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У Техничком опитном центру дефинисан је изглед знака усаглашености у складу са Уредбом
о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржај исправе о усаглашености, као и
облику, изгледу и садржају знака усаглашености ("Службени гласник РС" бр.98/2009.).
Сваки производ, који је усаглашен према Правилнику о електромагнетској
компатибилности („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), мора бити
обележен знаком усглашености , а у складу са одредбама чланова 30, 31, 32 и 33 Уредбе о
начину спровођења оцењивања усаглашености, садржај исправе о усаглашености, као и
облику, изгледу и садржају знака усаглашености.

СРПСКИ ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ
Српски знак усаглашености се састоји од три велика слова А повезана у облику
једнакостраничног троугла (3А), изгледа као на слици:

Висина знака износи, по правилу, најмање 5 mm.

Уз српски знак се ставља јединствени број Именованог тела за оцењивање усаглашености из
регистра Именованих тела оцењивање усаглашености, као и последње две цифре године
издавања Исправе о усаглашености, ако је то тело спроводило, односно учествовало у
оцењивању усаглашености.

Српски знак усаглашености на апарат ставља произвођач или његов заступник, односно
увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани на територији Републике
Србије, на видном месту тако да буде читљив и неизбрисив и јасно видљив, по могућству на
истој натписној плочици са осталим ознакама. Знак не треба постављати на деловима који се
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скидају, приликом поправке или сервисирања производа.

На пример, знак усаглашености који се ставља на производ за који је Технички опитни
центар издао Исправу о усаглашености у 2012. години треба да има следећи знак:

Мора се поставити на производ

Ималац Исправе о усаглашености не може користити Српски знак усаглашености,
након истека важности Исправе усаглашености.
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