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Усклађеност са прописима Европске уније
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из Директиве 2006/95/ЕЗ (LVD – Low  Voltage Directive) 
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за употребу у оквиру одређених граница напона.
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Шта се прописује овим правилником?

ПРЕДМЕТ ПРАВИЛНИКА

Овим правилником прописују се: 

•Битни захтеви за безбедност и други захтеви и услови који морају бити
испуњени за стављање на тржиште и/или употребу електричне опреме
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона; 

• Претпоставка усаглашености; 

• Поступци за оцењивање усаглашености; 
• Знак усаглашености и означавање усаглашености; 

• Садржина декларације о усаглашености; 

•Заштитна клаузула и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање
усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености.



ПРИЛОЗИ ПРАВИЛНИКА

Саставни део овог правилника чине Прилози 1-5

ПРИЛОГ 1
Битни захтеви за безбедност

електричне опреме намењене за

употребу у оквиру одређених

граница напона

ПРИЛОГ 2
Знак усаглашености и

Декларација о

усаглашености ПРИЛОГ 3
Оцењивање усаглашености које

спроводи произвођач

(интерна контрола производње)

ПРИЛОГ 4
Оцењивање усаглашености које

спроводи именовано тело за

оцењивање усаглашености
ПРИЛОГ 5

Захтеви које мора да испуни тело

за оцењивање усаглашености да

би било именовано за оцењивање

усаглашености



ПРИМЕНА

Сва електрична опрема намењенa за употребу/рад у границама
напона:

- од 50 до 1000 V за наизменичну струју и

- од 75 до 1500 V за једносмерну струју.

Примењује се на широко подручје производа:

- електрични апарати за домаћинство

- аудио и видео опрема

- IT опрема

- мерна и испитна лабораторијска електрична опрема

- каблови

- опрема електричних инсталација...итд



Електрична опрема и појаве на које се не примењује правилник

1.Електрична опрема која се користи у експлозивној атмосфери;

2.Електрична опрема која се користи у радиолошке и медицинске сврхе;
3.Делови електричне опреме за лифтове за дизање терета и људи;

4.Бројила електричне енергије;

5.Прикључнице и утикачи за употребу у домаћинству;
6.Уређаји за контролу електричних ограда;

7.Радио-електричне сметње;

8.Специјализована електрична опрема за употребу на бродовима, 
авионима или железници која испуњава захтеве за безбедност прописане

од стране одговарајућих међународних организација.



ПРИМЕРИ ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОДРУЧЈУ ПРИМЕНЕ ОДНОСНО НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ LVD ДИРЕКТИВЕ

ПЛЛЛПЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ



СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ

Електрична опрема може се ставити на тржиште и/или
употребу, само ако је произведена у складу с добром
инжењерском праксом у области безбедности која је на снази у
Републици Србији и ако не угрожава безбедност људи, домаћих
животиња или имовине, под условом да је исправно уграђена, 
одржавана и да се користи за предвиђену намену. 

Битни захтеви за остваривање циљева безбедности дати су у
Прилогу 1 овог правилника.



ПРИЛОГ 1 - Bитни захтеви за безбедност електричне опреме
намењене за употребу у оквиру одређених граница напона



1. Општи услови

- Битне карактеристике морају се означити на опреми (ако то није
могуће, онда на пратећем документу);

- Пословно име, односно назив или име произвођача или робна марка
морају бити јасно отиснути на ел. опреми (или амбалажи); 

- Безбедна и правилна монтажа електричне опреме;

-Електрична опрема мора да обезбеђује заштиту од опасности које могу
настати од саме ел. опреме или спољашних утицаја.



2. Заштита од опасности које могу настати од електричне опреме

У складу са општим условима морају се применити техничке мере које

обезбеђују:

1) заштиту људи и домаћих животиња од физичких повреда или друге
штете коју може изазвати директан или индиректан додир са ел. 
опремом;
2) да не настају температуре, електрични лукови или зрачења којa би

могла проузроковати опасност;

3) заштиту људи, домаћих животиња и имовине од неелектричних

опасности за које се из искуства зна да их изазива електрична опрема;

4) да изолација буде одговарајућа за предвидиве услове.



3. Заштита од опасности које могу проузроковати спољни утицаји на
електричну опрему

У складу са општим условима морају се применити техничке мере које

обезбеђују да електрична опрема :

1) испуњава очекиване механичке захтеве, тако да не доводи у опасност
људе, домаће животиње и имовину;
2) буде отпорна на немеханичке утицаје у предвидивим условима

окружења, тако да не доводи у опасност људе, домаће животиње и

имовину;
3) не доводи у опасност људе, домаће животиње и имовину у

предвидивим условима преоптерећења.



ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ
СА ЗАХТЕВИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ –

Примена српских стандарда којима су преузети
одговарајући хармонизовани стандарди

Сматра се да електрична опрема испуњава захтеве зa безбедност, ако је
израђена у складу са српским стандардима за електричну опрему којима

су преузети одговарајући хармонизовани стандарди.

Списак ових стандарда објављује се у „Службеном гласнику Републике

Србије“ и редовно се усклађује, мења и допуњава.



Примена српских стандарда којима су преузети одговарајући
хармонизовани стандарди

(„Службени гласник РС”, број 25/10)  

На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) 
у вези са чланом 8. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 
13/10),  

Mинистар економије и регионалног развоја, објављује  

 
 

СПИСАК СРПСКИХ СТАНДАРДА  

ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНE ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА 

 

Редни 
број 

Ознака српског стандарда Наслов српског стандарда Наслов српског стандарда на 
енглеском језику 

Ознака референтног 
хармонизованог европског 

стандарда 

1.  SRPS EN 41003:2009 Посебни захтеви за безбедност 
уређаја који се прикључују на 
телекомуникационе мреже и/или 
кабловски дистрибутивни систем  

Particular safety requirements for 
equipment to be connected to 
telecommunication networks 

EN 41003:1998 

2.  SRPS EN 50065-4-2:2009  

SRPS EN 50065-4-2:2009/A1:2009  

SRPS EN 50065-4-2:2009/A2:2009  

Пренос сигнала преко 
нисконапонских електричних 
инсталација у фреквенцијском 
опсегу од 3 kHz до 148,5 kHz и од 
1,6 MHz дo 30 MHz - Део 4-2: 
Нисконапонски филтри за 
распрезање - Захтеви безбедности 

Signalling on low-voltage electrical 
installations in the frequency range 3 
kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 
MHz - Part 4-2: Low-voltage 
decoupling filters - Safety 
requirements 

EN 50065-4-2:2001 

EN 50065-4-2:2001/ A1:2003 

EN 50065-4-2:2001/ A2:2005 



ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ
СА ЗАХТЕВИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

-ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ-

Коришћење стандарда, и ако препоручљиво, није обавезујуће –
захтеви наведени у Прилогу 1 овог правилника морају бити

задовољени.



СПРОВОЂЕЊЕ OЦЕЊИВАЊA УСАГЛАШЕНОСТИ

Ко треба бити укључен у поступак оцењивања
усаглашености?

- Произвођач

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ КОЈЕ СПРОВОДИ ПРОИЗВОЂАЧ

(ИНТЕРНА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ) – Прилог 3

Интерна контрола производње - поступак оцењивања усаглашености

којим произвођач испуњава своје обавезе, у смислу израде техничке

документације, Декларације о усаглашености и стављање Знака

усаглашености, и обезбеђује и изјављује на сопствену одговорност да
предметна електрична опрема испуњава захтеве овог правилника.

- Трећа страна није обавезна



ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

Састоји се из четири главна дела:

1. Припрема техничке документације

2. Припрема Декларације о усаглашености

3. Обезбеђивање Потврде о усаглашености

4. Стављање Знака усаглашености на производ



1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Прилог 3

Произвођач сачињава техничку документацију.

Техничка документација мора да омогући оцењивање
усаглашености електричне опреме са захтевима овог правилника
и мора да обухвати адекватну анализу и процену ризика.

Произвођач предузима све мере које су потребне да процес
производње и његово праћење обезбеде усаглашеност израђене
електричне опреме са техничком документацијом, као и са
захтевима овог правилника који се на њу примењују.



1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Прилог 3

У мери која је потребна за оцену усаглашености, она мора да садржи:

1) општи опис електричне опреме на коју се односи;

2) информације о пројектовању, производњи и функционисању;

3) опис решења тј. процедура за постизање усаглашености са захтевима
овог правилника;

4) списак стандарда који су примењени у целини или делимично, као и
опис решења за постизање усаглашености са захтевима овог правилника

ако стандарди нису примењени;

5)  резултате прорачуна приликом пројектовања, извршених испитивања
и др;

6)  извештаје о испитивањима.



2. ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ
Прилог 2

Декларација о усаглашености је писана изјава произвођача или
његовог заступника да је електрична опрема на којој је стављен
ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ усаглашена са захтевима овог
правилника.



2. ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ
Прилог 2

Декларација о усаглашености садржи, нарочито:

1)  пословно име, односно назив или име и адресу седишта произвођача
и, кад је то одговарајуће, пословно име, односно назив или име и адресу
седишта његовог заступника;

2)  опис електричне опреме са подацима који омогућавају ближу
идентификацију те опреме;

3)  позивање на овај правилник;
4) позивање на примењене српске стандарде којима су преузети
хармонизовани стандарди;



2. ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ
Прилог 2

5) позивање на техничке спецификације у којима су садржани захтеви за
усаглашеност, где је то одговарајуће;

6) податке о изјави о усаглашености коју је издало Именовано тело, ако је
оно спроводило или учествовало у оцењивању усаглашености ел. 
опреме, као и податке о Именованом телу које је издало ту изјаву;
7) последње две цифре године у којој је стављен знак усаглашености;

8) место и датум издавања Декларације о усаглашености;

9) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање
Декларације о усаглашености у име произвођача или његовог заступника.



Примери декларација о усаглашености



Ко чува техничку документацију и Декларацију о
усаглашености?

Произвођач или његов заступник чува:

- Оригинални примерак Декларације о усаглашености или

- Фотокопију Декларације о усаглашености са преводом на српски
језик (ако ел. опрема није произведена у Републици Србији) и

- Техничку документацију

које морају бити доступне надлежним инспекторима, 

најмање десет година после датума када је та опрема последњи
пут израђена. 

Ако произвођач или његов заступник није регистрован у
Републици Србији, ове обавезе преузима увозник предметне
електричне опреме.



3. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Потврда о усаглашености - потврда о усаглашености електричне опреме

са захтевима из овог правилника.

Ко издаје Потврду о усаглашености?
Именовано тело, на основу захтева:
- произвођача електричне опреме, 

- његовог заступника или

- увозника у случају да произвођач или његов заступник није регистрован
на територији Републике Србије

и приложене документације:

- Декларације о усаглашености или њене оверене фотокопије и

- Одговарајуће техничке документације.



3. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Шта садржи Потврда о усаглашености?

- Пословно име, односно назив произвођача; 

-Назив овог правилника и број службеног гласила у коме је тај правилник
објављен; 

-Врсту електричне опреме и ознаку типа те опреме чија се усаглашеност
потврђује.

Потврда о усаглашености важи за исти тип, односно врсту електричне
опреме истог произвођача три године од дана издавања ове потврде.



3. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености

За нове испоруке електричне опреме истог произвођача и исте врсте, 
односно типа опреме за коју је издата Потврда о усаглашености, није
потребно достављати Именованом телу нови захтев за издавање потврде, а
као доказ о важењу издате Потврде о усаглашености користи се извод из

евиденције о издатим потврдама.

Ко издаје извод из евиденције?
Именовано тело на захтев произвођача или његовог заступника, односно
увозника.

Евиденцију о издатим потврдама, Именовано тело објављује на својој
службеној интернет страници.



4. ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Прилог 2

Електрична опрема која је усаглашена са захтевима овог правилника
означава се Знаком усаглашености у складу са Прилогом 2.

Ко ставља знак усаглашености на електричну опрему?

На основу Потврде о усаглашености или извода из евиденције

издатих од Именованог тела, произвођач или његов заступник, 
односно увозник ставља на електричну опрему Српски знак

усаглашености.



Оцењивање усаглашености које спроводи

именовано тело за оцењивање усаглашености

Тело за оцењивање усаглашености може да обавља послове

оцењивања усаглашености електричне опреме, ако испуњава

захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености

да би било именовано за оцењивање усаглашености



Оцењивање усаглашености које спроводи

именовано тело за оцењивање усаглашености

По избору и на захтев произвођача ел. опреме или његовог заступника, 
пре стављања ове опреме на тржиште и/или употребу, Именовано тело
спроводи оцењивање усаглашености електричне опреме са захтевима из

овог правилника или у њему учествује на начин:

1.Произвођач или његов заступник Именованом телу подноси:

- техничку документацију и

- захтев за оцењивање усаглашености.

2. Именовано тело прегледа: 

- техничку документацију и

- оцењује да ли она доказује испуњеност захтева из овог

правилника. 
Усаглашеност ел.опреме потврђена - Именовано тело издаје

ИЗЈАВУ којом се потврђује усаглашеност електричне опреме са захтевима

овог правилника.



Документација која прати електричну опрему приликом стављања на

тржиште и/или употребу

- Упутство за употребу на српском језику,

-Примерак оригиналне Декларације о усаглашености или њену фотокопију
са преводом на српски језик (ако та опрема није произведена у Републици
Србији) и

- Потврду о усаглашености (ако је она издата).   



ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе следећи прописи:
1) Правилник о техничким и другим захтевима за електричне акумулационе загрејаче воде

(„Службени лист СРЈ”, број 5/99);
2) Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости („Службени
лист СЦГ”, број 44/05);
3) Наредба о обавезном атестирању електронских апарата за домаћинство и сличну употребу
(„Службени лист СФРЈ”, број 8/87);
4) Наредба о обавезном атестирању грла за сијалице са навојем („Службени лист СФРЈ”, број
43/88);
5) Наредба о обавезном атестирању електричних апарата за домаћинство („Службени лист
СФРЈ”, број 43/88);
6) Наредба о обавезном атестирању трансформатора за раздвајање и сигурносних

трансформатора за раздвајање („Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
7) Наредба о обавезном атестирању електроенергетских изолованих проводника и каблова

(„Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
8) Наредба о обавезном атестирању склопки за направе („Службени лист СФРЈ”, број 43/88).



ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД

Произвођач или његов заступник, односно увозник може, најкасније до 1. 
јануара 2012. године, да стави на тржиште и/или употребу и електричну
опрему која је израђена и чија усаглашеност је оцењена у складу са

захтевима из прописа који су престали да важе даном ступања на снагу

овог правилника.

Сертификат о усаглашености издат на основу прописа који су престали

да важе даном ступања на снагу овог правилника важи до 1. јануара
2012. године.



ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД

Овај правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“
број 13/2010 од 12. марта 2010. године, а ступио је на снагу 20. марта
2010. године. 



ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА

Идентификација категорија које ће бити обухваћене применом
правилника:

1. ПРИВАТНИ СЕКТОР: 

- произвођачи

- увозници

- купци (потрошачи)

2. ЈАВНИ СЕКТОР:

- администрација (институције, министарства)

- држава као целина



ПРОИЗВОЂАЧИ

- Вероватно повећање у извозном приходу, због отвореног приступа
унутрашњем тржишту ЕУ (произвођачи заинтересовани за извоз)

- Повећање конкурентности на тржишту

- Једноставније укључивање инвеститора из ЕУ-а

УВОЗНИЦИ

- Избегавање двоструке сертификације производа који се увозе



ЈАВНИ СЕКТОР

- Транспоновањем директива олакшава се процес ка ЕУ интеграцијама

- Пораст страних инвестиција

- Модернизација структуре индустријског сектора

- Унапређење система надзора тржишта

КОРИСНИЦИ

- Безбедан производ на тржишту (потрошачи и други корисници)



КОРИСНЕ WEB АДРЕСЕ:

http://www.merr.gov.rs
http://eur-lex.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://www.newapproach.org/Directives/Default.asp



ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ

tanja.dimitrijevictanja.dimitrijevic@@merr.gov.rsmerr.gov.rs


