
 

       На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и 

оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), 

       Министар привреде доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА 

УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених 

граница напона („Службени гласник РС”, број 25/16), члан 1. мења се и гласи: 

 

„Члан 1. 

Овим правилником прописују се: битни елементи безбедносних циљева за електричну 

опрему и други захтеви које мора да испуни електрична опрема која се испоручује на 

тржишту; претпоставка усаглашености; поступци оцењивања усаглашености електричне 

опреме; садржина техничке документације; знак усаглашености и означавање усаглашености; 

декларација о усаглашености и модел декларације о усаглашености и заштитна клаузула.” 

 

           Члан 2.  

  Члан 19. мења се и гласи:  

  „Члан 19. 

   Сматра се да је електрична опрема формално неусаглашена и, у случају неотклањања 

или понављања формалне неусаглашености, предузимају се мере у складу са законом којим 

се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, ако се после испоруке 

електричне опреме на тржишту утврди било која од следећих неусаглашености:  

1) одсуство знака усаглашености;  

2) стављање знака усаглашености супротно одредбама члана 14. овог правилника;  

3) несачињавање декларације о усаглашености;  

4) сачињавање декларације о усаглашености супротно одредбама члана 12. и Прилога 4 

овог правилника;  

5) недоступност или некомплетност техничке документације;  

6) одсуство, некомплетност или нетачност информација из члана 8. став 1. тач. 8) и 9) 

овог правилника;  

7) неиспуњавање других захтева из члана 8. овог правилника, осим захтева из става 1. 

тачка 1) тог члана.” 

 

         Члан 3. 

  У члану 23. став 3. брише се.  
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Члан 4. 

 Члан 24. мења се и гласи: 

„Члан 24.  

 Даном ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању 

усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом (ACAA 

споразум) за електричну опрему на коју се примењује овај правилник или, ако тај уговор не 

буде закључен, даном приступања Републике Србије Европској унији, престају да се 

примењују одредбе тачке 2. Прилога 5 овог правилника.” 

 

Члан 5.  

   Тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са прописом из члана 

25. став 1. тачка 1) Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру 

одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 25/16), обављају те послове, у 

складу са чланом 13. тог правилника, најкасније до 1. јануара 2022. године у складу са овим 

правилником. 

 

    Члан 6.  

      Одредбе чл. 13. и 15-17, Прилог 3 Потврда о усаглашености, тачка 7. Прилога 4 и 

Прилог 6 Захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било 

именовано за оцењивање усаглашености, Правилника о електричној опреми намењеној за 

употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 25/16),  престају 

да важe 1. јануара 2022. године. 

 

   Члан 7.  

      Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије” , осим члана 2. овог правилника који се примењује од 1. јануара 

2022. године.   

 

 

 

Број:  110-00-228/2019-07 

У Београду, 26. фебруара 2020. године 

 

 

М И Н И С Т А Р 

 

                                                                                                                      Горан Кнежевић 

 

 


