
СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ КОЈУ ТРЕБА КОРИСТИТИ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЕЛЕКТРО 
ИНЖЕЊЕРЕ – ЕНЕРГЕТСКЕ СТРУКЕ 
 
Напомена: Овде је дата комплетна литература коју је потребно користити за 
припрему полагања стучног испита иза области електроенеергетике укључујући 
и део посебног дела из стуке  

  
 СПИСАК ПРОПИСА  ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА за припрему 

полагања посебног дела стручног испита из области електроенергетике: 
  

- Закон о планирању и зградњи објеката („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09) 
- Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 111/09) и други Закони 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/05) 
- Закон о стандардизацији („Сл.гласник РС“ бр. 36/09) 
- Закон о акредитацији („Сл.гласник РС“ бр. 73/10) 
- Закон о метрологији („Сл.гласник РС“ бр. 44/05) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 

(„Сл.гласник РС“ бр. 36/09) 
- Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености 

(„Сл.гласник РС“ бр. 98/09) 
- Решење о означавању стандарда и сродних докумената у Републици Србији 

(„Сл.гласник РС“ бр. 27/07)  
- Правилник о пројекту изведеног објекта, односно техничкој документацији и о 

издавању одобрења за изградњу и употребне дозволе за објекте чија је изградња 
завршена без грађевинске дозволе ("Службени гласник РС", бр. 79/2006 од 
22.9.2006. године) 

- Правилник о методологији и процедури реализације пројеката за изградњу објеката 
за које одобрење за изградњу издаје министарство надлежно за послове 
грађевинарства, односно аутономна покрајина ("Службени гласник РС", бр. 
59/2006 од 11.7.2006. године) 

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског 
дневника ("Службени гласник РС", бр. 105/2003 од 28.10.2003. године) 

- Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и 
студије оправданости за изградњу објеката ("Службени гласник РС", бр. 80/2005 од 
20.9.2005. године) 

- Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте 
високоградње ("Службени гласник РС", бр. 15/2008 од 6.2.2008. године) 

- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању 
употребне дозволе ("Службени гласник РС", бр. 111/2003 од 13.11.2003. године) 

- Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и 
поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за 
изградњу издаје општинска, односно градска управа ("Службени гласник РС", бр. 
75/2003 од 25.7.2003. године) 

- Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за одговорног 
урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера ("Службени гласник 
РС", бр. 116/2004 и 69/2006. 

- Правилник о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду 
("Службени гласник РС", бр. 75/2003 од 25.7.2003. године) 



- Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености 
услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за 
грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје Министарство, односно 
аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци ("Службени 
гласник РС", бр. 114/2004 од 18.10.2004. године) 

- Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе 
("Службени гласник РС", бр. 3/2010 од 22.1.2010. године) 

- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ("Службени 
гласник РС", бр. 4/2010 и 26/2010. 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
("Службени гласник РС", бр. 31/2010 и 69/2010 (погледај и чл. 21. и 22). 

- Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања 
градилишта ("Службени гласник РС", бр. 79/2009 од 28.9.2009. године) 

- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Службени гласник 
РС", бр. 7/2010 од 19.2.2010. године) 

- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле 
("Службени гласник РС", бр. 4/2010 од 29.1.2010. године) 

- Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, 
критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, 
као и о садржини техничке документације и садржини и начину издавања 
грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације 
("Службени гласник РС", бр. 89/2009 и 5/2010. 

- Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у области 
просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења 
("Службени гласник РС", бр. 4/2010 и 21/2010. 

- Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини Регистра 
инвеститора ("Службени гласник РС", бр. 55/2010 од 6.8.2010. године) 

- Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских 
докумената  ("Службени гласник РС", бр. 51/2010 од 27.7.2010. године) 

- Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских 
докумената  ("Службени гласник РС", бр. 51/2010 од 27.7.2010. године) 
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СПИСАК ПРОПИСА – ТЕХНИЧКИХ НОРМАТИВА (ПТН у даљем тексту)  КОЈИ 
ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 
СПИСАК ПТН КОЈИ ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

• Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације нискогнапона 
("Сл. лист СФРЈ" бр.53 и 54/88 и 28/95) 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр.11/96) 

• Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте   
високоградње  ("Сл.  гласник  РС" бр. 15/08) 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
• пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр.7/84) 
• Правилник о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни 

отпорних на пожар ("Сл. лист СФРЈ" бр. 35/80) 
• Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу 

за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91) 
• Правилник  о  техничким  захтевима за заштиту гаража од пожара и екплозија за 

путничка возила ("Сл.   лист   СЦГ" бр. 31/05) 
• Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара 

угљендиоксидом ("Сл. лист СФРЈ" бр. 44/83) 
• Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 

одржавање гасних  котларница  ("Сл.  лист  СФРЈ" бр.10/90) 
• Правилник о  техничким нормативима  за  заштиту електро  енергетских 

постројења и уређаја од пожара ("Сл.  лист  СФРЈ" бр. 74/90) 
• Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара 

("Сл. лист СФРЈ" бр.87/93) 
• Правилник  о  техничким  нормативима  за  стабилне  инсталације  за детекцију 

експлозивних гасова и пара ("Сл.   лист   СРЈ" бр.24/93) 
• Правилник  о  техничким  нормативима за вентилацију или климатизацију ("Сл. 

лист СФРЈ" бр.38/89) 
• Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 65/88,"Службени лист СРЈ", бр. 18/92) 

• Правилнико техничким нормативима за погон и одржавање 
електроенергетских постројења и водова ("Службени лист СРЈ", бр. 41/93) 

• Правилник о техничким нормативима за електро-енергетска постројења 
називног напона изнад 1000 в ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/74, 13/78,"Службени 
лист СРЈ", бр. 61/95) 

• Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СРЈ", бр. 61/95) 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трансформаторских станица ("Службени лист СФРЈ", бр. 
13/78,"Службени лист СРЈ", бр. 37/95) 

• Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона 10 kV за рад под напоном 20 kV ("Службени лист СФРЈ", број 
10/79) 

• Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у 
рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина 
("Службени лист СФРЈ", бр. 66/87, 16/92, "Службени гласник РС", бр. 37/2009) 



• Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 
надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92) 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 74/90) 

 
 

1.  СПИСАК СТАНДАРАДА КОЈИ ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТЕ ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 
• SRPS N.AO.411:1986   Rasklopne aparature. Termini i definicije. 
• SRPS N.A0.826:1986   Električne instalacije u zgradama. Termini i definicije. 
• SRPS N.B2.730:1984   Električne instalacije u zgradama. Opšte karakteristike i 

klasifikacija. 
• SRPS N.B2.741:1989   Električne instalacije niskog napona. Zahtevi za bezbednost. 

Zaštita od električnog udara. 
• SRPS N.B2.743:1988   Električne instalacije u zgradama. Zahtevi za bezbednost. Zaštita 

od prekomernih struja. 
• SRPS N.B2.743/1:1988 Električne instalacije u zgradama. Zahtevi za bezbednost. Zaštita 

od prekomernih struja. Izmene. 
• SRPS N.B2.751:1988   Električne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje električne 

opreme u zavisnosti od spoljašnjih uticaja. 
• SRPS N.B2.752:1988   Električne instalacije u zgradama. Električni razvod. Trajno 

dozvoljene struje. 
• SRPS N.B2.754:1988   Električne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zaštitni 

provodnici. 
• SRPS N.B2.754/1:1988 Električne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zaštitni 

provodnici. Izmene. 
• SRPS N.B2.771:1988   Električne instalacije u zgradama. Prostorije sa kadom i tušem. 

Posebni tehnički uslovi. 
• SRPS N.B2.777:1988   Električne instalacije niskog napona. Zahtevi za uzemljenje 

instalacije za ureñaje za obradu podataka. Posebni tehnički zahtevi. 
• SRPS N.B2.781:1990   Električne instalacije niskog napona. Izbor mera zaštite od 

električnog udara u zavisnosti od spoljašnjih uticaja. 
• SRPS IEC 529:1995   Stepeni zaštite ostvareni pomoću kueišta - IP kod. 
• SRPS N.B2.774:1991 Električne instalacije niskog napona. Instalacije gradilišta 

 

2.  СПИСАК НОВИХ СТАНДАРАДА КОЈИ ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТЕ 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (А КОЈЕ СУ 
КАНДИДАТИ ДУЖИ ПРИМЕЊИВАТИ ПРИЛОКОМ ИЗРАДЕ 
ПРОЈЕКАТА ЗА СЛЕДЕЋИ ИСПИТНИ РОК) 

 
Pregled važećih standarda SRPS koji se odnose na električne instalacije niskog napona bez 
standarda koji se odnose na opremu i ureñaje: 
 
SRPSN.A0.826:1986: Meñunarodni elektrotehnički rečnik (IEV) — Poglavlje  826:  
Električneinstalacije u zgradama (IEC 60050-826:1982, EDT) 
 
SRPS IEC 60364-4-41: Električne instalacije u zgradama — Deo4-41: Zaštita radi ostvarivanja 
bezbednosti — Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, EDT) 
 



SRPS IEC 60364-4-42: Električne instalacije n zgradama — Deo 4-42: Zaštita radi ostvarivanja 
bezhednosti ~ Zaštita od toplotnog dejstva (IEC 60364-4-42:2001, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-4-43 : Električne instalacije n zgradama — Deo 4-43: Zaštita radi 
ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od prekomerne struje (IEC 60364-4-43:2001, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-4-44: Električne instalacije it zgradama — Deo 4-44: Zaštita radi ostvarivanja 
bezbednosti — Zaštita  od  napona  smetnji  i  elektromagnetskih  smetnji 
(IEC 60364-4-44:2007, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-5-51: Električne instalacije u zgradama — Deo 5-51: Izbor i ugradnja 
električne opreme — Opštapravila (IEC 60364-5-51:2005, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-5-52: Električne instalacije n zgradama — Deo 5-52: Izbor i ugradnja 
električne opreme — Električni razvod (IEC 60364-5-52:2001, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-5-53: Električne instalacije u zgradama — Deo 5-53: Izbor i ugradnja 
električne opreme — Izolacija, rasklapanje i upravljanje (IEC 60364-5-53:2002, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-5-54: Električne imtalacije u zgradama — Deo 5-54: fzbor i ugradnja 
električne opreme  ---   Uzeml/enje,    zaštitni   provodnici   i   zaštitni   provodnici   za 
izjednačenje potencijala (IEC 60364-5-54:2002, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-5-55: Električne instalacije n zgradama — Deo 5-55: Izbor i ugradnja 
električne opreme — Ostala oprema (IEC 60364-5-55:2002, IDT) 
 
SRPS IEC 60364-6 Električne instalacije u zgradama Deo 6: Verifikacija 
 
SRPS IEC 60364-7-701 Električne instalacije niskog napona — Deo 7-701: Zahtevi za 
specijalne instalcije ili lokacije – Lokacije koje sadrže kadu ili tuš  
 
SRPS IEC 60364-7-702: Električne instalacije u zgradama — Deo 7: Zahtevi za specijalne 
instalcije ili lokacije – Sekcija 702: Bazeni za plivanje i bazeni za druge namene 
 
SRPS IEC 60364-7-703: Električne instalacije u zgradama — Deo 7-703: Zahtevi za specijalne 
instalcije ili lokacije –: Prostorije i kabine za smeštaj grejača za saune 
 
SRPS IEC 60364-7-705: Električne instalacije niskog napona — Deo 7-701: Zahtevi za 
specijalne instalcije ili lokacije – Poljoprivreda i hortikultura 
 
SRPS IEC 60364-7-712 Električne instalacije u zgradama — Deo 7-712: Zahtevi za specijalne 
instalcije ili lokacije – Solarni fotonaponski (PV) sistemi za napajanje 
 
SRPS IEC 60364-7-717: Električne instalacije u zgradama — Deo 7-717: Zahtevi za specijalne 
instalcije ili lokacije – Mobilne ili prenosive jedinice 
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