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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се курсеви и стручни испити, које организује Савез 
енергетичара Србије (у даљем тексту: Савез) за лица која рукују опремом под 
притиском. 

Члан 2. 

Лицу које положи одговарајући стручни испит за опрему под притиском из члана 1. 
овог Правилника Савез издаје уверење да је оспособљено да самостално рукује 
опремом под притиском, за коју је полагало стручни испит. 

Члан 3. 

Под опремом под притиском у смислу овог Правилника подразумевају се парни и 
вреловодни котлови, парне турбине, компресори, пумпе, аутоклави, посуде под 
притиском и друга опрема под притиском утврђена посебним техничким прописима. 

 

II СТРУЧНА ЗВАЊА 

Члан 4. 

Савез организује курсеве и стручне испите за звања: 

А) МАШИНИСТА 

1. машиниста парних турбина 
2. машиниста котлова на течно и гасовито гориво са аутоматском командом (АТК) 
3. машиниста котлова на чврсто гориво са аутоматском командом (АТК) 
4. машиниста компресорских станица 
5. машиниста расхладних постројења 
6. машиниста црпних станица. 

Б) РУКОВАЛАЦ 

1. руковалац парних турбина 
2. руковалац котлова на течно и гасовито гориво 
3. руковалац котлова на чврсто гориво 
4. руковалац климатизације 
5. руковалац компресора 
6. руковалац црпки 
7. руковалац аутоклава 
8. руковалац електрокотлова 
9. руковалац централног грејања 
10.руковалац котлова са ручним ложењем 
11. руковалац малих котлова. 

 

 

 

 



III ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА И УВЕРЕЊА 

Члан 5. 

Стручни испити се полажу пред Испитном комисијом, коју образује Управни одбор 
Савеза. Испит се састоји из практичног и теоријског дела. 

Члан 6. 

Лицу, које положи стручни испит издаје се уверење Савеза, којим се констатује да је 
положило испит и да је оспособљено за самостално руковање опремом под притиском, 
за коју је полагало испит, са следећим описом: 

1. МАШИНИСТА ПАРНИХ ТУРБИНА - самостално руковање парним турбинама. 

2. МАШИНИСТА КОТЛОВА НА ТЕЧНО И ГАСОВИТО ГОРИВО СА АУТОМАТСКОМ 
КОМАНДОМ (АТК) - самостално руковање котловима на течно и гасовито гориво са 
аутоматском термичком командом. 

3. МАШИНИСТА КОТЛОВА НА ЧВРСТО ГОРИВО СА АУТОМАТСКОМ КОМАНДОМ 
(АТК) - самостално руковање котловима на чврсто гориво са аутоматском 
термичком командом. 

4. МАШИНИСТА КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА - самостално руковање  
компресорским станицама. 

5. МАШИНИСТА РАСХЛАДНИХ ПОСТРОЈЕЊА - самостално руковање 
компресорским станицама и расхладним уређајима. 

6. МАШИНИСТА ЦРПНИХ СТАНИЦА - самостално руковање  црпним станицама. 

7. РУКОВАЛАЦ ПАРНИХ ТУРБИНА - самостално руковање  парним турбинама снаге 
до 32 МW. 

8. РУКОВАЛАЦ КОТЛОВА НА ТЕЧНО И ГАСОВИТО ГОРИВО - самостално руковање  
свим котловима на течно и гасовито гориво осим котлова са аутоматском термичком 
командом. 

9. РУКОВАЛАЦ КОТЛОВА НА ЧВРСТО ГОРИВО - самостално руковање  свим 
котловима на чврсто гориво осим котлова са аутоматском термичком командом. 

10.РУКОВАЛАЦ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ - самостално руковање  котловима за централно 
грејање, пратећом инсталацијом и уређајима за климатизацију. 

11. РУКОВАЛАЦ КОМПРЕСОРА - самостално руковање  компресорима чија је 
инсталисана снага погонских машина до 200 КW (250 КС). 

12. РУКОВАЛАЦ ЦРПКИ - самостално руковање  црпкама чија је инсталисана снага 
погонских машина до 200 КW (250 КС). 

13. РУКОВАЛАЦ АУТОКЛАВА - самостално руковање  аутоклавима.  

14. РУКОВАЛАЦ ЕЛЕКТРОКОТЛОВА - самостално руковање  електрокотловима. 

15. РУКОВАЛАЦ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА - самостално руковање  котловима притиска 
до 0,5 бара или топловодним котловима температуре воде до 1100C без обзира на 
врсту горива, капацитета до 1 МW. 

16. РУКОВАЛАЦ КОТЛОВА СА РУЧНИМ ЛОЖЕЊЕМ - самостално руковање  свим 
котловима на чврсто гориво и биомасу са ручним ложењем. 

17. РУКОВАЛАЦ МАЛИХ КОТЛОВА – самостално руковање котловима са дигиталним 
контролним уређајем, притиска до 0,5 бара или температуре воде до 1100C, без 
обзира на врсту горива, капацитета до 1 МW. 

 



IV УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА  

Члан 7. 

За МАШИНИСТУ може полагати лице са трећим или вишим степеном стручности 
машинске или електро струке и радним искуством од 6 месеци као помоћник на 
руковању опремом под притиском, за коју полаже испит и чија је снага виша од 
максималне снаге опреме, којом рукују руковаоци исте опреме под притиском, које су 
наведене у члану 6 овог Правилника.   

Члан 8. 

За РУКОВАОЦА може полагати лице са трећим или вишим степеном стручности 
машинске или електро струке и радним искуством од 6 месеци као помоћник на 
руковању опремом под притиском, за коју полаже испит и чије су карактеристике 
наведене у члану 6 овог Правилника.                                                                                     

Члан 9. 

Изузетно, за РУКОВАОЦА може полагати лице са завршеним другим степеном 
образовања и радним искуством од 6 месеци као помоћник на руковању опремом под 
притиском за коју полаже испит, уколико полаже испит за руковање котловима на 
ручно ложење, малим котловима, централним грејањем или аутоклавима.  

 

САВЕЗ ЕНЕРГЕТИЧАРА СРБИЈЕ 


