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Усклађеност са прописима Eвропске уније

Овај правилник је усклађен са свим начелима 
и битним захтевима из 

Директиве 2006/95/ЕЗ (LVD) 
Европског парламента и Савета о електричној опреми

намењеној за употребу у оквиру одређених граница 
напона.



Предмет

Овим правилником прописују се:

• Битни захтеви за безбедност и други захтеви и услови који морају бити
испуњени за стављање на тржиште и/или употребу електричне опреме
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона;

• Претпоставка усаглашености;
• Поступци за оцењивање усаглашености;
• Знак усаглашености и означавање усаглашености;
• Садржина декларације о усаглашености;
• Заштитна клаузула и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање

усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености.
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Шта  доноси овај правилник?

• нова решења у области електричне опреме,
• нова решења у погледу врсте субјеката који спроводе, односно

учествују у оцењивању усаглашености,
• врсте исправа о усаглашености,
• добровољне примене српских стандарда којима се преузимају

хармонизовани (европски) стандарди из ове области.



На које производе се примењује овај правилник?

Сва ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
намењенa за употребу/рад у границама напона:

- од 50 до 1000 V за наизменичну струју (AC) и
- од 75 до 1500 V за једносмерну струју (DC).

Компоненте електричне опреме, ако:
- самостално представљају електричну опрему,
- се стављају на тржиште

ИЗУЗЕТАК



Да ли се овај правилник примењује и на 
компоненте електричне опреме?

Компоненте, код којих се безбедност може проценити узимајући у обзир
како су оне уграђене и за које се не могу спровести одређене процене
ризика - нису обухваћене овим правилником и као такве не смеју бити
означене знакон усаглашености.

Компоненте које су намењене да се уграде у другу опрему и за које се
могу спровести одређене процене ризика (нпр: трансформатори и
електро-мотори) – обухваћене су овим правилником и као такве морају
бити означене знакон усаглашености.



Електрична опрема  и појаве на које се 
не примењује правилник

1. Електрична опрема која се користи у експлозивној атмосфери;
2. Електрична опрема која се користи у радиолошке и медицинске сврхе;
3. Делови електричне опреме за лифтове за дизање терета и људи;
4. Бројила електричне енергије;
5. Прикључнице и утикачи за употребу у домаћинству;
6. Уређаји за контролу електричних ограда;
7. Радио-електричне сметње;
8. Специјализована електрична опрема за употребу на бродовима,
авионима или железници која испуњава захтеве за безбедност прописане
од стране одговарајућих међународних организација.



Примери електричне опреме на коју се примењује 
правилник

аудио и 
видео 

опрема

трансформатори

ПРАВИЛНИК

опрема за 
осветљењње



Стављање на тржиште

Електрична опрема може се ставити на тржиште и/или
употребу, само ако је:
• произведена у складу с добром инжењерском праксом и 
• ако не угрожава безбедност људи, домаћих животиња или
имовине, 
под условом да је исправно уграђена, одржавана и да се користи
за предвиђену намену.

Битни захтеви за остваривање циљева безбедности дати су у
Прилогу 1 овог правилника.



ПРИЛОГ 1 - Bитни захтеви за безбедност електричне опреме 
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (1)

БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ 

1. Општи услови 2. Заштита од опасности 
које могу настати од 
електричне опреме

3. Заштита од опасности 
које могу проузроковати 

спољни утицаји на 
електричну опрему



ПРИЛОГ 1 - Bитни захтеви за безбедност електричне опреме 
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (2)

Који су безбедоносни аспекти обухваћени Правилником?
Обухвата све ризике који се могу јавити употребом електричне опреме,
укључујући не само електричне, него и:
• механичке,
• хемијске,
• здравствене аспекте буке и вибрације,
• ергономске аспекте,
• аспекте електромагнетске компатибилности (емисија и отпорност):
онолико колико се они баве безбедношћу,
• аспекти зрачења: директно значајни за здравље и безбедност људи,
домаћих животиња, имовине и
• друге ризике



ПРИЛОГ 1 - Bитни захтеви за безбедност електричне опреме 
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (3)

1. Општи услови (ознаке произвођача, упутства за монтажу и употребу)

• Битне карактеристике морају се означити на опреми (ако то није
могуће, онда на пратећем документу);

• Пословно име, односно назив или име произвођача или робна марка
морају бити јасно отиснути на ел. опреми (или амбалажи);

• Безбедна и правилна монтажа електричне опреме;

• Електрична опрема мора да обезбеђује заштиту од опасности које могу
настати од саме ел. опреме или спољашних утицаја.



ПРИЛОГ 1 - Bитни захтеви за безбедност електричне опреме 
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (4)

2. Заштита од опасности које могу настати од електричне опреме 
(заштита од физичких повреда или друге штете, на пр. температура, 

зрачење, изолација)
У складу са општим условима морају се применити техничке мере које
обезбеђују:

1) заштиту људи и домаћих животиња од физичких повреда или друге
штете коју може изазвати директан или индиректан додир са ел.
опремом;
2) да не настају температуре, електрични лукови или зрачења којa би
могла проузроковати опасност;
3) заштиту људи, домаћих животиња и имовине од неелектричних
опасности за које се из искуства зна да их изазива електрична опрема;
4) да изолација буде одговарајућа за предвидиве услове.



ПРИЛОГ 1 - Bитни захтеви за безбедност електричне опреме 
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (5)

3. Заштита од опасности које могу проузроковати спољни утицаји на 
електричну опрему

(нпр. механички или не-механички утицаји, преоптерећење)
У складу са општим условима морају се применити техничке мере које
обезбеђују да електрична опрема:

1) испуњава очекиване механичке захтеве, тако да не доводи у
опасност људе, домаће животиње и имовину;

2) буде отпорна на немеханичке утицаје у предвидивим условима
окружења, тако да не доводи у опасност људе, домаће животиње и
имовину;

3) не доводи у опасност људе, домаће животиње и имовину у
предвидивим условима преоптерећења.



Обезбеђивање  усаглашености  електричне  опреме 
са  битним захтевима за безбедност

- ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ -
Примена српских стандарда којима су преузети одговарајући    

хармонизовани стандарди (1)

Сматра се да електрична опрема испуњава захтеве зa безбедност, ако је
израђена у складу са српским стандардима за електричну опрему којима
су преузети одговарајући хармонизовани стандарди.

Списак ових стандарда објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и редовно се усклађује, мења и допуњава.



Слободан промет:

• мора се претпоставити да су производи који носе    
ознаку у складу са свим одредбама директива које 
се примењују а којима се предвиђа његово 
постављање,
• не сме се забранити, ограничити или ометати 
пласман на тржиште и/или употребу, оних 
производа који носе           ознаку



Примена српских стандарда којима су преузети одговарајући    
хармонизовани стандарди (2)



Спровођење oцењивањa усаглашености

Ко треба бити укључен у поступак оцењивања усаглашености?

• Произвођач

• Трећа страна - није обавезна 
(ради за интерес произвођача)



Оцењивање усаглашености које спроводи 
произвођач

(интерна контрола производње) – Прилог 3

Интерна контрола производње - поступак оцењивања усаглашености којим
произвођач испуњава своје обавезе, у смислу израде техничке
документације, Декларације о усаглашености и стављање Знака
усаглашености, и обезбеђује и изјављује на сопствену одговорност да
предметна електрична опрема испуњава захтеве овог правилника.

ПРОИЗВОЂАЧ Техничка 
документација

Декларација о 
усаглашености



Поступак оцењивања усаглашености

Састоји се из четири главна дела:

1. Припрема техничке документације
2. Припрема Декларације о усаглашености
3. Обезбеђивање Потврде о усаглашености
4. Стављање Знака усаглашености на производ



1. Техничка документација (1)
Прилог 3

Произвођач  сачињава техничку документацију.

Техничка документација мора да омогући оцењивање 
усаглашености електричне опреме са захтевима овог правилника 

и мора да обухвати адекватну анализу и процену ризика.



1. Техничка документација (2)
Прилог 3

У мери која је потребна за оцену усаглашености, она мора да садржи:

1) општи опис електричне опреме на коју се односи;

2) информације о пројектовању, производњи и функционисању;
3) опис решења тј. процедура за постизање усаглашености са захтевима

овог правилника;
4) списак стандарда који су примењени у целини или делимично, као и

опис решења за постизање усаглашености са захтевима овог
правилника ако стандарди нису примењени;

5)  резултате прорачуна приликом пројектовања, извршених испитивања 
и др;

6)  извештаје о испитивањима.



1. Техничка документација (3)
Прилог 3

Ко  чува  техничку документацију ?

Произвођач или његов заступник чува ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

која мора бити доступна надлежним инспекторима, најмање десет
година после датума када је та опрема последњи пут израђена.

Ако произвођач или његов заступник није регистрован у Републици
Србији, ове обавезе преузима увозник предметне електричне опреме.



2. Декларација о усаглашености (1) 
Прилог 2

Декларација о усаглашености је писана изјава произвођача или 
његовог заступника да је електрична опрема на којој је 

стављен ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ усаглашена са захтевима 
овог правилника.



2. Декларација о усаглашености (2) 
Прилог 2

Декларација о усаглашености садржи, нарочито:

1)  пословно име, односно назив или име и адресу седишта произвођача 
и, кад је то одговарајуће, пословно име, односно назив или име и адресу 
седишта његовог заступника;
2)  опис електричне опреме са подацима који омогућавају ближу 
идентификацију те опреме;
3)  позивање на овај правилник;
4) позивање на примењене српске стандарде којима су преузети 
хармонизовани стандарди;



2. Декларација о усаглашености (3) 
Прилог 2

5) позивање на техничке спецификације у којима су садржани захтеви 
за усаглашеност, где је то одговарајуће;
6) податке о изјави о усаглашености коју је издало Именовано тело,
ако је оно спроводило или учествовало у оцењивању усаглашености
ел. опреме, као и податке о Именованом телу које је издало ту изјаву;
7) последње две цифре године у којој је стављен знак усаглашености;
8) место и датум издавања Декларације о усаглашености;
9) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање 
Декларације о усаглашености у име произвођача или његовог 
заступника.





3. Потврда о усаглашености (1)
Члан 11

Ко издаје Потврду о усаглашености?

Именовано тело, на основу захтева:
- произвођача електричне опреме,
- његовог заступника или
- увозника у случају да произвођач или његов заступник није
регистрован на територији Републике Србије

и приложене документације:
- Декларације о усаглашености,
- Одговарајуће техничке документације (test raport, summary test raport).



3. Потврда о усаглашености (2)
Члан 11

Шта садржи Потврда о усаглашености?

- Пословно име, односно назив произвођача;
- Назив овог правилника и број службеног гласила у коме је тај правилник

објављен;
- Врсту електричне опреме и ознаку типа те опреме чија се усаглашеност

потврђује.

Потврда о усаглашености важи за исти тип, односно врсту електричне 
опреме истог произвођача три године од дана издавања ове потврде.



3. Потврда о усаглашености (3)
Члан 11

Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености

За нове испоруке електричне опреме истог произвођача и исте врсте,
односно типа опреме за коју је издата Потврда о усаглашености, може се
користти и извод из евиденције о издатим потврдама.

Ко издаје извод из евиденције?
Именовано тело на захтев произвођача или његовог заступника, односно
увозника.
Евиденцију о издатим потврдама, Именовано тело објављује на својој
службеној интернет страници.



3. Потврда о усаглашености (4)
Члан 11

• је прелазног карактера и
• трајаће до ступања на снагу потврђеног међународног уговора

о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских
производа (ACCA) са Европском унијом,

• а најкасније до приступања Републике Србије Европској унији.



Потврда о усаглашености

Ова електрична опрема је предмет и Правилника о 
електромагнетној компатибилности



Декларација о 
усаглашености



Оцењивање усаглашености које спроводи 
Именовано тело за оцењивање усаглашености

Прилог 4
Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености електричне опреме
са захтевима из овог правилника или у њему учествује на начин:

1. Произвођач или његов заступник Именованом телу подноси:
- техничку документацију и
- захтев за оцењивање усаглашености.

2. Именовано тело прегледа:
- техничку документацију и
- оцењује да ли она доказује испуњеност захтева из овог правилника.
Именовано тело издаје ИЗЈАВУ којом се потврђује усаглашеност
електричне опреме са захтевима овог правилника.





4. Знак усаглашености

Електричнаопрема који је усаглашен са 
захтевима овог правилника означава се 
Знаком усаглашености у складу са Прилогом 
5.

Ко ставља знак усаглашености на апарат?

На основу Потврде о усаглашености или 
извода из евиденције издатих од 
Именованог тела, произвођач или његов 
заступник, односно увозник ставља на 
апарат Српски знак усаглашености. Српски знак усаглашености

(„Службени гласник РС”, број 25/10)











Документација која прати електричну опрему 
приликом стављања на тржиште и/или употребу

- Упутство за употребу на српском језику,
- Примерак Декларације о усаглашености или њену фотокопију са 

преводом на српски језик (ако та опрема није произведена у 
Републици Србији) и 

- Потврду о усаглашености (ако је она издата).   



Заштитна клаузула (1)
Члан 15

Испорука или употреба електричне опреме која је:
• стављена на тржиште Републике Србије,
• која испуњава захтеве из овог правилника,
• на коју је стављен знак усаглашености,
• коју прати декларација о усаглашености електричне опреме и
• која се користи у складу са предвиђеном наменом или у условима који се
могу разумно предвидети,
може се ограничити или забранити у складу са законом којим се уређују
технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Шта ово значи?



Заштитна клаузула (2)
ЗТЗ – члан 22

Надлежни инспектор предузима одговарајуће мере:
• ограничавања испоруке на тржишту,
• забране стављања производа на тржиште или испоруке на тржишту,
• повлачења односно опозивања производа у складу са законом,
ако се утврди да производ који је усаглашен са техничким прописом може
да угрози јавни интерес, а нарочито ако је угрожена безбедност, живот и
здравље људи, безбедност и здравље животиња и биљака, животна
средина, безбедност потрошача и других корисника и имовина.



Прелазни период (1)

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе следећи прописи:
1) Правилник о техничким и другим захтевима за електричне акумулационе загрејаче воде
(„Службени лист СРЈ”, број 5/99);
2) Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости („Службени
лист СЦГ”, број 44/05);
3) Наредба о обавезном атестирању електронских апарата за домаћинство и сличну употребу
(„Службени лист СФРЈ”, број 8/87);
4) Наредба о обавезном атестирању грла за сијалице са навојем („Службени лист СФРЈ”, број
43/88);
5) Наредба о обавезном атестирању електричних апарата за домаћинство („Службени лист
СФРЈ”, број 43/88);
6) Наредба о обавезном атестирању трансформатора за раздвајање и сигурносних
трансформатора за раздвајање („Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
7) Наредба о обавезном атестирању електроенергетских изолованих проводника и каблова
(„Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
8) Наредба о обавезном атестирању склопки за направе („Службени лист СФРЈ”, број 43/88).



Прелазни период (3)

Произвођач или његов заступник, односно увозник може, најкасније до 1.
јануара 2012. године, да стави на тржиште и/или употребу и електричну
опрему која је израђена и чија усаглашеност је оцењена у складу са
захтевима из прописа који су престали да важе даном ступања на снагу
овог правилника.

Сертификат о усаглашености издат на основу прописа који су престали
да важе даном ступања на снагу овог правилника

важи до 1. јануара 2012. године.



ПРАВИЛНИК
О ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОЈ

КОМПАТИБИЛНОСТИ



Усклађеност са прописима Европске уније

Овај правилник је усклађен са свим начелима и 
битним захтевима из 

Директиве 2004/108/ЕЗ (EMC)
Европског парламента и Савета о електромагнетској 

компатибилности.



Предмет
Овим правилником прописују се:

- Битни захтеви за електромагнетску компатибилност;
- Претпоставка усаглашености;
- Поступци за оцењивање усаглашености апарата;
- Знак усаглашености и означавање усаглашености;
- Садржина Декларације о усаглашености и техничке 

документације; 
- Заштитна клаузула и
- Захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености

да би било именовано за оцењивање усаглашености.



СТРУКТУРА

Текст 
ПРАВИЛНИКА

Прилог 1 –
Битни захтеви за 
електромагнетску 
компатибилност

Прилог 2 –
Оцењивање 

усаглашености које 
спроводи произвођач 
(Интерна контрола 

производње)

Прилог 3 –
Оцењивање 

усаглашености који 
спроводи Именовано тело 

за оцењивање 
усаглашености Прилог 4 - Техничка 

документација и 
Декларација о 
усаглашености

Прилог 5 –
Знак усаглашености

Прилог 6 –
Захтеви које мора да 

испуни тело за оцењивање 
усаглашености да би било 
именовано за оцењивање 

усаглашености



Примена

Примењује се на опрему која може да проузрокује 
електромагнетске сметње и/или на коју те сметње могу да утичу 

погоршавајући њене радне карактеристике.

Примена овог правилника не искључује примену посебних 
прописа којима се уређује безбедност опреме.



Подручје примене

АПАРАТИ
• завршен уређај (или комбинација) који се ставља на 
тржиште и представља функционалну целину
• компоненте или подсклопови
• мобилно постројење (комбинација апарата и осталих 
уређаја)

СТАЦИОНАРНО ПОСТРОЈЕЊЕ
одређена комбинација више врста апарата и/или других
уређаја који су монтирани, инсталирани и намењени за сталну
употребу на унапред одређеној локацији







Опрема и производи на које се НE примењује правилник

1) радио и телекомуникациона терминалска опрема;
2) производи за ваздухопловство, њихови делови и уређаји

(примењују се посебни прописи из области цивилног
ваздухопловства);

3) радио опрема коју користе радио аматери.



Примена Правилника

Да ли је електрична/електронска опрема...

ЕМ бенигдна Компонента или 
подсклоп

Завршен 
уређај/апарат

систем Стационарно 
постројење

Комерцијална доступност 
крајњем кориснику

Доступност специфичном кориснику 
(за стационарно постројење)

Правилник се не 
примењује

“Апарат” у смислу Правилника

Оцењивање усаглашености, 
Знак усаглашености

Правилник се примењује, 
али са другим захтевима 

у односу на апарате



Стављање на тржиште и/или употребу

Опрема на коју се примењује овај правилник може се ставити на
тржиште и/или употребу у Републици Србији само ако:

- Испуњава битне захтеве за електромагнетску компатибилност,
- Када је правилно инсталирана, одржавана и
- Када се употребљава у складу са предвиђеном наменом.



Битни захтеви за електромагнетску компатибилност

1. Општи захтеви за опрему

1) eлектромагнетске сметње које проузрокује опрема не смеју да
прелазе ниво изнад ког радио и телекомуникациона опрема или друга
опрема не може да ради како је предвиђено;

2) има ниво имуности на електромагнетске сметње које се очекују при
предвиђеној употреби.

2. Посебни захтеви за стационарна постројења

При инсталирању стационарних постројења примењује се добра
инжењерска пракса у области електромагнетске компатибилности и
узимају се у обзир подаци о предвиђеној употреби њених компоненти, да
би се испунили општи захтеви у вези са заштитом.



Обезбеђивање  усаглашености  апарата са  битним 
захтевима за електромагнетску компатибилност

- ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ -

Српски стандарди којима се преузимају хармонизовани стандарди
Сматра се да опрема испуњава битне захтеве за електромагнетску
компатибилност, ако је пројектована и израђена у складу са српским
стандардима из области електромагнетске компатибилности којима су
преузети одговарајући хармонизовани стандарди.

Списак ових стандарда објављен је у „Службеном гласнику Републике
Србије“ број 25 од 21. априла 2010. године.



Поступци oцењивањa усаглашености апарата (1)
Ко треба бити укључен у поступак оцењивања 

усаглашености?
Произвођач

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈЕ СПРОВОДИ ПРОИЗВОЂАЧ
(ИНТЕРНА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ)

Интерна контрола производње - поступак оцењивања усаглашености
којим произвођач испуњава своје обавезе, у смислу:

• Спровођења поступка оцењивања електромагнетске 
компатибилности апарата, 

• Израде техничке документације, 
• Израде Декларације о усаглашености и
• Стављање Знака усаглашености.



Поступци oцењивањa усаглашености апарата (2)

Да ли је трећа страна обавезна?

Не, трећа страна није обавезна, АЛИ:
По избору и на захтев произвођача апарата или његовог 
заступника, пре стављања на тржиште и/или употребу апарата, 
Именовано тело може:
• да спроведе оцењивање усаглашености апарата са захтевима из
овог правилника, или
• да у њему учествује,
на начин одређен у Прилогу 3



Оцењивање усаглашености за АПАРАТЕ

Прилог 2 - Интерна
контрола производње

У потпуности коришћени 
хармонизовани стандарди

Оцењивање електромагнетске 
компатибилности

Прилог 4 – Техничка документација

Прилог 3 – Именовано телоизјава



Поступак оцењивања усаглашености (1)

Састоји се из пет сегмената:

1. Спровођења поступка оцењивања електромагнетске 
компатибилности апарата

2. Припрема техничке документације
3. Припрема Декларације о усаглашености
4. Обезбеђивање Потврде о усаглашености
5. Стављање Знака усаглашености на производ



Поступак оцењивања усаглашености (2)

1. Спровођења поступка оцењивања електромагнетске 
компатибилности апарата

Спровођење оцењивање електромагнетске компатибилности апарата
врши се на основу одговарајућих релевантних појава, да би били
испуњени захтеви из Прилога 1 тачка 1.
При оцењивању електромагнетске компатибилности апарата узимају се у
обзир предвиђени нормални услови рада.
Ако апарат може да има више конфигурација, оцењивање
електромагнетске компатибилности мора да потврди да ли тај апарат
испуњава захтеве из Прилога 1 тачка 1. у свим могућим конфигурацијама
које је произвођач одредио за предвиђену употребу.



Поступак оцењивања усаглашености (3)

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију.
Техничка документација мора да омогући оцењивање усаглашености
апарата са захтевима овог правилника и мора да обухвати адекватну
анализу и процену ризика.
У мери која је потребна за оцену усаглашености, она мора да садржи:

1) опис апарата;
2) попис примењених српских стандарда;
3) опис решења тј. процедура за постизање усаглашености са 

захтевима овог правилника;
4) изјаву Именованог тела, ако је спроведено оцењивање 

усаглашености 



Дијаграм тока оцењивања усаглашености



Ко  чува  техничку документацију ?

Произвођач или његов заступник чува:
- Оригинални примерак Декларације о усаглашености или
- Фотокопију Декларације о усаглашености са преводом на српски
језик (ако ел. опрема није произведена у Републици Србији) и
- Техничку документацију

које морају бити доступне надлежним инспекторима,
најмање 10 година после датума када је та опрема последњи пут
израђена.
Ако произвођач или његов заступник није регистрован у
Републици Србији, ове обавезе преузима увозник предметне
електричне опреме.



Декларација о усаглашености садржи, нарочито:
1) позивање на овај правилник;
2) податке о идентификацији апарата;
3) пословно име, односно назив или име и адресу седишта произвођача и
кад је то одговарајуће, пословно име, односно назив или име и адресу
седишта његовог заступника;
4) податке о изјави о усаглашености апарата коју је издало Именовано
тело, као и податке о Именованом телу које је ту изјаву издало;
5) место и датум издавања Декларације о усаглашености;
6) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање
Декларације о усаглашености у име произвођача или његовог заступника.



4. Потврда о усаглашености

Потврда о усаглашености апарата са битним захтевима за 
електромагнетску компатибилност.

Ко издаје Потврду о усаглашености?
Именовано тело, на основу захтева:

- произвођача електричне опреме,
- његовог заступника или
- увозника у случају да произвођач или његов заступник није 
регистрован на територији Републике Србије

и приложене документације:
- Декларације о усаглашености и
- Одговарајуће техничке документације.



Шта садржи Потврда о усаглашености?

- Пословно име, односно назив произвођача;
- Назив овог правилника и број службеног гласила у коме је тај

правилник објављен;
- Врсту апарата и ознаку типа апарата чија се усаглашеност потврђује.

Потврда о усаглашености важи за исти тип,
односно врсту апарата истог произвођача 

три године од дана издавања ове потврде.



Извод из евиденције о издатим Потврдама о 
усаглашености

За нове испоруке апарата истог произвођача и исте врсте, односно типа
апарата за коју је издата Потврда о усаглашености, није потребно
достављати Именованом телу нови захтев за издавање потврде, а као
доказ о важењу издате Потврде о усаглашености користи се извод из
евиденције о издатим потврдама.

Ко издаје извод из евиденције?
Именовано тело на захтев произвођача или његовог заступника,
односно увозника.
Евиденцију о издатим потврдама, Именовано тело објављује на
својој службеној интернет страници.



Потврда о усаглашености

Ова електрична опрема је предмет и Правилника о 
електромагнетној компатибилности



Декларација о 
усаглашености



5. Знак усаглашености

Апарат који је усаглашен са захтевима овог 
правилника означава се Знаком 
усаглашености у складу са Прилогом 5.

Ко ставља знак усаглашености на 
апарат?

На основу Потврде о усаглашености или 
извода из евиденције издатих од 
Именованог тела, произвођач или његов 
заступник, односно увозник ставља на 
апарат Српски знак усаглашености. Српски знак усаглашености

(„Службени гласник РС”, број 25/10)



Документација која прати апарат приликом стављања на 
тржиште и/или употребу

- Упутство за употребу на српском језику,
- Примерак Декларације о усаглашености или њену фотокопију 

са преводом на српски језик (ако та опрема није произведена 
у Републици Србији) и 

- Потврду о усаглашености (ако је она издата).   



Стационарна постројења

Означава одређену комбинацију више врста апарата и/или
других уређаја који су монтирани, инсталирани и намењени за
сталну употребу на унапред одређеној локацији.

Апарати који су намењени за уградњу у одређено стационарно
постројење:
- Нису намењени за слободан промет

Нема захтева за Знаком усаглашености 
и Декларације о усаглашености



Документација која прати стационарна постројења

Документација у којој је описано:
- стационарно постројење и карактеристике његове
електромагнетске компатибилности,
- опис мера безбедности које је потребно предузети при
уградњи апарата у то постројење, да не би била угрожена
усаглашеност тог постројења са захтевима за
електромагнетску компатибилност.



Прелазне и завршне одредбе

Даном ступања на снагу овог правилника престали су да важе:

• Правилник о обавезном атестирању производа који 
проузрокују радио-фреквенцијске сметње и о условима које 
морају испуњавати предузећа и друга правна лица овлашћена за 
атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ”, број 30/91)

• Правилник о обавезном атестирању кабловског
дистрибуционог и заједничког антенског система
(„Службени лист СФРЈ”, број 37/87)



Прелазни период

Произвођач или његов заступник, односно увозник може,
најкасније до 1. јануара 2012. године, да стави на тржиште
и/или употребу и опрему која је пројектована и израђена и чија
усаглашеност је оцењена у складу са захтевима из прописа
који су престали да важе даном ступања на снагу овог
правилника.



Сертификат о усаглашености 

Сертификат о усаглашености издат на основу прописа који су
престали да важе даном ступања на снагу овог правилника
важи до 1. јануара 2012. године.



Овај правилник је објављен у 
„Сл. гласнику Републике Србије“ броју 13/2010 
од 12. марта 2010. године, а ступио је на снагу

20. марта 2010. године.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

zoran.bakic@merr.gov.rs

http://www.merr.gov.rs
http://www.tehnis.merr.gov.rs

http://www.merr.gov.rs/sr/c/novi-tehnicki-propisi/novi-tehnicki-propisi/188
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