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Укупан број одјавл.сних обвезгшка за организациону јединицу Челинац: 1 \
О рганш ацнона јединнца: Ш кпово ч
31 4401318170010 ДОО “Vclcoimnm
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Укупан fpoi одјављених обвезника за организацибну јединицу Шипово: 1.
'  ч

Број: 06/1.01/0401/050-11/12 
4. јуна 2012. године 
Бања Лука

Диреетор>ч  
Зора Видовић,

Рспублички заиод за стандардизапију 
и мстрологију

Ha основу члана 13. став 4. Закона о метрологији у 
Републмци Српској (“Службени гласник Републике Срп- 
ске”, бр. 13/02 и 100/11) и члана 88. став 3. Закона о репу- 
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), дирсктор Републич- 
ш г завода за стандардизацију и мстрологију, уз сагласност 
министра икдустријс, енергетикс и рударства, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЛЛБОРАТОРША ЗЛ 

ПРЕГЛЕД И ЖИГОСАЊЕ (ВЕРИФИКАЦИЈУ) 
ЕТИЛОМЕТАРА

Члан I,
(1) Овим правилником гтрописују се услови које морају 

испуњавати произвођач, сервисср, увозник и заступник 
страиог привредног друштг.а (у даљем тексту: привредни 
субјект) за образовањс лабораторије у којој сс врши прс- 
глед и жигосаше (верификација) стилометара.

(2) Услови из става 1. овог члана означавају се скраће- 
ко службеном ознаком PUL.070.011.

Члан 2.
Етилометар у смислу овог правилника je  уређај за ауто- 

матско одређивање садржаја алкохола у издаху испитаии- 
ка.

Члан 3.
(I) Привредни субјект који намјерава образовати лабо- 

раторију у којој се врши верификација етиломстара (у 
даљем тексу: образована лабораторија) мора испуњавати

услове у погледу кадрова, опреме, радних просторија и 
докумената.

(2) Верификацију етилометара у образованим лабора- 
торијама обављају запослени Републичког завода за етан- 
дардизацију и метрологију, односно његових организацио- 
них јединица (у даљем тексту: Завод).

Члан 4.
(1) Субјекти т члана 3. став 1. овог правилнигса мора- 

ју  у лабораториЈи имати најмање два загтослена радника, 
као и одговорно лице лабораторије,

(2) Одговорно лице лабораторије мора имати најмање 
VII сгепен образовања (висока стручча спрема) техничког, 
технолошког или хемкјсш г CMiepa и једну  годину радног 
искуства у области метрологијс, a остали ззгтослени мора- 
ју  бити са најмање IV степеном сф учие спрсме техеичког 
смјера и двије године радног искуства на наведеним посло- 
вима. ■

(3) Запослсни у лабораторији морају позиавати посту- 
пак и методе верификације (прегледа и жигосања) етило- 
мегара.

Члан 5. .
(1) За преглед етилометара употребом сувог raca 

(CRM) потребни су опрсма и мјерни прибор који се кори- 
сте за калибрациопе Јединице за етилометре употребом 
супог гасног стандарда, које обузбјс!јују познату концен- 
трац и Ју  napa етил-алкохола за калибрацију етилометара, и 
то:

a) цертификоваии рсферентик матсријал (CRM) гаснс 
смјесе са дсфинисаном масеном концентрацијом станола у 
азоту наведеном у Прилогу број 1, који чини саставни дио 
овог правнлника;
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1) ове гасне смјссе су примарни референтни материја 
ли који су сљедиви до NMI или NIST (NMI - Вационални 
метролошки институт, NIST - Национални институт за 
стандарде и технологије), примарних стандарда изаораних 
гасних смјеса,

2) није дозвољена употрсба CRM без обезбкјеђене 
сљсдгвости, -

3} CRM гасне смјесе су у ваздуху или азоту као матаич- 
ном racy, a захтијевана концентрација станола мора оити 
од 0 до 3 mg/L испитног raca,

4) молне фракције CRM су прерачунате у масеие кон- 
центрације на температури 34 °С,

5) проширена мјерна несигурност из цергификата про- 
извођача CRM треба бити мања од 2%;

6) мјерач протока са мјерним подручјем од v- L/min до 
20 L/min (за типско испитиваље);

в) штбперица (за типско испитивањс);
г) термохигробарометар за контролу услова у лабора- 

торији;
д) регулациони вентил за регулацију притиска излазног 

raca и
ђ) аутоматски систем за обраду података у складу са 

O IM L D 31. .
(2) За преглед етилометара употребом мокрог термо- 

статског симулатора, калибрационе јединице потре&на je 
сљедећа опрема и мјерни прибор:

а) симулатор (калибратор):
1) симулатор je  специјално конструисан, термостатски 

контролисан инструмент за обезбјеђивање водом засипе- 
ног raca са познатом концентрацијом етанола, температу- 
ром и запоеминским протоком, за провјсру тачности и 
калибрацију етилометара,

2) снмулатор сс састоји од:
- градуисане стаклене чаше сса 500 m l,
- термостата који одржава температуру у границама 34 

± 0 ,1 °С ,
- елсктричне мјешалице која обезбјеђујс хомогеност 

раствора,
- опционог компјутера;
б) основни раствор (реферстшш калибрациони стан- 

дард), вода /етанол раствор ca концентрационом несигурно- 
miiy < 1%, сљедив до националног стандарда, цергификова- 
не BrAC/BAC копцентрације (Breathe alcohol concentracion -  
BrAC. концентрација алкохола у издаху; Blood alcohol con
centracion -  ВАС, концентраиија алкохола у крви),

в) мала ваздушна пумпа за барбутирањс раствора ета- 
нол/вода или боца са компримираним ваздухом,

r) лабораторијско стаклено посуђе класе ‘ A (чаше, 
мјерни цнлиндри, пипете, лијсвак) и

д) сав потребаи уобичајени прибор за хемијеко-физич- 
ку лабораторију: разни наставци, спојни елементи, адаите- 
ри, кључеви и сличио.

(3) Опрема из ст. 1. и 2. овог члава мсра бити верифи- 
кована, односно прегледана и жигосаиа и/или имати yBje- 
peite, одпосно извјсштај о испитивању.

Члан 6.
(1) Лабораторија мора имати радни простор за смје- 

штај опреме и документацијс и обезбјеђивати услове за 
активности радника при прегледу и всрификацији етило- 
мстара.

(2) Простор мора бити изграђен у складу са важсћим 
техничким прописида и испуњавати пролисаие услове у 
погледу хигијснско- i-ехничке заштите.

(3) Лабораторија мора бити опремљеиа персоналним 
рачунаром (PC).

Члан 7.
Образована лабораторија мора имати радну просторију 

за испитипање етилометара, која испуњава сљедеће услове.

а) да je  чиста, суха и довољно пространа за несметано 
испитивање и верификацију етипометара,

б) довољно пространа за смјештај потребне опреме,
в) заштићена од директног утицаја сунчеве свјетлости,
г) тако обезбијеђена да прашина, водена napa и агре- 

сивни плинови ие могу продирати у њу,
д) има намјештај за смјештај етилометара који се испи- 

тују,
ђ) има намјештај за смјештај стиломстара који су вери- 

фиковаии,
. е) има гантролни термометар за мјерење темпсрат^т 

ваздуха околине мјерпог подручја од 0 °С до 35 С којем 
најмањи подјељак показује највише 0,2 С,

ж) има дневку и електричну расвјету и
з) у  радној просторији мора бити смјештеп контролни 

уређај за мјерењс релативне влажности ваздуха у радној 
средини.

Члан 8.
(1) Температура у радној просторији треба да буде у 

опссгу од 23 °С ± 5 °С.
(2) За вријеме теста рефереитни услови температуре, 

релативне влажности и атмосферског притиска не смију 
варирати више од 5 °С, 10% и 20 hPa унутар референтног 
подручја.

Члан 9.
Лабораторија мора посједовати сљедећу документаци-

ЈУ;
а) метролошко упутство за прегдед и жигосање (вери- 

фикацију) етнлометара,
б) правилник о ме!ролошким условима за етилометре,
в) све друге прописе и актуелне стандарде који су у 

вези ca верификацијом етилометара,
r) упутство произвођача о употр ;ои опреме за преглед 

и калибрацију егиломстара,
д) списак опрсме за испитивање (преглед) с техничким 

подацима и датумима прегледа и/или калибрисања и увјс- 
pefta о исправности за свако мјерило и/или еталон који je 
саставни дио ове опреме и

ђ) записе који су настали у току преглсда мјерила, књи- 
гу евиденције, као и потребну евиденцију о управљању 
документацијом,

Члан 10.
Образована лабораторија tokom свог рада мора:
а) припрсмати за преглед и жигосање (верификацију) 

стилометре који имају важеће рјешење о одобрсљу типа 
мјерила, у складу ca одобрсним посгупком за исптиваве 
етиломегара,

б) обавијестити Завод о свакој промјеии која би могла 
утицати на оспособљеност образоване лабораторије да 
испуни услове прописане овим правилником,

в) учествовати у међулабораторијским испитивањима 
na захтјев Завода и

г) након осављсиог испитивања саставити записник о 
прегледу.

Члан 11.
Образована аабораторш;. мора чувати записнике о пре- 

гледу у електронском и папирном облику.

Члап 12.
Овај правилиик ступа на снагу осмог дана од дана обја- 

влаивања у “Службеном гласнику Рспублике Српске”,

Број: 05/3.00/393-158/12
23. априла 2012. године В.д. дирскгора,
Baiba Лука Н икола Ђ укип, с.р.
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П рнлог Gpoj I.
Број CRM Масена гонцентрација еганола 

у азоту (rag/L)
1. 0,14
2. 0,48
3. 0,9
4, 1,4

\  Ha основу члана 13. став 4. Закона о метрологији у 
Републици Српској (“Службени гласник Гепублике Срп- 
ске”, бр. Т3/02 и 100/11) и члана 88. став 3. Закона о пепу- 
блДлкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. \l8 /08 . 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), директор Републич- 
ког 'Авода за стандардшацију и метрологију, уз сагласност 
миниатра индустрије, енергетикс и рударства, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О УСЛ.ОВИМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЛАБОРЛТОРИЈЛ ЗА 

ПРЕГЛЕЗ И ЖИГОСАЊЕ (ВЕРИФИКАЦИЈУ) МЈЕРИЛА 
\  БРЗИНЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ

\  Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се услопи које морају 

испуњаватн произвођач, сервисер, увозник и заступник 
страног привр^дног друштва (у даљем тексту: привредни 
cyćjегсг) за обраЈОвање лабораторкје у којој се врпш пре- 
глед и жигосањА (верификација) мјерила брзине возила у 
саобраћају. \

(2) Условн из с\-ава 1. овог члана означавају се скраће- 
но службеном ознаком PUL.900.0I9.

\  Члан 2.
(1) Привредни су&ект гоји намјерава образовати лабо- 

раторију у којој се в!)ши всрификашја мјерила брзнне 
возила у саибраћају (у лаљем тексту: образовани лаборато- 
рија) мора чспуњаваги услове у погледу Квдрова, опреме, 
радних просторија и докумената.

(2) Верификацију м јер м а  брзиие возила у саобраћаЈу у 
образованнм лабораторпја^а ооазљаЈу запослени Рспу- 
бличког завода за стандардизацију и метрологију (у даљсм 
тексту: Завод), односно његогШх орпшизационих јединица.

Члан\3.
(1) Субјекти из члана 2. став 1. овог правилника мора- 

ју  у лабораторији имати најманк: два запослена радника, 
као и одговорно лице лабораторије.

(2) Одговорно лице лабораторкје мора имати најмање 
VII сгепен образовања (висока стручна спрема) техничког 
смјера и најмање једну годгчу раднрг искуства у области 
метро. гогиј е, a остали запослени морају бити ca најмање 
IV степеиом стручне спреме техничгог смјера и најмање 
двије године радног искуства на наведенлм пословима т 
члана 2. став 1. овог правилника. \

(3) Запослени у лабораторији морају\познавати посту- 
пак и методе верификације (прегледа и жнгосања) мјерила 
брзине возила у сазбраћају (у даљем тексте: мјерила).

Члан 4. \
(1) Лабораторија може кспуњаватн услов\: за преглед и 

жигосање једне или више врста мјернла из 4пана 2 . Пра- 
вилника о метролошким условима за мјерила брзине вози- 
ла у саобраћају MUS.900.018. \

(2) Уз захтјев за добијање pjem eita о испуњавнњу усло- 
ва за образовање лабораторије из става 1. овог чл.ана при- 
вредни субјект мора имати уговор ca произвођаУшм или 
заступником мјерила за које тражи рјсшсње. 'у

(3) Лабораторија мора посјсдовати опрему која fite омо- 
гућити провјеру свих метролошких карактсристика мјери- 
ла према методама и/или упутству произвођача. \

(4) Сви радни еталони и огтрема из става 3. овог чл\ша 
морају бити кгшибрисани или вернфиковани, односно пре-

гледани и жигосани и/или имати увјерење, односно извје- 
штај о испитавању,

\  (5) Верификација мјерила брзине возила у саобраћају 
спррводи се на начин описан у методама и/или упутству 
произвођача у обиму roj и осигурава утврђивање задовоље- 
ња тр^гових метролошких и других карактеристика пропи- 
саннх у Правилнику о метролошким условима за мјерила 
брзин^ возила у саобраћају MUS.900.0I8.

^  Члан 5.
(1) Дабораторија мора имати обезбијеђен радни npo- 

стор за смјештај опреме и документације и обезбјеђивати 
прописане услове за актнвности радника при преглсду и 
вериф ика^ји  мјсрила,

(2) Простор мора бити изграђен у складу ca важећим 
техничким прогшсима и испуљавати прописанс услове у 
погледу хигтенско-техничке заштите,

\  Члан 6.
Образована\ лабораторија има радну иросторију за 

испитивање мјерила, која мора испуњавати сљедеће усло- 
ве: \

а) да je чиста,\сува и довољио пространа за несметано 
испитивање и верификацију мјерила,

б) да je  довољнс^ прос-трана за смјештај потребне опре- 
ме, \

в) да je  заш тићеш  од директног угицаја сунчеве свје- 
тлости, \

г) да je  заштићска си буке, потреса и вибрација, проди- 
рања прашинс, водене riape, агресивних плинова, као и дје- 
ловања електромагнетног поља,

д) да има полице и ормаре за смјештај мјерила припре- 
мљених за преглед, верифигованих мјерила и документа- 
ције и \

ђ) да има дневну и електричну расвјету.

Члан 7.
Темпсрагура у радној проеторији тр.еба да буде у опсе- 

гу од (23 ± 2) °С, a релативна вАржност ваздуха 55% ± 15%.

Члан
Лабораторија мора посједова^и сљедећу документаци-

ју: \
а) Правилник о ме!ролошкиМ уоловима за мјерила 

брзине возила у саобраћају MUS.9C)0.0!8,
б) све важеНе прописе и ак ту ел ^  стандарде који су у 

вези ca верификацијом мјерила, ^
в) упутство произвођача о употреаи опреме и поступ- 

цима за преглед и калибрацију мјсрила\
г) списак опреме за испитиваЈвс (пусглсд) ca технич- 

■ким подацима и датумима прегледа и/или калибрисас^а и 
увЈсрења о исправности за сваки радни е^алон и/или ^fje- 
рило који су саегавни дио овс опремс, 'у

д) фото-Koimje рјешсња о одобрењу ifma за мјерила 
која сс верификују у лаборагорији и ^

ђ) записе који су настали у току прегледа Ајерила, књи- 
гу евидеиције, као и потребну евидеицију о\управљању 
документациј ом.

Члан 9.
Образована лабораторија tokom свог рада мопа ла:
а) припрема за прсглед и верификацију MjepWa која 

имају важсће рјешење о одобрсњу типа м]ерила, дскладу 
ca прописаним поступком за испитивање мјерила, \

б) ббавијести Завод о свакој промјени која 6и Vioraa 
утицати на оспособљеиост образованс лабораторијр да 
испуњава услове прописаис овим правилником, ^

в) учсствује у међулабораторијским испитиван>има\на 
захтјев Завода и \

г) након о6авл,еног испитивања састави записник \  
прегледу.


