка, 23/03 –  ис прав ка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. за кон, 
62/06 – др. за кон, 61/07, 20/09 и 72/09 – др. за кон, 53/10, 101/11 и 
2/12 – ис прав ка), 

Ми ни стар фи нан си ја до но си 

ПРА  ВИЛ  НИК

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о обра сцу збир не 
по ре ске при ја ве о об ра чу на том и пла ће ном по ре зу 
на до бит по од бит ку на при хо де ко је оства ру ју 

не ре зи дент ни об ве зни ци – прав на ли ца

Члан 1.
У Пра вил ни ку о обра сцу збир не по ре ске при ја ве о об ра чу на-

том и пла ће ном по ре зу на до бит по од бит ку на при хо де ко је оства-
ру ју не ре зи дент ни об ве зни ци  –  прав на ли ца („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 116/04 и 20/10), у чла ну 1. ре чи: „(у да љем тек сту: не ре зи-
дент ни об ве зник)” за ме њу ју се ре чи ма: „(у да љем тек сту: не ре зи-
дент но прав но ли це)”.  

Члан 2.
У чла ну 2. став 1. ре чи: „ре зи дент ни об ве зник” за ме њу ју 

се ре чи ма: „ре зи дент но прав но ли це”, ре чи: „не ре зи дент ном об-
ве зни ку” за ме њу ју се ре чи ма:  „не ре зи дент ном прав ном ли цу”, а 
ре чи: „бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 и 18/10” за ме њу ју се ре чи ма: 
„бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. за кон, 43/03, 84/04, 18/10 и 101/11”.

У ста ву 2. ре чи: „ре зи дент ни об ве зник” за ме њу ју се ре чи ма: 
„ре зи дент но прав но ли це”, ре чи: „По ре ска при ја ва” за ме њу ју се ре-
чи ма: „Збир на по ре ска при ја ва”, а ре чи: „не ре зи дент ни об ве зни ци 
– прав на ли ца” за ме њу ју се ре чи ма: „не ре зи дент на прав на ли ца”. 

У ста ву 3. ре чи: „ре зи дент ни об ве зник” за ме њу ју се ре чи ма: 
„ре зи дент но прав но ли це”.

Члан 3.
Члан 3. ме ња се и гла си:

„Члан 3.
У обра зац из чла на 2. став 2. овог пра вил ни ка, ис пла ти лац у 

ко ло ну 3 уно си сле де ће по дат ке:
1) под ред ним бро јем 1 – бру то из нос ди ви ден ди и уде ла у до-

би ти у прав ном ли цу, ис пла ће них не ре зи дент ним прав ним ли ци ма;
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