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– за под руч је Основ ног су да у По жа рев цу и При вред ног су да 
у По жа рев цу – де сет из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у По же ги и При вред ног су да у 
Ужи цу – пет из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у При је по љу и При вред ног су да 
у Ужи цу – че ти ри из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Про ку пљу и При вред ног су да 
у Ни шу – пет из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Сме де ре ву и При вред ног су да 
у По жа рев цу – осам из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Сом бо ру и При вред ног су да у 
Сом бо ру – осам из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Срем ској Ми тро ви ци и При-
вред ног су да у Срем ској Ми тро ви ци – 13 из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Су бо ти ци и При вред ног су да у 
Су бо ти ци – 12 из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Ужи цу и При вред ног су да у 
Ужи цу – пет из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Чач ку и При вред ног су да у 
Чач ку – осам из вр ши те ља;

– за под руч је Основ ног су да у Шап цу и При вред ног су да у 
Ва ље ву – осам из вр ши те ља.

Члан 3.
Број из вр ши те ља за под руч је Основ ног су да у Ко сов ској Ми-

тро ви ци од ре ди ће се по себ ним ак том.

Члан 4. 
Овај пра вил ник 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 Ср би је”.
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Ми ни стар,
Сне жа на Ма ло вић, с.р.
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На осно ву чла на  45. став 2. и чла на 46. став 4. За ко на о елек-

трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник  РС”, број 44/10), 
на пред лог  Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је,

Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
до но си

ПРА  ВИЛ  НИК

o зах те ви ма за утвр ђи ва ње за штит ног по ја са 
за елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же и при па да ју ћих 
сред ста ва, ра дио-ко ри до ра и за штит не зо не и на чи ну 

из во ђе ња ра до ва при ли ком из град ње обје ка та 

Пред мет 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју зах те ви за утвр ђи-

ва ње за штит ног по ја са и на чин из во ђе ња ра до ва у бли зи ни елек-
трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ћих сред ста ва, као и 
зах те ви ко ји се од но се на утвр ђи ва ње ра дио-ко ри до ра, ди мен зи ја 
за штит не зо не и из град њу обје ка та у окви ру те зо не.

Зна че ње по је ди них пој мо ва

Члан 2.
По је ди ни пој мо ви, упо тре бље ни у овом пра вил ни ку, има ју 

сле де ће зна че ње:
1) ра дио ста ни ца пред ста вља је дан или ви ше пре дај ни ка и/

или при јем ни ка са јед ном или ви ше ан те на, укљу чу ју ћи при па да-
ју ћу опре му, сме ште них на од ре ђе ној ло ка ци ји ра ди еми то ва ња 
ра дио сиг на ла;

2) за шти ти ни по јас је зо на у бли зи ни од ре ђе них вр ста елек-
трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ћих сред ста ва у ко јој 
ни је до зво ље на из град ња и по ста вља ње обје ка та, као ни из во ђе ње 
ра до ва ко ји мо гу да угро зе функ ци о ни са ње елек трон ских ко му ни-
ка ци ја чи је се ди мен зи је утвр ђу ју овим пра вил ни ком;

3) ра дио цен тар мо же би ти пре дај ни и/или при јем ни ра дио 
цен тар;

4) пре дај ни ра дио цен тар је ра дио ста ни ца ко ја је из гра ђе на 
за по себ не на ме не од ре ђе них ра дио слу жби, ко ја је опре мље на са 
нај ма ње два пре дај ни ка и од го ва ра ју ћим ан тен ским си сте мом;

5) при јем ни ра дио цен тар је ра дио ста ни ца ко ја је из гра ђе на 
за по себ не на ме не од ре ђе них ра дио слу жби, ко ја је опре мље на са 
нај ма ње два при јем ни ка и од го ва ра ју ћим ан тен ским си сте мом;

6) од ре ђе на ра дио слу жба је сва ка ра дио слу жба вој ске Ре-
пу бли ке Ср би је, по ли ци је, ино стра них по сло ва, Без бед но сно-ин-
фор ма тив не аген ци је, Аген ци је за кон тро лу ле те ња Ср би је и Цр не 
Го ре, уста но ве за одр жа ва ње уну тра шњих плов них пу те ва, ор га на 
др жав не упра ве над ле жног за за шти ту и спа ша ва ње, хит не ме ди-
цин ске по мо ћи, про тив град не од бра не, ва тро га са ца, ху ма ни тар них 
ор га ни за ци ја, кон трол но-мер ни цен три и кон трол но-мер не ста ни-
це Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је;

7) за штит на зо на је под руч је без пре пре ка (обје ка та, ра сти-
ња, елек тро е нер гет ских и дру гих над зем них во до ва и опре ме) око 
ра дио цен тра. За штит на зо на се са сто ји од при мар не и се кун дар не 
за штит не зо не;

8) при мар на за штит на зо на је под руч је у ко ме ни је до зво ље-
но по ста вља ње фик сних или по крет них пре пре ка, во де них по вр-
ши на, као ни фик сних и по крет них ме тал них и дру гих ре флек тив-
них по вр ши на, елек тро е нер гет ских и дру гих над зем них во до ва, 
као и из град ња са о бра ћај ни ца, же ле знич ких пру га и лу ка. Ди мен-
зи је при мар не за штит не зо не утвр ђу ју се овим пра вил ни ком;

9) се кун дар на за штит на зо на је под руч је у ко ме ни је до зво-
ље но по ста вља ње пре пре ка (обје ка та, за са да, елек тро е нер гет ских и 
дру гих над зем них во до ва и опре ме) чи ја би ви си на пре ва зи ла зи ла 
за ми шље ни крак угла еле ва ци је од 2о у сме ру од ра дио цен тра, сa 
вр хом угла на гра ни ци при мар не и се кун дар не за штит не зо не. Ди-
мен зи је се кун дар не за штит не зо не утвр ђу ју се овим пра вил ни ком;

10) сек тор без пре пре ка је сек тор од ре ђен углом у хо ри зон-
тал ној рав ни у ко ме ва же усло ви про пи са ни за при мар ну и се кун-
дар ну за штит ну зо ну и, по по тре би, за ве ћа ра сто ја ња пред ви ђе на 
за се кун дар не за штит не зо не;

11) ра дио ко ри дор ра дио-ре леј не ве зе је за штит на зо на дуж 
прав ца ра дио-ре леј не ве зе у ко јој ни је до зво ље но по ста вља ње пре-
пре ка (обје ка та, ра сти ња, елек тро е нер гет ских и дру гих над зем них 
во до ва и опре ме) ко је би сво јим по сто ја њем или ра дом мо гле оме-
та ти ве зу чи је се ди мен зи је од ре ђу ју у скла ду са овим пра вил ни ком;

12) гра ни ца ра дио цен тра је гра ни ца ко ју од ре ђу је по ли гон 
ми ни мал не по вр ши не ко ји об у хва та све еле мен те зра че ња и са-
бир не еле мен те. Ако ра сто ја ње из ме ђу би ло ко је две тач ке ко је се 
на ла зе на иви ца ма по ли го на пре ла зи 2000 m, у уну тра шњо сти по-
ли го на ства ра ју се два или ви ше по ли го на чи је гра ни це од го ва ра ју 
по ли го ну ми ни мал не по вр ши не ко ји об у хва та све еле мен те зра че-
ња и са бир не еле мен те;

13) кон трол но-мер ни цен тар је ра дио цен тар ко ји вр ши кон-
тро лу и ме ре ња па ра ме та ра ра дио еми си ја;

14) ра ди о ди фу зна ста ни ца ве ће сна ге је ра ди о ди фу зна ста-
ни ца чи ја је из ра че на сна га, за ви сно од фре квен циј ског оп се га, ве-
ћа од:

– 600 W e.m.r.p. у фре квен циј ском оп се гу од 526,5 до 1606,5 
kHz;

– 600 W (сна га но си о ца) у ра ди о ди фу зним оп се зи ма од 3950 
до 26200 kHz;

– 500 W e.r.p. за фре квен циј ски оп сег од 47 до 68 MHz;
– 300 W e.r.p. за фре квен циј ски оп сег од 87,5 до 108 MHz;
– 500 W e.r.p. за фре квен циј ски оп сег од 174 до 230 MHz;
– 1000 W e.r.p. за фре квен циј ски оп сег од 470 до 862 MHz;
где су:  e.m.r.p.– ефек тив на из ра че на сна га у од но су на мо но-

пол ан те ну,
 e.r.p.– ефек тив на из ра че на сна га у од но су на по лу та-
ла сну ди пол ан те ну. 

15) елек трон ска ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра и при па-
да ју ћа опре ма су при па да ју ћа ин фра струк ту ра и опре ма по ве за-
на са елек трон ском ко му ни ка ци о ном мре жом и/или елек трон ском 
ко му ни ка ци о ном услу гом, ко ја омо гу ћа ва или по др жа ва пру жа ње 
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услу га пу тем те мре же и/или услу ге, што по себ но об у хва та ка-
блов ску ка на ли за ци ју, ан тен ске сту бо ве, згра де и дру ге при па да-
ју ће објек те и опре му;

16) елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа пред ста вља си сте-
ме пре но са и, та мо где је то при ме ње но, уре ђа је за ко му та ци ју 
и усме ра ва ње и дру ге ре сур се, укљу чу ју ћи па сив не мре жне еле-
мен те, ко ји омо гу ћа ва ју пре нос сиг на ла по мо ћу жич них, ра дио, 
оп тич ких или дру гих елек тро маг нет ских сред ста ва, укљу чу ју ћи 
са те лит ске мре же, фик сне (са ко му та ци јом ко ла и па ке та, укљу чу-
ју ћи Ин тер нет) и мо бил не мре же, енер гет ске ка блов ске си сте ме, у 
де лу ко ји се ко ри сти за пре нос сиг на ла, мре же ко је се ко ри сте за 
ди стри бу ци ју и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја, без об зи ра на вр-
сту по да та ка и ин фор ма ци ја ко ји се пре но се;

17) елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод је под зем ни или над зем-
ни жи ча ни, оп тич ки или срод ни вод из ме ђу при кључ них та ча ка 
елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же са од го ва ра ју ћим ин тер феј си-
ма, без функ ци је пре спа ја ња (ко му та ци је);

18) по стро је ње елек трич не ву че је скуп елек тро е нер гет ских 
по стро је ња и уре ђа ја ко ји слу же да елек трич ну енер ги ју, до ве де ну 
из спољ них из во ра пре тво ре у ме ха нич ки рад ву че во зо ва на елек-
три фи ци ра ној пру зи. Овај скуп по стро је ња чи не елек тро вуч на во-
зи ла и ста бил на по стро је ња елек трич не ву че;

19) елек тро е нер гет ска по стро је ња су под зем ни и над зем ни 
елел тро е нер гет ски во до ви, елек тра не, тран сфор ма тор ске и рас-
клоп не ста ни це, њи хо ви апа ра ти, уре ђа ји и при па да ју ћи де ло ви;

20) над зем ни елек тро е нер гет ски во до ви су скуп свих де ло ва 
ко ји слу же за над зем но во ђе ње елек трич не енер ги је а ко јим су об-
у хва ће ни: про вод ни ци, за штит на ужад, зе мљо во ди, узе мљи ва чи, 
изо ла то ри, но са чи, кон зо ле, сту бо ви и те ме љи;

21) под зем ни  елек тро е нер гет ски во до ви су елек тро е нер гет-
ски во до ви са изо ло ва ним про вод ни ци ма у об ли ку ка бла;

22) лу та ју ће стру је су стру је ко је ства ра ју по стро је ња јед-
но смер не стру је ко ја ко ри сте од ре ђе ни по гон ски про вод ник, ко ји 
је на ви ше ме ста узе мљен (елек трич на же ле зни ца, трам вај и сл.).

Члан 3.
Од ред бе овог пра вил ни ка при ме њу ју се као основ ни зах те ви  

при ли ком пла ни ра ња, про јек то ва ња, про из вод ње, из град ње, одр-
жа ва ња и ра да елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же, елек трон ске 
ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и при па да ју ћу опре ме, у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу ју елек трон ске ко му ни ка ци је.

У за штит ном по ја су елек трон ске ко му ни ка ци о не ин фра-
струк ту ре и при па да ју ће опре ме, у скла ду са за ко ном ко јим се уре-
ђу ју елек трон ске ко му ни ка ци је, не мо гу  да се из во де ра до ви ни ти 
да се гра де но ви објек ти ко ји би мо гли да оште те или оме та ју рад 
те ин фра струк ту ре или при па да ју ће опре ме.

У за штит ној зо ни и ра дио ко ри до ру ра дио ста ни ца од ре ђе них 
ра дио слу жби, при јем них и пре дај них ра дио цен та ра и ра ди о ди фу-
зних ста ни ца ве ће сна ге ни је до зво ље но да се из во де ра до ви, гра де 
но ви об је ка ти, по ста вља елек трон ска ко му ни ка ци о на ин фра струк-
ту ра и при па да ју ћа опре ма или по стро је ња, ко ји би сво јим ра дом 
или по ло жа јем мо гли да ути чу на ква ли тет њи хо вог ра да,  да оме-
та ју или пре ки да ју њи хов рад или ства ра ју штет не смет ње.

Ис под над зем них и из над под зем них елек трон ских ко му ни-
ка ци о них во до ва или у њи хо вој не по сред ној бли зи ни, као и у за-
штит ној зо ни и ра дио ко ри до ру ра дио ста ни ца од ре ђе них ра дио 
слу жби , ра дио цен та ра и ра ди о ди фу зних ста ни ца ве ће сна ге, не 
мо гу да се са де за са ди  ко ји би мо гли да оште те  елек трон ске ко-
му ни ка ци о не во до ве или да ути чу на ква ли тет ра да, оме та ју  или 
пре ки да ју рад ра дио ста ни ца и ра дио цен та ра. 

Зо не штет ног ути ца ја елек тро е нер гет ских по стро је ња 
на елек трон ске ко му ни ка ци о не во до ве и мре же 

Члан 4.
Од ре ђи ва ње и про ра чун мо гу ће зо не штет ног ути ца ја елек-

тро е нер гет ских по стро је ња и на под зем не и над зем не елек трон ске 
ко му ни ка ци о не во до ве са ба кар ним про вод ни ци ма вр ши се у скла-
ду са по себ ним про пи сом ко јим се уре ђу је ути цај елек тро е нер гет-
ских по стро је ња и во до ва.

Ако је елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод или це ла елек-
трон ска ко му ни ка ци о на мре жа из ве де на ко ри шће њем оп тич-
ких ка бло ва без ме тал них еле ме на та, не по сто ји штет ни ути цај 

елек тро е нер гет ских по стро је ња у сми слу ста ва 1. овог чла на и не 
ра ди се  про ра чун зо не штет них ин дук тив них и гал ван ских ути-
ца ја.

Уко ли ко је елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод из ве ден као оп-
тич ки кабл са ме тал ним еле мен ти ма, исти се с об зи ром на по сто ја-
ње опа сно сти, тре ти ра као кла сич ни елек трон ски ко му ни ка ци о ни 
вод са ба кар ним про вод ни ци ма. 

У слу ча ју да про ра чу ни из ста ва 1. овог чла на, по ка жу да су 
пре ко ра че не гра нич не вред но сти на по на опа сно сти и/или на по на 
смет њи, ин ве сти тор елек тро е нер гет ског по стро је ња мо ра да ура-
ди  про је кат за шти те за елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод или це лу 
мре жу, ако је мре жа у зо ни ути ца ја. 

Уко ли ко ин ве сти тор елек тро е нер гет ског по стро је ња и опе-
ра тор ко ји је вла сник ин фра струк ту ре не мо гу да се уса гла се око 
из бо ра тех нич ког ре ше ња за шти те, он да јед на или дру га стра на 
мо же да зах те ва по сре до ва ње Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске 
ко му ни ка ци је у овом по ступ ку.

Па ра лел но во ђе ње, при бли жа ва ње и укр шта ње под зем ног 
и над зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да 

са елек тро е нер гет ском ин фра струк ту ром

Члан 5.
По ла га ње под зем них елек тро е нер гет ских ка бло ва из над и 

ис под по сто је ћих под зем них елек трон ских ко му ни ка ци о них во до-
ва или ка блов ске ка на ли за ци је ни је до зво ље но уну тар за штит ног 
по ја са, осим на ме сти ма укр шта ња.

Про лаз елек тро е нер гет ских ка бло ва кроз ок на ка блов ске ка-
на ли за ци је, као и пре лаз ис под и из над ок на, ни је до зво љен.

Нај ма ња хоризонт аланa ра сто ја ња код ме ђу соб ног при бли-
жа ва ња под зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да са ба кар-
ним про вод ни ком и нај бли жег под зем ног елек тро е нер гет ског ка-
бла, у за ви сно сти од на зив ног на по на елек тро е нер гет ског ка бла, 
да та су у Та бе ли 1. Ако се ове уда ље но сти не мо гу одр жа ти, при-
ме њу ју се од го ва ра ју ће за штит не ме ре.

На пон елек тро е нер гет ског во да
[kV]

Ми ни мал но ра сто ја ње
[m]

do 10 0,5
10-35 1

из над 35 2

Та бе ла 1

За штит не ме ре под ра зу ме ва ју по ста вља ње ка бло ва у за штит-
не це ви или по лу це ви ко је се спа ја ју на од го ва ра ју ћи на чин. За-
штит не це ви за елек тро е нер гет ске ка бло ве мо ра ју би ти од до бро 
про вод ног ма те ри ја ла (гво жђе и сл.), а по лу це ви за елек трон ске 
ко му ни ка ци о не во до ве од не про вод ног ма те ри ја ла (PVC или PE).  
Ми ни мал ни спо ља шњи преч ник за штит них це ви или по лу це ви 
мо ра би ти нај ма ње 1,5 пут ве ћи од спо ља шњег преч ни ка ка бла. У 
слу ча ју елек тро е нер гет ског ка бла на зив ног на по на ве ћег од 35 kV 
по треб но је из ме ђу ка бло ва по ста ви ти од го ва ра ју ћу то плот ну изо-
ла ци ју. У слу ча ју при ме не за штит них ме ра, ми ни мал но ра сто ја ње 
из ме ђу ка бло ва не сме да бу де ма ње од 0,3 m. 

Вер ти кал на уда ље ност на ме сту укр шта ња из ме ђу нај бли-
жег елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и нај бли жег елек тро е нер-
гет ског ка бла мо ра да из но си 0,3 m за елек тро е нер гет ске ка бло ве 
на зив ног на по на до 1 kV, а за елек тро е нер гет ске ка бло ве на по на 
из ме ђу 1 kV и 35 kV је 0,5 m. Ако се не мо же по сти ћи вер ти кал-
на уда ље ност од 0,5 m, при ме њу ју се од го ва ра ју ће за штит не ме ре 
из ста ва 4. овог чла на. Ду жи на за штит них це ви, од но сно по лу це-
ви не мо же да бу де ма ња од 1 m са обе стра не ме ста укр шта ња. 
Угао укр шта ња под зем них елек трон ских ко му ни ка ци о них во до ва 
са елек тро е нер гет ским ка бло ви ма по пра ви лу је 90°, а ни у ком 
слу ча ју угао не мо же би ти ма њи од 45°. Из у зет но, угао се мо же 
сма њи ти на 30°, уз по себ но обра зло же ње оправ да но сти раз ло га за 
на ве де но сма ње ње.

Нај ма ња ра сто ја ња под зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног 
во да са ме тал ним про вод ни ци ма од елек тро е нер гет ских ви со ко на-
пон ских по стро је ња (на по на ве ћег од 35 kV) за ви се од по гон ског 
ста ња елек тро е нер гет ског по стро је ња, спе ци фич ног от по ра зе-
мљи шта и ти па ло ка ци је, а да та су у Та бе ли 2.
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Спе ци фич ни 
от пор зе мљи шта 

[Ωm ]

Елек тро е нер гет ско 
по стро је ње 

са изо ло ва ним 
или узе мље ним 
зве зди штем пре ко 

при гу шни це
[m]

Елек тро е нер гет ско 
по стро је ње са ди рект но 

узе мље ним 
зве зди штем [m]

Тип ло ка ци је

< 50
2 5 ур ба но
5 10 ру рал но

50-500
5 10 ур ба но

10 20 ру рал но

>500
10 50 ур ба но
20 100 ру рал но

Та бе ла 2

За сва елек тро е нер гет ска по стро је ња на по на од 35 kV и ви-
ше, у чи јој се не по сред ној бли зи ни на ла зе два или ви ше под зем на 
елек трон ска ко му ни ка ци о ни во да с ме тал ним про вод ни ци ма, по-
треб но је из вр ши ти ана ли зу евен ту ал ног штет ног ути ца ја и пре-
у зе ти аде кват не за штит не ме ре, у скла ду са од го ва ра ју ћим стан-
дар ди ма.

Ми ни мал но ра сто ја ње код при бли жа ва ња и укр шта ња под-
зем них елек трон ских ко му ни ка ци о них во до ва с оп тич ким влак ни-
ма без ме тал них еле ме на та, ко ји су по ло же ни у за штит ној це ви и 
под зем них елек тро е нер гет ских ка бло ва тре ба да бу де 0,3 m. За ин-
те ре со ва не стра не мо гу по сти ћи до го вор о сма ње њу ра сто ја ња на 
0,1 m.

Нај ма ња ра сто ја ња из ме ђу по сто је ћег под зем ног елек трон-
ског ко му ни ка ци о ног во да и сту ба но во пла ни ра ног елек тро е нер-
гет ског во да за ви се од на зив ног на по на во да и да та су у Та бе ли 3. 
Ако, у ре ал ним усло ви ма, ни је мо гу ће по сти ћи на ве де на ми ни мал-
на ра сто ја ња, по треб но је при ме ни ти пред ви ђе не за штит не ме ре 
из ста ва 4. овог чла на. 

На пон елек тро е нер гет ског во да 
[kV]

Ми ни мал но ра сто ја ње 
[m]

до 1 1
до 35 5
110 10
220 15
400 25

Та бе ла 3

Ми ни мал на вер ти кал на ра сто ја ња из ме ђу нај ни жег про вод-
ни ка елек тро е нер гет ског во да и над зем ног елек трон ског ко му ни-
ка ци о ног во да у нај не по вољ ни јим усло ви ма де фи ни са на су у Та-
бе ли 4. Ако, у ре ал ним усло ви ма, ни је мо гу ће по сти ћи на ве де на 
ра сто ја ња, по треб но је, на де о ни ци на ко јој ни је мо гу ће за до во љи-
ти усло ве из Та бе ле 4 из вр ши ти пре ме шта ње или под зем но ка бли-
ра ње по сто је ће тра се елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да.

На пон елек тро е нер гет ског во да
[kV]

Ми ни мал но ра сто ја ње
[m]

1-35 2
35-110 3

220 4
400 5,5

Та бе ла 4

За елек тро е нер гет ске са мо но си ве во до ве на зив ног на по на 
ма њег од 1 kV, ми ни мал на ра сто ја ња код па ра лел ног во ђе ња и 
укр шта ња са над зем ним елек трон ским ко му ни ка ци о ним во дом де-
фи ни са на су по себ ним про пи си ма ко ји од ре ђу ју по ла га ње са мо но-
си вих ка бло ва по сту бо ви ма ни ско на пон ске мре же.

Kод укр шта ња над зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да 
и над зем ног елек тро е нер гет ског во да, хо ри зон тал на про јек ци ја ра-
сто ја ња нај ни жег про вод ни ка елек тро е нер гет ског во да до нај бли-
жег сту ба ко ји но си елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод тре ба да бу де 
нај ма ње јед на ка ви си ни сту ба на ме сту укр шта ња уве ћа на за 3 m.

Оста ли слу ча је ви при бли жа ва ња или укр шта ња елек трон-
ских ко му ни ка ци о них во до ва и елек тро е нер гет ских по стро је ња 
ко ји ни су да ти у овом пра вил ни ку од ре ђу ју се спо ра зум но из ме ђу 
за ин те ре со ва них стра на.

Зо не елек трон ске ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре 
пре ма дру гим ин ста ла ци ја ма и објек ти ма

Члан 6.
По сто је ћа елек трон ска ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра и по-

ве за на опре ма не мо гу би ти оште ће не и њи хов рад не мо же би ти 
оме тан у слу ча ју из град ње но ве ко му нал не ин фра струк ту ре и дру-
ге вр сте обје ка та, од но сно тре ба да бу де обез бе ђен при ступ и не-
сме та но одр жа ва ње исте то ком чи та вог ве ка тра ја ња. 

У свр ху ели ми ни са ња мо гу ћег ме ха нич ког оште ће ња елек-
трон ске ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и по ве за не опре ме код 
па ра лел ног во ђе ња, при бли жа ва ња и укр шта ња са оста лом ин фра-
струк ту ром у про сто ру, по треб но је при др жа ва ти се од ре ђе них ми-
ни мал них ра сто ја ња.

Ми ни мал на уда ље ност код при бли жа ва ња и укр шта ња ко ја 
су про пи са на у овом чла ну од но се се на не за шти ће ни елек трон ски 
ко му ни ка ци о ни вод са ме тал ним про вод ни ци ма по ло жен у отво-
рен ров. Ако се ра ди о ка блу ко ји је по ло жен у цев или ка блов ску 
ка на ли за ци ју, сма тра се да већ по сто ји од ре ђе ни сте пен ме ха нич-
ке за шти те, па се при хва та ју ма ња ра сто ја ња код при бли жа ва ња и 
укр шта ња, а ко ја су од ре ђе на у слу ча ју ка да су пре у зе те од го ва ра-
ју ће за штит не ме ре у скла ду са овим пра вил ни ком. 

У Та бе ли 5 су да та ми ни мал не уда ље но сти од дру гих под-
зем них или над зем них обје ка та у слу ча ју па ра лел ног во ђе ња или 
при бли жа ва ња тра се елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да. 

Вр ста објек та Ми ни мал но ра сто ја ње
[m]

До ња иви ца на си па (пру га, ули ца и др.) 5
Упо ри ште над зем них кон такт них во до ва 1

Упо ри ште елек тро е нер гет ских во до ва до 1 kV 1
Упо ри ште над зем них ка бло ва елек трон ских ко му ни ка ци ја 1

Це во вод град ске ка на ли за ци је и то пло во да 1
Во до вод не це ви преч ни ка до 200 mm 1

Во до вод не це ви преч ни ка ве ћег од 200 mm 2
Ши не трам вај ске пру ге 1

Ин ста ла ци је и скла ди шта са за па љи вим или екс пло зив-
ним го ри вом

10

Ре гу ла ци о на цр та згра да у на се љи ма 0,6
Те мељ згра де ван на се ља 2

Жи ве огра де 2
Енер гет ски кабл до 10 kV на по на 0,5

Енер гет ски кабл од 10 до 35 kV на по на 1
Енер гет ски кабл на по на ве ћег од 35 kV 2

Ста бла др ве ћа 2
Га со вод и то пло вод са при ти ском до 0,3 MPa 1

Га со вод и то пло вод са при ти ском од 0,3 MPa до 10 MPa 2
Га со вод и то пло вод са при ти ском ве ћим од 10 MPa из ван 

град ских на се ља
5

Та бе ла 5

Уко ли ко је уда ље ност ма ња од уда ље но сти да тих у Та бе ли 
5, ин ве сти тор мо ра од вла сни ка тих обје ка та да за тра жи по себ не 
усло ве град ње.

Во до вод и ка на ли за ци ја

Члан 7.
Нај ма ње ра сто ја ње (раз мак из ме ђу нај бли жих спољ них иви-

ца ин ста ла ци ја) при па ра лел ном во ђе њу или при бли жа ва њу по-
сто је ћег под зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и во до во да 
из но си 0,5 m, од но сно 1,0 m за ма ги страл ни во до вод. Ова ра сто ја-
ња се мо гу сма њи ти до 30% ако се обе ин ста ла ци је за шти те од го-
ва ра ју ћом ме ха нич ком за шти том. 

Ме сто укр шта ња елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и во до-
вод не це ви, по пра ви лу, тре ба да бу де из ве де но та ко да во до вод на 
цев про ла зи ис под елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да, при че му 
вер ти кал но ра сто ја ње из ме ђу ка бла и глав не во до вод не це ви тре ба 
да из но си нај ма ње 0,5 m, а код укр шта ња елек трон ског ко му ни ка-
ци о ног во да с кућ ним при кључ ци ма нај ма ње ра сто ја ње тре ба да 
бу де 0,3 m.

Ако се ми ни мал но ра сто ја ње из ста ва 2. овог чла на не мо-
же обез бе ди ти због за шти те елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да од 
ме ха нич ких оште ће ња, исти тре ба по ста ви ти у по себ ну за штит ну 



7. март 2012. Број 16 17
цев чи ја ду жи на тре ба да бу де нај ма ње 1 m са сва ке стра не ме ста 
укр шта ња. У том слу ча ју нај ма ње ра сто ја ње не мо же би ти ма ње 
од 0,3 m код укр шта ња елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да с глав-
ном во до вод ном це ви, од но сно 0,15 m код укр шта ња елек трон ског 
ко му ни ка ци о ног во да с кућ ним при кључ ци ма.

Нај ма ње ра сто ја ње при па ра лел ном во ђе њу или при бли жа-
ва њу по сто је ћег под зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и 
ка на ли за ци је (ма ње ка на ли за ци о не це ви преч ни ка до 0,6 m и кућ-
ни при кључ ци) тре ба да бу де 0,5 m, од но сно 1,5 m за ма ги страл не 
ка на ли за ци о не це ви преч ни ка јед на ког или ве ћег од 0,6 m.

На ме сту укр шта ња ка на ли за ци о на цев мо ра би ти по ло же-
на ис под елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да, при че му кабл тре ба 
да бу де ме ха нич ки за шти ћен. Ду жи на за штит не це ви тре ба да бу-
де нај ма ње 1,5 m са сва ке стра не ме ста укр шта ња, а ра сто ја ње од 
вр ха ка на ли за ци о не це ви тре ба да бу де нај ма ње 0,3 m. По ла га ње 
во до вод них и ка на ли за ци о них це ви кроз ок на ка блов ске ка на ли за-
ци је, као и по ла га ње ис под, од но сно из над ок на, ни је до пу ште но. 

Га со вод

Члан 8.
Код при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња по сто је ћег под-

зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и га со во да при ти ска 
јед на ког или ма њег од 0,4 MPa (4 bar) као и  кућ них га сних при-
кљу ча ка, нај ма ња уда ље ност тре ба да бу де 0,5 m, од но сно 1,0 m 
ка да се ра ди о га со во ду при ти ска ве ћег од 0,4 MPa. Из у зет но, у 
слу ча је ви ма ка да се не мо гу по сти ћи на ве де не уда ље но сти, до пу-
ште не су и кра ће уда ље но сти али уз оба ве зну при ме ну од го ва ра ју-
ћих за штит них ме ра на елек трон ском ко му ни ка ци о ном во ду.

На ме сти ма укр шта ња га со во да и елек трон ског ко му ни ка ци-
о ног во да, га со вод тре ба да про ла зи ис под елек трон ског ко му ни-
ка ци о ног во да, при че му нај ма ња уда ље ност мо ра би ти 0,5 m. Код 
укр шта ња елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да с кућ ним при кључ-
ци ма раз мак мо же би ти сма њен на 0,3 m. Из у зет но, у слу ча је ви ма 
ка да се не мо гу по сти ћи на ве де не уда ље но сти, елек трон ски ко му-
ни ка ци о ни вод тре ба за шти ти ти од мо гу ћих ме ха нич ких оште ће-
ња по ста вља њем у од го ва ра ју ће це ви или по лу це ви та ко да је ду-
жи на за штит не це ви нај ма ње 1 m од ме ста укр шта ња.

То пло вод

Члан 9.
Код при бли жа ва ња или па ра лел ног во ђе ња по сто је ћег под-

зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и то пло во да, мо ра се 
оси гу ра ти ми ни мал ни раз мак од 0,8 m. Из у зет но у слу ча је ви ма ка-
да се не мо же по сти ћи на ве де ни раз мак, на ду жи на ма при бли жа ва-
ња до 5 m до зво ље ни раз мак је нај ма ње 0,5 m. 

Ако то пло вод у не по сред ној око ли ни иза зи ва по ве ћа ње тем-
пе ра ту ре око ли не зе мље за ви ше од 10° C, или ако по сто ји ве ро-
ват но ћа до дат ног за гре ва ња ка бла, по треб но је по ве ћа ти раз мак 
или из ме ђу по ста ви ти то плот ну изо ла ци ју де бљи не 0,2 m. 

На ме сти ма укр шта ња то пло во да и елек трон ског ко му ни-
ка ци о ног во да, нај ма ња вер ти кал на уда ље ност мо ра би ти 0,5 m. 
Из у зет но у слу ча је ви ма ка да се не мо же по сти ћи на ве де на уда ље-
ност или ако на ме сту укр шта ња по сто ји по тен ци јал на опа сност 
за до дат ним за гре ва њем ка бла, по треб но је при ме ни ти за штит ну 
ме ру по ста вља ња ка бла у цев или по лу цев од од го ва ра ју ћег ма те-
ри ја ла (бе тон и сл. али не PVC или PE) и сло ја то плот не изо ла ци је 
де бљи не 0,2 m, при че му је ду жи на це ви нај ма ње 1,5 m са сва ке 
стра не ме ста укр шта ња, а то плот на изо ла ци ја мо ра по кри ва ти то-
пло вод нај ма ње 2 m са сва ке стра не укр шта ња.  

Оста ли це во во ди и објек ти

Члан 10.
Нај ма ње до зво ље но ра сто ја ње из ме ђу по сто је ћег елек трон-

ског ко му ни ка ци о ног во да и ин ста ла ци ја за скла ди ште ње и пре-
нос за па љи вих теч но сти из но си 1,0 m на ме сти ма при бли жа ва ња 
и па ра лел ног во ђе ња. Из у зет но, у слу ча је ви ма ка да се не мо же 
по сти ћи на ве де но ра сто ја ње, исто се мо же сма њи ти на 0,5 m на 
ду жи ни не кра ћој од 1,5 m при че му де ло ви по стро је ња за пре-
нос и скла ди ште ње за па љи вих теч но сти тре ба да бу ду пре кри ве-
ни бе тон ском по сте љи цом де бљи не 0,1 m, от пор ном на про ди ра ње 
за па љи ве теч но сти или ис па ра ва ња. По сто је ћи кабл по треб но је 

за шти ти ти од го ва ра ју ћим це ви ма ко је, по ред ме ха нич ке чвр сто ће, 
мо ра ју би ти от пор не на ути цај раз ли чи тих вр ста ми не рал них уља.

На ме сти ма укр шта ња це во во да за пре нос за па љи вих теч но-
сти и ка бла, це во вод мо ра да про ла зи ис под ка бла, при че му нај-
ма ња уда ље ност мо ра би ти 0,5 m. Из у зет но у слу ча је ви ма ка да се 
не мо же по сти ћи на ве де на уда ље ност, елек трон ски ко му ни ка ци о-
ни вод по треб но је за шти ти ти од мо гу ћих ме ха нич ких оште ће ња 
по ста вља њем у од го ва ра ју ће це ви или по лу це ви та ко да је ду жи на 
за штит не це ви нај ма ње 1 m од ме ста укр шта ња.    

Ако се це во вод ни си стем или по стро је ње из ста ва 2. овог 
чла на при бли жа ва це ви ма по сто је ће ка блов ске ка на ли за ци је, а ко-
је ни су от пор не на де ло ва ње ми не рал них уља и ис па ра ва ње, та да 
је по треб но у опа сном под руч ју од 4 m це ви ка блов ске ка на ли за-
ци је пре кри ти са свих стра на бе тон ском по сте љи цом ми ни мал не 
де бљи не 0,1 m. Отво ри це ви у су сед ним ок ни ма ка блов ске ка на-
ли за ци је тре ба да бу ду га сно не про пу сни. На јед ном од зи до ва ок-
на по треб но је по ста ви ти пло чи цу са нат пи сом ко јим се упо зо ра ва 
осо бље о евен ту ал ној по ја ви са ку пља ња штет них и екс пло зив них 
га со ва.

Ако ре кон струк ци ја по сто је ће или из град ња но ве са о бра ћај-
ни це угро жа ва тра су по сто је ћег под зем но по ло же ног елек трон-
ског ко му ни ка ци о ног во да ко ји ни је у за штит ној це ви већ се исти 
на ла зи у тра си са о бра ћај ни це, по треб но је из вр ши ти из ме шта ње 
истог, а тро шко ве из ме шта ња на док на ђу је ин ве сти тор. Но ва тра са 
елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да тре ба да бу де у тро то а ру или 
зе ле ном по ја су пред мет не са о бра ћај ни це.

Ако ре кон струк ци ја по сто је ће или из град ња но ве са о бра ћај-
ни це угро жа ва тра су по сто је ће ка блов ске ка на ли за ци је, та ко да ће 
се она на ла зи ти у тра си ко ло во за но ве са о бра ћај ни це и да ни је мо-
гу ће по сти ћи ми ни мал ну уда ље ност из ме ђу спољ њег зи да гор њег 
ре да це ви и ни ве ле те са о бра ћај ни це од 0,7 m, по треб но је из вр ши-
ти из ме шта ње по сто је ће ка блов ске ка на ли за ци је, а тро шко ве из ме-
шта ња на док на ђу је ин ве сти тор. Ок на но ве ка на ли за ци је ло ци ра ју 
се у тро то а ру или зе ле ном по ја су пред мет не са о бра ћај ни це.

Ако је тра са но ве са о бра ћај ни це пла ни ра на та ко да се укр шта 
са по сто је ћим елек трон ским ко му ни ка ци о ним во дом, по треб но је 
из вр ши ти из ме шта ње тра се по сто је ћег елек трон ског ко му ни ка ци-
о ног во да та ко да она бу де вер ти кал на на осу са о бра ћај ни це, а уко-
ли ко то ни је мо гу ће он да ми ни мал но под углом од 45°, при че му 
елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод тре ба да се на ла зи у за штит ној 
це ви, као и да се по ло жи ба рем још јед на до дат на ре зер вна цев. 
Ду жи на це ви у ко јој се на ла зи елек трон ски ко му ни ка ци о ни вод 
тре ба да бу де са сва ке стра не за 0,5 m ве ћа од ши ри не тра се са о-
бра ћај ни це. Ако тра са це ви пре се ца тро то ар, и на ста вља се у зе ле-
ном по ја су, та да по ме ну та тра са тре ба да за вр ши у зе ле ном по ја су. 

По тра си и уз тра су под зем ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног 
во да или ка блов ске ка на ли за ци је на уда ље но сти ма њој од 2 m ни је 
до пу ште но да се са ди др ве ће чи је би ко ре ње мо гло оне мо гу ћи ти 
при ступ ка блу или га мо же оште ти ти.

Код над зем них са мо но си вих елек трон ских ко му ни ка ци о них 
во до ва по треб но је обез бе ди ти ми ни мал ни ва зду шни ко ри дор од 
0,5 m око во да. 

Под вод не ин ста ла ци је

Члан 11.
Пла ни ра ње но вих под вод них (ре ке и је зе ра) ин ста ла ци ја (во-

до вод, елек тро е нер гет ски ка бал, ка на ли за ци о ни од вод и сл.) тре ба 
да се из во ди на на чин да се из бег не укр шта ње са по сто је ћим под-
вод ним елек трон ским ко му ни ка ци о ним во дом.

Уко ли ко укр шта ње под во дом ни је мо гу ће из бе ћи, за ин те ре-
со ва не стра не тре ба за јед нич ки да де фи ни шу тех нич ко ре ше ње за-
шти те по сто је ћег под вод ног ко му ни ка ци о ног во да. 

При о бал на за шти та но ве под вод не ин ста ла ци је тре ба да бу де 
уда ље на нај ма ње 10 m од по сто је ће при о бал не за шти те под вод ног 
елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да.

За штит не зо не у усло ви ма де ло ва ња лу та ју ћих стру ја

Члан 12.
Лу та ју ће стру је ства ра ју она по стро је ња јед но смер не стру је 

ко ја ко ри сте од ре ђе ни по гон ски про вод ник, ко ји је на ви ше ме ста 
узе мљен, а то су нај че шће: 

1) елек трич на же ле зни ца, елек трич ни трам вај, елек трич на 
во зи ла ко ја ко ри сте ши не као по врат ни вод; 
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2) уре ђа ји за на па ја ње тро леј бу сних во до ва, код ко јих је је дан 
вод узе мљен на ви ше ме ста; 

3) јед но смер не елек трич не мре же и раз ли чи те вр сте ин ду-
стриј ских по стро је ња ко ја су за шти ће на си сте мом ка тод не за шти те; 

4) си сте ми ка тод не за шти те при ме ње ни на раз ли чи тим це-
во вод ним пре но сним си сте ми ма као што су га со во ди, во до во ди, 
наф то во ди и сл., а ко ји су пред ви ђе ни да се гра де  у бли зи ни елек-
трон ске ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре; 

5) не у зе мље на по стро је ња јед но смер не стру је код исто вре ме-
них зем них спо је ва на ви ше ме ста.

Ин ве сти то ри по стро је ња из ста ва 1. овог чла на, као и дру гих 
по стро је ња ко ја мо гу ства ра ти лу та ју ће стру је, а ко је мо гу иза зва-
ти штет не ути ца је на по сто је ћу елек трон ску ко му ни ка ци о ну ин-
фра струк ту ру, тре ба да гра де на на чин да бу ду пред у зе те од го ва ра-
ју ће за штит не ме ре. 

Ве ли чи на за штит не зо не ра дио цен та ра и ра дио ко ри до ри

Члан 13.
Ве ли чи на при мар не и се кун дар не за штит не зо не и сек то ра 

без пре пре ка од ре ђе не су на сле де ћи на чин:
1) у при мар ној за штит ној зо ни ме ре но од гра ни це ра дио цен тра:
(1) око уре ђа ја за без бед ност у ва зду хо пло ву 400 m,
(2) око цен тра за ра дио-го ни о ме три ју 400 m,
(3)око оста лих ра дио цен та ра и ра ди о ди фу зних ста ни ца ве ће 

сна ге 200 m;
2) у се кун дар ној за штит ној зо ни:
(1) за фре квен циј ски оп сег до 30 MHz 2000 m,
(2) за фре квен циј ски оп сег пре ко 30 MHz 1000 m;
3) у сек то ру без пре пре ка 5000 m.

Члан 14.
Уну тар гра ни ца при мар не за штит не зо не не мо гу да се по-

ста вља ју не по крет не или по крет не пре пре ке и во де не по вр ши не, 
као ни по крет не или не по крет не ме тал не и дру ге ре флек тив не по-
вр ши не, елек тро е нер гет ски и дру ги над зем ни во до ви, ни ти да се 
гра де са о бра ћај ни це, же ле знич ке пру ге и лу ке.

Члан 15.
Уну тар гра ни ца се кун дар не за штит не зо не, пра те ћи кон фи гу-

ра ци ју зе мљи шта, ни је до зво ље но да се гра ди или по ста вља обје-
кат или пре пре ка чи ја би ви си на пре ва зи ла зи ла за ми шље ни крак 
угла еле ва ци је од 2о у сме ру од ра дио цен тра, ме ре на од гра ни це 
при мар не и се кун дар не за штит не зо не, као што је при ка за но на 
сле де ћој ски ци: 

Сли ка 1

Члан 16.
Уну тар сек то ра без пре пре ка за од ре ђе ни ра дио цен тар ва-

же усло ви про пи са ни за при мар ну и се кун дар ну за штит ну зо ну и, 
пре ма по тре би, за ве ће уда ље но сти пред ви ђе не за се кун дар не за-
штит не зо не.

Члан 17.
За за шти ту при јем ног ра дио-цен тра од ја ког елек тро маг нет-

ског по ља не ке пре дај не ра дио ста ни це при ме њу ју се нај ма ње до-
пу ште не уда ље но сти про пи са не у Та бе ли 6.

Та бе ла 6

где је: 
P – ефек тив на из ра че на сна га пре дај не ра дио ста ни це у сме ру 

при јем ног ра дио цен тра [kW].

Члан 18.
За за шти ту при јем ног ра дио цен тра од смет њи про у зро ко ва-

них елек трич ним по љи ма  ви со ко на пон ских во до ва и во до ва елек-
трич не ву че при ме њу ју се нај ма ње до пу ште не уда ље но сти из ме ђу 
тих во до ва и  при јем ног ра дио цен тра, да те у Та бе ли 7

На пон (kV) Нај ма ња до пу ште на уда ље ност (m)
до 3 300
3-10 500
10-50 900
50-110 1000

из над 110 2000

Та бе ла 7

Члан 19.
Ра ди за шти те при јем них ра дио цен та ра од смет њи ко је про у-

зро ку ју мо тор на во зи ла си сте ми ма за па ље ње, ма ги страл ни пу те ви 
не мо гу да се гра де на ра сто ја њи ма ма њим од 1000 m, а ре ги о нал-
ни пу те ви на ра сто ја њи ма ма њим од 500 m од при јем ног цен тра.

Ра дио ко ри до ри

Члан 20.
Ра дио ко ри дор или за штит на зо на ра дио-ре леј не ве зе и ра дио 

ве зе па сив них ре пе ти то ра, од ре ђе на је пр вом Фре не ло вом зо ном. 
Фре не ло ва зо на је елип со ид (Сли ка 2) у чи јим жи жа ма се на ла зе 
крај ње тач ке ра дио-ре леј не ве зе, пре дај на ан те на на јед ном кра ју у 
тач ки А и при јем на ан те на на дру гом кра ју у тач ки B. По лу преч-
ник кру жног пре се ка елип со и да у би ло ко јој тач ки С на ве ли кој 
оси, нор мал ног на ту осу, од ре ђен је из ра зом:

а  висина  кор ид ора у  т ачки C  (растојање измеђ у  тачке  C на 
 тл у  и најн иж е  тачке ко ри дора) одређена је изразом:

где је: 
dac – ра сто ја ње из ме ђу та ча ка A и C у ки ло ме три ма;
dbc – ра сто ја ње из ме ђу та ча ка B и C у ки ло ме три ма; 
d – ра сто ја ње из ме ђу та ча ка A и B у ки ло ме три ма; 
ha – ви си на цен тра ан те не у тач ки А у ме три ма (над мор ска 

ви си на); 
hb – ви си на цен тра ан те не у тач ки B у ме три ма (над мор ска 

ви си на); 
Hc – нај ви ша до зво ље на ви си на објек та у тач ки C на тлу у 

ме три ма (над мор ска ви си на); 
λ  –  таласна дужи на у  м етрима;  
ƒ – ф реквен ција усмерене радио везе у GHz.

Сли ка 2

Ра дио ко ри до ри се утвр ђу ју за фре квен ци је пре ко 1 GHz. Ра-
дио ко ри до ри се утвр ђу ју план ским до ку мен том у ци љу обез бе-
ђи ва ња по сто је ћих и но вих ко ри до ра од да ље из град ње обје ка та 
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и по ста вља ња по стро је ња, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју 
елек трон ске ко му ни ка ци је. Ако је из ме ном план ског до ку мен та 
угро же но функ ци о ни са ње елек трон ских ко му ни ка ци ја у ра дио ко-
ри до ру, тим из ме на ма утвр ђу је се но ви ра дио ко ри дор ко ји ће омо-
гу ћи ти не сме та но од ви ја ње елек трон ских ко му ни ка ци ја.

За вр шне од ред бе

Члан 21.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка  пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о ве ли чи ни зо не за шти те у бли зи ни од ре ђе них ра дио 
ста ни ца („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 72/90) и Пра вил ник о сло-
бод ним прав ци ма за улаз и из лаз ра дио ре леј них ве за (ра дио ко-
ри до ри) у гра до ви ма и на се љи ма град ског ка рак те ра („Слу жбе ни 
лист СФРЈ”, број 72/90).

Члан 22.
Овај пра вил ник 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 Ср би је”.

Број 011-00-00042/2011-17
У Бе о гра ду, 22. фе бру а ра 2012. го ди не

Ми ни стар,
Пре драг Мар ко вић, с.р.

586
На осно ву чла на 61. став 3. За ко на о за шти ти ва зду ха („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 36/09),
Ми ни стар жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни-

ра ња, до но си

ПРА  ВИЛ  НИК

о усло ви ма за из да ва ње са гла сно сти опе ра те ри ма 
за ме ре ње ква ли те та ва зду ха и/или еми си је 

из ста ци о нар них из во ра за га ђи ва ња

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се бли жи усло ви за из да ва ње 

са гла сно сти опе ра те ри ма ко ји са мо стал но вр ше ме ре ње ква ли те та 
ва зду ха и/или ме ре ње еми си је из ста ци о нар них из во ра за га ђи ва ња.

Члан 2.
Опе ра те ри ко ји са мо стал но вр ше ме ре ње ква ли те та ва зду ха, 

при ме ном мануeлних или ауто мат ских ме то да, и/или ме ре ње еми-
си је из ста ци о нар них из во ра за га ђи ва ња, при ме ном дис кон ти ну ал-
них ме то да, тре ба да ис пу не усло ве од ре ђе не пра вил ни ком ко јим 
су про пи са ни бли жи усло ви за из да ва ње до зво ле за ме ре ње ква ли-
те та ва зду ха и до зво ле за ме ре ње еми си је из ста ци о нар них из во ра 
за га ђи ва ња.

Члан 3.
Опе ра те ри ко ји са мо стал но вр ше ме ре ње еми си је из ста ци о-

нар них из во ра за га ђи ва ња при ме ном кон ти ну ал них ме то да, у по-
гле ду усло ва за из да ва ње са гла сно сти тре ба да: 

1) са мо стал но оба вља ју по сло ве ме ре ња еми си је из ста ци о-
нар них из во ра за га ђи ва ња при ме ном уре ђа ја за кон ти ну ал но ме-
ре ње еми си ја;

2) има ју ка дар за оба вља ње на ве де них по сло ва, и то:
(1) тех нич ки од го вор но ли це – нај ма ње јед но ли це са сте че-

ним ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ма стер 

ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли-
стич ке стру ков не сту ди је), од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја-
њу од нај ма ње че ти ри го ди не из обра зов но-на уч ног по ља при род-
но-ма те ма тич ких на у ка (на уч на област хе миј ске, фи зич ко-хе миј ске 
или на у ке о за шти ти жи вот не сре ди не) или обра зов но-на уч ног по-
ља тех нич ко-тех но ло шких на у ка (на уч на област тех но ло шког, ма-
шин ског или ин же њер ства за шти те жи вот не сре ди не) и нај ма ње 
три го ди не ис ку ства на по сло ви ма ве за ним за ме ре ња еми си је,

3) има ју аде кват ну опре му за кон ти ну ал но ме ре ње еми си је 
ко ја:

(1) је сер ти фи ко ва на у скла ду са зах те ви ма стан дар да SRPS 
EN 14181, од но сно сва ка по је ди нач на ком по нен та си сте ма за кон-
ти ну ал но ме ре ње еми си је ис пу ња ва захтевe на ве де ног стан дар да,

(2) је за сва ки еле ме нат ме ре ња уса гла ше на са обез бе ђе њем 
по ве ре ња ни воа 1 („QAL 1”), ко ји је де фи ни сан стан дар дом SRPS 
EN 14181,

(3) вр ши кон ти ну ал но ме ре ње еми си је при ме ном ауто ма-
ти зо ва них мер них ме то да у са гла сно сти са стан дар дом SRPS EN 
14181,

(4) обез бе ђу је ауто ма ти зо ван при хват по да та ка, об ра ду по да-
та ка еми си је, нор ма ли за ци ју мер них вред но сти и ва ли да ци ју по-
да та ка у скла ду са стан дар дом SRPS EN 14181,

(5) вр ши ауто ма ти зо ва ну еви ден ци ју и об ра ду по да та ка у 
скла ду са обез бе ђе њем по ве ре ња ни воа 3 („QAL 3”),

(6) омо гу ћа ва над ле жном ор га ну при ступ из ве шта ји ма и 
ауто ма ти зо ва ној еви ден ци ји и об ра ди по да та ка у скла ду са обез бе-
ђе њем по ве ре ња ни воа 3 („QAL 3”).

По да ци о опе ра те ру, са об је ди ње ним по да ци ма о ка дру ко је 
по пу ња ва од го вор но ли це, од но сно ли це ко је не по сред но вр ши 
по сло ве ме ре ња да ти су у При ло гу 1 – Оп шти по да ци о опе ра те ру, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По да ци о опре ми да ти су у При ло гу 2 – По да ци о опре ми, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По да ци о ме то да ма ме ре ња да ти су у При ло гу 3 – По да ци о 
ме то да ма ме ре ња, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње-
гов са став ни део.

Члан 4.
По ред усло ва из чла на 3. овог пра вил ни ка, опе ра те ри ко ји са-

мо стал но вр ше ме ре ње еми си је из ста ци о нар них из во ра за га ђи ва-
ња при ме ном кон ти ну ал них ме то да обез бе ђу ју да је:

1) уград ња ауто ма ти зо ва них мер них си сте ма, пу шта ње у рад 
и про це ду ра по чет ног по де ша ва ња уре ђа ја спро ве де на од стра не 
струч ног и од про из во ђа ча опре ме овла шће ног осо бља;

2) рас по ло жи вост си сте ма за кон ти ну ал но ме ре ње еми си је 
ми ни мал но 95%; 

3) рас по ло жи вост си сте ма за кон ти ну ал но ме ре ње са др жа ја 
ки се о ни ка ми ни мал но 98%;

4) обез бе ђе ње по ве ре ња ни воа 2 („QAL 2”) и ис пи ти ва ње ис-
прав но сти уре ђа ја за кон ти ну ал но ме ре ње еми си ја, ко је се вр ши 
јед ном го ди шње („АSТ”), спро ве де но од стра не овла шће ног прав-
ног ли ца за ме ре ње еми си је при ме ном стан дард них ре фе рент них 
ме то да и ета ло ни ра них мер них уре ђа ја о че му се под но си из ве-
штај.

Члан 5.
Овај пра вил ник 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 Ср би је”.

Број 110-00-202/2011-05
У Бе о гра ду, 29. фе бру а ра 2012. го ди не

Ми ни стар,
др Оли вер Ду лић, с.р.


