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Република Србија 

Дирекција за мере и драгоцене метале 

Сектор за контролу и надзор 

www.dmdm.rs  

 

 

 
ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ 

ПРЕТХОДНО УПАКОВАНОГ 

ПРОИЗВОДА ОЗНАЧЕНОГ СА ЗНАКОМ – Е ЗНАК 

 

Основни подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име / назив  

Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме овлашћеног 

заступника 
 

Матични број          ПИБ          

Адреса електронске поште  

 

Подаци о претходно упакованом производу 

Р.бр. Назив Врста Метролошке карактеристике 

1.    

2.    

 

 

 

У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документ под редним бројем 1 орган 

прибавља по службеној дужности у случају да исти издаје Дирекција, а не друга 

лабораторија, уз изјаву подносиоца захтева)1: 

                                                      
1 Документа која се достављају у копији, подносилац захтева може доставити и у оригиналу или овереној копији, по 

свом избору 

http://www.dmdm.rs/
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Р.бр. Назив документа 
Форма 

документа 
Издавалац документа 

1 

Извештај о ванредном испитивању 

усаглашености претходно 

упакованих производа са 

метролошким захтевима 

Копија 

Дирекција за мере и 

драгоцене метале или друга 

овлашћена лабораторија 

2 
Доказ о уплаћеној републичкој 

административној такси за захтев 
Копија 

Финансијска или друга 

институција која врши 

услуге платног промета 

3 
Доказ о уплаћеној републичкој 

административној такси за решење 
Копија 

Финансијска или друга 

институција која врши 

услуге платног промета 

 

 

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности 

 

Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и 

остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(одабрати један од понуђених одговора): 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка 

прибавити документ под редним бројем 1. 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 

Како би орган прибавио податке по службеној дужности, достављам следеће информације 

(попуњава се искључиво ако подносилац даје сагласност да орган изврши увид, прибави и 

обради личне и остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција): 

 

Извештај о ванредном испитивању усаглашености претходно упакованих производа са 

метролошким захтевима (у случају да извештај издаје Дирекција, а не друга 

лабораторија) 

Датум издавања извештаја Број извештаја 

  

 

 

 

 

 

 

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не 

поднесем у року који споразумно одреди подносилац захтева и поступајући орган који не може 
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бити дужи од 60 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем ће 

се одбацити. 

 

 

Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем, на office@dmdm.rs. 

 

 

 

 

У   , дана ф   

    Потпис подносиоца захтева 

 

  

mailto:office@dmdm.rs
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

Рок за решавање поднетог захтева 60 дана од покретања поступка 

 

 

Потребно је уплатити следеће издатке с тим да се издатак под 2. плаћа након поднетог захтева по 

добијању информације од поступајућег органа о тачном износу таксе:  

 

 

 

 

Р.бр. Финансијски издаци 

1. 

Републичка 

административна такса 

за захтев за одобрење 

употребе знака 

усаглашености 

претходно упакованог 

производа са 

метролошким захтевима 

- е знак 

Износ издатка 330,00 РСД 

Сврха уплате 

Административна такса за захтев за 

одобрење употребе знака 

усаглашености претходно упакованог 

производа са метролошким захтевима - 

е знак 

Назив и адреса примаоца  Буџет Републике Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број 

97, позив на број разликује се у 

зависности од места пребивалишта 

подносиоца захтева, a одређен 

је Прилогом 3 Правилника о условима 

и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава са 

тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 

114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 

104/2018, 14/2019, 33/2019, 

68/2019,151/20 и 19/21). 

Напомена 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи, организације и институције 

Републике Србије 

2) органи и организације аутономних 

покрајна, односно јединица локалне 

самоуправе 

3) организације обавезног социјалног 

осигурања 

4) установе основане од стране 

Републике Србије, аутономних 

покрајина, односно јединца 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 

http://www.dmdm.rs/PDF/Spisak-opstina-gradova-teritorija-lat.pdf
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Р.бр. Финансијски издаци 

2. 

Републичка 

административна такса за 

испитивање претходно 

упакованих производа 

Износ издатка 
1.750,00 РСД по започетом радном 

часу 

Сврха уплате 
Административна такса за испитивање 

претходно упакованих производа 

Назив и адреса примаоца  
Приходи, Министарство привреде, 

Дирекција за мере и драгоцене метале 

Број рачуна 840-31020845-72 

Модел и позив на број 

Модел 97, Позив на број се добија на 

уплатници коју издаје Дирекција за 

мере и драгоцене метале 

Напомена 

Законом о републичким 

административним 

таксама(„Службени 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., 95/2018 и 

38/2019 - усклађени дин. изн. и 

86/2019 и 90/19- испр, 98/20 усклађени 

дин.изн.,144/20 и 62/21-усклађени 

дин.изн.). Такса  се плаћа након 

поднетог захтева, по добијању 

информације од поступајућег органа о 

тачном износу таксе. 

 

 

 

 

 

3. 

Републичка 

административна такса за 

Решење о одобрењу 

употребе знака 

усаглашености претходно 

упакованог производа са 

метролошким захтевима - 

е знак 

Износ издатка 570,00 РСД 

Сврха уплате 

Републичка административна такса за 

Решење о одобрењу употребе знака 

усаглашености претходно упакованог 

производа са метролошким захтевима 

- е знак 

Назив и адреса примаоца  Република Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број 

97, позив на број разликује се у 

зависности од места пребивалишта 

подносиоца захтева, a одређен 

је Прилогом 3 Правилника о условима 

и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 

114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 

104/2018, 14/2019, 33/2019, 

68/2019,151/20 и 19/21). 

Напомена 
Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи, организације и институције 

http://www.dmdm.rs/PDF/Spisak-opstina-gradova-teritorija-lat.pdf
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Р.бр. Финансијски издаци 

Републике Србије 

2) органи и организације аутономних 

покрајна, односно јединица локалне 

самоуправе 

3) организације обавезног социјалног 

осигурања 

4) установе основане од стране 

Републике Србије, аутономних 

покрајина, односно јединца 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 

 


