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(5) Поступак мјерења којим се исш пују мјерила брзи- 
н е \о зи л а  иора имати мјерну несигурност бољу од (1/3) 
захт\јеване тачности за мјерила брзине возила.

'у  Члан 19.
Сту^ањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилннк о метролошким усповима за ласерске уређаје 
за мјерењ&брзиие возипа у саобраћају (“Службени гаасник 
Репуилике Брпске”, број 43/09) и ip'ecrajf да се примјењу- 
је  Правилник о метролошким условима за Доплеровс рада- 
ре (“Службеш^лист СФРЈ”, број 3/85).

\  Члан 20.
Овај правилнпк ступа на снагу осмог дана од дана обја- 

вљивања у “Службгном гааснику Републике Српске”.

Број: 05/3.00/393-173Л 2
3, маја 2012. године \  В.д. директора,
Бања Лука \  Н икола Б укиБ , с.р.

\  П р и л о г б р о јЈ .
\  Граница дозвољене 
\  брзинс

Врста
мјерила

БрзииаЧ 
(v у km/li'l

\
Испи-
тивање
типа

\

Прва
перио-
дична

верифи-
кација

радарска и ласерска 
при стационарном v <  100

\
Д 2  km/h ± 3 km/h

и ручном мјерењу v >  100 ± ± 3 %

радарска прн v < 100 zb 2 l^n/ll ± 5 km/h

покретном мјерењу v >  100 ± 2 % \ ± 5%

уређаји са чврсто 
уграђеннм v <  100

\
± 2 k m /l \ ± 3 km/h

сензорнма v >  100 ± 2% \ ±  3%

уређаји за мјерење 
брзинс из возила ' v <  100 ± 2 km/h \  3 km/h

у покрету v > 100 ± 2 % \ ±  з%
уређаји за 
стационарно 
мјерење брзине v <  100 ± 2 km/h ± 3 km(li

(без руковаоца) v >  100 ± 2%

-н

Ha оспову члана 13. став 4. Закопа о метроловији у 
Републици Српској (“Службени гласник Републикс Срч- 
ске”, бр. 13/02 и 100/11) и члака 88. став 3. Закона о репу- 
бличкој управи (“Службени гласник Рспублике Српске , 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), диреетор Републич- 
ког завода за стандардизацију и метрологију, уз сагласност 
министра шшустрије, енергетике и рударства, д о и о с и

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ JIABO’-ATOPHJA 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ М ЈЕРИЛА ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОГ 
НАФТНОГ ГАСА KOJA СЕ НАЛАЗЕ 

У МЈЕРНОМ  СКЛОПУ

Члан 1.
(1) Овим правилником прописију се услови за образо- 

вање лабораторија за преглед и жигосањс (верификацију) 
мјерила запремида течног нафтног raca (у даљем тексту: 
ТНГ), која се нализе у мјерном склопу (у даљем тексту: 
мЈСрипа), које у  погледу кадрова, опреме, радних просто- 
рија и документације морају да испуњавају произвођачи,

ервиссри, увозпици и заступници страпнх фирми, a у 
којима преглсд и жигосаше (перификацију) тих мјерила 
обављају радници Рспубличког завода за стапдардизацију 
и метрологију, односно његових организационих јединица,

[2) Овај правилник означава се скраћеном озиаком 
PUL. 060.009.

Члан 2.
(1) Субјекти из члаиа 1. став 1. овог правшшика мора- 

ју  у лабораторији имати најмање два запослена радника, 
као и одговорио лицс лабораторије.

(2) Одговорно лице лабораторијс мора имати најмањс 
VII степен стручне спреме, техничко-технолошког или 
природно-математичког смјера, a остали радници морају 
имати најмање IV степен стручне спреме, техничког смје- 
ра, морају позиавати мстоде и поступке прегледа мјерила и 
да су стручно обучени за рад са запаљнвим тсчностима и 
гасовима.

Члан 3.
Преглед мјерила може се вршити:
а) еталок мјерном посудом и
б) еталон проточним мјерилом.

Члан 4.
За преглед мјерила еталон мјсрном посудом потребна 

je  сљедећа опрема:
а) еталои мјерна посуда, називнс запремике минимало 

200 L, класе тачности ± 0,2% са припадајућом опремом. 
Еталок мјерна посуда мора бити у склопу еталонске мјер- 
не инсталације која садржи цјевоводе, арматуру и остале 
помоћне уређаје и опрему (филтер, одвајач гасова, венти- 
лс разних намјена и сл.) и мора бити изведена према важе- 
ћнм прописима:

1) радни сталон мора на излазу имати контролно ста- 
кло нивоа ТНГ;

б) термометар за Mjepeite тсмпературе ТНГ којим се 
врши преглед мјерила, са вриједношћу подјеЈБка ne већим 
од 0,2 °С, мјерног опсега од 0 °С до + 40 °С;

в) манометар за мјерење притиска ТНГ у еталонској 
мјерној инсталацији опссга од 0 bar до 25 bar, класе тачло- 
сти 1,

г) секундомјер са вриједношћу подјељка 1/10 s и
д) компресор са прикључцима н одговарајућим црије- 

вима за пражњење мјсрне посуде.

Члан 5.
За преглсд мјерила еталон про-точиим мјерилом 

потребна je  сљедећа опрема:
а) еталон проточно мјерило запремине с а  непосредним 

или посредним мјерен.ем запремине, протока већег од 200 
L/min, класе тачности ± 0,2%. Еталоп проточно мјерило 
мора бити у склопу сталонске мјерне инсталације која 
садржи ијеБОВоде, арматуру м осталс помоћне уређаје и 
опрсму (филтер, одвајач гасова, вентиле разних намјена и 
сл.) и мора бити изведена према аажећим прописима,

б) термометар за мјерење температуре ТНГ којим се 
врши преглед мјсрила, са вриједношћу подјсљка нс већим 
од 0,2 °С, мјерног опсега од 0 °С до + 40 °С,

в) манометар за Mjepeite притиска ТНГ у еталонској 
мјерној инсталацији опсега од 0 bar до 25 bar, класе тачно- 
сти 1 и

г) секундомјер са вријсдношћу п о јјј ељка 1/10 s.

Члаи 6.
За прсглед мјерила еталон мјериом посудом иш  еталон 

проточним мјерилом потреола je и помоћна опрема, н то.
а) експлозиметар са алармом -  урсђај за утврђивање 

заснћсносги околног ваздуха запаљивим и експлозивним 
парама и гасним смјешама,

б) прикључци и истала одговарајућа арматура,
в) боца са инертним гасом (само у случају прегледа 

мјерила еталон мјерном посудом),
г) опрема за детекцију цурења ТНГ (cripej, раствор 

сапуна и сл.),
д) батсријска лампа у извсдби за рад у експлозивпој 

средини,
lj) гарнмтура алата од материјала који ке варничи,
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е) одговарајућа заштитна одјећа и обућа за рад у запа- 
љивој и експлозивној средани,

ж) приручна апотека за пружање прве помоћи и
з) одговарајуће транспортно средство.

Члан 7.
Еталони и мјерила из чл. 4. и 5. овог правилиика мора- 

ју  бити верификовани и/или имати увјерење о верификаци- 
ји/испитивању мјерила/еталона.

Члан 8.
(1) Субјекти из члана 1. став I. овог правиш ика мора- 

ју  имати обезбијеђен канцеларијски простор и простор за 
смјештај еталонске, мјерне и помоћне опрсме.

(2) Канцеларијски простор мора бити чист и сух, има- 
ти дневно и елеатрично освјетљење, довољно велик за 
смјештај_едноградног сгола, столица и полица за смјештај 
документације.

(3) Простор за смјештај сталонске, мјерне и помоћне 
опреме мора бити изграђеи у складу са важећим технич- 
ким прописима и испуиавати прописане услове у погледу 
хигијенско гехничке заштите.

Члан 9.
ТрансЛорт еталонске и остале опреме до мјеста прегле- 

да мјерила и назад до лабораторије мора се вршити на 
начин који гарантује да неће доћи до оштсћења опреме и 
промјсие њеиих мстролошких и техничких каракгеристи- 
ка.

Члан 10.
Лабораторија за преглед мјерила мора посједовати 

сљедећу документацију:
а) прописе и стандардс који су у вези са верификацијом 

мјерила,
б) записе који су настали у току прегледа мјерила, књи- 

гу евиденције, као и потребну евиденцију о управљању 
документацијом и

в) докумеитацију о еталонима и мјерној опреми (тех- 
ничка документација, увјерења о всрификацији, цертифи- 
кати и сл.).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја- 

вљивања у “Службеном гласнику Републикс Српске".

Број: 05/3.00/393-156/12 
23. априла 2012. године 
Бања Лука

В.д. директора, 
Н икола Ћ укић, с.р.

" 'ч Н а  основу члана 18. став 1. Закона о метрологији у 
Реп^лици Српској (“Опужбени гласник Рчпублике Срп- 
скс”, оц. 13/02 и 100/11) и члана 88. став 3. Закоиа о репу- 
бличкој 'управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08 Ц/09, 74/10 86/10 и 24/12), директор Републич- 
ког завода за е^андардизацију и метрологију, уз сагласност 
мииистра индустпиЈе, енергстике и рударства, до  н о с и

ГГ^АВИЛНИК
О МЕТРОЛОШКИМ У СЛОВИМ АЗА ЕТИЛОМЕТРЕ

Чл^н 1.
(1) Овим правилником npormqyjy се метролошки усло- 

ви које морају да испушавају етидрметри, кој и служс за 
аутоматско одређивање садржаја алкохола у издахнутом 
ваздуху испитаника (у даљем тексту: садржај алкохола).

(2) Метролошки у с л о в и  и з  с т а в а  1. o b o e ч л а н а  о з н а ч а -  
в а ју  с е  с к р а ћ е н о  с л у ж б с н о м  о з н а к о м  MU S. 078,010.

Члан 2. . Ч\ ^
Под етилометром, у смислу овог правилника, пОЈшазу- 

мијева сс уређај којим се аутоматски одређује масени са^р- 
жај етил-алкохола (етанола) у издаху испитаника.

Члае 3.
Yl) Етипометар мора да има мјерни опсег од 0,00 mg/L 

до 2\р0 mg/L.
(2) У нормалном раду етилометар мора да показује 

нулту\вријсдност (0,00 mg/L) за мјерене вриједностн £0,05 
mg/L. \

(3) \Троизвођач може дефинисати максималну горњу 
граиицуЉџерног опгхта до 3,00 mg/L.

\  Члан 4.
(1) У нррмалком раду вријсдност подјељка показивача 

етилометра, односно вриЈедност дигита мора да буде 0,01 
mg/L. \

(2) Прилнком сталонирања и верификацнје вриједност 
подЈељка по\сазивача етилометра, одиосно вриједност 
дигита мора дк буде 0,001 mg/L.

\  Члан 5.
(1) Највеће Јшзвољене грешке при испитивању типа и 

првој верификацији етилометра утврђене су у Прилогу 
број 1., који чинтсаставни дио овог правилника.

(2) Највеће додаољене грешке при прегледима послије 
оправке и периодичлом прегледу етилометра утврђене су у 
Прилогу број 2., који чини саставни дио овог правилиика.

\  Члан 6.
Стандардно одступање резултата мјерења етилометра 

утврђено je у Прилогуорој 3., који чини саставии дио овог 
правилника. \

\ч л а и  7.
(1) Етилометар мора вити тако конструисан да се мје- 

рење врши на узорцима в^здуха из дубине плућа.
(2) Притисак издахнугог ваздуха са прилагођеним 

усником нс смије премашити 25 hPa при протоку од 0,17 
L/s, a потребач волумен издахнутог ваздуха мора бити 
(1,5-4,5) L y  периоду (5-15) s \

(3) Етилометар мора 6h t i \ конструисан за мјерење у 
температурном подручју од 0 ЧГ до + 40 °С.

Члаи »,
(1) Етилометар се састоји од'рл>едећих основиих дије- 

лова: \
а) сснзора, \
б) уређаја за обраду сигнала, \
в) показног уређаја и \
г) уређчја за сигнализацију. \
(2) Осим дијелова из става 1. oboV члана, стилометар 

може имати и сонду за узимапаб узорака, уређај за штампа- 
ње резуттата мјерења и прикључке за crtaj a ње иа рачунар.

Члан 9.
(1) Резултат мјерења мора биги прикаЈан у дигиталном 

облику помоћу цифара у низу. \
(2) У нормалпом раду показииач мора да приказује 

резултат ме^ролошког испитиваша заокружЉ на два дсци- 
мална мјеста. \

(3) Висина цифара мара бити иајмање; \
a) 5 mm за флуоросцентне показиваче или \зне покази- 

ваче са сквивалентном јачином свјетлоети и \
б) 10 mm у свим осталим случајевима. \\
(4) Назив мјсрпе јединице илн њен симболХмора се 

ггојавити у близиии цифара које приказују резултаЋ a виси- 
на карактсра мора бити најмање 3 mm. \

Члан 10. \
Уређај за сигнализацију из члана 8. став 1. тачка г\овог 

правилпика звучним или свјетлосним сигналима мора да 
означава: \

a) спремиост етилометра да прими нови узорак, о д р јо- 
сно да почне нови циклус мјерења, \


