
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ВЛАДА 

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА 

 

Листа стандарда који се односе на  Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем 
за течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности 

 
Ознака 

стандарда Наслов стандарда 
Наслов стандарда на 

енглеском језику 

Референтни 

стандард 

1. 

BAS EN 

14394+A1:201

0 

Топловодни котлови – Топловодни 

котлови са предтлачним гориоником 

– Номинална снага не прелази 10 

MW и максималну радну 

температуру од 110°C 

Heating boilers - Heating 

boilers with forced draught 

burners - Nominal heat output 

not exceeding 10 MW and 

maximum operating 

temperature of 110 °C 

EN 

14394:2005+A1:2

008 

2. 
BAS EN 

15035:2010 

Топловодни котлови – Посебни 

захтјеви за јединице ложене уљем 

независне о ваздуху просторије, до 

70 кW 

Heating boilers - Special 

requirements for oil fired room 

sealed units up to 70 kW 

EN 15035:2006 

3. 
BAS EN 

13836:2008 

Гасни котлови за централно гријање 

– Котлови врсте Б називне топлотне 

снаге ваћег од 300 кW, али једнаке 

или мање од 1000 кW 

Gas fired central heating 

boilers - Type B boilers of 

nominal heat input exceeding 

300 kW, but not exceeding 

1000 kW 

EN 13836:2006 

4. 
BAS EN 15502-

1+A1:2016 

Гасни котлови за централно гријање 

– Дио 1: Општи захтјеви и 

испитивања 

Gas-fired heating boilers - Part 

1: General requirements and 

tests 

EN 15502-

1:2012+A1:2015 

5. 
BAS EN 15502-

2-1:2014 

Гасни котлови за централно гријање 

– Дио 2-1: Котлови за централно 

гријање врсте Ц и врста Б2, Б3 и Б5 

називне топлотне снаге једнаке или 

мање од 1000 кW 

Gas-fired central heating 

boilers - Part 2-1: Specific 

standard for type C appliances 

and type B2, B3 and B5 

appliances of a nominal heat 

EN 15502-2-

1:2012 



input not exceeding 1 000 kW 

6. 
BAS EN 15502-

2-2:2015 

Гасни котлови за централно гријање - 

Дио 2-2: Посебни захтјеви за уређај 

типа Б1 

Gas-fired central heating 

boilers - Part 2-2: Specific 

standard for type B1 appliances 

EN 15502-2-
2:2014 

7. 
BAS EN 303-

7:2008 

Котлови за гријање - Дио 7: Гасни 

котлови за централно гријање с 

гориоником са вентилатором 

називне топлотне снаге једнаке или 

мање од 1000 кW 

Heating boilers - Part 7: Gas-

fired central heating boilers 

equipped with a forced draught 

burner of nominal heat output 

not exceeding 1000 kW 

EN 303-7:2006 

 
Напомена: Листа стандарда је промјењива, у смислу измјене или повлачења наведених 
стандарда. 

Листа стандарда је ажурирана од стране министарства дана (датум објаве правилника), а од 
Завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске дана (датум ажурирања). 

 


