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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

П РА В И Л Н И К
О ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОЈ КОМПАТИБИЛНОСТИ

ГЛАВА I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се захтјеви за електро-

магнетну компатибилност које обавезно треба да испуњава 
електрична и друга техничка опрема прије стављања на тр-
жиште или употребу, поступак оцјењивања усаглашености 
опреме са захтјевима електромагнетне компатибилности, 
услови које обавезно треба да испуне тијела за оцјењивање 
усаглашености и поступак њиховог именовања, знак и на-
чин означавања усаглашености опреме.

Члан 2.
(1) Одредбе овог правилника примјењују се на сву 

опрему која може да проузрокује електромагнетне сметње, 
као и на опрему на коју те сметње могу утицати наруша-
вајући њене радне карактеристике.

(2) 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 
поједину врсту опреме, примјењују се одредбе посебног 
прописа.

Члан 3.
(1) Одредбе овог правилника не примјењује се на:
1) радио-опрему и телекомуникациону терминалску 

опрему која је уређена посебним прописом,
2) производе за ваздухопловство, њихове дијелове и 

уређаје који су уређени посебним прописима из области 
цивилног ваздухопловства,

3) радио-опрему коју користе радио-аматери, осим у 
случају њеног самосталног стављања на тржиште,

4) опрему која због својих физичких карактеристика 
не може производити или допринијети електромагнетним 
емисијама које прелазе дозвољени ниво за нормалан рад 
радио-опреме и телекомуникационе опреме, као и друге 
опреме и

5) опрему која функционише у складу са својом намје-
ном без нарушавања радних карактеристика у присуству 
електромагнетних сметњи.

(2) Под опремом која се самостално ставља на тржиште 
из става 1. тачка 3) овог члана не сматрају се комплети поје-
диних дијелова које радио-аматери могу сами састављати, 
као и опрема коју су технички измијенили радио-аматери и 
која је као таква стављена на тржиште.

Члан 4.
(1) Поједини појмови употријебљени у овом правилни-

ку имају сљедеће значење:
1) опрема је сваки апарат или фиксна инсталација;
2) апарат је сваки завршени електрични или електрон-

ски уређај или њихова комбинација, који се ставља на тр-
жиште као самостална функционална јединица намијењена 
крајњем кориснику и који може да проузрокује електромаг-
нетне сметње или на чије функционисање такве сметње 
могу да утичу, као и:

1. компоненте и подсклопови намијењени за уградњу у 
апарат, које уграђује крајњи корисник, а који могу да про-
узрокују електромагнетне сметње или на чије функциони-
сање такве сметње могу да утичу и

2. покретне инсталације дефинисане као комбинација 
апарата и других уређаја намијењених за премјештање и 
рад на више локација;

3) фиксна инсталација је посебна комбинација више вр-
ста апарата или других уређаја, који су склопљени, уграђе-
ни и намијењени за трајно коришћење на унапријед одређе-
ној локацији;

4) електромагнетна компатибилност је способност 
опреме да у свом електромагнетном окружењу функцио-
нише на задовољавајући начин, а да не проузрокује недо-
пуштене електромагнетне сметње за другу опрему у свом 
окружењу;

5) електромагнетна сметња је свака електромагнетна 
појава која може ослабити исправно функционисање опре-
ме, као што је електромагнетни шум, нежељени сигнал или 
промјена у самом медију емитовања електромагнетних та-
ласа,

6) електромагнетна отпорност је способност опреме 
да функционише без погоршања радних карактеристика у 
присуству неке електромагнетне сметње;

7) безбједносна сврха је сврха заштите живота људи 
или имовине и

8) електромагнетно окружење су све електромагнетне 
појаве које су присутне на одређеној локацији.

(2) Остали појмови употријебљени у овом правилнику 
имају значење дефинисано као у закону којим се уређује 
начин прописивања техничких захтjева за производе који 
се стављају на тржиште и доношење техничких прописа.

ГЛАВА II 
ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 5.
(1) Узимајући у обзир степен развоја технике и техно-

логије, опрема се обавезно конструише и производи тако 
да испуњава основне захтјеве електромагнетне компати-
билности.

(2) Основни захтјеви електромагнетне компатибил-
ности дијеле се на опште и посебне захтјеве.

(3) Општи захтјеви електромагнетне компатибилности 
примјењују се на апарате и фиксне инсталације и њихов 
циљ је обезбиједити да:

1) електромагнетне сметње које опрема ствара не смију 
прелазити ниво изнад којег радио-опрема, телекомуника-
циона или друга опрема не може да функционише у складу 
са намјеном и

2) опрема обавезно има одговарајући ниво отпорности 
на електромагнетне сметње које се очекују приликом упо-
требе, што омогућава функционисање опреме без непри-
хватљивог погоршања њених радних карактеристика.

(4) Посебни захтјеви електромагнетне компатибил-
ности примјењују се искључиво на фиксне инсталације и 
имају за циљ испуњавање општих захтјева.

(5) Према посебним захтјевима, фиксна инсталација се 
обавезно уграђује у складу са добром инжењерском прак-
сом у области електромагнетне компатибилности, уз уважа-
вање података о предвиђеној употреби њених компоненти.

(6) Примјена добре инжењерске праксе се обавезно 
документује, а одговорно лице је дужно чувати документа-
цију све док је фиксна инсталација у употреби.

(7) На захтјев надлежног инспекцијског органа одго-
ворно лице је дужно омогућити увид у документацију из 
става 6. овог члана.

Члан 6.
(1) Сматра се да опрема испуњава основне захтјеве из 

члана 5. овог правилника ако је конструисана и произве-
дена у складу са босанскохерцеговачким стандардима (у 
даљем тексту: БАС стандарди) из области електромагнетне 
компатибилности, којим су преузети одговарајући хармо-
низовани европски стандарди (EN).

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

ГЛАВА III 
ИМЕНОВАНО ТИЈЕЛО ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 

УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 7.
(1) Tијело за оцјењивање усаглашености, у смислу овог 

правилника, јесте прaвнo лицe које спроводи оцјењивање 
усаглашености електромагнетне компатибилности апарата.

(2) Тијело за оцјењивање усаглашености дужно је да 
испуни сљедеће услове:

1) да има стручно оспособљена запослена и друга ан-
гажована лица која посједују техничке вјештине, знања и 
одговарајуће радно искуство,

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

су на лица повезана са опремом која је предмет оцјењивања 
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 штету.

Члан 8.
(1) Тијело за оцјењивање усаглашености подноси Ми-

нистарству захтјев за именовање, уз који прилаже докумен-
те којима потврђује да испуњава услове из члана 7. став 2. 
овог правилника.

(2) Министар индустрије, енергетике и рударства (у 
даљем текст: министар) доноси рјешење о именовању, ако 
тијело за оцјењивање усаглашености електромагнетне ком-
патибилности апарата (у даљем тексту: именовано тијело) 
испуњава услове за именовање из члана 7. став 2. овог пра-
вилника.

(3) Према обиму овлашћења, у погледу обављања по-
слова оцјењивања усаглашености електромагнетне компа-
тибилности апарата, именована тијела дијеле се на:

1) именована тијела која обављају послове оцјењивања 
усаглашености електромагнетне компатибилности за све 
апарате и

2) именована тијела која обављају послове оцјењивања 
усаглашености електромагнетне компатибилности за одре-
ђене врсте апарата.

(4) Рјешење о именовању обавезно садржи обим овла-
шћења именованог тијела у погледу обављања послова 
оцјењивања усаглашености електромагнетне компатибил-
ности апарата и објављује се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

(5) У рјешењу о именовању утврђује се и рок важења 
акта о акредитацији.

Члан 9.
(1) Ако Министарство утврди да именовано тијело 

више не испуњава прописане услове и не извршава своје 
обавезе, министар доноси рјешење којим се укида рјешење 
о именовању и прије истека рока на који му је оно 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-
смено да упозори именовано тијело о недостацима у погле-
ду испуњавања услова или извршавања обавеза и да 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 10.
(1) Министарство води регистар именованих тијела за 

оцјењивање усаглашености електромагнетне компатибил-
ности апарата.

(2) Министарство је дужно доставити обавјештење 
о именовању тијела за оцјењивање усаглашености, као и 
престанку именовања Заводу у року од 30 дана од дана име-
новања, односно престанка именовања.

(3) Обавјештење из става 2. овог члана садржи: по-
словно име, односно назив и адресу именованог тијела 
за оцјењивање усаглашености, период именовања и обим 
овлашћења именованог тијела за оцјењивање усаглаше-
ности.

ГЛАВА IV 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОСТУПЦИ ЗА 

ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 11.
(1) Произвођач је обавезан да изради техничку доку-

ментацију којом се потврђује усаглашеност апарата са 
основним захтјевима електромагнетне компатибилности из 
члана 5. овог правилника.

(2) Техничка документација из става 1. овог члана обу-
хвата конструисање и производњу апарата, а садржи сље-
деће:

1) општи опис апарата,
2) попис примијењених БАС стандарда са листе стан-

дарда из члана 6. овог правилника и
3) опис и појашњење поступака који су примијењени у 

циљу испуњавања основних захтјева електромагнетне ком-
патибилности из члана 5. овог правилника, а који укључују 
и опис спроведеног оцјењивања електромагнетне усагла-
шености путем поступка интерне контроле, ако произвођач 
није примијенио или је само дјелимично примијенио БАС 
стандарде, као и код апарата за које нема БАС стандарда.

(3) Произвођач је дужан предузети све потребне мјере 
да се у процесу производње обезбиједи усаглашеност про-
изведених апарата са техничком документацијом и основ-
ним захтјевима електромагнетне компатибилности из чла-
на 5. овог правилника.

Члан 12.
(1) Прије стављања апарата на тржиште или употребу, 

неопходно је извршити поступак оцјењивања усаглаше-
ности апарата са основним захтјевима електромагнетне 
компатибилности из члана 5. овог правилника.

(2) Поступак оцјењивања усаглашености апарата могу 
спровести произвођач или именовано тијело.

(3) Произвођач доноси одлуку да ли ће поступак оцјењи-
вања усаглашености апарата извршити сам у поступку ин-
терне контроле производње или ће поднијети захтјев за 
оцјењивање усаглашености апарата код именованог тијела.

(4) Изузетно од става 3. овог члана и овлашћени заступ-
ник произвођача може поднијети захтјев за оцјењивање 
усаглашености апарата код именованог тијела.

(5) Овлашћени заступник из става 4. овог члана мора 
имати сједиште на територији Републике Српске.

Члан 13.
(1) Интерна контрола, у смислу овог правилника, јесте 

поступак у којем произвођач спроводи оцјењивање усагла-
шености мјерењем и испитивањем релевантних величина 
на апарату и упоређивањем добијених резултата са основ-
ним захтјевима електромагнетне компатибилности из чла-
на 5. овог правилника.

(2) Приликом оцјењивања електромагнетне компати-
билности узимају се у обзир предвиђени услови за функ-
ционисање опреме.
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(3) Ако апарат има више различитих конфигурација, 

оцјењивање електромагнетне компатибилности потврђује 
да ли апарат испуњава основне захтјеве електромагнетне 
компатибилности из члана 5. овог правилника, у свим кон-
фигурацијама које је произвођач одредио за предвиђену 
употребу.

Члан 14.
(1) Произвођач који не спроводи оцјењивање усагла-

шености апарата интерном контролом дужан је прије ста-
вљања апарата на тржиште поднијети захтјев за оцјењи-
вање усаглашености апарата именованом тијелу.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, и произвођач који 
спроводи оцјењивање усаглашености апарата интерном 
контролом може поднијети захтјев за оцјењивање усагла-
шености апарата именованом тијелу.

(3) У захтјеву за оцјењивање усаглашености апарата 
обавезно се наводе аспекти основних захтјева електромаг-
нетне компатибилности из члана 5. овог правилника које је 
потребно оцијенити.

(4) Изузетно од става 1. овог члана, захтјев за оцјењи-
вање усаглашености апарата може поднијети и овлашћени 
заступник произвођача.

(5) Произвођач или његов овлашћени заступник, уз зах-
тјев за оцјењивање усаглашености апарата, обавезно доста-
вља техничку документацију из члана 11. овог правилника.

Члан 15.
(1) Именовано тијело прегледа техничку документацију и 

доноси одлуку да ли апарат испуњава основне захтјеве елек-
тромагнетне компатибилности из члана 5. овог правилника.

(2) Ако апарат испуњава основне захтјеве електромаг-
нетне компатибилности из члана 5. овог правилника, име-
новано тијело издаје изјаву којом потврђује усаглашеност 
апарата.

(3) Изјава о усаглашености апарата треба да се односи 
на аспекте основних захтјева електромагнетне компати-
билности из члана 5. овог правилника за које је именовано 
тијело спровело поступак оцјењивања усаглашености.

(4) Произвођач или његов овлашћени заступник обаве-
зни су, уз техничку документацију из члана 11. став 2. овог 
правилника, приложити и изјаву о усаглашености апарата.

Члан 16.
(1) Изузетно од члана 14. овог правилника, произвођач, 

његов заступник или увозник, који већ посједују документ 
о усаглашености за апарат издат у складу са међународним 
уговорима чији је потписник Босна и Херцеговина, могу 
именованом тијелу поднијети захтјев за издавање одгова-
рајућег документа о усаглашености (изјаву о усаглаше-
ности апарата) без поновног спровођења поступка оцјењи-
вања усаглашености за апарат.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана обавезно се прила-
же документ о усаглашености, саставни извјештаји о испи-
тивању, пратећа техничка документација за одређени тип 
апарата, а по потреби и његов узорак.

(3) Поред докумената из става 2. овог члана, именова-
но тијело може да захтијева достављање и додатне доку-
ментације која је, по његовој оцјени, потребна за коначну 
оцјену безбједности и усаглашености апарата и издавање 
документа о усаглашености.

(4) Након спроведеног поступка провјере приложене 
документације и када утврди да је апарат усаглашен са 
основним захтјевима из члана 5. овог правилника, имено-
вано тијело издаје свој документ о усаглашености.

(5) Ако резултати испитивања одређеног апарата не од-
говарају прегледаној техничкој документацији и захтјевима 
из члана 5. овог правилника, именовано тијело одбија зах-
тјев за издавање свог документа о усаглашености.

(6) Именовано тијело дужно је обавијестити Министар-
ство и Завод о издавању исправа из ст. 4. и 5. овог члана, 
најкасније у року од седам дана од дана њиховог издавања.

Члан 17.
(1) Именовано тијело води евиденцију о издатим изја-

вама.
(2) На захтјев произвођача или његовог овлашћеног за-

ступника, односно увозника, именовано тијело издаје извод 
из евиденције који обавезно садржи податке о пословном 
имену или називу произвођача, врсти, односно типу апа-
рата за који је издата изјава о усаглашености и рок њеног 
важења.

(3) Именовано тијело објављује на својој службеној ин-
тернет страници евиденцију о издатим изјавама.

Члан 18.
(1) Подносилац захтјева за оцјењивање усаглашености 

сноси трошкове поступка оцјењивања усаглашености и 
издавања изјаве о усаглашености, односно документа о 
усаглашености из члана 16. овог правилника.

(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 17. став 1. овог правил-
ника, највише до висине неопходних трошкова за израду 
извода, а то се утврђује цјеновником.

ГЛАВА V 
ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ И ЗНАК О 

УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 19.
(1) Послије спроведеног поступка оцјењивања усагла-

шености апарата и ако апарат испуњава основне захтјеве 
електромагнетне компатибилности из члана 5. овог правил-
ника, произвођач или његов овлашћени заступник издају 
декларацију о усаглашености.

(2) Декларација о усаглашености апарата је исправа 
којом произвођач или његов заступник потврђује да је апа-
рат усаглашен са свим захтјевима из овог правилника.

(3) Декларација о усаглашености апарата садржи:
1) пословно име, односно име или назив и адресу сје-

дишта произвођача или његовог овлашћеног заступника,
2) јединствени идентификациони број апарата,
3) опис апарата (може бити праћен фотографијом, ако 

је то одговарајуће), који садржи назив, марку, тип, односно 
модел или друге податке ради ближе идентификације апа-
рата,

4) назив државе у којој је апарат произведен,
5) назив овог правилника и број “Службеног гласника 

Републике Српске” у којем је објављен,
6) попис БАС стандарда у складу са којима је апарат 

испитан,
7) мјесто и датум издавања изјаве о усаглашености и
8) идентификацију, потпис и овјеру одговорног лица 

произвођача или његовог овлашћеног заступника.
(4) Произвођач одговора за усаглашеност апарата које 

ставља на тржиште, са основним захтјевима за електромаг-
нетну компатибилност из члана 5. овог правилника.

Члан 20.
(1) Произвођач или његов овлашћени заступник дужан 

је чувати техничку документацију и декларацију о усагла-
шености најмање десет година од дана када је посљедњи 
такав апарат произведен.

(2) На захтјев надлежног инспекцијског органа, про-
извођач или његов овлашћени заступник дужан је омогући-
ти увид у техничку документацију и изјаву о усаглаше-
ности апарата.
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(3) У случају да произвођач и његов овлашћени заступ-
ник нису регистровани у Републици Српској, увозник апа-
рата има обавезе утврђене у ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 21.
(1) Апарати који испуњавају основне захтјеве у складу 

са овим правилником означавају се знаком усаглашености, 
који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Знак усаглашености који се користи у Републици 
Српској је у облику квадрата, минималне дужине странице 
“а” од 5 mm, са стилизованим латиничним словом “C” у 
средини.

(3) Ако је поступак оцјењивања усаглашености спрове-
ло именовано тијело, испод квадрата са словом “C” обаве-
зно се додају два правоугаоника у складу са пропорцијама 
из Прилога овог правилника.

(4) У први правоугаоник уписује се идентификациони 
број именованог тијела за оцјењивање усаглашености, а у 
други правоугаоник – двије посљедње цифре године изда-
вања изјаве о усаглашености апарата.

(5) Изузетно од става 2. овог члана, од минималне ду-
жине странице квадрата може се одступити код изразито 
малих апарата.

Члан 22.
(1) Произвођач или његов овлашћени заступник оба-

везни су означити апарат који је усаглашен са основним 
захтјевима електромагнетне компатибилности из члана 5. 
овог правилника са знаком усаглашености “C”, који је јасно 
видљив и неизбрисив.

(2) Знак усаглашености наноси се утискивањем директ-
но на апарат или отискивањем на наљепницу, привјесак, 
гарантни лист, декларацију и слично, у црно-бијелој ком-
бинацији боја, у складу са прописом којим се уређује начин 
оцјењивања усаглашености, именовање тијела за оцјењи-
вање усаглашености, изглед документа о усаглашености и 
облик знака усаглашености.

(3) На апарате се могу стављати и други знакови, сим-
боли и друге ознаке, под условом да не умањују видљивост 
и јасноћу знака усаглашености.

(4) Није дозвољено да се на апарат који је усаглашен са 
захтјевима из овог правилника ставља знак који није про-
писани знак усаглашености, а који на њега подсјећа својим 
садржајем или обликом, чиме би се потрошач или други 
корисник могао довести у заблуду да је ријеч о знаку уса-
глашености.

(5) Није дозвољено стављање знака усаглашености на 
апарат на који се не примјењују одредбе овог правилника.

ГЛАВА VI 
СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ ИЛИ У УПОТРЕБУ

Члан 23.
(1) Опрема из члана 2. овог правилника може се стави-

ти на тржиште или у употребу, само ако испуњава основне 
захтјеве за електромагнетну компатибилност, када је пра-
вилно уграђена, одржавана и када се употребљава у складу 
са предвиђеном намјеном.

(2) Опрема која испуњава захтјеве из овог правилника 
ставља се на тржиште или употребу без ограничења.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, одредбе овог пра-
вилника не спречавају примјену посебних мјера које се од-
носе на коришћење опреме, и то:

1) мјере за рјешавање постојећих или очекиваних про-
блема електромагнетне компатибилности на одређеном 
мјесту и

2) мјере безбједности за заштиту јавних телекомуника-
ционих мрежа, пријемних или предајних станица, које се 
користе у безбједносне сврхе у тачно одређеном фреквен-
цијском подручју.

(4) На сајмовима, изложбама или другим сличним јав-
ним манифестацијама може се излагати и представљати 

опрема која није у складу са захтјевима из овог правилника, 
ако се на тој опреми налази видна и јасно истакнута ознака 
која указује да се опрема не може стављати на тржиште или 
употребу док се не усклади са захтјевима овог правилника.

(5) Јавно излагање и представљање опреме из става 4. 
овог члана може се обавити само ако су претходно предузете 
одговарајуће мјере за спречавање електромагнетних сметњи.

Члан 24.
(1) Поред знака усаглашености, на сваком апарату на-

воде се подаци о типу, моделу, серији или серијском броју, 
односно други подаци којима се омогућава идентификација 
апарата.

(2) Сваки апарат прати документација која садржи по-
датке о пословном имену и сједишту произвођача, односно 
његовог заступника, увозника или дистрибутера који је од-
говоран за стављање апарата на тржиште.

(3) Произвођач обезбјеђује податке о свим посеб-
ним мјерама безбједности које се предузимају приликом 
уградње, употребе или одржавања апарата, да би се оси-
гурало да апарат приликом стављања у употребу испуни 
основне захтјеве електромагнетне компатибилности из 
члана 5. овог правилника.

(4) Апарат који није у складу са основним захтјевима 
електромагнетне компатибилности из члана 5. овог правил-
ника за стамбена подручја означава се ознаком ограничења 
употребе у тим подручјима.

(5) Ограничење употребе у стамбеним подручјима ста-
вља се и на амбалажу апарата из става 4. овог члана.

Члан 25.
(1) Произвођач, односно његов заступник, увозник или 

дистрибутер дужни су приликом стављања апарата на тржи-
ште, уз њега, приложити и упутство за употребу на једном 
од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

(2) Упутства за употребу апарата садрже све податке и 
информације потребне за употребу апарата у складу са ње-
говом предвиђеном намјеном.

ГЛАВА VII 
ФИКСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА

Члан 26.
(1) На апарате који су стављени на тржиште и који се 

могу уградити у фиксне инсталације прмијењују се одред-
бе овог правилника које се односе на апарате.

(2) Одредбе овог правилника не односе се на апарате 
који су намијењени уградњи у фиксне инсталације, а не 
стављају се на тржиште.

(3) Апарате из става 2. овог члана прати документација 
у којој је описана фиксна инсталација и карактеристике 
њене електромагнетне компатибилности, као и опис мјера 
безбједности које је потребно предузети приликом уградње 
апарата у фиксну инсталацију да се не угрози усаглашеност 
фиксне инсталације са основним захтјевима за електромаг-
нетну компатибилност.

(4) Документација из става 4. овог члана садржи подат-
ке из члана 24. ст. 1. и 2. овог правилника.

Члан 27.
(1) Надлежни инспекцијски орган може затражити од 

власника или корисника фиксне инсталације доказ о њеној 
усаглашености са основним захтјевима електромагнетне 
компатибилности из члана 5. овог правилника или наложи-
ти њено испитивање, ако постоје сумње о неусаглашености 
фиксне инсталације са основним захтјевима електромаг-
нетне компатибилности, а нарочито ако су присутне пред-
ставке физичких и правних лица на сметње проузроковане 
фиксном инсталацијом.

(2) Власник или корисник фиксне инсталације дужан 
је доказати усаглашеност фиксне инсталације са основним 
захтјевима електромагнетне компатибилности из члана 5. 
овог правилника.
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Члан 28.

Надлежни инспекцијски орган овлашћен је предузети 
мјере и радње у складу са прописима којима се уређују оба-
вљање инспекцијског надзора и технички захтјеви за про-
изводе и оцјењивање усаглашености када утврди да опрема 
која је стављена на тржиште или употребу у Републици 
Српској и на коју је стављен знак усаглашености не испу-
њава основне захтјеве из овог правилника.

ГЛАВА VIII 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
(1) Овлашћења за цертификовање и испитивање која 

су издата на основу прописа који су важили до ступања на 
снагу овог правилника остају на снази до истека рока ва-
жења или до укидања.

(2) Најкасније у року од двије године од дана ступања 
на снагу овог правилника произвођач или његов овлашћени 
заступник могу ставити на тржиште или ставити у употре-
бу опрему која је конструисана и произведена у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу овог пра-
вилника.

(3) Произвођач или његов овлашћени заступник у 
исправи о усаглашености опреме која се ставља на тржи-
ште у року из става 2. овог члана наводе податке о пропи-
сима (назив прописа и број службеног гласника у којем је 
пропис објављен) са којима је опрема усаглашена.

Члан 30.
Ступањем на снагу овог правилника престају да се при-

мјењују Правилник о обавезном атестирању кабловског 
дистрибуционог и заједничког антенског система (“Слу-
жбени лист СФРЈ”, број 37/87) и Правилник о обавезном 
атестирању производа који проузрокују радио-фреквен-
цијске сметње и о условима које морају испуњавати пре-
дузећа и друга правна лица овлашћена за атестирање тих 
производа (“Службени лист СФРЈ”, број 30/91).

Члан 31.
Овај правилник се објављује у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. октобра 2015. го-
дине.
Број: 05.05/020-2198-6/14 
20. октобра 2014. године Министар, 
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.

ПРИЛОГ
ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

“C” ЗНАК – ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈИ СЕ КОРИСТИ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Знак усаглашености који се користи у Републици Српској је у 
облику квадрата, са стилизованим латиничним словом “C” у сре-
дини

Ако се “C” знак смањује или увећава, морају се узети у обзир 
пропорције приказане на овом цртежу.

Различите компоненте “C” знака морају имати, суштински, 
исту висину, при чему страница “а” квадрата не смије бити мања 
од 5 mm. Од најмање висине може се одступити код малих апарата.

Знак “C” мора бити стављен у непосредној близини пословног 
имена, односно назива произвођача или његовог овлашћеног за-
ступника примјеном исте технике.

Ако је поступак оцјењивања усаглашености спровело имено-
вано тијело, испод квадрата са словом “C” обавезно се додају два 
правоугаоника према пропорцијама са цртежа.

У први правоугаоник уписује се идентификациони број име-
нованог тијела за оцјењивање усаглашености, а у други правоуга-
оник уписују се двије посљедње цифре године издавања цертифи-
ката о усаглашености апарата.

1693
На основу члана 19. тачка а) Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 71/12), а у вези са чланом 82. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12) и Уговором 
о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
инвестиционе банке (“Службени лист БиХ”, број 6/11), ми-
нистар финансија  д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ВОДОВОДНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку реализације проје-

ката водоводне и канализационе инфраструктуре у Репу-
блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 116/12) члан 29. мијења се и гласи:

“(1) На приједлог Комисије за избор најповољније по-
нуде потребно је добити сагласности ТУП-а и по потреби 
“No objection” ЕИБ-а и сагласност донатора.

(2) У случају да се не добије сагласности ТУП-а из ста-
ва 1. овог члана, ТУП информише Владу о насталој ситуа-
цији, која о овој информацији доноси закључак.

(3) Након добијених сагласности, корисник пројекта 
доноси одлуку о избору најповољније понуде, о чему оба-
вјештава све учеснике тендера.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.10/020-2768/14 
14. новембра 2014. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

1694
На основу члана 31. и члана 82. став 2. Закона о репу-

бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), а у вези са 
тачком X Одлуке о поступку усклађивања законодавства 




