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На оснОву члана 17. став 7. 3акОна о електронским комунинацијама („Службени гласник 
РС", бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), члана 14. и тачке 8. ПРИЛОГА 5. 
Правилника о радио опреми и телекомуникационОј терминалној опреми („Службени гласник 
РС", брОј 11/12), чл. 16. став 1. таш<а 10) и 21. став 7. Статута РегулатОрне агенције за 
електронске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), 

директор РегулатОрне агенције за електронске кОмуникације и пОштанске услуге, уз 

преткодн0 прибављену,сагласност Управног одбора РегулатОрне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге, добијену на 10. седници четвртог сазива, одржаној 
27.1.2022. гОдине, доноси 

ПРОЦЕДУРУ ЗА ОБАВЈbАЊЕ ПОСЛОВА ОЦЕЊИВАЊА 
УСАГЛАШЕНОСТИ РАДИО - ОПРЕМЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕРIVIИНАЛНЕ ОПРЕМЕ 

1. Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом прОцедурОм ближе се уређује обављање послОва Оцењивања усаглашенОсти 
ради0 - Опреме и телекомуникационе терминалне опреме (у даљем тексту: РиТТ опрема), 
коју спрОвОди Регулаторна агенција за електронске коммнинације и поштанске услуге (у 
даљем тексту: Агенција), као именОвано тел0 за Оцењивање усаглашености, у складу са 
Правилииком 0 радио Опреми и телекомуникационој терминалнОј Опреми („Службени 
гласник РС", број 11/12, у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми). 

2. Поступак оцењивања усаглашености 

Члан 2. 

Поступак Оцењивања усаглашености РиТТ Опреме, прегледОм техничке 
дОкументације, спроводи Агенција на ОснОву захтева за оцењивање усатлашености и 
издавање потврде 0 усаглашености РиТТ опреме (у даљем тексту: зактев). 
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3ахтев мОже пОднети пр0извОђач, његов заступник или увОзник ак0 пр0изв0ђач или 
његОв заступник није регистрОван на теритОрији Републике Србије (у даљем тексту: 
подн0еилац зактева). 

ПОднОсилац захтева доставља Агенцији захтев, на српскОм језику, кОји нарОчит0 
садржи: 

- послОвн0 или скраћен0 п0елОвн0 име, еедиште, адресу за пријем пОште ак0 се 
разликује Од еедишта, адресу за пријем електронеке пОште, кОнтакт телефОн, 
матични брОј и пОрески идентификаци0ни број (ПИБ); 

- име и презиме ОдгОвОрнОг лица, кОје је Овлашћен0 да представља пОднОси0ца 
захтева, ка0 и име и презиме лица за кОнтакт; 

- врету, назив, рОбну марку, тип и/или мОдел РиТТ Опреме и назив пр0извОђача; 
- Обим звхтеванОг оцењивања усаглашенОсти; 
- пОзив на Правилник 0 РиТТ Опреми на ОснОву кОга се спрОвОди пОступак 

Оцењивања уеаглашености РиТТ Опреме, уз навођење брОја „Службеног гласника 
РС" у кОмеје Објављен; 

- пОдатак 0 тОме да ли је, пре пОднОшења захтева, за предметну РиТТ Опрему већ 
вршен0 Оцењивање уеаглашенОсти; 

- изјаву да захтев није пОднет другОм именОванОм телу за Оцењивање 
уеаглашености РиТТ Опреме; 

- изјаву 0 прихватању трОшкОва за спрОвОђење пОступка Оцењивања усаглашености 
РиТТ Опреме и издавање потврде о усаглашенОсти РиТТ Опреме. 

Образац захтева дат је у ПрилОгу 1, кОји је Одштампан уз Ову прОцедуру и чини њен 
саставни де0. 

3ахтев мОже да се Одн0еи сам0 на један, ОднОсн0 више типОва и/или мОдела РиТТ 
Опреме исте врсте. 

Уз захтев се Обавезно дОставља: 

- пОпуњен Образац пОјединачнОг захтева за Оцењивање усаглашенОсти типа и/или 
мОдела РиТТ Опреме (у даљем тексту: пОјединачни захтев); 

- декларација 0 уеаглашенОсти или њена оверена фОтОкОпија, издата Од стране 
пр0извОђача или његОвОг ОвлашћенОг заступника; 

- одгОварајућа техничка дОкументација, у складу са ПравилникОм о РиТТ Опреми и 
овОм прОцедурОм. 

Члан З. 

ПОјединачни захтев пОпуњава пОдносилац захтева за један тип и/или модел РиТТ 
опреме, уз навОђење техничке и друге дОкументације пОтребне за Оцењивање уеаглатттенОсти, 
коју прилаже уз захтев. 
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Изузетно Од Одредбе из става 1. овог члана, укОлико је предмет захтева више 
идентичних или сличних типОва и/или мОдела РиТТ опреме, попуњава се један појединачни 
захтев. ИдентичнОст или сличност типОва и/или мОдела РиТТ опреме пОтврђује се изјавОм 0 
идентичности, односно сличности која се прилаже као саставни де0 дОкументације. 

Образац појединачног захтева датје у Прилогу 2, кОји је Одштампан уз Ову процедуру 
и чини њен саставни део. 

Члан 4. 

ПОдносилац захтева мОже да Одустане од захтева, при чему је, ак0 је спровођење 
оцењивања усаглашености започет0, у обавези да Агенцији надокнади де0 трошкова 
спрОвођења поступка оцењивања усаглашености у складу са Општим актом Агенције којим 
се уређује утврђивање накнада за пружање услуга из надлежнОсти Агенције. 

У случају одустанка од захтева, Агенција је у обавези да, на захтев подноси0ца 
захтева, врати поднету дОкументацију. 

Члан 5. 

Обављање пОслОва Оцењивања усаглашености РиТТ Опреме из члана 2. став 1. Ове 
прОцедуре, са припремом одгОварајућих одлука, пОтврде 0 усатлашености РиТТ опреме (у 
даљем тексту: пОтврда о усатлашенОсти) и извода из евиденције 0 издатим пОтврдама о 
усатлашенОсти РиТТ опреме (у даљем тексту: извОд из евиденције о издатим потврдама 0 
усаглашености), накОн спроведеног пОступка оцењивања усатлашености РиТТ опреме, врши 
стручна комисија за Оцењивање усаглашенОсти РиТТ опреме (у даљем тексту: кОмисија), 
коју, из реда запосленик у надлежној оснОвној унутрашњОј јединици Агенције, образује 
директор Агенције (у даљем тексту: директор). 

Пачин рада комисије из става 1. овог члана ближе се уређује упутством за рад. 

Члан 6. 

ПОступак Оцењивања усаглашенОсти РиТТ Опреме прегледОм техничке документације 
обухвата: преглед документације из чл. 2. и З. ове процедуре и проверу усаглашености према 
захтевима прописаним Одредбама Правилника о РиТТ опреми, оцењивање испуњавања 
услОва за издавање потврде 0 усаглашености и издавање потврде 0 усатлашености. 

ПОтврда о усаглашености издаје се на обрасцу датОм у ПрилОгу 3, кОји је Одштампан 
уз ову процедуру и чини њен саставни део. 

Потврда о усаглашености важи три године од дана њеног издавања. 

На зактев пОднОсиоца захтева кОме је издата потврда о усаглашености, Агенција мОже 
да изда нови Оригинални примерак потврде о усаглашености (дупликат). 

ПО истеку периода важења потврде о усаглашенОсти, пОступак оцењивања 
усаглашености РиТТ Опреме спроводи се пОнОво, према истој процедури. 
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Члан 7. 

За РиТТ опрему за кОју су издате потврде о усаглашености, на захтев поднОсиоца 
захтева, Агенција издаје извОд из евиденције 0 издатим потврдама о усатлашености. 

Захтев за издавање извода из евиденције 0 издатим потврдама 0 усатлашености, 
нарочито садржи: 

- пОсловно или скраћено пОсловно име, седиште, адресу за пријем поште ак0 се 
разликује од седишта, адресу за пријем електрОнске поште, контакт телефон, 
матични брОј и порески идентификаци0ни брОј (ПИБ); 

- врсту, назив, рОбну марку, тип и/или модел, назив пр0извођача РиТТ опреме; 
- број и датум издате потврде о усаглашенОсти; 
- изјаву о прихватању трошкОва за издавање извода из евиденције о издатим 

пОтврдама о усаглашености. 

Образац захтева за издавање извода из евиденције 0 издатим пОтврдама о 
усатлашенОсти дат је у ПрилОгу 4, који је одштампан уз Ову прОцедуру и чuни њен саставни 
де0. 

Извод из евиденције о издатим пОтврдама 0 усаглашенОсти издаје се на Обрасцу 
датОм у Прилогу 5, који је Одштампан уз ову процедуру и чини њен саставни део. 

Извод из евиденције 0 издатим потврдама о усаглашености важи до датума важења 
потврде о усаглашености, кОја је уписана у евиденцију 0 издатим пОтврдама 0 
усаглашенОсти. 

Члан 8. 

ПОступак Оцењивања усаглашености РиТТ опреме спрОводи комисија прегледОм 
документације из чл. 2. и 3. ове прОцедуре u следеће техничке документације, Односно 
докумената кОји садрже: 

- Општи опис уређаја; 
- идејни пројекат, производне нацрте и шеме компонената и другик саставних делОва; 
- Опис и објашњења пОтребна за разумевање наведених производник шема и нацрта за 

рад уређаја; 
- списак хармОнизОваних стандарда који су примењени у потпуности или делимично, а 

када хармонизовани стандарди не постоје или нису примењени, описе и објашњења 
решења на ОснОву кОјикје 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, пОдносилац захтева 
доставља и изјаву пр0извОђача или његовог заступника да су Обављена сва битна ради0 - 
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испитивања и да ради0 - Опрема испуњава битне захтеве из члана 4. Правилника 0 РиТТ 
Опреми. 

ДОкументација из ст. 1. и 2. ОвОг члана дОставља се Агенцији на нОсачу у 
електрОнскОј фОрми, на српскОм или енглескОмјезику. 

КОмисија разматра захтев и прилОжену дОкументацију и ак0 утврди да је 
усаглашенОст РиТТ Опреме са битним захтевима из члана 4. Правилника 0 РиТТ Опреми и 
где је т0 примењив0, са дОдатним захтевима из члана 5. Правилника 0 РиТТ Опреми, 
правилн0 дОказана, издаје пОтврду 0 усаглашенОсти. 

Ак0 КОмисија утврди да су захтев и/или прилОжена дОкументација непОтпуни, 
ОднОсн0 да имају недОстатке, 0 тОме Обавештава пОднОси0ца захтева и пОзива га да захтев 
и/или прилОжену дОкументацију дОпуни или да ОтклОни недОстатке у рОку кОји кОмисија и 
пОднОсилац зактева спОразумн0 Одреде, а кОји не мОже бити дужи Од 60 дана. 

Ак0 пОднОсилац захтева не пОступи у складу са Обавештењем из става 5. ОвОг члана, 
или ак0 кОмисија утврди да усатлашенОст РиТТ Опреме са битним захтевима из члана 4. 
Правилника 0 РиТТ Опреми и где је т0 примењив0, дОдатних захтева из члана 5. Правилника 
0 РиТТ Опреми, није правилн0 дОказана, кОмисија предлаже дОнОшење Одлуке 0 Одбијању 
издавања пОтврде 0 усаглашенОсти. 

Па ОснОву предлОга Одлуке из става 6. ОвОг члана, директОр дОнОси решење 0 
Одбијању издавања пОтврде 0 усаглашенОсти, кОје се са пОднетОм дОкументацијОм, дОставља 
пОднОси0цузахтева. 

ПрОтив решења 0 Одбијању издавања пОтврде 0 усатлашенОсти пОднОсилац захтева 
мОже пОднети пригОвОр, 0 кОме се Одлучује у складу са ОдгОварајућим актОм Агенције кОјим 
се уређује пОступање п0 пригОвОрима и Одлучивање п0 пригОвОрима на рад Агенције у вези 
са пОслОвима Оцењивања усаглашенОсти. 

Члан 9. 

Запослени у Агенцији кОји Обављају пОслОве у вези са спрОвОђењем пОступка 
Оцењивања усаглашенОсти у Обавези су да, на прОписан начин, упОзнају пОднОси0ца захтева 
са његОвим Обавезама u правима, кОја пр0истичу из пОступка Оцењивања усатлашенОсти 
РиТТ Опреме. 

Члан 10. 

Ималац пОтврде 0 усаглашенОсти у Обавези је да пОсле издавања пОтврде 0 

усаглашенОсти, 0 евентуалнОј измени на РиТТ Опреми, писаним путем Обавести Агенцију. 
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Ак0 Агенција прОверОм утврди да је РиТТ Опрема, кОја је била предмет Оцењивања 
усаглашенОсти, измењена так0 да те измене не мењају свОјства РиТТ Опреме и не утичу на 
спрОведени пОступак Оцењивања усаглашенОсти, Обавештава има0ца пОтврде 0 
усаглашенОсти да издата пОтврда 0 усатлашенОсти важи и за так0 измењену Опрему. 

Ак0 Агенција прОверОм утврди да се ради 0 изменама, и т0: 

- пОдатака 0 има0цу пОтврде 0 усаглашенОсти (пОслОвн0 име, седиште, име и 
презиме ОдгОвОрнОг лица и др.); 

- пОдатака 0 РиТТ Опреми кОји немају утицаја на спрОведени пОступак 
Оцењивања усаглашенОсти (назив уређаја, рОбна марка, тип/мОдел уређаја, 
назив пр0извОђача и др.); 

- пОдатака у текничкОј дОкументацији збОг кОјик није пОтребн0 пОнОвн0 

спрОвести пОступак Оцењивања усаглашенОсти, 

Обавештава има0ца пОтврде 0 усаглашенОсти да је пОтребн0 да Агенција спрОведе пОступак 
издавања нОве пОтврде 0 усаглашенОсти у складу са извршеним изменама. 

Ак0 Агенција прОверОм утврди даје РиТТ Опрема измењена так0 да те измене мењају 
свОјства РиТТ Опреме и утичу на спрОведени пОступак Оцењивања усаглашенОсти, 
Обавештава има0ца пОтврде 0 усаглашенОсти да је пОтребн0 да се пОнОв0 спрОведе 

Оцењивање усаглашенОсти. 

ПОступак издавања нОве пОтврде 0 усаглаттгенОсти из става 3. ОвОг члана и пОступак 
пОнОвнОг спрОв0ђења Оцењивања усаглашенОсти измењене РиТТ Опреме из става 4. ОвОг 
члана, спрОвОди се у складry са ОвОм прОцедурОм. 

Члан 11. 

Ак0 Агенција у пОступку из члана 10. Ове прОцедуре или на бил0 кОји други начин 
утврди да РиТТ Опрема за кОју је издата пОтврда 0 усатлашенОсти више не ОдгОвара 
зактевима и услОвима пОд кОјима је издата, Агенција, има0цу пОтврде 0 усаглатпенОсти 
налаже да ОтклОни утврђене неусаглашенОсти у ОдређенОм рОку, кОји не мОже бити дужи Од 
три месеца. За т0 време, ак0 је пОтребн0 Агенција, решењем директОра, мОже привремен0 да 
Одузме или Ограничи важење пОтврде 0 усаглашенОсти. 

Ак0 ималац пОтврде 0 усатлашенОсти у ОдређенОм року не ОтклОни утврђене 
неусатлашенОсти, Агенција, решењем директОра, трајн0 Одузима пОтврду 0 усаглашенОсти, 0 
чему Обавештава надлежн0 министарств0, ОднОсно надлежнОг инспектора. 
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3. Знак усаглашености 

Члан 12. 

Ималац пОтврде 0 усаглашенОсти или извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 
усаглашенОсти, РиТТ Опрему, пре стављања на тржиште, мОра да Означи српским знакОм 
усатлашенОсти на начин прОписан ОдредбОм члана 19. Правилиика 0 РиТТ Опреми и 
прОписима кОјим се ближе уређује налин спрОвОђења Оцењивања усаглашенОсти, садржај 
исправе 0 усаглашенОсти, ка0 и Облик, изглед и садржај знака усаглашенОсти. 

4. Оглашавање потврде о усаглашености 

Члан 13. 

Ималац пОтврде 0 усатлашенОсти или извОда из евиденције 0 издагт3м пОтврдама 0 
усаглашенОсти, има прав0 да Објави да пОседује пОтврду 0 усаглашенОсти ОднОсн0 извОд из 
евиденције 0 издатим пОтврдама 0 усаглашенОсти за РиТТ Опремм, чuје је Оцењивање 
усаглашенОсти спрОведен0 у Агенцији. 

Ак0 ималац пОтврде 0 усаглашенОсти или извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 
усаглашенОсти, жели даје/га умнОжи, т0 мОже да уради сам0 у целини. 

5. Тајност 

Члан 14. 

ПОдаци и инфОрмације д0 кОјих се дОшл0 у поступку Оцењивања усаглагпенОсти РиТТ 
Опреме и са њим пОвезаним активностима, осим пОдатака кОји се ОднОсе на издавање, 
привремен0 и/или трајн0 Одузимање пОтврде о усаглашенОсти, представљају пОслОвну тајну 
пОднОси0ца зактева и Агенције. 

ЗапОслени у Агенцији, чланОви УправнОг ОдбОра Агенције и Остала лица ангажОвана 
на пОслОвима Оцењивања усаглашенОсти РиТТ Опреме, у Обавези су да у свемм пОступају у 
складу са прОписОм кОјим се уређује правна заштита пОсловне тајне. 

б. Злоупотреба потврде о усаглашености 

Члан 15. 

Ак0 се утврди да ималац пОтврде 0 усаглашенОсти или извОда из евиденције 0 
издатим пОтврдама 0 усаглашенОсти, неправилно кОристи српски знак усаглашенОсти, у 
Огласима, каталОзима или на неки други налин, или да је пОтврду 0 усатлашенОсти, ОднОсн0 
извод из евиденције о издатим пОтврдама 0 усаглашености, самОвОљн0 прОшири0 на Опрему 
кОја није била предмет Оцењивања усатлашенОсти, Агенција предузима радње за 
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привремен0, Одн0ен0 трајн0 Одузимање пОтврде 0 уеаглашенОсти, Одн0ен0 извОда из 
евиденције 0 издатим пОтврдама 0 усаглашен0ети. 

Зл0упОтреба пОтврде 0 уеаглашен0ети, Одн0ен0 извОда из евиденције 0 издатим 
пОтврдама 0 уеаглашен0ети, или ерпекОг знака уеаглашен0ети има за п0еледицу привремен0 
Одузимање пОтврде 0 усаглашен0ети, Одн0ен0 извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 
уеаглашен0ети. У случају да ниеу престали разлОзи за привремен0 Одузимање пОтврде 0 
усаглашенОсти, ОднОсн0 извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 уеаглатпен0ети, 
Агенција, решењем директОра, трајн0 Одузима пОтврду 0 уеаглашенОсти, Одн0ен0 извОд из 
евиденције 0 издатим пОтврдама 0 уеаглашен0ети, 0 чему Обавештава надлежн0 
министаретв0, ОднОсн0 надлежнОг инспектОра. 

Члаи 16. 

РиТТ Опрему, кОја је била израјена за време привременОг Одузимања пОтврде 0 
уеаглашенОсти, Одн0ен0 извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 усаглашен0ети, ималац 
пОтврде 0 уеаглашен0ети, ОднОсн0 извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 
уеаглашен0ети, не сме приказивати ка0 уеаглашену Опрему. 

Оглашавање Одузетих пОтврда 0 уеаглашен0ети, Одн0ен0 извОда из евиденције 0 
издатим пОтврдама 0 уеаглашен0ети, Агенција врши јавн0, путем Објављивања на свОјОј 
Интернет страници или на неки други јавн0 дОступан начин. 

7. Промене захтева за оцењивање усаглашености 

Члан 17. 

У елучају да је дОшл0 д0 прОмена захтева или уелОва за Оцењивање уеаглашенОсти, 
прОмена техничких и другик прОпиеа, етандарда, техничких епецификација, прОмена у 
захтевима Агенције, на ОенОву кОјик еу издате пОтврде 0 уеаглашен0ети или је прОцес 
Оцењивања у тОку, Агенција је у Обавези да Обавести има0ца пОтврде 0 уеаглашенОсти, 
Одн0ен0 пОдн0еи0ца захтева 0 намераваним прОменама и његОвим Обавезама и да уеагласи 
рОк д0 кОјег ималац пОтврде 0 уеаглашен0ети мОра да изврши пОтребне измене. 

НакОн јавнОг Објављивања прОмењених уелОва за издавање пОтврде 0 уеаглашен0ети 
и иетека рОка из етава 1. ОвОг члана, Агенција ћe извршити верификацију извршених 
прОмена у екладу еа нОвим захтевима. 

8. Приговори 

Члан 18. 

На рад Агенције, ка0 именОванОг тела за Оцењивање уеаглашен0ети, ка0 и на еве 
Одлуке Агенције у вези са Оцењивањем усаглашен0ети, пОдн0еилац захтева мОже да улОжи 
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аду са актом кОјим се уређује поступање п0 приговОрима и Одлучивање по 
приговорима на рад Агенције у вези са послОвима оцењивања усаглашенОсти. 

9. Евиденције 

Члан 19. 

Агенција вОди евиденцију о издатим и одузетим потврдама о усаглашености и 
извОдима из евиденције 0 издатим потврдама о усаглашенОсти, Ограничавању важења 
издатих пОтврда о усаглашености и извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 

усаглашености, ка0 и 0 Одбијању издавања пОтврда о усаглашености. 

Агенција је у Обавези да чува дОкументацију о резултатима испитивања и друге 
пОдатке, као и техничку и другу документацију у вези са спрОведеним поступкОм Оцењивања 
усаглашености и издатОм потврдом 0 усаглатпености, у року Од десет година од дана 
издавања пОтврде о усаглашенОсти, однОсно од дана свакОг појединачно спроведеног 
Оцењивања усаглашености. 

10. Обавештења која доставља Агенција 

Члан 20. 

Агенција обавештава надлежно министарство 0 следећем: 

1) Одбијању издавања, ограничавању, привременом или трајнОм Одузимању пОтврде 
0 усаглашенОсти; 

2) захтеву надлежнОг инспектора у вези са оцењивањем усаглашености. 

ПОред обавештења из става 1. Овог члана, на захтев надлежнОг министарства, 
Агенција дОставља и обавештења о: 

1) извршенОм Оцењивању усаглашенОсти из Обима свОг именовања; 
2) другим активнОстима у вези са оцењивањем усаглашености. 

Агенција дОставља надлежном Органу тржишног надзора обавештења из става 1. 
тачка 1) овОг члана, а на захтев овог органа и обавештења из става 2. овог члана. 

Агенција Обавештава друга именована тела за оцењивање усаглашенОсти РиТТ 
Опреме, о одбијању издавања потврде 0 усатлатпенОсти и, на њихОв захтев, 0 издатим 
пОтврдама 0 усаглашености. 
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11. Трошкови поступка оцењивања усаглашености 

Члан 21. 

Изное трОшкОва за Оцењивање уеаглашенОсти РиТТ Опреме прОпиеан је Општим 
актОм кОјим се уређује утврђивање накнаде за пружање услуга из надлежн0ети Агенције. 

ПОднОшењем захтева и изјавОм 0 прикватању трОшкОва пОдн0еилац захтева прихвата 
изнОс накнаде за епрОвОђење п0етупака Оцењивања уеаглашенОсти и издавање пОтврде 0 
уеаглашен0ети, ОднОсн0 извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 уеатлашен0ети, кОји 
важи у тренутку издавања пОтврде 0 уеаглашенОсти, одн0ен0 извОда из евиденциј е 0 
издатим пОтврдама 0 уеаглашен0ети. 

12. Завршне одредбе 

Члан 22. 

ДанОм ступања на снагу Ове прОцедуре престаје да важи ПрОцедура за Обављање 
п0елОва за Оцењивање усаглашенОсти ради0 Опреме и телекОмуникаци0не терминалне 
Опреме брОј: 1-01-3404-1/12 Од 14. јуна 2012. гОдине. 

Члан 23. 

Ова прОцедура, п0 дОбијању саглаенОсти УправнОг ОдбОра, Објављује ее на ОгласнОј 
табли Агенције, а етупа на енагу ОсмОг дана Од дана дОнОшења и објављује се на Интернет 
етраници Агенције. 

Број : 1-01-3404-3/21-10 
У Београду, 22. 2. 2022. године 
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ПРИЛОЗИ: 

1. ПрилОг 1- Образац захтева за Оцењивање усаглашенОсти и издавање пОтврде 0 
усаглашенОсти РиТТ опреме; 

2. ПрилОг 2- Образац пОјединали0г зактева за Оцењивање усаглашенОсти типа и/или 
мОдела РиТТ опреме; 

З. ПрилОг 3- Образац пОтврде 0 усатлашенОсти; 
4. ПрилОг 4- Образац захтева за издавање извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 

усаглашенОсти; 
5. ПрилОг 5- Образац извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 усаглашенОсти. 
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Прилог 1. 

ЗАХТЕВ 
ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРЈд1 О 

УСАГЛАШЕНОСТИ РиТТ ОПРЕМЕ 
у складу са Правилником о РиТТ опреми („Службени гласни РС", број 11/12) 

Основни подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име / скраliено 
пословно име 
Седиште 
Адреса за пријем поште 
Адреса електронске поште 
Контакт телефон 
Име и презиме одговорног 
лица 
Матични број HHB 
Име и презиме лица за 
контакт: 

Подаци о РиТТ опреми 

Врста опреме 
Назив 
Робна марка 
Тип и/или модел 
Назив произвођача 
Обим захтеваног оцењивања 
усаглашености 
За предметну опрему веli је 
вршено оцењивање 
усаглашености 

■ Да ■ Не 

Број и датум претходно 
издате потврде о 
усаглашености 
Издавалац претходно издате 
потврде о усаглашености 

Изјава о прихватању трошкова 

❑ Прикватамо троцпсове за оцењивање усаглашености и издавање потврде о усаглашености. 

Место и датум 
	 Потпис одговорног лица 



Прилог 2. 

ПОЈЕДШiАЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 
ТИПА И/ИЈШ МОДЕЛА РиТТ ОПРЕМЕ 

у складу са Правилником о РиТТ опреми („Службени гласник РС", број 11/12, 
у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми) 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 
ПОСЛОВИО ИЛИ СКРАтiЕИО ПОСЛОВНЕ ИМЕ: АДРЕСА СЕДIццтА: 

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕм ПОШТЕ: ТЕЛЕФОИ: 	Е-ПОШТА: 

ФАКС: кОНТАКТ ОСОБА: 

OCHOBHH ПОДАЦИ О РиТТ ОПРЕМИ 
ВРСТА ОПРЕМЕ: POBHA Iv1APKA: 

ТИП/МОДЬЛ: ПРОИЗВОЪАЧ: 

РАдИОФРЕКВЕНLHЈСКИ ОПСЕГ: ВРСТА АНТЕНЕ: 

мАКСИМАЛНА ИЗРАЧЕНА СНАГА: кЛЕ1СА ЕМИСИЈЕ: 

вРСТЕ ПРИКЈbУЧЕ1КА: вРСТА НАПАЈАЊА: 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

Битни зактеви из 
члана 4. Правилника 
о РиТТ опреми: 

Примењени 
стандарди: 

Извештај о 
испитивањима и 
мерењима, број и 

датум: 

Лабораторија: 

Заштита здравља и 
безбедности људи и 
другик корисника 
Електромагнетска 
компатибилност 
(Емс) 
Ефикасно коришћење 
радиофреквенцијског 
спектра 
Додатни зактеви из 
члана 5. Правилника 
о РиТТ опреми: 

❑ Декларација о усаглашености ❑ Оверена фотокопија оригиналие Декларације о 
усаглашености са преводом на српски језик 

❑ Текнигпси опис опреме ❑ Упутство за употребу на српском језику 
❑ Конструкционе и производне шеме и 
цртежи 

❑ Изјава о идентилиости (опционо) 

Остало (навести): 

место и датум 

 

Име и презиме одговорног лица 

  

Потпис одговорног лица 



РЕПУБЛИКА СР6ИЈА 

РАТЕЛ 
РЕгуЛАТЛРНААГИЈАЭА 

елЕКтаонске комvниклцИЈб 
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

Број : 
Датум: 
Београд 

И 011 

Прилог З. 

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ 
Certificate of conformity 

Број: 
No: 

Подносилац захтева: 
Applicant: 

Врста опреме: 
Equipment category: 

Робна марка/тип/модел: 
Equipment brand/type/model designation: 

Произвођач опреме: 
Equipment manufacturer: 

Достављена документација: 
Submitted documentation: 

Стандард • 
Standards:•  

Извештај о испитивањима и мерењима, 
број и датум• 

Test Report No. and date: 

ато иј е: Назив лабо р 
	

р 
 

Test laboratory: 

Прегледом достављене, горе наведене документације, утврђено је да је усаглашеност горе 
наведене опреме са битним (и додатним) захтевима из члана 4. (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 (and additional requirements) referred to in Article 4(Arts. 4 and 5) 
of Rules on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (OfЛcial 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: 
Number ofAnnexes : 

Важи од: 
Valid from: 

Важи до: 
Valid until: 

Печат и потпис одговорног/ 
овлашliеног лица 

Seal and signature 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590 
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија 
Контакт центар и факс: 011 3242 673 
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Прилог 4. 

ЗАХТЕВ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЕВИДНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА О 

УСАГЛАШЕПОСТИ 

Осиовни подаци о подносиоцу захтева 
Пословно име / скраћено 
пословио име 
Седиште 

А,дреса за пријем поште 

Адреса електронске поште 

Контакт телефон 
Име и презиме одговорног 
лица 

Матични број ПИБ 
Име и презиме лица за 
контакт 

Подаци o PuTT опреми 

Врста опреме 

Назив 

Робна марка 

Тип и/или модел 

Иазив произвођача 
Број и датум издате потврде о 
усаглашености 

Изјава о прихватаЊу трошкова 

❑ Прихватамо трошкове за издавања извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености. 

Захтев се може поднети и електронским путем, на интернет шалтеру Агенције, на адреси 
https://portal.ratel.rs/sr  

   

Место и датум 

 

Потпис одговорног лица 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

~ 
РАТЕЛ 

, РЕГУЛАТПРНААГЕНЦИЈА3А 
ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

\ 	 И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

БрОј : 
Датум: 
Бе0град 

И 011 

Прилог 5. 

И3ВОД ИЗ ЕВИДНЦИЈЕ  
О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА О УСАГЛАШЕНОСТИ 
Excerpt from the Register of Issued Certificates of Conformity 

Број: 
No: 

Подносилац захтева: 
Applicant: 

Врста опреме: 
Equipment category: 

Ознака робне марке/типа/модела: 
Equipmeпt brand/type/model designation. 

Произвођач опреме: 
Equipment manufacturer.• 

Увидом у евиденцију о издатим потврдама о усаглашености, 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 члана 4. 
(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 по. 	 dated 	 was issued for the above 
equapment, thereby confтrming the compliance of the above equipment with the essential (and additional 
requiremeпts) referred to in Article 4(Arts. 4 and 5) of the Rules on Radio Equipment and 
Telecommunications Terminal Equipment (OfЈcial Gazette of RS, no. 11/12). 

Важи до: 
Valid until: 

Печат и потпис 
одговорног/овлашfiеног лица 

Seal and signature 

Регулаторна аrенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590 
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Образложење 

I. Правни основ 

Правни ОснОв за донОшење ПрОцедуре за Обављање пОслОва Оцењивања 
усаглашености ради0-Опреме и телекОмуникаци0не терминалне Опреме (у даљем тексту: 
ПрОцедура), садржан је у одредби члана 17. став 7. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама 
(„Службени гласник РС", 44/10, 60/13 -УС, 62/14 и 95/18 - др. ЗакОн, у даљем тексту: ЗакОн), 
као и одредбама чл. 16. став 1. ташса 10) и 21. став 7. Статута Регулаторне агенције за 
електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), 
којима је, између осталог, прОписано да директОр, уз сагласност Управног ОдбОра, дОнОси 
Опште акте кОјима се, детаљније уређују питања из Области уређивања прОцедура и 
техничкик правила за пОступање залОслених приликОм обављања специфичних прОцеса рада 
у РегулаторнОј агенцији за електрОнске кОмуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: 
Агенциј а). 

ТакОђе, Одредбама члана 14. и таtпсе 8. ПРИЛОГА 5. Правилника 0 ради0 опреми и 
телекОмуникационОј терминалнОј Опреми („Службени гласник РС", брОј 11/12, у даљем 
тексту: Правилник 0 РиТТ опреми), регулисан0 је Обављање пОслОва именОванОг тела за 
Оцењивање усаглашенОсти и уређен0 да ист0 мора да има одгОварајући акт кОјим ће бити 
прОписан пОступак за обављање пОслова за Оцењивање усаглашенОсти, укључујућu и 
пОступак Одлуливања п0 пригОвОрима на рад тог тела и дОнете Одлуке. 

II. Разлози за доношење 

У складу са Акци0ним планОм за спрОвОђење ПрОграма за пОједнОстављење 
административних поступака и регулативе „е-Палир" за пери0д 2020-2021. гОдине, а у циљу 
унапређења квалитета дОкумента јавних политика и прОписа, Агенција је у сардњи са 
Републичким секретаријатОм за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП), усагласила 
препОруку за увОђење Обрасца захтева за издавање извОда из евиденције 0 издатим 
пОтврдама 0 усаглашености РиТТ Опреме, брОј 31.00.0027 и у вези са тим измену и дОпуну 
Процедуре за обављање пОслОва за Оцењивање усатлашенОсти ради0 Опреме и 
телекОмуникационе терминалне опреме брОј: 1-01-3404-1/12 од 14. јуна 2012. гОдине (у 
даљем тексту: ПрОцедура) у том делу. 

С обзирОм на т0 да су Од дана дОношења ПрОцедуре прОмењени и релевантни 
прОписи, извршен0 је и усаглашавње са Одредбама ЗакОна, ЗакОна 0 техничким зактевима за 
пр0извОде и Оцењивању усатлашенОсти („Службени гласник РС", брОј 49/21, у даљем тексту: 
Закон о технишсим захтевима за производе и оцењивању усаглашенОсти), Закона 0 
приврденим друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закОн, 5/15, 
44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, у даљен тесту: Закон 0 привредним друштвима) и Уредбе 0 
начuну спрОвОђења Оцењивања усатлашенОсти, садржају исправе 0 усаглашенОсти, ка0 и 
Облику, изгледу u садржају знака усатлашености (Службени гласник РС", бр. 98/09 и 23/17, у 
даљем тексту: Уредба). 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590 
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цведен је и Образац захтева за Оцењивање усаглашенОсти и издавање пОтврде 0 
усаглашенОсти РиТТ Опрме. 

Извршене су и исправке уочених грешака у ПрОцедури, так0 да је измењено и 
дОпуњен0 више Од пОлОвине чланОва, због чега се предлаже дОнОшење нОве прОцедуре. 

III. Објашњење појединиg решења 

У члану 1. ПрОцедуре измењен је назив Агенције у складу са чланОм 7. ЗакОна и 
исправљена прОписна грешка „ ради0 опрема", пренета из Правилника 0 РиТТ опреми, у 
ОвОм члану, ка0 и на Осталим местима у тексту ПрОцедуре. 

У члану 2. ПрОцедуре извршен0 је усаглашавање израза „заступник" брисањем речи 
„овлашћени" сагласн0 члану 3. став 1. тачка 2) Правилника 0 РиТТ опреми, извршена је 
дОпуна пОдатака кОје терба да садржи захтев за Оцењивање усаглашенОсти и издавање 
пОтврде 0 усаглашености РиТТ Опрме у складу са чланОм 5. Уредбе, пОдатака о 
пОднОси0цу захтева у складу са чл. 19, 20, 21. 23. и 25. ЗакОна 0 привредним друштвима и 
уведен Образац тОг захтева. 

ДОдат ј е нОви члан 3. кОј им ј е прецизирана Обавеза и начин п0уњавања пОј единачнОг 
захтева за Оцењивање усаглашенОсти типа и/или мОдела РиТТ Опреме. 

ДОдат је нОв члан 4. кОјим се прОписују права и Обавезе пОднОси0ца захтева за 
Оцењивање усаглашенОст и Агенције у вези са одустајањем од захтева сагласно члану 5. 
ст. 5. и б. Уредбе. 

У члану 3. ПрОцедуре кОји пОстаје члан 5. извршенаје техничка редакција текста. 

У члану 4. ПрОцедуре кОји пОстаје члан б. дОдат је став кОјим се прОписује издавање 
нОвОг оригиналнОг примерка пОтврде о усаглашености (дупликат) у складу са чланом 9. 
став. 4. Уредбе, д0адате су одребе из члана 8. ПрОцедуре 0 важењу пОтврде о 
усаглашености и пОнОвнОм спрОвОђењу пОступка након истека пери0да важења. 

У члану 5. Процедуре који постаје члан 7. извршена је дОпуна пОдатака кОје терба да 
садржи захтев за издавање извОда из евиденције 0 издатим пОтврдама 0 усаглашенОсти и 
пОдатака 0 пОднОци0цу захтева у складу са чл. 19, 20, 21 и 23. ЗакОна 0 привредним 
друштвима, 	увОден је Образац захтева за издавање извОда из евиденције 0 издатим 
пОтврдама 0 усаглашенОсти и извршена допуна ОдредбОм кој Ом се прецизира важење 
извОда из евиденције о издатим пОтврдама 0 усаглаптенОсти. 

У члану б. ПрОцедуре кОји постаје члан 8. прецизиран је начин дОстављања 
дОкументације. Исправљена је грешка пренета из ПрилОга 3. став 1. тачка 2. Правилника 
о РиТТ опреми која се Односи на достављање мишљења пОдноси0цу зактева, ка0 и 
другим укљученим именОваним телима за Оцењивање усаглашенОсти, у року од 30 дана Од 
дана пријема захтева, да РиТТ Опрема не испуњава прОписане захтеве из Правилника 0 
РиТТ Опреми, ОднОсно извршен0 усаглашавање са чланом 6. Уредбе. Члан је преуређен 
дОдавањем пОстОјећих Одредби из члана 9. ПрОцедуре. 

У члану 7. ПрОцедуре кОји пОстаје члан 9. извршена је исправка термина „пријава" у 
„захтев". 
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Чл. 8. и 9. Процедуре су брисани. 

Додат је члан 10. којим се прописује обавеза имаоца потврде о усаглашености да 
после издавања потврде о усаглашености, о евентуалној измени на РиТТ опреми, 
писаним путем обавести Агенцију, као и обавезе Агенције у том случају, сатласно члану 
11. Уредбе. 

У члану 10. Процедуре који посатје члан 11. извршено је допуњавање одредбом којом 
се утврђује рок, који не може бити дужи од три месеца, у којем ималац потврде о 
усаглашености треба да отклони утврђене неусаглашености, сагласно члану 12. став 1. 
Уредбе. 

У члану 11. Процедуре који постаје члан 12. извршено је прецизирање одредбе која се 
односи на означавање РиТТ опреме српским знаком усатлашености упућивањем на члан 
19. Правилника о РиТТ опреми и прописе којима се ближе уређују спровођење 
оцењивања усаглашености, садржај исправе о усаглашености, као и облик, изглед и 
садржај знака усатлашености. 

У члану 12. Процедуре који постаје члан 13. извршена је текничка редакција члана и 
брисан став 3. 

У члану 13. Процедуре који постаје члан 14. извршена је допуна става 1. навођењем 
података који не представљају пословну тајну подносиоца зактева и Агенције. У ставу 2. 
извршена ј е текничка редакциј а текста. 

У чл. 14, 15. и 16. Процедуре који посатју чл.15, 16. и 17. изврешан је текничка 
редакциј а. 

У члану 17. Процедуре који постаје члан 18. извршена је правно-текничка редакција 
јер је Процедура за поступање u одлучивање по приговорима и жалбама на рад 
Републичке атенције за електронске комуникације у вези са пословима оцењивања 
усаглашености, број 1-01-010-34/11 од 22. новембра 2011. године неважећа. 

Додат је нови члан 19. којим се уређује вођење евиденције о издатим и одузетии 
исправама о усаглашености, ограничавању важења издатик исправа о усатлашености, као 
и о одбијању издавања исправа о усаглашености, а које је било делимично уређено чланом 
12. став 3. Процедуре. Додатаје обавеза чувања документације о резултатима испитивања 
u другик податке, као и текничке и друге документације у вези са спроведеним поступком 
оцењивања усатлашености u издатом потврдом о усаглашености, сатласно члану 15. став 
2. Уредбе. 

Додат је нови члан 20. којим се уређују обавештења које Агенција доставља 
надлежним органима u именованим телима сагласно члану 18. Закона о текничким 
зактевима за производе и оцењивању усаглашености. 

У члану 18. Процедуре кој и постај е члан 21. извршена ј е техничка редакциј а текста. 

Брисан је члан 19. Процедуре који се односи на поступак измене и допуне процедуре. 

Додат ј е члан 22. кој и уређуј е престанак важења Процедуре. 
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Извршенаје пренумерација члана 20. Процедуре у члан 23. 

Додат је ПрилОг 1 кОји садржи Образац захтева за оцењивање усаглашености и 
издавање пОтврде 0 усаглашенОсти РиТТ опреме. 

Изврешене су техничпсе корекције ПрилОга 1 Процедуре односн0 обрасца 
појединачнОг захтева за Оцењивање усаглашености РиТТ Опреме и брисан0 место за печат 
подносица захтева, сагласн0 препОруци РСЈП брОј 31.00.0027 и члану 25. став 3. Закона о 
привредним друштвима. Извршенаје пренумерација Прилога 1 ПрОцедуре у ПрилОг 2. 

Извршене су техничке корекциј е ПрилОга 2 ПрОцедуре Односн0 Обрасца пОтврде 0 
усаглатттенОсти и додавање јединственОг броја Агенције из Регистра именованих тела за 
оцењивање усаглашенОсти, сагласн0 члану 26. став 2. тачка 2) Уредбе, као и 
пренумерација Прилога 2 ПрОцедуре у ПрилОг 3. 

ДОдат је ПрилОг 4 кОји садржи образац захтева за издавање извОда из евиденције о 
издатим пОтврдама 0 усаглашенОсти, сагласно препоруци РСЈП брОј 31.00.0027. 

Изврешене су техничке корекције Прилога 3 Процедуре Односн0 Обрасца извода из 
евиденције 0 издатим потврдама о усаглашености РиТТ Опреме и дОдавање јединственОг 
брОја Агенције из Регистра именованих тела за Оцењивање усаглашенОсти, сагласно члану 
26. став 2. тачка 2) Уредбе, ка0 и пренумерација ПрилОга 3 Процедуре у ПрилОг 5. 

IV. Предлог даљих активности 

Предлаже се да Управни одбор Агенције размОтри Процедуру и на исту да 
сагласнОст. 

Предлаже се директору Агенције, да п0 претходн0 прибављенОј сатласнОсти 
УправнОг Одбора Агенције, сагласно члану 17. став 7. ЗакОна, донесе Процедуру. 

V. Средства за спровођење Процедуре 

За спрОв0ђење ПрОцедуре није потребн0 Обезбедити додатна средства у 
финансијскОм плану Агенције. 
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