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На осно ву чла на 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), а на при је длог
Ко ми си је за кон це си је Ре пу бли ке Срп ске, Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, на сјед ни ци од 18. августа 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О ДО ДЈЕ ЛИ КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА 
КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У 

СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПРЕД У ЗЕ ЋУ ПД 
“СЕМ БЕ РИ ЈА” АД БИ ЈЕ ЉИ НА (“Слу жбе ни гла сник 

Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 71/07 и 76/10)

I
У Од лу ци о до дје ли кон це си је за ко ри шће ње по љо при -

вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске пред у зе ћу
ПД “Сем бе ри ја” АД Би је љи на (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 71/07 и 76/10) у тач ки I број:
“2529,8929” за мје њу је се бро јем: “2526,3996”.

II
Овла шћу је се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар -

ства и во до при вре де да са Кон це си о на ром за кљу чи анекс
Уго во ра о кон це си ји.

III
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1827/11 Предсједник
18. августа 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Службeни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 6. За ко на о је дин стве ном уре ђи ва њу пра ва
на го то вин ску на кна ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 116/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 18. августа 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕ НО ВА ЊУ РАД НЕ ГРУ ПЕ ЗА ИЗ РА ДУ ПРА ВИЛ НИ КА
О НА ЧИ НУ ФОР МИ РА ЊА ЈЕ ДИН СТВЕ НЕ БА ЗЕ ПО ДА ТА -

КА О ИС ПЛА ЋЕ НИМ ГО ТО ВИН СКИМ НА КНА ДА МА

1. Име ну је се Рад на гру па за из ра ду Пра вил ни ка о на -
чи ну фор ми ра ња је дин стве не ба зе по да та ка о ис пла ће ним
го то вин ским на кна да ма, у са ста ву:

1) Све то зар Ву ке лић, Ми ни стар ство фи нан си ја, пред -
сјед ник,

2) Сил ва на Шу ка ло, Ми ни стар ство фи нан си ја, члан,
3) Љи ља на Бо шњак, Ми ни стар ство ра да и бо рач ко-ин -

ва лид ске за шти те, члан,
4) Ива ни ца Шпа њић-Ра кић, Ми ни стар ство ра да и бо -

рач ко-ин ва лид ске за шти те, члан,
5) Ста мен ка Ко зо ма ра, Ми ни стар ство здра вља и со ци -

јал не за шти те, члан.
2. За да так Рад не гру пе је да, у скла ду са чла ном 6. За -

ко на о је дин стве ном уре ђи ва њу пра ва на го то вин ску
накна ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
116/09), до не се пра вил ник ко јим ће уре ди ти: на чин на ко ји
ће се фор ми ра ти је дин стве на елек трон ска ба за по да та ка,
на чин на ко ји ће се при ку пља ти по да ци, кла си фи ка ци је
свих по да та ка у Је дин стве ну ба зу по да та ка, фор ме стан дар -
ди зо ва них обра за ца за при ку пља ње по да та ка и обра сци
извје шта ја ко ји се ге не ри шу над при ку пље ним по да ци ма.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1844/11 Предсједник
18. августа 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 10. став 6. За ко на о стан дар ди за ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 36/99) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ТЕХ НИЧ КИМ НОР МА ТИ ВИ МА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ 

НИ СКО НА ПОН СКИХ НАД ЗЕМ НИХ ВО ДО ВА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се тех нич ки нор ма ти ви

за из град њу ни ско на пон ских над зем них во до ва и спо ља -
шњег ди је ла ни ско на пон ских при кљу ча ка из ве де них над -
зем но.

Члан 2. 
Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се на из град -

њу кон такт них во до ва за елек трич ну ву чу, ни ско на пон ских
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над зем них во до ва и спо ља шњег ди је ла ни ско на пон ских
при кљу ча ка из ве де них над зем но и функ ци о нал но ве за них
за од но сни обје кат (нпр. освје тље ње пу те ва, спорт ских
обје ка та и гро ба ља, као и за елек тро е нер гет ске објек те и
слич но).

Члан 3.
На ве де ни из ра зи, у сми слу овог пра вил ни ка, има ју

сље де ћа зна че ња:
а) ни ско на пон ски над зем ни вод и спо ља шњи дио ни -

ско на пон ског при кључ ка из ве ден над зем но (у да љем тек -
сту: вод) озна ча ва скуп еле ме на та ко ји слу же за над зем ни
до вод елек трич не енер ги је до уну тра шњег ди је ла при -
кључ ка, чи ји је на зив ни на пон до 1000 V, а са сто ји се од
упо ри шта и јед ног или ви ше си сте ма про вод ни ка;

б) про вод ник је го ло уже или изо ло ва но уже са мо но се -
ћег ка блов ског сно па, ко је као еле мент во да слу жи за не по -
сре дан раз вод елек трич не енер ги је;

в) си стем про вод ни ка је скуп про вод ни ка јед ног ни ско -
на пон ског тро фа зног или ни ско на пон ског јед но фа зног си -
сте ма, а мо же би ти си стем про вод ни ка од го ле ужа ди или
си стем про вод ни ка у об ли ку са мо но се ћег ка блов ског сно па;

г) го ло уже (у да љем тек сту: уже) је по у же ни сноп жи -
ца од истог ма те ри ја ла или раз ли чи тих ма те ри ја ла;

д) изо ло ва но уже са мо но се ћег ка блов ског сно па је уже
чи ји сте пен изо ла ци је од го ва ра сте пе ну изо ла ци је на зив -
ног на по на 1000 V;

ђ) са мо но се ћи ка блов ски сноп (у да љем тек сту: СКС) је
по у же ни сноп изо ло ва не ужа ди СКС-а, а мо же би ти СКС
са но се ћим уже том или СКС без но се ћег уже та;

е) СКС са но се ћим уже том је по у же ни сноп изо ло ва не
ужа ди СКС-а, од ко јих јед но слу жи за при хва та ње СКС-а,
а исто вре ме но и као за штит но-не у трал ни, од но сно не у -
трал ни про вод ник;

ж) СКС без но се ћег уже та је ме ћу соб но по у же ни сноп
изо ло ва не ужа ди СКС-а ко ја за јед нич ки слу же за при хва та -
ње СКС-а, а исто вре ме но и као про вод ни ци;

з) упо ри шта су сту бо ви, зид ни но са чи, кров ни но са чи
и кон зо ле са опре мом, ко ји као еле мен ти во да слу же за
при хва та ње про вод ни ка, а пре ма на мје ни у во ду мо гу да
бу ду но се ћа упо ри шта, уга о на упо ри шта, крај ња упо ри шта
и упо ри шта за рас те ре ће ње и гра на ње, а са сто је се од гла -
ве, тру па и те мељ ног ди је ла упо ри шта;

и) но се ћа упо ри шта су упо ри шта за но се ће при хва та ње
про вод ни ка у пра во ли ниј ском ди је лу тра се во да;

ј) уга о на упо ри шта су упо ри шта за но се ће при хва та ње
про вод ни ка на мје сти ма гдје тра са во да скре ће;

к) крај ња упо ри шта су упо ри шта за за те зно при хва та -
ње про вод ни ка на мје сти ма гдје се тра са во да за вр ша ва;

л) упо ри шта за рас те ре ће ње и гра на ње су упо ри шта за
но се ће или за те зно при хва та ње про вод ни ка у ра зним смје -
ро ви ма и прав ци ма;

љ) тра са во да је низ ду жи ко је спа ја ју про јек ци је вер ти -
кал них оса упо ри шта на хо ри зон тал ној рав ни;

м) угао скре та ња тра се во да је угао ко ји се до би ја ка да
се од 180° оду зме уну тра шњи угао тра се во да;

н) нор мал но до зво ље но на пре за ње уже та је на пре за ње
уже та ко је се до би ја ди је ље њем 40% си ле ки да ња уже та са
ра чун ским пре сје ком уже та;

њ) нај ве ће ра чун ско на пре за ње је хо ри зон тал на ком по -
нен та на пре за ња уже та на ис те за ње у ра спо ну, чи ја се ври -
јед ност ода би ра, али не мо же се ода бра ти ври јед ност ве ћа
од ври јед но сти нор мал ног до зво ље ног на пре за ња уже та.
Тем пе ра ту ра на ко јој се оче ку је по ја ва нај ве ћег ра чун ског
на пре за ња је -5 °С за јед но са до дат ним те ре том од об ле ђи -
ва ња уже та или СКС-а или -20 °С;

о) нај ве ћа ра чун ска си ла уже та или СКС-а је про из вод
нај ве ћег ра чун ског на пре за ња са:

1) ра чун ским пре сје ком уже та,
2) ра чун ским пре сје ком но се ћег уже та СКС-а са но се -

ћим уже том,

3) зби ром ра чун ских пре сје ка ужа ди СКС-а без но се ћег
уже та;

п) ра спон је дио тра се во да из ме ћу два су сјед на упо ри -
шта од но сног во да;

р) по ље ра спо на је про стор у јед ном ра спо ну у ко ме се
на ла зи обје кат на ко ји се вод од но си;

с) ду жи на ра спо на је хо ри зон тал на уда ље ност из ме ћу
та ча ка при хва та ња про вод ни ка у ра спо ну;

т) пре ла зни ра спон је ра спон у ко ме про вод ни ци пре ла -
зе пре ко објек та ко ји се на ла зи у по љу ра спо на;

ћ) оп те ре ће ње од ма се уже та или СКС-а на тач ку при -
хва та ња вер ти кал но на ни же је про из вод по ду жне ма се
уже та или СКС-а, гра ви та ци о ног убр за ња и гра ви та ци о ног
ра спо на упо ри шта;

у) об лед на тач ку при хва та ња вер ти кал но на ни же (у да -
љем тек сту: об лед) је про из вод до дат ног те ре та од об ле ђи -
ва ња (на сла ге ле да, сни је га и иња) уже та или СКС-а и гра -
ви та ци о ног ра спо на упо ри шта;

ф) до дат но оп те ре ће ње од при ти ска вје тра на ужад или
СКС-а је про из вод при ти ска вје тра, спо ља шњег преч ни ка
уже та или СКС-а и по лу зби ра ду жи на су сјед них ра спо на
упо ри шта;

х) до дат но оп те ре ће ње од при ти ска вје тра на упо ри ште
је про из вод при ти ска вје тра, ко е фи ци јен та деј ства вје тра
на упо ри ште и про јек ци је по вр ши не на пад ну те вје тром у
рав ни управ ној на смјер вје тра;

ц) гра ви та ци о ни ра спон упо ри шта (у да љем тек сту:
гра ви та ци о ни ра спон) је хо ри зон тал на уда ље ност из ме ђу
тје ме них та ча ка лан ча ни ца уже та или СКС-а су сјед них ра -
спо на упо ри шта при тем пе ра ту ри уже та или СКС-а од -5
°С за јед но са об ле дом;

ч) тје ме на тач ка лан ча ни це је нај ни жа тач ка лан ча ни це;
џ) лан ча ни ца је те о риј ска кри ва ли ни ја ко јом се уже

или СКС за мје њу је у гра фич ком и те о риј ском пред ста вља -
њу уже та или СКС-а;

ш) си гур но сна ви си на је нај ма ња до зво ље на вер ти кал -
на уда ље ност из ме ђу лан ча ни це у ра спо ну или ди је ло ва
под на по ном во да и тла или објек та ко ји се на ла зи у по љу
ра спо на при тем пе ра ту ри уже та или СКС-а од 40 °С или -
5 °С за јед но са об ле дом, а ко ја да је ве ћи угиб;

аа) си гур но сна уда ље ност је нај ма ња до зво ље на уда ље -
ност у би ло ком прав цу из ме ђу уже та или СКС-а или ди је -
ло ва под на по ном во да и објек та ко ји се на ла зи у по љу ра -
спо на при тем пе ра ту ри уже та или СКС-а од 40 °С за јед но
са до дат ним оп те ре ће њем од при ти ска вје тра;

аб) хо ри зон тал на си гур но сна уда ље ност је си гур но сна
уда ље ност у хо ри зон тал ној рав ни;

ав) си гур но сни раз мак је нај ма ња до зво ље на уда ље -
ност из ме ђу ди је ло ва под на по ном и оста лих ди је ло ва, а
из но си 10 cm;

аг) угиб је вер ти кал на уда ље ност из ме ћу пра ве ко ја
спа ја дви је тач ке ра спо на у ко ји ма се уже или СКС при хва -
та и лан ча ни це;

ад) угиб уже та или СКС-а у сре ди ни ра спо на (у да љем
тек сту: угиб у сре ди ни ра спо на) је угиб уже та или СКС-а у
сре ди ни ра спо на на тем пе ра ту ри уже та или СКС-а од   40 °С;

ађ) раз мак из ме ћу ужа ди у сре ди ни ра спо на (у да љем
тек сту: раз мак у сре ди ни ра спо на) је раз мак ко ји обез бје ђу -
је да при ли ком вје тра или од ско ка уже та не до ђе до при -
бли жа ва ња ужа ди на уда ље ност ма њу од си гур но сног
разма ка;

ае) труп упо ри шта је дио кон струк ци је упо ри шта ко ји
слу жи за вер ти кал но из ди за ње гла ве упо ри шта из над тла
или објек та ко ји се на ла зи у по љу ра спо на;

аж) гла ва упо ри шта је про стор ко ји за у зи ма опре ма
упо ри шта и дио кон струк ци је упо ри шта;

аз) опре ма упо ри шта је скуп еле ме на та ко ји слу же за
при хва та ње уже та или СКС-а на кон струк ци ју;

аи) сло бод ни про фил је по вр ши на по преч ног пре сје ка
са о бра ћај ни це по тре бан за функ ци о ни са ње са о бра ћај ни це;
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ај) изо ло ва ни про вод ник те ле ко му ни ка ци о ног над зем -
ног во да је над зем ни изо ло ва ни те ле ко му ни ка ци о ни про -
вод ник, или над зем ни те ле ко му ни ка ци о ни кабл или над -
зем ни кабл ка блов ске те ле ви зи је;

ак) за кло ње ни дио во да је онај дио во да ко ји је ни жи од
окол них обје ка та или шу ме уз ко ри дор во да и

ал) ко ри дор во да је про стор у ра спо ни ма оиви чен про -
јек ци јом уже та или СКС-а у хо ри зон тал ној рав ни при тем -
пе ра ту ри уже та или СКС-а од 40 °С за јед но са при ти ском
вје тра.

Члан 4.
За из град њу во до ва ни је до зво ље но ко ри шће ње јед но -

жич них про вод ни ка.

Члан 5.
На под руч ју гдје по сто ји опа сност од по жа ра, опа сност

од до ди ра и по тре ба за сма ње њем про сје ка шу ме или ра -
сти ња во до ви се гра де СКС-ом.

II - ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ВРИ ЈЕД НО СТИ ОБ ЛЕ ДА, 
ПРИ ТИ СКА ВЈЕ ТРА И КО Е ФИ ЦИ ЈЕН ТА 

ДЕЈ СТВА ВЈЕ ТРА

Члан 6.
(1) Ври јед ност об ле да од ре ђу је се за по врат ни пе ри од

од пет го ди на.
(2) Ври јед ност об ле да не мо же би ти ма ња од:
а) 0,5 daN/m за ужад и
б) 1,0 daN/m за СКС, осим ако се вод гра ди на под ручју

гдjе се об ле ђи ва ње еви дент но не по ја вљу је.

Члан 7.
(1) Ври јед ност при ти ска вје тра од ре ђу је се за по врат ни

пе ри од од пет го ди на, за ви син ску зо ну од 0 m до 15 m.
(2) Ври јед ност при ти ска вје тра мо же се сма њи ти до

70% ври јед но сти при ти ска вје тра од ре ђе ног у ста ву 1. овог
чла на за за кло ње не ди је ло ве во да и за тра су во да ко ја се
на ла зи у ло кал но ге о граф ски за кло ње ном под руч ју, као и
за тра су во да ко ја се на ла зи у прав цу нај че шћих вје тро ва.

(3) Ври јед ност при ти ска вје тра не мо же би ти ма ња од
50 daN/m².

Члан 8.
Ври јед ност ко е фи ци јен та деј ства вје тра за раз ли чи те

об ли ке упо ри шта, од но сно сту бо ва тре ба да из но си:
а) 1,4 за сту бо ве че тво ро у га о ног пре сје ка,
б) 1 за сту бо ве по ли го нал ног пре сје ка,
в) 0,7 за сту бо ве окру глог пре сје ка,
г) 2 за два сту ба че твр та стог пре сје ка, за вје тар у прав -

цу рав ни ко ја про ла зи кроз обје осе сту бо ва (ако је раз мак
осе ма њи од дво стру ке стра не пре сје ка),

д) 1 за два сту ба окру глог пре сје ка, за вје тар у прав цу
рав ни ко ја про ла зи кроз обје осе сту бо ва (ако је раз мак оса
ма њи од дво стру ког преч ни ка),

ђ) 1,4 за ре шет ка сте сту бо ве од про фи ла у рав ни,
е) 1,1 за ре шет ка сте сту бо ве од ци је ви у рав ни,
ж) 2,6 за ре шет ка сте сту бо ве од про фи ла че тво ро у га о -

ног пре сје ка,
з) 2 за ре шет ка сте сту бо ве од ци је ви, че тво ро у га о ног

пре сје ка и
и) 2,8 за ре шет ка сте сту бо ве од про фи ла, тро у га о ног

пре сје ка.

III - ОП ШТИ УСЛО ВИ ЗА УЖАД И ОПРЕ МУ 

Члан 9.
(1) Кон струк ци ја ужа ди утвр ђе на је од го ва ра ју ћим бо -

сан ско хер це го вач ким стан дар ди ма.
(2) Ра чун ски пре сјек уже та од ре ђу је се пре ма про пи су

о тех нич ким нор ма ти ви ма за за шти ту ни ско на пон ских
мре жа и при па да ју ћих тран сфор ма тор ских ста ни ца.

(3) Ври јед ност нор мал ног до зво ље ног на пре за ња од ре -
ђу је се пре ма про пи су о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град -
њу над зем них елек тро е нер гет ских во до ва на зив ног на по на
од 1 kV до 400 kV.

Члан 10.
Ужад се на ста вља ју спој ни цом ко ја мо ра би ти од ма те -

ри ја ла и об ли ка ко ји не сма њу ју ме ха нич ке и елек трич не
ка рак те ри сти ке уже та, а спој за јед но са спој ни цом мо ра да
има си лу ки да ња ко ја ни је ма ња од си ле ки да ња уже та.

Члан 11.
(1) Изо ла то ри за при хва та ње ужа ди мо ра ју да има ју си -

лу сло ма 2,5 пу та ве ћу од оче ки ва ног оп те ре ће ња.
(2) Но са чи изо ла то ра мо ра ју да има ју си лу сло ма 2 пу -

та ве ћу од оче ки ва ног оп те ре ће ња.

Члан 12.
(1) Уже се при хва та опре мом од истог ма те ри ја ла или

од ма те ри ја ла ко ји од го ва ра ма те ри ја лу спо ља шњег сло ја
уже та.

(2) Ако се за но се ће при хва та ње уже та ко ри сти жи ца,
она не мо же има ти преч ник ма њи од 1,5 mm.

(3) Ако се за те зно при хва та ње уже та вр ши ом чом, уже
се мо ра за тва ра ти од го ва ра ју ћом за вр шном спој ни цом.

Члан 13.
(1) Ври јед ност раз ма ка D у сре ди ни ра спо на из ра чу на -

ва се пре ма сље де ћем обра сцу:
D = 3 √ f  [cm]

гдје је f  угиб у сре ди ни ра спо на уже та са ве ћим уги бом од
два по сма тра на, из ра жен у цен ти ме три ма.

(2) Ври јед ност раз ма ка у сре ди ни ра спо на не мо же би -
ти ма ња од ври јед но сти да тих у Та бе ли 1.

Та бе ла 1.
Нај ма ње ври јед но сти раз ма ка у сре ди ни 

ра спо на, у цен ти ме три ма 
за рас по ред ужа ди за ду жи ну ра спо на

до укљу чи во пре ко 45 m 
45 m

вер ти ка лан 40 60
кос и хо ри зон та лан 30 40

IV - ОП ШТИ УСЛО ВИ ЗА СА МО НО СЕ ЋИ 
КА БЛОВ СКИ СНОП И ОПРЕ МУ 

Члан 14.
(1) Кон струк ци ја СКС-а утвр ђе на је од го ва ра ју ћим бо -

сан ско хер це го вач ким стан дар ди ма.
(2) Код СКС-а са но се ћим уже том нај ве ће ра чун ско на -

пре за ње но се ћег уже та не мо же да бу де ве ће од 8 daN/mm².
(3) Код СКС-а без но се ћег уже та нај ве ће ра чун ско на -

пре за ње ужа ди не мо же да бу де ве ће од 4 daN/mm².

Члан 15.
(1) На ста вља ње но се ћег уже та СКС-а са но се ћим уже -

том или ужа ди СКС-а без но се ћег уже та вр ши се спој ни -
цом ко ја је од ма те ри ја ла и об ли ка ко ји не сма њу ју ме ха -
нич ке и елек трич не ка рак те ри сти ке уже та, а спој за јед но са
спој ни цом мо ра да има си лу ки да ња ко ја ни је ма ња од си -
ле ки да ња уже та.

(2) На ста вља ње фа зних про вод ни ка СКС-а са но се ћим
уже том вр ши се спој ни цом ко ја обез бје ђу је до бру струј ну
про во дљи вост.

(3) Спој ни це за про вод ни ке СКС-а тре ба да има ју изо -
ла ци ју ко ја од го во ра сте пе ну изо ла ци је на зив ног на по на
1000 V.

Члан 16.
(1) Опре ма за при хва та ње и спој на опре ма СКС-а мо -

рају би ти от пор не на ат мос фер ске ути ца је и мо рају спри је -
чи ти да то ком вре ме на до ђе до ха ба ња изо ла ци је СКС-а.
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(2) Опре ма за при хва та ње СКС-а са но се ћим уже том
има си лу по пу шта ња нај ма ње 1,5 пу та ве ћу од оче ки ва ног
оп те ре ће ња опре ме, а нај ви ше 1,5 пу та ве ћу од оче ки ва ног
оп те ре ће ња од но сног упо ри шта.

(3) Опре ма за при хва та ње СКС-а без но се ћег уже та има
си лу по пу шта ња ве ћу од оче ки ва ног оп те ре ће ња опре ме, а
ма њу од оче ки ва ног оп те ре ће ња од но сног упо ри шта.

(4) Опре ма за при хва та ње СКС-а при скре та њу тра се
во да по ста вља се та ко да спри је чи да то ком вре ме на до ђе
до ха ба ња изо ла ци је СКС-а.

V - ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ВРИ ЈЕД НО СТИ ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА
УПО РИ ШТА

Члан 17.
(1) Од ре ђи ва ње ври јед но сти оп те ре ће ња упо ри шта вр -

ши се од ре ђи ва њем оп те ре ће ња еле ме на та упо ри шта, а
пре ма на мје ни упо ри шта у во ду и оче ки ва ном оп те ре ће њу.

(2) При од ре ђи ва њу ври јед но сти оче ки ва ног оп те ре ће -
ња не узи ма се у об зир оп те ре ће ње упо ри шта на тор зи ју,
до дат но оп те ре ће ње од об ле ђи ва ња опре ме упо ри шта, као
и до дат но оп те ре ће ње од при ти ска вје тра на опре му упо ри -
шта.

Члан 18.
Од ре ђи ва ње ври јед но сти оп те ре ће ња тру па и гла ве

упо ри шта вр ши се пре ма нај те жем од сље де ћих оче ки ва -
них оп те ре ће ња, и то:

а) до дат ног оп те ре ће ња од при ти ска вје тра на упо ри -
ште за јед но са до дат ним оп те ре ће њем од при ти ска вје тра
на про вод ни ке без ика квих ре дук ци ја с об зи ром на на пад -
ни угао вје тра,

б) ре зул тан те оп те ре ће ња нај ве ћих ра чун ских си ла
про вод ни ка свих пра ва ца и

в) 2/3 нај ве ће ра чун ске си ле про вод ни ка нај оп те ре ће -
ни јег прав ца са за те зним при хва та њем про вод ни ка.

Члан 19.
Од ре ђи ва ње ври јед но сти оп те ре ће ња кон зо ла за ужад

вр ши се пре ма те жем од сље де ћих оче ки ва них оп те ре ће ња,
и то:

а) оп те ре ће ња од ма се опре ме, оп те ре ће ња од ма се
ужа ди и до дат ног оп те ре ће ња од об ле ђи ва ња ужа ди и

б) ре зул тан те оп те ре ће ња нај ве ћих ра чун ских си ла
ужа ди свих пра ва ца.

Члан 20.
Од ре ђи ва ње ври јед но сти оп те ре ће ња за но са че изо ла -

то ра и изо ла то ре вр ши се пре ма те жем од сље де ћих оче ки -
ва них оп те ре ће ња, и то:

а) до дат ног оп те ре ће ња од при ти ска вје тра на уже и
б) ре зул тан те оп те ре ће ња нај ве ће ра чун ске си ле уже та.

Члан 21.
Од ре ђи ва ње ври јед но сти оп те ре ће ња за кон зо ле и

опре му за при хва та ње СКС-а вр ши се пре ма нај те жем од
сље де ћих оче ки ва них оп те ре ће ња, и то:

а) до дат ног оп те ре ће ња од при ти ска вје тра на СКС,
б) оп те ре ће ња од ма се СКС-а и до дат ног оп те ре ће ња од

об ле ђи ва ња СКС-а и
в) ре зул тан те оп те ре ће ња нај ве ћих ра чун ских си ла

СКС-а.

VI - УЗЕ МЉЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ОД ПРЕ НА ПО НА, 
СИ ГУР НО СНА ВИ СИ НА И СИ ГУР НО СНА 

УДА ЉЕ НОСТ

Члан 22.
Узе мље ње и за шти та од пре на по на из во ди се пре ма

про пи су о тех нич ким нор ма ти ви ма за за шти ту ни ско на -
пон ских мре жа и при па да ју ћих тран сфор ма тор ских ста ни -
ца и про пи су о тех нич ким нор ма ти ви ма за за шти ту елек -
тро е нер гет ских по стро је ња од пре на по на.

Члан 23.
(1) Ако овим пра вил ни ком ни су про пи са не ври јед но -

сти си гур но сне ви си не и си гур но сне уда ље но сти за укр -
шта ње, при бли жа ва ње и па ра лел но во ђе ње во до ва са СКС-
ом, во до ви се по ста вља ју та ко да је обез би је ђе но да то ком
вре ме на не до ђе до ха ба ња изо ла ци је СКС-а.

(2) Ако овим пра вил ни ком ни су про пи са не ври јед но -
сти си гур но сне уда ље но сти за укр шта ње, при бли жа ва ње и
па ра лел но во ђе ње во до ва са ужа ди ма, узи ма се од го ва ра ју -
ћа ври јед ност си гур но сне ви си не.

Члан 24.
(1) Из над мје ста не при сту пач них за во зи ла си гур но сна

ви си на из но си 4,0 m. 
(2) Сту бо ви се мо гу по ста ви ти не по сред но на мје ста

не при сту пач на за во зи ла.

Члан 25.
(1) Из над мје ста при сту пач них за во зи ла (нпр. на се ље -

них мjеста, по ља пре ко ко јих има пољ ских пу те ва, ли ва да
и шум ских пу те ва и слич но) си гур но сна ви си на из но си 5,0
m.

(2) Код укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе -
ња сту бо ви се мо гу по ста вља ти уз са му иви цу пољ ског или
шум ског пу та.

Члан 26.
(1) Из над жи ча них мре жа (нпр. у по љи ма за си ја ним

хме љом, ви но гра ди ма, воћ ња ци ма и сл.) или ме тал них
огра да си гур но сна ви си на за во до ве са ужа ди ма из но си
1,25 m.

(2) При ли ком укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел -
ног во ђе ња сту бо ви се мо гу по ста ви ти уз са му иви цу жи -
ча них мре жа или ме тал них огра да.

Члан 27.
(1) За ули це у на се ље ним мје сти ма или гра до ви ма си -

гур но сна ви си на из над тро то а ра из но си 5,0 m, а из над ко -
ло во за или кол ског ула за 6,0 m.

(2) При ли ком укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел -
ног во ђе ња сту бо ви се мо гу по ста вља ти уз са му иви цу ко -
ло во за или кол ског ула за.

Члан 28. 
(1) Из над згра да са ла ко за па љи вим кро вом, по фа са да -

ма згра да и ис под до ње иви це про зо ра и спољ них вра та ни -
је до зво ље но гра ђе ње во до ва са ужа ди ма. 

(2) Ни је до зво ље но гра ђе ње во до ва са СКС-ом из над
дим ња ка и вен ти ла ци о них отво ра згра да.

(3) За не при сту пач не ди је ло ве згра да (нпр. кров ко си не
ве ће од 15° и слич но) си гур но сна ви си на из над сље ме на
кро ва из но си 0,4 m, а си гур но сна уда ље ност за во до ве са
ужа ди ма из но си 0,25 m.

(4) Из над при сту пач них ди је ло ва згра да (нпр. те ра се,
бал ко ни, рав ни или ко си кров ко си не до 15° и слич но) си -
гур но сна ви си на мо ра да из но си 2,5 m, а си гур но сна уда -
ље ност за во до ве са ужа ди ма из но си 1,25 m.

(5) За про зо ре и спољ на вра та из над гор ње иви це си -
гур но сна ви си на за во до ве са ужа ди ма из но си 0,4 m, а од
отво ра си гур но сна уда ље ност за во до ве из но си 1,25 m.

(6) За кров не про зо ре из над по да про сто ри је си гур -
носна ви си на за во до ве са ужа ди ма из но си 2,5 m, а од про -
сто ра отва ра ња про зо ра си гур но сна уда ље ност за во до ве
изно си 0,4 m.

(7) Из над дим ња ка и вен ти ла ци о них отво ра си гур но -
сна ви си на за во до ве са ужа ди ма из но си 2,5 m, боч но из над
отво ра си гур но сна уда ље ност за во до ве из но си 0,8 m, а
боч но ис под отво ра 1,25 m. За дим ња ке и вен ти ла ци о не
отво ре при чи јем чи шће њу ни је мо гу ће ала том за чи шће ње
до дир ну ти про вод ни ке боч но из над отво ра си гур но сна
уда ље ност за во до ве из но си 0,4 m, а боч но ис под отво ра
0,2 m.
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Члан 29.
(1) Из над сто го ва, су ша ра, сjењака, ам ба ра или ко ше ва

гра ђе ње во до ва са ужа ди ма ни је до зво ље но.
(2) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са

сто гом, су ша ром, сје ња ком, ам ба ром или ко шем хо ри зон -
тал на си гур но сна уда ље ност за вод са ужа ди ма мо ра да
има ври јед ност ко ја је јед на ка ви си ни упо ри шта уве ћа ној
за 3,0 m, а нај ма ње 10,0 m.

(3) При ли ком укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел -
ног во ђе ња са сто гом, су ша ром, сје ња ком, ам ба ром или ко -
шем ври јед но сти си гур но сне ви си не и си гур но сне уда ље -
но сти за вод са СКС-ом мо ра ју би ти јед на ке ври јед но сти -
ма си гур но сне ви си не и си гур но сне уда ље но сти од ре ђе не
у чла ну 28. овог пра вил ни ка.

Члан 30.
(1) Гра ђе ње во до ва са ужа ди ма из над или ис под ан те на

те ле ви зиј ских при јем ни ка, ра ди о фон ских при јем ни ка или
ра дио-при мо пре дај ни ка ни је до зво ље но.

(2) Из над ан те на те ле ви зиј ских при јем ни ка, ра ди о фон -
ских при јем ни ка или ра дио-при мо пре дај ни ка си гур но сна
ви си на за во до ве са СКС-ом из но си 1,0 m, а си гур но сна
уда ље ност за во до ве са ужа ди ма 1,0 m.

Члан 31.
Код укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња

са гро мо бран ским ин ста ла ци ја ма вод мо ра да бу де из гра ђен
пре ма про пи су о тех нич ким нор ма ти ви ма за гро мо бра не.

Члан 32.
(1) Ни је до зво ље но гра ђе ње во до ва из над спорт ских

обје ка та, стре ли шта, дјеч јих игра ли шта, школ ских дво ри -
шта, јав них ку па ли шта, кам по ва, ски ја шких ста за, пи ја ца,
ва ша ри шта, же ље знич ких или ауто бу ских ста ни ца (осим
за ста ја ли шта), гро ба ља и обје ка та у ко ји ма се на ла зи ла ко
за па љив ма те ри јал (нпр. бен зин, уље, екс пло зив, гас и
слич но).

(2) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са
спорт ским објек том, стре ли штем, дјеч јим игра ли штем,
школ ским дво ри штем, јав ним ку па ли штем, кам пом, ски ја -
шком ста зом, пи ја цом, ва ша ри штем, же ље знич ком или
ауто бу ском ста ни цом, гро бљем и објек том у ко ме се на ла -
зи ла ко за па љив ма те ри јал хо ри зон тал на си гур но сна уда -
ље ност мо ра да има ври јед ност ко ја је јед на ка ви си ни упо -
ри шта уве ћа ној за 3,0 m, а нај ма ње 10,0 m.

Члан 33.
(1) Си гур но сна ви си на за во до ве са ужа ди ма из над ди -

је ло ва др ве ћа из но си 0,5 m до 1,0 m.
(2) При из град њи во да са СКС-ом кроз шу му или парк

ни је до зво ље но ко ри шће ње др ве ћа за при хва та ње СКС-а.
(3) Во до ви из гра ђе ни са СКС-ом из над ди је ло ва др ве ћа

по ста вља ју се, а гра не др ве ћа ре дов ним про сје ком шу ме
одр жа ва ју на тај на чин да се обез би је ди да то ком вре ме на
не до ђе до ха ба ња изо ла ци је СКС-а.

Члан 34.
(1) Гра ђе ње во до ва из над ауто-пу те ва ни је до зво ље но.
(2) Из над ма ги страл них, ре ги о нал них, ло кал них или

при ла зних пу те ва ко ји се ко ри сте као пу те ви за јав ну упо -
тре бу си гур но сна ви си на из но си 6,0 m.

(3) При ли ком укр шта ња са ма ги страл ним, ре ги о нал -
ним, ло кал ним или при ла зним пу тем сту бо ви се мо гу по -
ста вља ти уз са му иви цу пут ног по ја са.

(4) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са
пут ним по ја сом хо ри зон тал на си гур но сна уда ље ност из но -
си 2,0 m.

Члан 35.
(1) Из над кон такт ног во да тро леј бу са или трам ва ја си -

гур но сна ви си на из но си 1,5 m, а од сло бод ног про фи ла
тро леј бу са или трам ва ја си гур но сна уда ље ност из но си
1,25 m.

(2) Укр шта ње во да са СКС-ом са кон такт ним во дом
тро леј бу са или трам ва ја мо же се из ве сти при хва та њем
про вод ни ка на за јед нич ком упо ри шту.

(3) При хва та ње про вод ни ка во да са СКС-ом и кон такт -
ног во да тро леј бу са или трам ва ја на за јед нич ким упо ри шти -
ма или упо ри шту мо гу ће је из вр ши ти под усло ви ма ако:

а) си гур но сна уда ље ност од кон такт ног во да из но си 1,5
m и

б) си гур но сна уда ље ност од сло бод ног про фи ла тро леј -
бу са или трам ва ја из но си 1,25 m.

(4) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са
сло бод ним про фи лом тро леј бу са или трам ва ја хо ри зон тал -
на си гур но сна уда ље ност из но си 1,25 m.

Члан 36.
(1) За укр шта ње, при бли жа ва ње, па ра лел но во ђе ње и

при хва та ње на за јед нич ким упо ри шти ма или упо ри шту
про вод ни ка во до ва са ви со ко на пон ским во дом при мје њу ју
се од ред бе про пи са о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу
над зем них елек тро е нер гет ских во до ва на зив ног на по на од
1 kV до 400 kV, ако овим пра вил ни ком ни је дру га чи је од ре -
ђе но.

(2) Из над или ис под про вод ни ка ви со ко на пон ског над -
зем ног во да на зив ног на по на из над 45 kV ни је до зво ље но
гра ђе ње во до ва.

(3) При ли ком укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел -
ног во ђе ња са ко ри до ром ви со ко на пон ског над зем ног во да
упо ри шта се мо гу по ста вља ти уз са му иви цу ко ри до ра.

(4) Укр шта ње во да са ви со ко на пон ским над зем ним во -
дом на зив ног на по на до 45 kV мо же се из ве сти при хва та -
њем про вод ни ка на за јед нич ком упо ри шту.

(5) При хва та ње про вод ни ка во да и ви со ко на пон ског
над зем ног во да на зив ног на по на до 45 kV за јед нич ким
упо ри шти ма или упо ри шту мо гу ће је из вр ши ти под усло -
ви ма ако:

а) су про вод ни ци во да ис под про вод ни ка ви со ко на пон -
ског над зем ног во да,

б) је у гла ви упо ри шта си гур но сна ви си на то ли ка да се
омо гу ћи рад на опре ми упо ри шта во да у бли зи ни ви со ког
на по на, али не ма ња од си гур но сног раз ма ка од ре ђе ног за
ви со ки на пон пре ма про пи су о тех нич ким нор ма ти ви ма за
из град њу над зем них елек тро е нер гет ских во до ва на зив ног
на по на од 1 kV до 400 kV и

в) је у сре ди ни ра спо на си гур но сна ви си на јед на ка
разма ку у сре ди ни ра спо на од ре ђе ног за вер ти кал ни рас по -
ред про вод ни ка за ви со ко на пон ски над зем ни вод пре ма про -
пи су о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над зем них
елек тро е нер гет ских во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 400
kV.

(6) При ли ком при хва та ња про вод ни ка во да и ви со ко на -
пон ског над зем ног во да на зив ног на по на до 45 kV на за јед -
нич ким упо ри шти ма или упо ри шту ко ри сте се изо ла то ри
ви со ко на пон ског над зем ног во да без по ве ћа не ме ха нич ке и
елек трич не си гур но сти.

Члан 37.
(1) Из над или ис под про вод ни ка во да си гур но сна ви си -

на за во до ве из но си 1,0 m, а си гур но сна уда ље ност 0,5 m.
(2) При ли ком укр шта ња, при бли жа ва ња или па ра лел -

ног во ђе ња са ко ри до ром во да сту бо ви се мо гу по ста вља ти
уз са му иви цу ко ри до ра.

(3) Укр шта ње два во да мо же се из ве сти при хва та њем
про вод ни ка на за јед нич ким упо ри шти ма.

(4) При хва та ње про вод ни ка два во да на за јед нич ким
упо ри шти ма или упо ри шту мо гу ће је из вр ши ти под усло -
ви ма ако:

а) је у гла ви сту ба си гур но сна ви си на 0,3 m,
б) је у гла ви сту ба си гур но сна уда ље ност јед на ка ври -

јед но сти си гур но сног раз ма ка и
в) је у сре ди ни ра спо на си гур но сна ви си на за вод са

ужа ди ма јед на ка раз ма ку у сре ди ни ра спо на од ре ђе ног за
вер ти кал ни рас по ред про вод ни ка.
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Члан 38.
(1) Из над или ис под про вод ни ка те ле ко му ни ка ци о ног

над зем ног во да си гур но сна ви си на за вод са СКС-ом из но -
си 0,5 m, а си гур но сна уда ље ност 1,5 m.

(2) Из над или ис под изо ло ва них про вод ни ка те ле ко му -
ни ка ци о ног над зем ног во да си гур но сна ви си на за вод са
ужа ди ма из но си 0,5 m, а си гур но сна уда ље ност 1,5 m.

(3) Из над или ис под не и зо ло ва них про вод ни ка те ле ко -
му ни ка ци о ног над зем ног во да ни је до зво ље но гра ђе ње во -
да са ужа ди ма.

(4) При ли ком укр шта ња са те ле ко му ни ка ци о ним над -
зем ним во дом сту бо ви се мо гу по ста вља ти уз са му иви цу
ко ри до ра.

(5) Укр шта ње во да са те ле ко му ни ка ци о ним над зем ним
во дом са изо ло ва ним про вод ни ци ма мо же се из ве сти при -
хва та њем про вод ни ка на за јед нич ким упо ри шти ма.

(6) При хва та ње про вод ни ка во да и изо ло ва них про вод -
ни ка те ле ко му ни ка ци о ног над зем ног во да на за јед нич ким
упо ри шти ма или упо ри шту мо гу ће је из вр ши ти под усло -
ви ма ако:

а) су про вод ни ци во да из над изо ло ва них про вод ни ка
те ле ко му ни ка ци о ног над зем ног во да,

б) је у гла ви сту ба си гур но сна ви си на то ли ка да се омо -
гу ћи рад на опре ми упо ри шта те ле ко му ни ка ци о ног во да у
бли зи ни ни ског на по на, али не ма ња од 1,0 m ако су про -
вод ни ци во да ужад, од но сно 0,5 m ка да су СКС и

в) ако је у сре ди ни ра спо на си гур но сна ви си на јед на ка
раз ма ку у сре ди ни ра спо на од ре ђе ног за вер ти кал ни рас по -
ред про вод ни ка за вод са ужа ди ма.

(7) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са
те ле ко му ни ка ци о ним над зем ним во дом хо ри зон тал на си -
гур но сна уда ље ност за вод са ужа ди ма мо ра да има ври јед -
ност ко ја је јед на ка ви си ни упо ри шта уве ћа ној за 3,0 m,
али не ма ња од 10,0 m, а за вод са СКС-ом 1,0 m.

Члан 39.
Ако се те ле ко му ни ка ци о ни под зем ни вод при бли жа ва

те ме љу сту ба во да, хо ри зон тал на си гур но сна уда ље ност
из но си 0,8 m, а ако је те ле ко му ни ка ци о ни под зем ни вод
ме ха нич ки за шти ћен, из но си 0,3 m.

Члан 40.
(1) Из над нај ви шег во до ста ја ри је ка на ко ји ма је мо гу -

ће спла ва ре ње си гур но сна ви си на из но си 7,0 m.
(2) Из над гор ње иви це на си па ка на ла за на вод ња ва ње

или од вод ња ва ње си гур но сна ви си на из но си 6,0 m.

Члан 41.
Ни је до зво ље но гра ђе ње во до ва са ужа ди ма ис под и по

кон струк ци ји мо ста.

Члан 42.
(1) Гра ђе ње во до ва са ужа ди ма из над жи ча ра ни је до -

зво ље но.
(2) Из над или ис под сло бод ног про фи ла жи ча ре си гур -

но сна ви си на из но си 3,0 m.
(3) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са

сло бод ним про фи лом жи ча ре хо ри зон тал на си гур но сна
уда ље ност мо ра да има ври јед ност ко ја је јед на ка ви си ни
упо ри шта уве ћа ној за 3,0 m, а нај ма ње 10,0 m.

Члан 43.
(1) Из над или ис под га со во да, наф то во да, па ро во да и

слич но ни је до зво ље но гра ђе ње во до ва са ужа ди ма.
(2) Из над сло бод ног про фи ла га со во да, наф то во да, па -

ро во да и слич но си гур но сна ви си на за во до ве са СКС-ом
из но си 2,5 m.

(3) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са
сло бод ним про фи лом га со во да, наф то во да, па ро во да и
слич но, хо ри зон тал на си гур но сна уда ље ност за во до ве са
СКС-ом из но си 2,5 m, а за во до ве са ужа ди ма мо ра да има
ври јед ност ко ја је јед на ка ви си ни сту ба уве ћа ној за 3,0 m,
а нај ма ње 10,0 m.

Члан 44.
(1) Из град ња во до ва из над же ље знич ких или ин ду -

стриј ских пру га ни је до зво ље на.
(2) Код укр шта ња са же ље знич ком или ин ду стриј ском

пру гом сту бо ви се мо гу по ста вља ти уза са му иви цу пру -
жног по ја са.

(3) При ли ком при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња са
сло бод ним про фи лом же ље знич ке или ин ду стриј ске пру ге
хо ри зон тал на си гур но сна уда ље ност мо ра да има ври јед -
ност ко ја је јед на ка ви си ни сту бо ва уве ћа на за 3,0 m, а нај -
ма ње 10,0 m.

VII - ДИ МЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ, УСИ ДРЕ ЊЕ И ТЕ МЕ ЉИ
УПО РИ ШТА

Члан 45.
(1) Ако овим пра вил ни ком ни је дру га чи је од ре ђе но,

упо ри шта се ди мен зи о ни шу пре ма про пи су о тех нич ким
нор ма ти ви ма за из град њу над зем них елек тро е нер гет ских
во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 400 kV.

(2) Упо ри шта се ди мен зи о ни шу на осно ву оче ки ва ног
оп те ре ће ња од ре ђе ног у чл. 17, 18, 19, 20. и 21. овог пра -
вил ни ка, а упо ри шта ко ја има ју ви ше рав ни си ме три је ди -
мен зи о ни шу се за сва ку ра ван си ме три је.

(3) Преч ник др ве ног сту ба на та њем кра ју не мо же би -
ти ма њи од сље де ћих ври јед но сти:

а) 13 cm за јед но стру ка и под у пр та упо ри шта,
б) 12 cm за А-упо ри шта и дво стру ка упо ри шта и
в) 12 cm за упо ри шта за при кључ ке.

Члан 46.
За уси дре ње упо ри шта при мје њу ју се од ред бе про пи са

о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над зем них елек тро -
е нер гет ских во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 400 kV.

Члан 47.
За те ме ље упо ри шта при мје њу ју се од ред бе про пи са о

тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над зем них елек тро е -
нер гет ских во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 400 kV.

VI II - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 48.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је при мје на

Пра вил ни ка о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу ни ско -
на пон ских над зем них во до ва (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
6/92).

Члан 49.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 05.05/312-445/11 
12. ју ла 2011. го ди не  Министар,
Ба ња Лу ка Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.

1628
На осно ву чла на 38. став 1. тач ка б) За ко на о по ли циј -

ским слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 43/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДО ДАТ НОМ АН ГА ЖО ВА ЊУ ПО ЛИ ЦИЈ СКИХ 
СЛУ ЖБЕ НИ КА МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ 

ПО СЛО ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу ју се до дат но ан га жо ва ње по -

ли циј ских слу жбе ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло -
ва (у да љем тек сту: Ми ни стар ство), ак тив но сти ко је су не -
спо ји ве са ста ту сом по ли циј ског слу жбе ни ка, као и слу ча -
је ви у ко ји ма се мо же да ти одо бре ње по ли циј ском слу жбе -
ни ку да оба вља до дат ну ак тив ност.
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