ЗАХТЕВ
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈЕ
ИЗДАЈУ ИНОСТРАНА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ЗНАКОВА
УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗДАТИХ У ИНОСТРАНСТВУ
____________________________________________________________________
Надлежно министарство:
(навести назив и адресу надлежног министарства)
___________________________________________________________________________
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
(иностранoм произвођачу или његовом заступнику, односно увознику)
1.1
1.2
1.3

Пословно име/назив:
Адреса седишта:
контакт телефон:
Правна форма:

2. ПОДАЦИ О ИНОСТРАНОЈ ИСПРАВИ ЧИЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ СЕ ТРАЖИ:
2.1

2.2

Врста иностране исправе
(извештај о испитивању,
сертификат и сл.), односно
знака усаглашености:
Назив државе у којој је издата
инострана исправа, односно
знак усаглашености:

3. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ СУБЈЕКТУ КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ИНОСТРАНУ ИСПРАВУ
ЧИЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ СЕ ТРАЖИ:
3.1
3.2
3.3
3.4

Пословно име/назив:
Адреса седишта:
Правна форма:
Да ли је именовано/овлашћено:



Назив државе у којој је
извршено именовање или
овлашћивање:
Назив органа који је извршио
именовање или овлашћивање:
Да ли је пријављено Европској
комисији као нотификовано
тело (notified body)


3.5

3.6

Да ли је акредитовано:



Назив и адреса акредитационог
тела које је спровело поступак
акредитације:

□ ДА

□ НЕ

□ ДА

□ НЕ

□ ДА

□ НЕ

3.7

Други подаци о правном
субјекту од значаја за
признавање важења иностране
исправе/знака усаглашености

4. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ НА ОСНОВУ КОГ ЈЕ ИЗДАТА
ИНОСТРАНА ИСПРАВА ЧИЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ СЕ ТРАЖИ:
4.1

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

4.2

Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације
производа (тип, модел и сл.) на који се односи инострана исправа, односно знак
усаглашености

4.3

Други подаци о техничком пропису, односно производу од значаја за
признавање важења иностране исправе, односно знака усаглашености

5. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
5.1

5.2

5.3

У складу са тарифним бројем 94. став 1. тач 5) и 6) Тарифе републичких
административних такси утврђене Законом о републичким административним
таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др.
закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени
дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр.,
50/2018 - усклађени дин. изн и 95/2018) на жиро рачун: 840-742221843-57, модел
97, позив на број: 50-016 (прималац: Буџет Репблике Србије, сврха дознаке:
републичка административна такса) уплаћен је прописани износ републичке
административне таксе и то:
За захтев за признавање
иностране исправе о
усаглашености у износу од
□ ДА
□ НЕ
2.540 динара:
За решење којим се одлучује о
признавању иностране исправе
о усаглашености у износу од
24.280 динара:

□ ДА

□ НЕ

ПРИЛОЗИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈУ НАВОДИ ИЗ ЗАХТЕВА:
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 инострана исправа или њена копија оверена од стране иностраног
надлежног органа, као и оверени превод те исправе на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача

3.1
3.2
3.3

Копија извода из регистра привредних субјеката за правни субјекат који је издао
инострану исправу, односно ставио знак усаглашености на производ, оверена
од стране иностраног надлежног органа, као и оверени превод тог извода на српски
језик од стране овлашћеног судског тумача

3.4

Копија акта о именовању, односно овлашћивању или други одговарајући документ,
који је издао орган који је именовао, односно овластио тело за оцењивање
усаглашености које је издало инострану исправу, оверену од стране иностраног
надлежног органа, као и оверени превод тог акта на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача (ако је дат позитиван одговор на питање из тачке 3.4)

3.6

Копија акта о акредитацији, односно решења о утврђивању обима акредитације, са
детаљним обимом акредитације

4.1

Копија оригиналног текста иностраног техничког прописа на основу кога је издата
инострана исправа, односно на основу кога је стављен знак усаглашености и
оверени превод тог прописа на српски језик од стране овлашћеног судског тумача

4.2
4.3
5.2
5.3


Други докази којима се поткрепљују наводи из захтева:


Доказ о плаћеној административној такси

Одговор на питања из тач. 3.4, 3.5 , 3.6 , 5.2 и 5.3 се даје прецртавањем знака □

Датум подношења захтева:

Подносилац захтева:
(законски заступник или овлашћено лице
за подношење захтева-име, презиме, потпис)
(М П - Није обавезно)
(Место за печат)

