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J a n .  0 1 ,  2 0 2 2 塞爾維亞 Serb ia

2022年1月1日以後，3A Logo 底下的發證單位代號跟年份可以移除；

及改發證書取代CoC

M a y. 0 1 ,  2 0 2 2 新加坡 S ingapore

針對已上市但未符合法規IMDA TS RG-SEC或尚未註冊的家庭路由器

(RGs)，IMDA宣佈延長緩衝期至2022年5月1日強制產品註冊IMDA及取

得CLS標籤

O c t .  2 3 ,  2 0 2 2 印度 I nd ia

舊標準 IS 1293:2005與新標準 IS 1293:2019可以使用的時間延至

2022年10月23日
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【新加坡】更新-家庭路由器(RGS)註冊IMDA及取得CLS LABEL

新加坡資訊通信媒體發展管理局(Infocomm Media Development Authority of Singapore, IMDA)針對

已上市但未符合法規IMDA TS RG-SEC或尚未註冊的家庭路由器(RGs)，原訂2021年10月12日強制要

求產品註冊IMDA及取得CLS標籤，但已於同日宣佈延長緩衝期至2022年5月1日。

意即2022年5月2日之後，未核可的RGs不得在新加坡販售，必須強制註冊IMDA及取得CLS Label。

前次公告連結按此
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https://www.intertek-twn.com/FrontEnd/newseventsview.aspx?lang=C&no=1962


[SINGAPORE] EXTENSION OF DEADLINE FOR SALE OF "RGS"TO COMPLY WITH STANDARDS

On 12 October, IMDA had sent out a notice on Extension of Deadline for Sale of Residential Gateways 
("RGs") / Home Routers to Comply with Standards.

Originally The Technical Specification “IMDA TS RG-SEC” for RGs came into force on 13 April 2021 that 
new RGs shall comply with it before being sold to Singapore. For existing RGs that were registered 
before 12 Oct 2020, a one-year grace period was given to comply with this standard by 12 Oct 2021.

Now IMDA has decided to extend the timeline for compliance with the Technical Specification for 
existing RG/home router models to 1 May 2022.

This means that from 2 May 2022, RGs which do not comply with the Technical Specification, or not yet 
registered with IMDA as well as got the compliance label for Cybersecurity Labelling Scheme ("CLS") , 
shall no longer be sold for local use. 

Last news review (in Chinese): link here

4

OCTOBER
2021

https://www.intertek-twn.com/FrontEnd/newseventsview.aspx?lang=C&no=1962


【塞爾維亞】自2022年1月1日起，LABEL 規定及發證方式修改

關於塞爾維亞的3A Logo，從2022年1月1日以後，Logo 底下的發證單位代號跟年份可以移除。

原本所發出的CoC方式將會以發證書方式取代，並且增加市場抽測機制。

另外，請注意在 2022年1月1日以前，還是維持舊的方式申請，且不能隨意修改Logo 的標示方式。

塞爾維亞原文公告：
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日期 2022/1/1以前 2022/1/1 以後

Logo

證書
EMC CoC
LVD CoC

Certificate +
Market surveillance 




Република Србија 


МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
Сектор за квалитет и безбедност производа 


 


ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – КАКО ПОСЛЕ? 
 


Стављање ЕЕЕ производа (електрична и електронска опрема) на 
тржиште Републике Србије после 31. децембра 2021. године 
 
 
Нека од актуелних питања (која наводимo у целости) привредних субјеката која су 
упућивана Министарству привреде у вези са укидањем института Потврде о 
усаглашености. 
 
 
„Да ли ће се престанак коришћења потврда о усаглашености на основу наведених 
правилника односити на производе који се од дана 01.01.2022. године увезу или на 
све производе који се дана 01.01.2022. године налазе у промету? 
 
Да ли ће се од 01.01.2022. године, уместо до тада важеће потврде о усаглашености, 
захтевати прибављање другог, одговарајућег документа? Ако хоће, како ће се тај 
документ звати и чиме ће бити регулисан? 
 
Да ли је у плану усвајање подзаконских аката који ће регулисати новонасталу ситуацију? 
 
Да ли је увозник/дистрибутер обавезан да од дана 01.01.2022. године поседује DOC 
(декларацију о усаглашености) који издаје произвођач и за артикле за које од тог дана 
не буде потребна потврда о усаглашености на основу наведених правилника? 
 
Да ли ће се и даље користити српски знак о усаглашености, иако неће бити издаване 
потврде о усаглашености од стане сертификационог тела? Ако је одговор потврдан, на 
основу чега ће увозник означавати увезене производе српским знаком усаглашености, 
с обзиром да од дана 01.01.2022. године, сертификациона тела неће бити у обавези да 
издају потврде о усаглашености?“ 
 
 


Примени релевантних одредаба Правилника о електромагнетској 
компатибилности („Службени гласник РС“, бр. 25/2016 и 21/2020) и Правилника о 
електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона 
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2016 и 21/2020), у даљем тексту - Правилници, а 
поводом измена које се односе на потврде о усаглашености  


 
 
У складу са чланом 6. Правилника о изменама Правилника о електричној опреми 


намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“, бр. 
21/2020) као и са чланом 3. Правилника о изменама Правилника о електромагнетској 
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компатибилности („Сл. гласник РС“, бр. 21/2020) обавеза прибављања Потврда о 
усаглашености престаје да важе 1. јануара 2022. године.  


Обавеза прибављања потврда о усаглашености, у складу са Правилницима, се 
односи на тренутак пре стављања производа на тржиште. Дакле, производе који ће се 
ставити на тржиште, почев од 1. јануара 2022. године, неће пратити одговарајућа 
потврда о усаглашености. Под стављањем производа на тржиште сматра се прво 
чињење доступним производа на тржишту Републике Србије ради дистрибуције, 
потрошње или употребе, у оквиру привредне делатности, са или без накнаде. 


Сходно одредбама из Правилника, производи који су њима обухваћени се могу 
ставити на тржиште Републике Србије само ако испуњавају прописане захтеве, између 
којих је и тај да је произвођач сачинио декларацију о усаглашености. Наиме, 
декларација о усаглашености представља исправу о усаглашености којом произвођач 
или његов заступник потврђује да: су испуњени сви одговарајући захтеви из техничког 
прописа; поседује техничку документацију, односно другу документацију о 
испитивањима, којом се несумњиво потврђује испуњеност захтева из техничког 
прописа; преузима одговорност за усаглашеност производа са прописаним захтевима, 
односно за безбедност производа.  


За производе који су обухваћени Правилницима и који се увозе у Републику 
Србију, уколико декларација о усаглашености није сачињена на српском језику, лице 
које их ставља на тржиште обезбеђује њен превод на српски језик. Дакле, када је лице 
које их ставља на тржиште  - увозник, јасно је да је исти у обавези да обезбеди превод 
декларације о усаглашености. 


Даље, Правилници не препознају другу врсту исправе о усаглашености, нити се 
планирају законодавне активности по том питању. 


Такође, у складу са одредбама Правилника о начину стављања знакова 
усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености („Службени 
гласник РС”, број 25/10) знак усаглашености ставља произвођач, његов заступник или 
увозник у складу са техничким прописом, после спроведеног оцењивања 
усаглашености, самостално или по упутствима именованог тела за оцењивање 
усаглашености. 


 
Производи који су усаглашени са захтевима 


прописаним Правилницима, пре стављања на тржиште, 
означавају се српским знаком усаглашености, у складу са 
одговарајућим Прилозима. Дакле, у случају када увозник 
ставља производе на тржиште, што га, у складу са 
дефиницијом из Правилника и чини увозником, он врши 
и означавање српским знаком усаглашености. 


Знак усаглашености ставља се на производе или 
натписну плочицу тако да буде видљив, читљив и 


неизбрисив, а уколико то није могуће или није оправдано, на амбалажу или 
документацију која их прати. Такође, како у поступку оцењивања усаглашености више 
не учествују именована тела, српски знак усаглашености се поставља без уписивања 
јединственог броја именованог тела и последње две цифре године иудавања исправе 
о усаглашености. 
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На крају, у складу са чланом 25. Закона о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) нагашавамо прописане 
обавезе увозника, а то су да:  


 провери да ли је за производ издата декларација о усаглашености, 
односно да ли производ прати друга прописана исправа о 
усаглашености, да ли је означен прописаним знаком усаглашености, да 
ли је обележен на начин који омогућава идентификацију производа и 
произвођача и да ли га прати прописана документација;  


 у прописаном року чува копију декларације о усаглашености и 
техничку документацију, као и да их учини доступним надлежним 
органима на њихов захтев;  


 у случају основане сумње да производ није усаглашен са прописаним 
захтевима, стави производ на тржиште тек након што произвођач 
усагласи производ са тим захтевима, као и да о томе обавести 
надлежни орган, ако производ није безбедан;  


 обезбеди да, пре стављања производа на тржиште, услови 
складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са 
прописаним захтевима;  


 врши друге активности утврђене техничким прописом за поједине 
производе.  


 
Увозник се сматра произвођачем и преузима његове обавезе када стави на 


тржиште производ под својим именом или жигом, односно ако измени производ који 
је већ стављен на тржиште у мери која утиче на усаглашеност са прописаним 
захтевима. 


 
 
 





pauline.ku
File Attachment
LVD EMC  2022.pdf



[SERBIA] KVALITET 3A MARK CHANGED AND CERTIFICATE ISSUED FROM JAN.01, 2022

KVALITET announced that the 3A-mark logo on products (where EMC and LVD CoC‘s are required) can be removed with the 

last 2 digits of the year of CoC issued day and number of Notification Body from Jan. 01, 2022.  After then, Confirmations of 

Conformity (CoC) are not mandatory, but Kvalitet will issue Certificates instead.  During the control, Serbian market 

inspection will also take into consideration Kvalitet’s Certifications and the control process will be simpler and faster.

Before Jan. 01, 2022, everything should still stay the same (with 3A-mark logo and issuing CoC).

Official document: 
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Date Before Jan.01, 2022 After Jan.01, 2022

Logo

Certificate
EMC CoC
LVD CoC

Certificate +
Market surveillance 
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ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – КАКО ПОСЛЕ? 
 


Стављање ЕЕЕ производа (електрична и електронска опрема) на 
тржиште Републике Србије после 31. децембра 2021. године 
 
 
Нека од актуелних питања (која наводимo у целости) привредних субјеката која су 
упућивана Министарству привреде у вези са укидањем института Потврде о 
усаглашености. 
 
 
„Да ли ће се престанак коришћења потврда о усаглашености на основу наведених 
правилника односити на производе који се од дана 01.01.2022. године увезу или на 
све производе који се дана 01.01.2022. године налазе у промету? 
 
Да ли ће се од 01.01.2022. године, уместо до тада важеће потврде о усаглашености, 
захтевати прибављање другог, одговарајућег документа? Ако хоће, како ће се тај 
документ звати и чиме ће бити регулисан? 
 
Да ли је у плану усвајање подзаконских аката који ће регулисати новонасталу ситуацију? 
 
Да ли је увозник/дистрибутер обавезан да од дана 01.01.2022. године поседује DOC 
(декларацију о усаглашености) који издаје произвођач и за артикле за које од тог дана 
не буде потребна потврда о усаглашености на основу наведених правилника? 
 
Да ли ће се и даље користити српски знак о усаглашености, иако неће бити издаване 
потврде о усаглашености од стане сертификационог тела? Ако је одговор потврдан, на 
основу чега ће увозник означавати увезене производе српским знаком усаглашености, 
с обзиром да од дана 01.01.2022. године, сертификациона тела неће бити у обавези да 
издају потврде о усаглашености?“ 
 
 


Примени релевантних одредаба Правилника о електромагнетској 
компатибилности („Службени гласник РС“, бр. 25/2016 и 21/2020) и Правилника о 
електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона 
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2016 и 21/2020), у даљем тексту - Правилници, а 
поводом измена које се односе на потврде о усаглашености  


 
 
У складу са чланом 6. Правилника о изменама Правилника о електричној опреми 


намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“, бр. 
21/2020) као и са чланом 3. Правилника о изменама Правилника о електромагнетској 
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компатибилности („Сл. гласник РС“, бр. 21/2020) обавеза прибављања Потврда о 
усаглашености престаје да важе 1. јануара 2022. године.  


Обавеза прибављања потврда о усаглашености, у складу са Правилницима, се 
односи на тренутак пре стављања производа на тржиште. Дакле, производе који ће се 
ставити на тржиште, почев од 1. јануара 2022. године, неће пратити одговарајућа 
потврда о усаглашености. Под стављањем производа на тржиште сматра се прво 
чињење доступним производа на тржишту Републике Србије ради дистрибуције, 
потрошње или употребе, у оквиру привредне делатности, са или без накнаде. 


Сходно одредбама из Правилника, производи који су њима обухваћени се могу 
ставити на тржиште Републике Србије само ако испуњавају прописане захтеве, између 
којих је и тај да је произвођач сачинио декларацију о усаглашености. Наиме, 
декларација о усаглашености представља исправу о усаглашености којом произвођач 
или његов заступник потврђује да: су испуњени сви одговарајући захтеви из техничког 
прописа; поседује техничку документацију, односно другу документацију о 
испитивањима, којом се несумњиво потврђује испуњеност захтева из техничког 
прописа; преузима одговорност за усаглашеност производа са прописаним захтевима, 
односно за безбедност производа.  


За производе који су обухваћени Правилницима и који се увозе у Републику 
Србију, уколико декларација о усаглашености није сачињена на српском језику, лице 
које их ставља на тржиште обезбеђује њен превод на српски језик. Дакле, када је лице 
које их ставља на тржиште  - увозник, јасно је да је исти у обавези да обезбеди превод 
декларације о усаглашености. 


Даље, Правилници не препознају другу врсту исправе о усаглашености, нити се 
планирају законодавне активности по том питању. 


Такође, у складу са одредбама Правилника о начину стављања знакова 
усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености („Службени 
гласник РС”, број 25/10) знак усаглашености ставља произвођач, његов заступник или 
увозник у складу са техничким прописом, после спроведеног оцењивања 
усаглашености, самостално или по упутствима именованог тела за оцењивање 
усаглашености. 


 
Производи који су усаглашени са захтевима 


прописаним Правилницима, пре стављања на тржиште, 
означавају се српским знаком усаглашености, у складу са 
одговарајућим Прилозима. Дакле, у случају када увозник 
ставља производе на тржиште, што га, у складу са 
дефиницијом из Правилника и чини увозником, он врши 
и означавање српским знаком усаглашености. 


Знак усаглашености ставља се на производе или 
натписну плочицу тако да буде видљив, читљив и 


неизбрисив, а уколико то није могуће или није оправдано, на амбалажу или 
документацију која их прати. Такође, како у поступку оцењивања усаглашености више 
не учествују именована тела, српски знак усаглашености се поставља без уписивања 
јединственог броја именованог тела и последње две цифре године иудавања исправе 
о усаглашености. 







Република Србија 


МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
Сектор за квалитет и безбедност производа 


 


На крају, у складу са чланом 25. Закона о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) нагашавамо прописане 
обавезе увозника, а то су да:  


 провери да ли је за производ издата декларација о усаглашености, 
односно да ли производ прати друга прописана исправа о 
усаглашености, да ли је означен прописаним знаком усаглашености, да 
ли је обележен на начин који омогућава идентификацију производа и 
произвођача и да ли га прати прописана документација;  


 у прописаном року чува копију декларације о усаглашености и 
техничку документацију, као и да их учини доступним надлежним 
органима на њихов захтев;  


 у случају основане сумње да производ није усаглашен са прописаним 
захтевима, стави производ на тржиште тек након што произвођач 
усагласи производ са тим захтевима, као и да о томе обавести 
надлежни орган, ако производ није безбедан;  


 обезбеди да, пре стављања производа на тржиште, услови 
складиштења или превоза не угрозе усаглашеност производа са 
прописаним захтевима;  


 врши друге активности утврђене техничким прописом за поједине 
производе.  


 
Увозник се сматра произвођачем и преузима његове обавезе када стави на 


тржиште производ под својим именом или жигом, односно ако измени производ који 
је већ стављен на тржиште у мери која утиче на усаглашеност са прописаним 
захтевима. 


 
 
 





pauline.ku
File Attachment
LVD EMC  2022.pdf



【印度】標準IS 1293:2005 & 2019 實施日期延到 2022年10月23日

關於BIS 公布實施新標準 IS 1293 

標準內容：適用於家用和類似用途的插頭和插座 -額定電壓不超過 250 V (包含250 V) 和額定電流

不超過16A (包含16A))

根據2021年10月25日公告內容，舊標準 IS 1293:2005與新標準 IS 1293:2019可以使用的時間延至

2022年10月23日。
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[INDIA] EXTENSION IN DATE OF IMPLEMENTATION OF REVISED IS 1293 : 2019 
SUPERSEDING IS 1293: 2005 

On Oct 25, 2021, BIS (Bureau of Indian Standards) announced about the implementation of revised IS 

1293 : 2019 superseding IS 1293: 2005 – “Plugs and Socket-Outlets for household and similar purposes 

of rated voltage upto and including 250 V and rated current upto and including 16 A” .

The last date of concurrent running of IS 1293: 2005 and IS 1293 : 2019 has now been extended upto

23 October, 2022.
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