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На осно ву чла на 92. став 1. За ко на о елек трич ној енер -
ги ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 8/08 -
Пре чи шће ни текст, 34/09, 92/09 и 1/11) 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 УСЛО ВИ МА КО ЈЕ У ПО ГЛЕ ДУ КА ДРО ВА И 

ТЕХ НИЧ КЕ ОПРЕ МЕ МО РА ЈУ ДА ИС ПУ ЊА ВА ЈУ 

ПРИ ВРЕД НА ДРУ ШТВА И ДРУ ГА ПРАВ НА ЛИ ЦА 

КО ЈА ВР ШЕ МОН ТА ЖУ, РЕ МОНТ, РЕ ВИ ЗИ ЈУ И 

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИХ 

ПО СТРО ЈЕ ЊА И ИН СТА ЛА ЦИ ЈА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је у по гле ду
ка дро ва и тех нич ке опре мље но сти мо ра ју да ис пу ња ва ју
при вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја оба вља ју по -
сло ве на елек тро е нер гет ским по стро је њи ма и елек трич -
ним ин ста ла ци ја ма.

Члан 2.

Под по сло ви ма из чла на 1. овог пра вил ни ка под ра зу -
ми је ва ју се:

а) ревизијa и испитивањe елек трич них ин ста ла ци ја,

б) монтажa и ре монт елек тро е нер гет ске опре ме и

в) ревизијa и испитивањe елек тро е нер гет ских по стро -
је ња.

Члан 3.

Пој мо ви упо три је бље ни у овом пра вил ни ку има ју сље -
де ће зна че ње:

а) “елек тро е нер гет ско по стро је ње” озна ча ва дио елек -
тро е нер гет ског објек та као гра ђе вин ско-елек тро мон та жне
цје ли не ко ји слу жи за про из вод њу, пре нос, тран сфор ма ци -
ју или ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је (елек тра не, тран -
сфор ма тор ске ста ни це, рас клоп на - раз вод на по стро је ња,
мре же и во до ви, са при па да ју ћим си сте ми ма елек трич них
за шти та, за шти та од ат мос фер ског пра жње ња и си сте ми ма
узе мље ња),

б) “елек трич не ин ста ла ци је” озна ча ва ју скуп опре ме,
при бо ра, во до ва, си сте ма за шти те од ат мос фер ских пра -
жње ња и узе мље ња, кон тро ле, сиг на ли за ци је и пре но са по -
да та ка и елек трич них за шти та на ин ста ла ци ја ма ни ског на -
по на (на зив ног на по на до 1 kV), осим елек трич них ин ста -
ла ци ја ко је пред ста вља ју сред ства за рад у сми слу За ко на о
за шти ти на ра ду,

в) “ра до ви на елек тро е нер гет ским по стро је њи ма” озна -
ча ва ју ра до ве на одр жа ва њу, ре ви зи ји и ис пи ти ва њу, мон -
та жи (ре мон ту), ре кон струк ци ја ма, про ши ри ва њи ма и ста -
вља њу у по гон,

г) “ра до ви на елек трич ним ин ста ла ци ја ма” озна ча ва ју
ра до ве на одр жа ва њу ре ви зи ји и ис пи ти ва њу елек трич них
ин ста ла ци ја,

д) “по гон” озна ча ва ста ње обје ка та у про це су про -
извод ње, пре но са и ди стри бу ци је (тран сфор ма ци је и ра -
зво ђе ња) елек трич не енер ги је,

ђ) “опре ма” озна ча ва елек трич не на пра ве, уре ђа је и во -
до ве ко ји чи не елек тро е нер гет ско по стро је ње и у функ ци -
ји су про из вод ње, пре но са, тран сфор ма ци је или раз во ђе ња
елек трич не енер ги је,

е) “одр жа ва ње” озна ча ва рад на одр жа ва њу елек тро е -
нер гет ског по стро је ња или елек трич них ин ста ла ци ја у тех -
нич ки ис прав ном ста њу, у скла ду са упут стви ма о одр жа -
ва њу и упут стви ма про из во ђа ча опре ме,

ж) “мон та жа” озна ча ва мон та жу-де мон та жу елек тро е -
нер гет ских по стро је ња, опре ме или елек трич них ин ста ла -
ци ја у објек ти ма за ко је ни је по треб но прет ход но при ба -
вља ње ур ба ни стич ке са гла сно сти,

з) “ре монт” озна ча ва рад на елек тро е нер гет ским по -
стро је њи ма са ци љем да се мон та жом или де мон та жом, ве -
ћим по прав ка ма и нео п ход ним за мје на ма ди је ло ва, у гра -
ни ца ма по гон ских по тре ба, по стро је ња одр же у тех нич ки
ис прав ном ста њу,

и) “ре ви зи ја и ис пи ти ва ње на елек тро е нер гет ским по -
стро је њи ма или елек трич ним ин ста ла ци ја ма” озна ча ва рад
ко ји об у хва та пе ри о дич ни пре глед са ис пи ти ва њем по је ди -
них функ ци ја и тех нич ких ка рак те ри сти ка ди је ло ва елек -
тро е нер гет ског по стро је ња (уре ђа ја, скло по ва, во до ва, ин -
ста ла ци ја и др.) ра ди утвр ђи ва ња њи хо вог ста ња, тех нич ке
ис прав но сти и по гон ске спрем но сти, укљу чу ју ћи и рад на
от кла ња њу ма њих не до ста та ка утвр ђе них оба вља њем ре -
ви зи је,

ј) “ре кон струк ци ја” озна ча ва уна при јед при пре мљен
рад на елек тро е нер гет ским по стро је њи ма или елек трич -
ним ин ста ла ци ја ма код ко јег се у из вје сној мје ри ми је ња ју
ње го ве тех нич ке ка рак те ри сти ке ра ди по бољ ша ња усло ва
коришће ња (по го на) или про ши ре ња ка па ци те та по сто је -
ћег по стро је ња или ин ста ла ци је и

к) “тех нич ка опре мље ност” озна ча ва рас по ла га ње
одго ва ра ју ћим сред стви ма ра да по треб ним за оба вља ње
по сло ва из чл. 4., 5. и 6. овог пра вил ни ка, као што су мјер -
ни уре ђа ји, ин стру мен ти и ала ти, ме то до ло ги је ра да и ис -
пи ти ва ња.

Члан 4.

По сло ве ре ви зи је и ис пи ти ва ња елек трич них ин ста ла -
ци ја мо же оба вља ти при вред но дру штво или дру го прав но
ли це ко је ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи са но у ре ги стар по слов них су бје ка та у Ре пу -
бли ци Срп ској;

б) да у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме за по шља -
ва нај ма ње јед ног рад ни ка елек тро тех нич ке стру ке, енер -
гет ског смје ра, ко ји има струч ну спре му VII сте пе на;

в) да у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме за по шља -
ва нај ма ње јед ног рад ни ка III или ви шег сте пе на елек тро -
тех нич ке стру ке;

г) да за по сло ве ис пи ти ва ња има на пи са не ме то до ло ги -
је ра да и ис пи ти ва ња, у скла ду са ва же ћим тех нич ким про -
пи си ма, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма и

д) да рас по ла же ми ни мал но са тех нич ком опре мом за
ис пи ти ва ње:

1) не пре кид но сти за штит ног про вод ни ка и глав ног и
до дат ног про вод ни ка за из јед на че ње по тен ци ја ла,

2) от пор но сти изо ла ци је елек трич не ин ста ла ци је,

3) за шти те елек трич ним одва ја њем елек трич не ин ста -
ла ци је,

4) от пор но сти по да и зи до ва,

5) им пе дан се пе тље ква ра,

6) укуп не от пор но сти узе мље ња,

7) от пор но сти узе мље ња из ло же них про вод них ди је ло -
ва,

8) дје ло ва ња за штит ног уре ђа ја ди фе рен ци јал не стру је.

Члан 5.

По сло ве мон та же и ре мон та елек тро е нер гет ске опре ме
мо же оба вља ти при вред но дру штво или дру го прав но ли це
ко је ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи са но у ре ги стар по слов них су бје ка та у Ре пу -
бли ци Срп ској,

б) да у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме за по шља -
ва нај ма ње јед ног рад ни ка елек тро тех нич ке стру ке, енер -
гет ског смје ра, ко ји има струч ну спре му VII сте пе на, по ло -
жен струч ни ис пит и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства
у стру ци,

в) да у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме за по шља -
ва нај ма ње три рад ни ка тре ћег или ви шег сте пе на елек тро -
тех нич ке стру ке, елек тро е нер гет ског смје ра, од ко јих нај -
ма ње је дан рад ник има по ло жен струч ни ис пит и
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г) да рас по ла же од го ва ра ју ћом тех нич ком опре мом за
оба вља ње елек тро мон та жних и ре монт них ра до ва.

Члан 6.

По сло ве ре ви зи је и ис пи ти ва ња елек тро е нер гет ских
по стро је ња мо же оба вља ти при вред но дру штво или дру го
прав но ли це ко је ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи са но у ре ги стар по слов них су бје ка та у Ре пу -
бли ци Срп ској,

б) да у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме за по шља -
ва нај ма ње јед ног рад ни ка елек тро тех нич ке стру ке, елек -
тро е нер гет ског смје ра, ко ји има струч ну спре му VII сте пе -
на, по ло жен струч ни ис пит и нај ма ње три го ди не рад ног
ис ку ства у стру ци,

в) да у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме за по шља -
ва нај ма ње још два рад ни ка тре ћег или ви шег сте пе на
елек тро тех нич ке стру ке, енер гет ског смје ра, од ко јих нај -
ма ње је дан рад ник има по ло жен струч ни ис пит,

г) да рас по ла же од го ва ра ју ћом тех нич ком опре мом за
по сло ве ре ви зи је и ис пи ти ва ња елек тро е нер гет ских по -
стро је ња и

д) да за по сло ве ре ви зи је и ис пи ти ва ња има на пи са не
ме то до ло ги је ра да и ис пи ти ва ња у скла ду са ва же ћим тех -
нич ким про пи си ма, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма.

Члан 7.

(1) При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је је
из вр ши ло по сло ве из чл. 4. и 6. овог пра вил ни ка ду жно је
да са чи ни за пи сник ко ји са др жи:

а) на зив прав ног ли ца ко је је из вр ши ло пре глед, мје ре -
ње или ис пи ти ва ње,

б) на зив на ру чи о ца по сла,

в) на зив објек та или опре ме на ко ји ма су вр ше на ис пи -
ти ва ња и мје ре ња,

г) ре зул та те пре гле да, мје ре ња и ис пи ти ва ња са по да -
ци ма,

д) на зи ве стан дар да, про пи са, нор ма ти ва или тех нич -
ких пре по ру ка ко ји су коришће ни при пре гле ду, мје ре њу
или ис пи ти ва њу,

ђ) на зив коришће них мјер них уре ђа ја или мјер них ин -
стру ме на та,

е) на зив при ми је ње не мјер не ме то де,

ж) оцје ну да ли до би је ни ре зул та ти за до во ља ва ју ва же -
ће тех нич ке про пи се, нор ма ти ве и стан дар де,

з) име и пре зи ме, струч ну спре му и пот пис струч ног
ли ца ко је је из вр ши ло пре глед, мје ре ње или ис пи ти ва ње и

и) да тум и мје сто оба вље них ра до ва.

(2) За пи сник из ста ва 1. овог чла на мо же да са др жи и
дру ге по дат ке ко ји су од зна ча ја за ре зул та те пре гле да, мје -
ре ња и ис пи ти ва ња.

(3) За пи сник из ста ва 1. овог чла на ра ди се у нај ма ње
два при мјер ка, од ко јих прав но ли це ко је оба вља по сло ве и
на ру чи лац по сла за др жа ва ју по је дан при мје рак.

Члан 8.

Мјер на и ис пит на опре ма ко ју по сје ду ју прав на ли ца из
чл. 4., 5. и 6. овог пра вил ни ка под ли је же про це ду ри о уса -
гла ше но сти и про це ду ри ве ри фи ка ци је (пре глед и жи го са -
ње) пре ма ва же ћим про пи си ма.

Члан 9.

Ис пу ње ност усло ва из чл. 4., 5. и 6. овог пра вил ни ка
про вје ра ва над ле жни ор ган у по ступ ку ре дов ног ин спек -
циј ског над зо ра.

Члан 10.

Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се на ин ста ла -
ци је, по стро је ња, уре ђа је и опре му ко ја се екс пло а ти ше у
про сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром.

Члан 11.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма ко је у по гле ду ка дро ва и тех нич ке
опре ме мо ра ју да ис пу ња ва ју пред у зе ћа и дру га прав на ли -
ца ко ја вр ше мон та жу, ре монт, ре ви зи ју и ис пи ти ва ње
елек тро е нер гет ских по стро је ња и ин ста ла ци ја (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 97/07 и 16/09).

Члан 12.

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: 05.08/31-15-2/11
16. марта 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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7. =��� ����$��� ���� ��������� ������ � ���
�����, ��� � 	��
� ����, �������!�� ������, 
��	���/�������, ���-

���	�� 	������ � 	��
� ������ ���� ��
� ���������� ����� ��������� ����� � �������� ���������� � �����. 




