Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Сектор за квалитет и безбедност производа
Београд, Кнеза Милоша 20
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
О ПОТРЕБИ ПРИБАВЉАЊА ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
Захтев се упућује Министарству привреде Републике Србије - Сектор за квалитет и
безбедност производа, на један од следећих начина:
- Захтев се предаје писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд,
са НАЗНАКОМ:
Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа,
предмет: Захтев за издавање мишљења о потреби прибављања исправе о
усаглашености, у складу са техничким прописима из надлежности министарства
привреде, или
- Захтев се шаље поштом на адресу Министарства привреде, ул. Кнеза Милоша
бр. 20, 11000 Београд, са назнаком као што је горе наведено, или
- Захтев се шаље електронским путем на е-адресу: tbtinfo@privreda.gov.rs, са
назнаком као што је горе наведено. У овом случају Захтев се мора доставити и у писаној
форми.
ЗАХТЕВ ТРЕБА ДА САДРЖИ:
- назив производа (тип, ознака‐модел),
‐ намена производа (у домаћинству, индустрији, у Еx зонама и сл.),
‐ идентификацију подносиоца захтева и произвођача, укључујући пословно име и адресу за
контакт,
- доказ о уплати.републичке административне таксе (у прилогу).
- друге подаке и релевантну документацију од значаја за решавање по захтеву,
(у прилогу):
‐
декларацију о усаглашености (EC Declaration of Conformity) ако је издата од
стране произвођача или његовог заступника,
‐
техничке карактеристике производа (проспект-слика, извод из техничке
документације)
У складу са Законом о републичким административним таксама 1 за давање мишљења
о примени републичких прописа ‐ плаћају се републичке административне таксе. Уплатницу
као доказ о уплати треба приложити уз захтев за издавање мишљења.

("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 -усклађенидин. 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, 95/2018, 38/2019 - усклађени
дин. изн., 86/19, 90/2019 - испр., 98/2020 – усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин. изн.)
1

Такса важи за један захтев који може да садржи више производа,
Време потребно за обраду предмета зависи од сложености производа/групе производа
и пратеће документације
Прималац/корисник: Буџет Републике Србије
Жиро рачун:
840‐742221843‐57, модел 97
Позив на број:
50‐016
Сврха дознаке:
Републичка aдминистративна такса
Износ за правна лица: 13.470,00 РСД,
Износ за физичка лица: 1.660,00 РСД
Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи, организације и институције Републике Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица
локалне самоуправе;
4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским
заједницама;
5) Црвени крст Србије;
6) дипломатско‐конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Захтев ће се сматрати непотпуним уколико не садржи све што је наведено!
Све додатне информације можете добити на тел. 011/3343‐367

ПРИМЕР ЗАХТЕВА:

Меморандум Ваше фирме

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПОТРЕБИ ПРИБАВЉАЊА
ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ
Молимо вас да нам издате мишљење о потреби прибављања исправе о усаглашености за
производ:
Назив производа: Дизел електро агрегат, снаге 11,5 kVA, модел T12K,
Намена производа: Резервно напајање електричном енергијом у пословном објекту
Произвођач: SDMO, Француска (адреса и контакт)
У прилогу Вам достављамо:
ЕУ декларацију о усаглашености,
извод из техничке документације и каталог производа,
доказ о уплати.републичке административне таксе.
остало (навести).
Директор
(потпис)

