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2) уз уважавање нормативно-правног и техничко-ор-

ганизационог оквира за успостављање система књиго-
водства и рачуноводства, финансијског извјештавања, 
консолидације података и вођење регистара у Републици 
Српској;

3) поштујући принципе:
- потпуности,
- ажурности,
- хронолошког реда,
- могућности провјере,
- јасности,
- материјалне исправности и
- економичности.
(2) Финансијске информације припремљене за потребе 

овлашћених екстерних корисника не смију садржавати по-
вјерљиве и/или личне податке.

Члан 8.
(1) Изузетно од члана 7. став 1. овог правилника, на 

захтјев овлашћеног екстерног корисника, финансијске 
информације могу се презентовати у форми захтијеваног 
извјештаја према међународно признатим стандардима ма-
кроекономских статистичких система.

(2) Припрема информација из става 1. овог члана врши 
се кроз поступак превођења података припремљених у 
складу са важећим рачуноводственим прописима Републи-
ке Српске на оквир, концепте и класификације прописа-
не методологијама међународно признатих статистичких 
стандарда.

Члан 9.
(1) Сагласност на финансијске информације при-

премљене за потребе овлашћеног екстерног корисника 
даје министар финансија или лице по његовом овла-
шћењу.

(2) Министарство финансијске информације доставља 
овлашћеном екстерном кориснику у материјалној и/или 
електронској форми на договорену адресу, осим уколико су 
тражене информације презентоване на интернету.

(3) Ако су информације доступне на интернету, Ми-
нистарство обавјештава овлашћеног екстерног корисника о 
интернет адреси на којој се информације налазе.

(4) Листу докумената, извјештаја и информација фи-
нансијског карактера које Министарство објављује на Пор-
талу Владе Републике Српске доноси министар.

Члан 10.
Екстерни корисници који у складу са чланом 4. овог 

правилника немају статус овлашћеног екстерног корисни-
ка право на приступ финансијским информацијама које 
су под контролом Министарства остварују у складу са 
Законом о слободи приступа информацијама у Републици 
Српској.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-2677/2014
4. новембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

1739
На основу члана 6. став 1. тачка б) Закона о техничким 

прописима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
индустрије, енергетике и рударства, 11.11.2014. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМИЈЕЊЕНОЈ ЗА 

УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које је потреб-

но да испуњава електрична опрема намијењена за употребу 
у оквиру одређених граница напона прије њеног стављања 
на тржиште или у употребу, ради заштите здравља и бе-
збједности корисника опреме, поступак оцјењивања уса-
глашености електричне опреме намијењене за употребу у 
оквиру одређених граница напона, услови које су обавезна 
да испуне тијела за оцјењивање усаглашености и поступак 
њиховог именовања, као и знак и начин оцјењивања уса-
глашености електричне опреме намијењене за употребу у 
оквиру одређених граница напона.

Члан 2.
Електрична опрема намијењена за употребу у оквиру 

одређених граница напона (у даљем тексту: електрична 
опрема), у смислу овог правилника, јесте свака опрема на-
мијењена за употребу у границама напона између 50 V и 
1000 V за наизмјеничну струју и између 75 V и 1500 V за 
једносмјерну струју.

Члан 3.
Одредбе овог правилника примјењују се и на компонен-

те електричне опреме ако те компоненте самостално пред-
стављају електричну опрему и ако се као такве стављају на 
тржиште или се испоручују произвођачима ради уградње у 
другу електричну опрему.

Члан 4.
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
1) електричну опрему која се користи у експлозивној 

атмосфери,
2) електричну опрему која се користи у радиолошке и 

медицинске сврхе,
3) дијелове електричне опреме за лифтове за дизање 

терета и људи,
4) бројила електричне енергије,
5) прикључнице и утикаче за употребу у домаћинству,
6) уређаје за контролу електричних ограда,
7) радио-електричне сметње и
8) специјализовану електричну опрему за употребу на 

бродовима, авионима или жељезници која испуњава захтје-
ве за безбједност прописане од одговарајућих међународ-
них организација.

Члан 5.
Појмови употријебљени у овом правилнику имају зна-

чење дефинисано као у закону којим се уређује начин про-
писивања техничких захтjева за производе који се стављају 
на тржиште и доношење техничких прописа.

ГЛАВА II
ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 6.
(1) Електрична опрема ставља се на тржиште или упо-

требу ако испуњава битне захтјеве из овог правилника, 
ако је израђена у складу с добром инжењерском праксом у 
области безбједности која је на снази у Републици Српској 
и ако не угрожава безбједност људи, домаћих животиња 
или имовине, под условом да је исправно уграђена, одржа-
вана и да се користи за предвиђену намјену.

(2) Добра инжењерска пракса из става 1. овог члана 
је потврђено (верификовано) рјешење из праксе у вези са 
пројектовањем, израдом и монтажом одређене електричне 
опреме чијом примјеном се постиже да та опрема испуњава 
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захтјеве за безбједност, ако се она користи у складу са пре-
двиђеном намјеном.

(3) Битни захтјеви за остваривање циљева безбједности 
из става 1. овог члана садржани су у Прилогу 1. овог пра-
вилника, који чини његов саставни дио.

Члан 7.
Електроенергетски субјекти који у смислу закона којим 

се уређује област електроенергетике обављају дистрибуци-
ју и испоруку електричне енергије не могу корисницима 
електричне опреме постављати строже захтјеве за безбјед-
ност електричне опреме за прикључивање на мрежу или за 
испоруку електричне енергије од оних који су прописани у 
Прилогу 1. овог правилника.

Члан 8.
(1) Сматра се да електрична опрема испуњава захтје-

ве за безбједност из Прилога 1. овог правилника ако је 
израђена у складу са босанскохерцеговачким стандардима 
(у даљем тексту: BАS стандарди) за електричну опрему, 
којим су преузети одговарајући хармонизовани европски 
стандарди (ЕN).

(2) Министарство индустрије, енергетике и рударства 
(у даљем тексту: Министарство) и Републички завод за 
стандардизацију и метрологију Републике Српске (у даљем 
тексту: Завод) на својим интернет страницама објављују 
листу стандарда из става 1. овог члана.

ГЛАВА III
ПОСТУПАК ОЦЈЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

1. Поступак оцјењивања усаглашености који спроводи 
произвођач

Члан 9.
(1) Оцјењивање усаглашености електричне опреме са 

битним захтјевима за остваривање циљева безбједности 
произвођач спроводи примјеном поступка интерне контро-
ле производње.

(2) Интерна контрола производње из става 1. овог чла-
на је поступак којим произвођач гарантује и изјављује да 
електрична опрема испуњава захтјеве прописане овим пра-
вилником.

(3) Произвођач је дужан да изради техничку документа-
цију која ће пратити електричну опрему.

(4) Техничка документација из става 3. овог правилни-
ка мора да омогући оцјењивање усаглашености електричне 
опреме са захтјевима из овог правилника.

(5) Документација из става 3. овог члана мора, у мјери 
која је потребна за оцјену усаглашености, да садржи по-
датке о пројектовању, изради и раду електричне опреме, а 
нарочито:

1) општи опис електричне опреме,
2) идејни пројекат, производне цртеже и шеме компо-

ненти, подсклопова, струјних кола и др.,
3) описе и објашњења потребна за разумијевање цртежа 

и шема из тачке 2) овог става, као и рада електричне опреме,
4) списак стандарда који су примијењени у цјелини или 

дјелимично, као и опис рјешења за постизање усаглаше-
ности са захтјевима овог правилника ако стандарди нису 
примијењени,

5) резултате прорачуна приликом пројектовања, извр-
шених испитивања и

6) извјештаје о испитивањима.

Члан 10.
(1) Права и обавезе произвођача или његовог овла-

шћеног заступника прописана су Законом о техничким 
прописима и Уредбом о спровођењу оцјењивања усагла-
шености и начину именовања тијела за оцјењивање уса-
глашености.

(2) Прије стављања електричне опреме на тржиште 
произвођач је дужан да:

1) осигура да је производ конструисан и произведен у 
складу са захтјевима утврђеним овим правилником,

2) изради техничку документацију у складу са чланом 
9. овог правилника,

3) спроведе или поднесе захтјев за оцјењивање усагла-
шености,

4) сачини декларацију о усаглашености у складу са 
одредбама овог правилника и

5) означи електричну опрему знаком усаглашености у 
складу са одредбама овог правилника.

Члан 11.
Произвођач или његов заступник дужан је да ориги-

нални примјерак декларације о усаглашености или њену 
фото-копију са преводом на један од службених језика 
у Републици Српској, ако електрична опрема није про-
изведена у Републици Српској, као и техничку доку-
ментацију, које морају бити на располагању и доступне 
надлежним инспекторима, чува најмање десет година 
послије датума када је та опрема посљедњи пут ставље-
на на тржиште.

2. Поступак оцјењивања усаглашености који спроводи 
именовано тијело

Члан 12.
(1) Тијело за оцјењивање усаглашености, у смислу овог 

правилника, јесте прaвнo лицe које спроводи оцјењивање 
усаглашености електричне опреме.

(2) Тијело за оцјењивање усаглашености електричне 
опреме обавезно је да испуни сљедеће услове:

1) да има стручно оспособљена запослена и друга ан-
гажована лица у овој области и обиму за које је тијело за 
оцјењивање усаглашености имeнoвaнo,

2) да обезбиједи потребну опрему и простор,
3) да обезбиједи независност и непристрасност у одно-

су на лица повезана са производом који је предмет оцјењи-
вања усаглашености,

4) да посједује акт о додјели акредитације прибављен 
у поступку акредитације код Института за акредитацију 
Босне и Херцеговине или неког другог међународно при-
знатог акредитационог тијела,

5) да има прописане процедуре за поступање са приго-
ворима на његов рад и донесене одлуке,

6) да обезбиједи чување пословне тајне и
7) да обезбиједи осигурање од одговорности за ште-

ту.

Члан 13.
(1) Министар индустрије, енергетике и рударства (у 

даљем тексту: министар) доноси рјешење о именовању ако 
тијело за оцјењивање усаглашености (у даљем тексту: име-
новано тијело) испуњава услове из члана 12. став 2. овог 
правилника.

(2) Рјешење о именовању обавезно садржи обим овла-
шћења именованог тијела у погледу обављања послова 
оцјењивања усаглашености електричне опреме и објављује 
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

(3) Рјешење о именовању тијела за оцјењивање усагла-
шености из става 1. овог члана доноси се са роком важења 
од пет година.

Члан 14.
(1) Ако Министарство утврди да именовано тијело 

више не испуњава прописане услове и не извршава своје 
обавезе, доноси рјешење којим се укида рјешење о имено-
вању и прије истека рока за који је издато.

(2) Рјешење из става 1. овог члана објављује се у “Слу-
жбеном гласнику Републике Српске”.

(3) Прије укидања рјешења из става 1. овог члана Ми-
нистарство може, узимајући у обзир значај недостатака у 
погледу испуњавања услова или извршавања обавеза, пи-
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смено да упозори именовано тијело о недостацима у погле-
ду испуњавања услова или извршавања обавеза и одреди 
рок за отклањање тих недостатака који не може бити дужи 
од 60 дана.

(4) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и против 
њега се може покренути управни спор пред надлежним су-
дом.

Члан 15.
(1) Министарство води регистар именованих тијела за 

оцјењивање усаглашености електричне опреме.
(2) Министарство је дужно да достави обавјештење о 

именовању тијела за оцјењивање усаглашености, као и о 
престанку именовања Заводу у року од 30 дана од дана име-
новања, односно престанка именовања.

(3) Обавјештење из става 2. овог члана садржи пословно 
име, односно назив и адресу именованог тијела за оцјењи-
вање усаглашености, период именовања и обим овлашћења 
именованог тијела за оцјењивање усаглашености.

Члан 16.
(1) Оцјењивање усаглашености од именованог тијела 

спроводи се на основу захтјева за оцјењивање усаглаше-
ности (у даљем тексту: захтјев) који именованом тијелу 
подноси произвођач, овлашћени заступник или увозник, а 
прије стављања електричне опреме на тржиште и/или упо-
требу.

(2) Захтјев из става 1. овог члана садржи:
1) пословно име, односно име или назив и адресу сје-

дишта подносиоца захтјева, односно произвођача или ње-
говог овлашћеног заступника и производног погона елек-
тричне опреме,

2) податке о лицу које је овлашћени заступник подно-
сиоца захтјева,

3) врсту, односно назив и опис производа који је пред-
мет оцјењивања усаглашености, као и обим захтијеваног 
оцјењивања усаглашености,

4) назив техничког прописа на основу кога се врши 
оцјењивање усаглашености, укључујући и број “Службе-
ног гласника Републике Српске” у којем је тај пропис 
објављен,

5) врсту техничке и друге документације потребне за 
оцјењивање усаглашености у складу са чланом 9. овог пра-
вилника која се прилаже уз захтјев,

6) податак о томе да ли је прије подношења захтјева вр-
шено оцјењивање усаглашености за исти производ и

7) потребан број узорака за испитивање.

Члан 17.
Именовано тијело може да спроведе или да учествује 

у поступку оцјењивања усаглашености електричне опреме 
са захтјевима из овог правилника и након што је та опрема 
стављена на тржиште и/или употребу ако постоји сумња да 
електрична опрема може да угрози безбједност људи, дома-
ћих животиња или имовине.

Члан 18.
(1) Именовано тијело прегледа, односно провјерава да 

ли је техничка документација из члана 9. овог правилника 
усаглашена са примијењеним BAS стандардима из области 
електричне опреме.

(2) Именовано тијело обавља потребне прегледе и 
испитивања ради утврђивања усаглашености електричне 
опреме са BAS стандардима.

(3) У случају да произвођач није примијенио или је 
само дјелимично примијенио BAS стандарде, или ако 
нема стандарда, именовано тијело спроводи потребне 
прегледе и испитивања ради утврђивања усаглашености 
електричне опреме са техничким спецификацијама које је 
користио произвођач у циљу провјере њихове усаглаше-
ности са основним захтјевима из Прилога 1. овог правил-
ника.

Члан 19.
Ако је усаглашеност електричне опреме потврђена, 

именовано тијело издаје одговарајући документ о уса-
глашености којим се потврђује усаглашеност електричне 
опреме са захтјевима прописаним овим правилником.

Члан 20.
(1) Произвођач, његов заступник или увозник, у случају 

да произвођач или његов заступник није регистрован на те-
риторији Републике Српске (Босне и Херцеговине) прије 
стављања на тржиште електричне опреме на коју се при-
мјењује овај правилник, дужан је да достави именованом 
тијелу, по свом избору, примјерак декларације о усаглаше-
ности те опреме или њену овјерену фото-копију са припа-
дајућом техничком документацијом у складу са чланом 9. 
овог правилника ради потврђивања усаглашености елек-
тричне опреме са захтјевима из овог правилника.

(2) На основу приложене документације из става 1. овог 
члана, именовано тијело ако утврди усаглашеност електри-
чне опреме, издаје одговарајући документ о усаглашености 
те опреме са битним захтјевима из Прилога 1. овог правил-
ника.

(3) Достављање документације и прибављање потврде 
о усаглашености не односи се на произвођача електричне 
опреме која је произведена у Републици Српској и за коју је 
оцјењивање усаглашености спроведено од стране именова-
ног тијела у складу са одредбама овог правилника.

Члан 21.
(1) Документ о усаглашености издаје се у форми декла-

рације о усаглашености, односно изјаве о усаглашености, 
извјештаја о испитивању и цертификата.

(2) Садржај документа о усаглашености прописан је чл. 
од 21. до 23. Уредбе о спровођењу оцјењивања усаглаше-
ности и начину именовања тијела за оцјењивање усаглаше-
ности производа.

(3) Документ о усаглашености за исти тип, односно вр-
сту електричне опреме истог произвођача важи три године 
од дана издавања овог документа.

(4) Именовано тијело води евиденцију о издатим и 
одузетим документима о усаглашености, ограничавању ва-
жења издатих докумената о усаглашености, као и одбије-
ним захтјевима за оцјену усаглашености.

(5) Именовано тијело је дужно да на захтјев произвођа-
ча или његовог заступника, односно увозника изда извод из 
евиденције који садржи податке о пословном имену или на-
зиву произвођача и врсти, односно типу електричне опреме 
за коју је издат одговарајући документ о усаглашености и 
року њеног важења.

(6) Евиденцију о издатим документима о усаглаше-
ности именовано тијело објављује на својој службеној ин-
тернет страници.

(7) За нове испоруке електричне опреме истог про-
извођача и исте врсте, односно типа електричне опреме за 
коју је издат одговарајући документ о усаглашености није 
потребно достављати именованом тијелу документацију 
из става 20. став 1. овог правилника, а као доказ о важењу 
издатог документа о усаглашености користи се извод из 
евиденције из става 4. овог члана.

Члан 22.
(1) Подносилац захтјева за оцјењивање усаглашености 

сноси трошкове поступка оцјењивања усаглашености и 
издавања документа о усаглашености.

(2) Именовано тијело, уз претходно прибављену сагла-
сност Министарства, одређује висину трошкова из става 1. 
овог члана која је сразмјерна обиму, сложености поступка и 
времену које је потребно за његово спровођење.

(3) Висина трошкова из става 1. овог члана је јавна и 
наводи се у цјеновнику који сачињава именовано тијело.

(4) Именовано тијело може наплатити трошкове изда-
вања извода из евиденције из члана 21. став 5. овог пра-
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вилника највише до висине неопходних трошкова за израду 
извода, а што се утврђује цјеновником.

ГЛАВА IV
ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 23.
(1) Електрична опрема која је усаглашена са захтјеви-

ма из овог правилника обавезно се означава одговарајућим 
знаком усаглашености, који се налази у Прилогу 2. овог 
правилника  и који чини његов саставни дио.

(2) Знак усаглашености који се користи у Републици 
Српској је у облику квадрата, минимална дужина страни-
це “а” је 5 mm, са стилизованим латиничким словом “C” 
у средини.

(3) Ако је поступак усаглашености спроведен у складу 
са чл. 21. и 22. овог правилника, испод квадрата са словом 
“C” додају се два правоугаоника у складу са пропорцијама 
из Прилога 2. овог правилника.

(4) У први правоугаоник уписује се идентификацио-
ни број именованог тијела, а у други правоугаоник двије 
посљедње цифре године издавања документа о усаглаше-
ности.

Члан 24.
(1) Произвођач или његов овлашћени заступник оба-

везни су да означе електричну опрему која је усаглашена 
са захтјевима из овог правилника са знаком усаглашености 
“C” из члана 23. овог правилника, који је јасно видљив и 
неизбрисив.

(2) Знак усаглашености наноси се утискивањем или 
отискивањем директно на модел електричне опреме, а ако 
то није могуће због карактеристика производа, знак усагла-
шености може се поставити на паковање.

(3) Ако на електричну опрему због њених димензија, 
односно других карактеристика није могуће ставити знак 
усаглашености утискивањем или отискивањем, знак уса-
глашености ставља се отискивањем на његову амбалажу 
или на наљепницу или привјесак који се ставља на амба-
лажу електричне опреме и то се наводи у документацији 
која прати електричну опрему приликом њеног стављања 
на тржиште.

(4) На електричну опрему могу се стављати и други зна-
кови, симболи и друге ознаке, под условом да не умањују 
видљивост и јасноћу знака усаглашености.

(5) Није дозвољено на електричну опрему која је уса-
глашена са захтјевима из овог правилника стављати знак 
који није прописани знак усаглашености, а који на њега 
подсјећа својим садржајем или обликом, чиме би потроша-
ча или другог корисника могао да доведе у заблуду да је 
ријеч о знаку усаглашености.

(6) Није дозвољено стављање знака усаглашености на 
електричну опрему, односно производе на које се не при-
мјењују одредбе овог правилника.

ГЛАВА V
СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ ИЛИ У УПОТРЕБУ

Члан 25.
Електрична опрема која испуњава захтјеве и услове из 

овог правилника и која је правилно означена знаком уса-
глашености у складу са овим правилником и прописима 
којима се уређује начин прописивања техничких захтјева за 
производе и начин именовања тијела за оцјењивање ставља 
се на тржиште или употребу, слободно, без ограничења.

Члан 26.
(1) Испоручилац који ставља електричну опрему на тр-

жиште Републике Српске уз ту опрему прилаже упутство 
за употребу на једном од службених језика у Републици 
Српској.

(2) Осим упутства из става 1. овог члана испоручилац 
који електричну опрему испоручује на тржиште Републике 
Српске за такву опрему обезбјеђује један примјерак ори-

гиналне декларације о усаглашености или њену фото-ко-
пију са преводом на један од службених језика у Републици 
Српској ако та опрема није произведена у Републици Срп-
ској, као и потврду о усаглашености ако је она издата.

(3) Испоручилац који ставља електричну опрему на тр-
жиште Републике Српске може оригиналну декларацију о 
усаглашености, односно превод те декларације на један од 
службених језика у Републици Српској ако та опрема није 
произведена у Републици Српској учинити доступном на 
својој службеној интернет страници, при чему адресу ин-
тернет странице наводи у упутству за употребу електричне 
опреме.

Члан 27.
Надлежни инспекцијски орган овлашћен је предузети 

мјере и радње у складу са прописима којима се уређује оба-
вљање инспекцијског надзора и технички захтјеви за про-
изводе и оцјењивање усаглашености, када утврди да елек-
трична опрема која је стављена на тржиште или употребу 
у Републици Српској и на коју је стављен знак усаглаше-
ности не испуњава основне захтјеве из овог правилника.

ГЛАВА VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Цертификат о усаглашености, издат на основу прописа 

који су важили до ступања на снагу овог правилника, оста-
ју на снази до истека рока важења.

Члан 29.
Ступањем на снагу овог правилника престају да се при-

мјењују сљедећи прописи:
1) Наредба о обавезном атестирању електронских апа-

рата за домаћинство и сличну употребу (“Службени лист 
СФРЈ”, број 8/87),

2) Наредба о обавезном атестирању грла за сијалице са 
навојем (“Службени лист СФРЈ”, број 43/88),

3) Наредба о обавезном атестирању електричних апа-
рата за домаћинство(“Службени лист СФРЈ”, број 43/88),

4) Наредба о обавезном атестирању трансформатора за 
раздвајање и сигурносних трансформатора за раздвајање 
(“Службени лист СФРЈ”, број 43/88),

5) Наредба о обавезном атестирању електроенергет-
ских изолованих проводника и каблова (“Службени лист 
СФРЈ”, број 43/88) и

6) Наредба о обавезном атестирању склопки за направе 
(“Службени лист СФРЈ”, број 43/88).

Члан 30.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. октобра 2015. го-
дине.

Број: 05.05/020-2198-7/14
11. новембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.

ПРИЛОГ 1

БИТНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ 
НАМИЈЕЊЕНЕ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ 

ГРАНИЦА НАПОНА
1. Општи услови
1.1. На електричној опреми или, ако то није могуће, на документу 
који прати ову опрему морају бити означене битне карактеристике 
чије ће познавање и препознавање обезбиједити да се та опрема 
користи безбједно и у складу са предвиђеном намјеном.
1.2. На електричној опреми или, ако то није могуће, на амбалажи, 
морају бити јасно отиснути пословно име, односно назив или име 
произвођача или робна марка.
1.3. Електрична опрема и њене компоненте морају бити израђене 
тако да се осигура њихова безбједна и правилна монтажа и при-
кључивање.
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1.4. Електрична опрема мора бити пројектована и израђена тако 
да обезбјеђује заштиту од опасности из т. 2. и 3. овог прилога, под 
условом да се та опрема употребљава у складу са предвиђеном на-
мјеном и да се правилно одржава.
2. Заштита од опасности које могу настати од електричне опре-
ме
2.1. У складу са тачком 1. овог прилога морају се примијенити 
техничке мјере које обезбјеђују да:
2.1.1. људи и домаће животиње буду на одговарајући начин заш-
тићени од опасности од физичких повреда или друге штете коју 
може проузроковати директан или индиректан додир са дијелови-
ма електричне опреме под напоном.
2.1.2. не настају температуре, електрични лукови или зрачења која 
би могла проузроковати опасност,
2.1.3. људи, домаће животиње и имовина буду на одговарајући на-
чин заштићени од неелектричних опасности за које је из праксе 
познато да могу бити проузроковане електричном опремом и
2.1.4. изолација мора бити одговарајућа за предвидиве услове.
3. Заштита од опасности које могу проузроковати спољни ути-
цаји на електричну опрему
3.1. У складу са тачком 1. овог прилога морају се примијенити 
техничке мјере које обезбјеђују да:
3.1.1. електрична опрема испуњава очекиване механичке захтјеве, 
тако да не доводи у опасност људе, домаће животиње и имовину,
3.1.2. електрична опрема буде отпорна на немеханичке утицаје у 
предвидивим условима окружења тако да не доводи у опасност 
људе, домаће животиње и имовину и
3.1.3. електрична опрема не доводи у опасност људе, домаће живо-
тиње и имовину у предвидивим условима преоптерећења.

ПРИЛОГ 2

ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ
ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ “C”

b = 5/100 x a
с = 12/100 x a
r1 = 40/100 x a
r2 = 25/100 x a

У први правоугаоник уписује се идентификациони број име-
нованог тијела за оцјењивање усаглашености из Регистра имено-
ваних тијела.

У други правоугаоник уписују се двије посљедње цифре годи-
не издавања документа о усаглашености.
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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким про-

писима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар инду-
стрије, енергетике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које треба да 

испуњава лична заштитна опрема прије њеног стављања на 
тржиште или у употребу, ради заштите здравља и безбјед-
ности корисника опреме, поступак оцјењивања усаглаше-
ности личне заштитне опреме, услови које су обавезна да 
испуне тијела за оцјењивање усаглашености и поступак 
њиховог именовања, као и знак и начин означавања усагла-
шености личне заштитне опреме.

Члан 2.
(1) Под личном заштитном опремом, у смислу овог 

правилника, подразумијевају се средства, уређаји, прибор, 
помоћна средства и друга опрема коју корисник носи или 
држи приликом професионалне употребе, коришћења у 
кућним, спортским и рекреативним активностима, ради 
сопствене заштите од једне или више опасности по његово 
здравље или безбједност, као и:

1) опрема која је израђена од више уређаја, прибора, 
средстава или других компоненти, које је произвођач саста-
вио у једну функционалну цјелину ради заштите корисника 
од једног или више потенцијално истовремених ризика,

2) заштитни уређај или средство који је фиксно или 
одвојиво спојен, односно повезан са неком другом личном 
опремом, која није опрема за заштиту, а коју корисник носи 
или држи током обављања активности при раду и

3) замјењиви дијелови личне заштитне опреме који су 
неопходни за њено исправно и правилно функционисање и 
који се искључиво користе за такву опрему.

(2) Уређај, прибор, односно систем који се ставља на 
тржиште заједно са личном заштитном опремом са циљем 
да се повеже на други спољни додатни уређај сматра се ње-
ним саставним дијелом, чак и у случају да систем није на-
мијењен да га корисник непрекидно носи или држи током 
цијелог периода изложености ризику.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, у случајевима када 
су одредбе овог правилника у супротности са одредбама 
посебних прописа којима се детаљније уређују захтјеви 
за поједине врсте личне заштитне опреме, примјењују се 
одредбе посебног прописа.

(4) Прописима из става 3. овог члана не могу се утврђива-
ти посебни захтјеви чија би рјешења утицала на неусаглаше-
ност личне заштитне опреме са одредбама овог правилника.

Члан 3.
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
1) личну заштитну опрему која је предмет других про-

писа којима се уређују исти захтјеви, као и питањa ста-
вљања на тржиште, слободан промет и безбједност;

2) личну заштитну опрему која је пројектована и изра-
ђена специјално за оружане снаге или за одржавање јавног 
реда и мира, као што су шљемови, штитови и слично;

3) личну заштитну опрему намијењену за самоодбрану, 
као што су распршивачи са аеросолима, лично оружје за 
застрашивање и слично;

4) личну заштитну опрему пројектовану и израђену за 
приватну употребу намијењену за заштиту од:

1. неповољних атмосферских утицаја, као што су капе, 
сезонска одјећа, обућа и слично,
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