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На основу члана 59а. став 1. тачка б) Закона о гасу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/07 и 
121/12), члана 12. ст. 1. и 2. Закона о техничким прописима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енерге-
тике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА УНУТРАШЊЕ 

ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником прописују се технички услови за 
пројектовање, грађење и употребу унутрашњих гасних ин-
сталација и дворишних гасних водова у којима се користе 
гасови I, II или IV групе, према стандарду BAS EN 437+A1, 
ниског притиска до 100 mbar или средњег притиска до 1 
bar.

Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на:
а) унутрашњу гасну инсталацију која почиње иза 

главног запорног цијевног затварача на гасно-дистрибутив-
ној мрежи, а завршава се на врху канала за одвод продуката 
сагоријевања у атмосферу,

б) унутрашње и спољашње дворишне гасне водове ни-
ског и средњег притиска,

в) уградњу мјерила потрошње гаса, регулатора прити-
ска и сигурносних уређаја,

г) постављање и подешавање гасних апарата,
д) израду димоводних уређаја и уградњу уређаја за про-

вјетравање,
ђ) испитивање и пуштање у рад унутрашњих гасних 

инсталација и
е) промјену радних карактеристика постојеће унутра-

шње гасне инсталације.

Члан 3.
(1) Изрази који су употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
а) “гасна инсталација” је инсталација која обухвата га-

сне водове и гасне апарате иза главног запорног цијевног 

затварача (ГЗО) до испуста уређаја за одвод одлазних гасо-
ва и састоји се од гасних водова, гасних апарата, уређаја за 
снабдијевање ваздухом за сагоријевање и уређаја за одвод 
одлазних гасова,

б) “израда гасне инсталације” је скуп активности за по-
стављање гасне инсталације,

в) “промјена гасне инсталације” је скуп активности које 
се предузимају због проширења, смањења или неке друге 
промјене постојеће гасне инсталације,

г) “одржавање” је скуп мјера за утврђивање и оцјењи-
вање постојећег стања и послова ради очувања и поновног 
успостављања потребног стања,

д) “гасни водови” је заједнички назив за спољашње и 
унутрашње водове,

ђ) “главни запорни орган (ГЗО)” је запорни орган по-
стављен на крају кућног прикључног вода, а служи за пре-
кид снабдијевања гасом једне или више зграда,

е) “изолациони комад” је уграђени дио за прекид узду-
жне електричне проводљивости цјевовода,

ж) “кућни регулатор притиска и регулатор на мјерилу 
потрошње гаса” су елементи за регулацију притиска у га-
сним водовима прикљученим иза њих,

з) “запорни орган с температурним активирањем” је 
уграђени елемент који затвара проток гаса када температу-
ра тог уграђеног дијела пређе задану вриједност,

и) “унутрашњи вод” је гасни вод постављен у згради 
иза главног запорног цијевног затварача (ГЗО),

ј) “спољни вод” је вод постављен иза ГЗО изван згра-
де у ваздуху (надземни вод) или под земљом (подземни 
вод),

к) “унутрашњи и спољни вод” може се састојати од раз-
водног вода, успонског вода, корисничког вода, огранка и 
прикључног вода гасног апарата,

л)“разводни вод” је дио вода за немјерени гас између 
ГЗО и прикључка мјерила потрошње гаса,

љ) “успонски вод” је вертикални дио вода између спра-
това,

м) “кориснички вод” је дио вода за мјерени гас између 
мјерила потрошње гаса и огранака,

н) “огранак” је дио вода од корисничког вода до при-
кључне арматуре апарата, а служи за снабдијевање само 
једног гасног апарата,

њ) “прикључни вод гасног апарата” је дио вода од при-
кључне арматуре апарата до прикључка на апарату,
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о) “чврсти прикључак” је прикључак који се састоји од 
прикључне арматуре апарата, споја који се може растави-
ти само алатом и крутог или савитљивог прикључног вода 
апарата,

п) “растављиви прикључак” је прикључак који се 
састоји од сигурносне прикључне арматуре и ручно раста-
вљивог сигурносног савитљивог гасног вода,

р) “управљачки вод” је вод у којем протиче гас под при-
тиском, обавља механичко управљање (нпр. управљање ре-
гулатором), нема испуст у атмосферу и обухвата импулсни 
вод,

с) “издувни вод” је вод у коме се гас налази само у 
ванредном стању (нпр. пуцање мембране или активирање 
сигурносног вентила), а у нормалним условима служи као 
дисајни вод,

т) “одзрачни вод” је вод који служи за одзрачивање 
гасних водова када се гасом из вода потискује ваздух или 
инертни гас, при чему испуст одзрачног вода мора бити на 
безопасном мјесту,

ћ) “вод за пропуштени гас” је вод између два самостал-
но активирајућа запорна органа, познат је и као “међуод-
зрачни вод”.

у) “напуштени водови” су водови који су у складу с 
одређеним мјерама трајно стављени ван употребе,

ф) “вод искључен из погона” је вод коме је привремено 
прекинут довод гаса (нпр. ради поправке, измјене на гасној 
инсталацији или ради других разлога),

х) “краткотрајни прекид погона” служи, на примјер, за 
радове одржавања гасне инсталације и/или замјену мјерила 
потрошње гаса,

ц) “гасни апарат” је заједнички назив за гасне апарате 
(гасна ложишта) код којих се одлазни гасови одводе у сло-
бодну атмосферу путем уређаја за одвод одлазних гасова и 
гасне апарате без уређаја за одвод одлазних гасова, односно 
то су апарати који се употребљавају за кухање, гријање, 
припрему топле воде, хлађење, расвјету или прање и који 
имају, ако је то примјењиво, нормалну температуру воде 
нижу од 105 °C,

ч) “гасна опрема” обухвата сигурносне, контролне или 
регулационе уређаје и подсклопове, осим горионика са 
потпритиском и гријаћих тијела која се опремају таквим 
горионицима, посебно стављене на тржиште за трговинску 
употребу, те намијењене за уградњу у апарат на гасовита 
горива или састављени као дио таквог апарата,

џ) “гасни горионик” (са или без вентилатора) је уређај 
за ложење гасом за уградњу или надградњу у гасни апарат 
или на гасни апарат,

ш) “осигурач струјања” је конструктивни дио гасног 
ложишта који спречава битни утицај на сагоријевање у 
ложишту прејаког узгона, застоја или поврата струјања у 
уређају за одвод одлазних гасова и

аа) “уређај за надзирање одлазних гасова” је саставни 
је дио ложишта који самостално искључује довод гаса при 
излазу одлазних гасова изван осигурача струјања.

(2) Додатна појашњења појмова, термина и израза који 
се користе у овом правилнику, а који нису наведени у ставу 
1. овог члана, дата су у Прилогу 1. овог правилника, који 
чини његов саставни дио.

Члан 4.
(1) Листа стандарда и техничких спецификација који се 

односе на одредбе овог правилник дата је у Прилогу 10. 
овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) За уређаје и опрему за које нису усвојени BAS стан-
дарди примјењују се одговарајући стандарди који нису у 
супротности са захтјевима дефинисаним важећим пропи-
сима.

(3) Практични примјери, скице и појашњења примјене 
одредаба овог правилника дати су у техничкој специфика-
цији - Техничка правила за гасне инсталације (G 600).

II - ЦЈЕВОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

Члан 5.
Цjевовод који, у смислу овог правилника, обухвата скуп 

елемената цjевовода намиjењених за проток гаса, димен-
зионисаних и уграђених на одговарајући начин, заједно са 
изолацијом и другим облогама, мора да испуњава техничке 
услове којима се обезбјеђује противпожарна сигурност и 
заштита од експлозије гаса у случају пожара.

1. Захтјеви за цијеви и остале саставне дијелове 
цјевоводне инсталације

1.1. С п о љ н и  н а д з е м н и  в о д о в и

Члан 6.
(1) За спољни надземни гасни вод могу се користити 

челичне цијеви:
а) средње тешке и тешке навојне цијеви, према стандар-

ду BAS EN 10255,
б) челичне цијеви за гориве медије, према стандарду 

BAS EN 10208-1,
в) челичне навојне цијеви у складу са стандардом BAS 

EN 10208-1,
г) бешавне цијеви од нелегираних челика за посебне 

захтјеве, према стандарду BAS EN 10208-1,
д) заварене челичне цијеви од нелегираних челика за 

посебне захтјеве, према стандaрду BAS EN 10208-1,
ђ) бешавне челичне цијеви, мјере и масе по јединици 

дужине према стандарду BAS EN 10220 и
e) цијеви називне дебљине стијенке најмање као нор-

мална дебљина стијенке према стандарду BAS EN 10220.
(2) Челични фазонски комади морају бити најмање ист-

ог квалитета као и цијеви које се са тим комадима спајају.

Члан 7.
За спољне надземне челичне гасоводе употребљавају 

се челични фазонски комади, прирубнице и фитинзи који 
морају бити најмање истог квалитета као и цијеви које се 
спајају са тим комадима, према сљедећим стандардима:

а) навојне прирубнице са наставком, PN 10, према стан-
дарду BAS EN 1092-1,

б) прирубнице од челичног лива, означене по PN, према 
стандарду BAS EN 1092-2,

в) навојни фитинзи од темпер лива према стандарду 
BAS EN 10242,

г) фазонски комади за заваривање од нелегираних чели-
ка, без посебних испитних захтјева, према стандарду BAS 
EN 10253-1,

д) челични навојни фитинзи према стандарду BAS EN 
10241,

ђ) прирубница са грлом за заваривање, PN 6, према 
стандарду BAS EN 1092,

е) растављиви цијевни спојеви за металне цјевоводе, 
спојеви с глатким крајевима и спојеви с колчаком према 
стандарду DIN 3387-1 и стандарду DIN 3387-2,

ж) слободна прирубница с колчаком за заваривање, PN 
6, према стандарду BAS EN 1092 и

з) слободна прирубница с порубом за заваривање, PN 
10, према стандарду BAS EN 1092.

Члан 8.
(1) За спољне надземне гасоводе могу да се користе и 

бакарне цијеви, као бешавне бакарне округле цијеви, према 
стандарду BAS EN 1057 или бешавне вучене бакарне ције-
ви, према одговарајућем стандарду.

(2) Бакарне цијеви из става 1. овог члана испитују се на 
непропусност.

Члан 9.
(1) За надземне спољне гасне водове oд бакарних 

цијеви користе се фазонски и спојни комади у складу са 
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техничким спецификацијама - Спајање бакарних цијеви 
(GW 2) и нерастављиви цијевни спојеви за металне гасне 
водове, Press спојнице (VP 614) и стандардом DIN 3387-1.

(2) Фазонски комади и спојни елементи морају испуња-
вати услове у погледу непропусности и квалитета који су 
прописани за цијеви, а спајање мора бити тако изведено да 
спој буде чврст и непропусан.

1.2. С п о љ н и  п о д з е м н и  в о д о в и

Члан 10.
(1) За подземне спољне водове примјењују се захтјеви 

за цијеви, фазонске и спојне комаде дефинисане чл. 7, 8. и 
9. овог правилника.

(2) Употреба челичних цијеви према стандарду BAS EN 
10255 дозвољена је само ако су цијеви међусобно заварене 
или спојене стезним спојем (клемовани спој) према стан-
дарду DIN 3387-1.

(3) Могу се користити и цијеви и цјевоводни дијелови 
од PE-HD према стандарду BAS EN 1555-3 и стандарду 
BAS EN 1555-4, заједно са фазонским и спојним комадима 
према техничкој спецификацији за цијеви PE-HD - Изра-
да, обезбјеђење квалитета и испитивање цијеви од тврдог 
PVC-a (поливинил-хлорид) и тврдог PE-HD (полиетилен) 
за гасне водове; захтјеви на цијевним спојевима (G 477).

(4) Елементи гасног вода од полиетилена морају испу-
њавати све захтјеве који су прописани за цијеви.

1.3. Ун у т р а шњ и  г а с н и  в о д о в и

Члан 11.
(1) За постављање унутрашњих водова користе се ције-

ви, фазонски комади и спојни комади који испуњавају усло-
ве дефинисане у чл. 6, 7, 8. и 9. овог правилника.

(2) Спојни елементи према стандaрду DIN 3387-1 мо-
рају бити отпорни на истезање и имати повећану топлотну 
отпорност.

(3) Дозвољено је коришћење и прецизних челичних 
цијеви, као што су:

а) бешавне прецизне челичне цијеви са нарочитом та-
чношћу, димензија према стандарду BAS EN 10305-1,

б) шавне прецизне челичне цијеви с нарочитом тачно-
шћу, димензија према стандарду BAS EN 10305-2 и

в) заварене ваљане прецизне челичне цијеви, са нај-
мањом називном дебљином стијенке при спољашњем 
пречнику до 20 mm -1,5 mm и преко 20 mm -2,0 mm, према 
стандарду BAS EN 10305-3, заједно са спојним комадима 
као што су растављиви цијевни спојеви за металне гасне 
водове према стандарду DIN 3387-1.

(4) За непропусност прецизних челичних цијеви одго-
воран је произвођач, који то доказује документом о усагла-
шености према стандарду BAS EN 10204.

1.4. П р и к љ у ч н и  в о д о в и  з а  г а с н е  а п а р а т е

Члан 12.
За круте прикључне гасне водове морају се користити 

цијеви и фазонски и спојни комади усклађени са захтјевима 
дефинисаним у чл. 6, 7. и 8. овог правилника.

Члан 13.
(1) Као савитљиви прикључни гасни водови за рад-

не притиске до 1 bar користе се савитљива цријева од 
нерђајућег челика, која испуњавају захтјеве стандарда BAS 
DIN 3384.

(2) За радне притиске до 100 mbar користе се сигур-
носни савитљиви прикључни гасни водови и сигурносне 
гасне прикључне арматуре који испуњавају захтјеве стан-
дарда DIN 3383-1.

(3) За чврсти прикључак користе се савитљиви при-
кључни гасни водови који испуњавају захтјеве стандарда 
DIN 3383-2.

(4) За савитљиве прикључне гасне водове мора се обе-
збиједити одговарајући документ о усаглашености.

1.5. С п а ј а њ е  ц и ј е в и

Члан 14.
За цијеви називног пречника до DN 50 и радног прити-

ска до 1 bar примјењује се навојни спој са навојем према 
стандарду BAS EN 10226-1.

Члан 15.
Челични заварени спојеви изводе се према стандарду 

BAS EN 12732-1, и то за цијеви:
а) средње тешке и тешке навојне цијеви према стандар-

ду BAS EN 10255,
б) челичне цијеви за гориве медије (цјевоводи за гориве 

медије до 16 bar) према стандарду BAS EN 10208-1,
в) навојне цијеви квалитета у вези са BAS EN 10216-1, 

према стандарду DIN 2442,
г) бешавне цијеви од нелегираних челика за посебне 

захтјеве, техничких захтјеви испоруке (BAS EN 10217-1), 
према стандарду DIN 2442,

д) шавне цијеви од нелегираних челика за посебне зах-
тјеве, техничких захтјева за испоруке према стандарду DIN 
2442,

ђ) бешавне челичне цијеви, мјере, димензије масе по 
јединици дужине према стандарду BAS EN 10220,

е) називне дебљине стијенке која је најмања као нор-
мална дебљина стијенке (стандард BAS EN 10216-1), према 
стандарду DIN 2448,

ж) бешавне прецизне челичне цијеви с нарочитом та-
чношћу, димензија према стандарду BAS EN 10305-1 и

з) заварене ваљане прецизне челичне цијеви са нарочи-
том тачношћу, димензија према стандарду BAS EN 10305-
1.

Члан 16.
(1) Бакарне цијеви спајају се тврдим лемљењем и зава-

ривањем у складу са стандардом BAS EN 1057.
(2) Спајање бакарних цијеви не може се вршити меким 

лемљењем.
(3) Цијеви од полиетилена спајају се у складу са 

техничким спецификацијама - Гасни водови од полиети-
лена за погонске притиске до 10 bar - Изградња (G 472) 
и Израда, обезбјеђење квалитета и испитивање цијеви од 
тврдог PVC-a (поливинил-хлорид) и тврдог HD PE (поли-
етилен) за гасне водове; захтјеви на цијевним дијеловима 
(G 477).

(4) Прелазне спојнице за цијеви од PE 80 и PE 100, које 
служе као нерастављиви спојеви, морају бити усаглашене 
са захтјевима техничке спецификације - Метални спојни 
комади за цијеви од РЕ (VP 600).

Члан 17.
Растављиви навојни спој остварује се фитинзима од 

темпер лива који испуњавају захтјеве стандарда BAS EN 
10242 или челичним фитинзима према стандарду BAS EN 
10241.

Члан 18.
Мјерила потрошње гаса спајају се растављивим навој-

ним спојем мјерила потрошње гаса са два прикључка који 
испуњава захтјеве стандарда BAS DIN 3376-1 и навојним 
спојем мјерила потрошње гаса са једним прикључком пре-
ма стандарду DIN 3376-2.

Члан 19.
За растављиве прирубничке спојеве примјењују се при-

рубнице које испуњавају услове:
а) навојне прирубнице са наставком, PN 10, према стан-

дарду BAS EN 1092-1,
б) прирубнице за заваривање, PN 6, према стандарду 

BAS EN 1092,
в) слободне прирубнице с порубом за заваривање, PN 

10, према стандарду BAS EN 1092,
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г) прирубнице за лемљење од црвеног лива (бронза) 
према техничкој спецификацији - Спајање бакарних ције-
ви за гасне инсталације за санитарне воде унутар посједа 
и зграда (GW 2) и

д) цијевни спојеви и дијелови цјевовода за цјевоводе 
под притиском од полиетилена високе густоће (PE-HD), 
према стандарду BAS EN 1555.

Члан 20.
(1) Растављиви спојеви са неметалним заптивачима на 

унутрашњим водовима морају бити лако доступни.
(2) Меко заптивни стезни спојеви према стандарду DIN 

3387-1 не могу се употребљавати за спајање водова наста-
вљањем.

Члан 21.
При настављању гасних водова цијеви се спајају или 

заваривањем или одговарајућим фитинзима, зависно од вр-
сте цијеви.

Члан 22.
Заваривање челичних и пластични гасних водова могу 

обављати само за то оспособљени заваривачи.

Члан 23.
За заптивање навојних спојева користе се заптивна 

средства која имају одговарајућу ознаку испитивања тијела 
за оцјену усаглашености и која временом не отврдњавају, 
односно:

а) заптивна средства за навојне спојеве која не отврдња-
вају у додиру са гасовима 1, 2. и 3. гасне групе и топлом 
водом, према стандарду BAS EN 751-1,

б) заптивна средства за навојне спојеве која не отврдња-
вају у додиру са гасовима 1, 2. и 3. гасне групе и топлом 
водом, према стандарду BAS EN 751-2,

в) заптивна средства која не отврдњавају (класе Arp), 
према стандарду BAS EN 751-2 и

г) заптивне траке за навоје из несинтерованог PTFE 
(класе FRp и GRp), према стандарду BAS EN 751-3.

1.6. С п о љ н а  з а ш т и т а  ц и ј е в и  о д  к о р о з и ј е

Члан 24.
(1) Спољна заштита челичних цијеви од корозије врши 

се у складу са стандардом DIN 50929-1 и стандардом DIN 
50929-3.

(2) Фабричка заштита од корозије за челичне цијеви 
мора бити урађена у складу са сљедећим стандардима:

а) спољна заштита од корозије према стандарду DIN 
30675-1,

б) полиетиленски овоји за челичне цијеви и фазонске 
комаде према стандарду DIN 30670,

в) овоји (премази) дуропластима, премази епоксидним 
смолама у праху према стандарду BAS EN 10289 и

г) битуменска заштита од корозије, овоји и облоге пре-
ма стандарду BAS EN 10300.

Члан 25.
(1) Заштита бакарних цијеви од корозије врши се одго-

варајућим пластичним материјалима према стандарду BAS 
EN 13349 и према захтјевима стандарда DIN 30672 класе 
оптерећења B.

(2) Спољна заштита од корозије може додатно да се 
врши катодном заштитом од корозије према стандарду BAS 
EN 12954.

(3) У случају спољне заштите из става 2. овог члана за-
штиту задовољавају облоге пластичне класе оптерећења А.

Члан 26.
Накнадна заштита од корозије за челичне цијеви, бакар-

не цијеви и спојеве тих цијеви врши се тракама и термофит 
облогама.

Члан 27.
Подземни гасни вод, поред спољне заштите од коро-

зије, може додатно да се заштити катодном заштитом према 
стандарду BAS EN 12954.

1.7. З а п о р н и  о р г а н и  и  р е г у л а т о р и  п р и -
т и с к а  г а с а

Члан 28.
(1) За унутрашње гасне инсталације употребљавају се 

запорни органи који морају бити у складу са стандардом 
BAS EN 331 и имати одговарајућу ознаку усаглашености.

(2) Запорни органи који се постављају на крају при-
кључног вода као кућни запорни органи морају бити у 
складу са прописом о техничким нормативима за кућни га-
сни прикључак за радни притисак до 4 bar.

(3) За подмазивање запорних органа и цјевоводне арма-
туре користе се мазива која испуњавају захтјеве стандарда 
BAS EN 377, односно стандарда BAS DIN 3536.

Члан 29.
(1) Регулатори притиска гаса морају испуњавати зах-

тјеве стандарда BAS EN 334 или стандарда DIN 33822 и 
морају имати одговарајући документ усаглашености.

(2) За улазне притиске изнад 100 mbarа морају се 
предвидјети додатни сигурносни запорни уређаји у скла-
ду са стандардом BAS EN 14382+A1 или стандардом DIN 
33822.

(3) Сигурносни запорни уређај може се интегрисати у 
регулатору притиска.

(4) Код регулатора притиска из става 3. овог члана пре-
ма стандарду BAS EN 334 и сигурносно-запорног вентила 
према стандарду BAS EN 14382+A1, умјесто повећане тер-
мичке издржљивости, могу се примијенити одговарајућа 
грађевинска заштита или заштита помоћу запорног органа 
са термичким активирањем.

(5) Код примјене регулатора притиска са повећаном 
термичком издржљивошћу морају се предвидјети одгова-
рајући заптивачи.

1.8. М ј е р и л а  п о т р о шњ е  г а с а  и  о с т а л и 
е л е м е н т и  ц ј е в о в о д н е  и н с т а л а ц и ј е

Члан 30.
(1) Мјерило потрошње гаса мора да испуњава сљедеће 

захтјеве:
а) мјерило са мијехом, захтјеве стандарда BAS EN 1359,
б) мјерила потрошње са ротирајућим клиповима, зах-

тјеве стандарда BAS EN 12480 и
в) турбинска мјерила, захтјеве стандарда BAS EN 

12261.
(2) Мјерила потрошње гаса за уградњу у зграде морају 

имати повећану топлотну отпорност, која се означава са 
“pti”.

(3) Мјерила потрошње гаса за радни притисак изнад 
100 mbar, умјесто да имају повећану топлотну отпорност, 
могу да се заштите грађевински или запорним уређајем са 
термичким искључивањем.

(4) Код примјене мјерила са повећаном термичком издр-
жљивошћу морају се предвидјети одговарајући заптивачи.

Члан 31.
(1) Изолациони комади морају испуњавати захтјеве пре-

ма стандарду DIN 3389 и морају бити намијењени за гас, 
што се означава латиничким скраћеницама “G” или “GT”.

(2) Изолациони комади за унутрашње водове морају 
имати повећану топлотну издржљивост, која се означава са 
“pti”.

Члан 32.
Заштитна цијев за увођење гасног вода у зграду, као 

елемент за развод гаса, мора испуњавати услове утврђене 
важећим прописом о техничким нормативима за пројекто-
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вање и полагање кућних гасних прикључака радног прити-
ска до 4 bar.

Члан 33.
Челични компензатори уграђују се тамо гдје постоји 

опасност преношења вибрација или гдје је потребно рије-
шити мала одступања у центричности опреме у складу са 
стандардом BAS DIN 30681.

Члан 34.
За заштиту осјетљивих дијелова регулационих, упра-

вљачких и сигурносних уређаја испред уређаја за регула-
цију притиска гаса обавезна је уградња филтера за гас пре-
ма стандарду BAS DIN 3386.

2. Израда гасне инсталације
2.1. П о л а г а њ е  с п о љ н и х  г а с н и х  в о д о в а

Члан 35.
При полагању спољних гасних водова радови се изводе 

према одговарајућим прописима, стандардима и техничким 
спецификацијама за изградњу и полагање дистрибутивних 
гасовода, зависно од употријебљене врсте цијеви, технич-
ке спецификацијe - Постављање челичних гасних цијеви с 
погонским притиском до 16 bar (G 462) и гасни водови од 
полиетилена за погонске притиске до 10 bar (PE 80, PE 100 
и PE-Ha), (G 472).

Члан 36.
(1) Није дозвољена изградња објеката изнад подземних 

гасних водова.
(2) Ако се гасни водови морају полагати испод дијела 

зграде без подрума, радови се изводе према пропису за 
пројектовање и полагање кућних гасних прикључака рад-
ног притиска до 4 bar.

Члан 37.
(1) Подземни гасни водови који пролазе кроз непрохо-

дне просторе, шахтове или канале полажу се у заштитној 
цијеви и морају бити заштићени од корозије.

(2) Заштитне цијеви морају бити израђене од материја-
ла отпорног на корозију или заштићене од корозије.

Члан 38.
Положај и дубина укопавања подземних гасних водова 

снимају се геодетски и уносе у постојећи план оператера 
дистрибутивног система.

2.2. З а ш т и т а  с п о љ н и х  г а с о в о д а  и  у в о д 
д в о р и ш н о г  г а с о в о д а  у  з г р а д у

Члан 39.
(1) Спољни гасни водови морају се заштитити од коро-

зије на начин прописан чл. 24. до 27. овог правилника.
(2) Надземни спољни гасни водови морају се заштити-

ти од механичког оштећења и атмосферских утицаја.
(3) Ако се спољним гасним водовима воде влажни гасо-

ви, они морају бити заштићени и од смрзавања.

Члан 40.
Увођење гасних водова у зграду, као и његов излаз из 

зграде, изводи се према пропису за пројектовање и пола-
гање кућних гасних прикључака радног притиска до 4 bar.

2.3. З а п о р н и  о р г а н и  и  н а т п и с н е  п л о ч и ц е

Члан 41.
(1) Положај главног запорног органа у земљи мора бити 

трајно и уочљиво означен плочицом упозорења, а слика по-
ложаја дата је у Слици 2. у Прилогу 3. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(2) Остали подаци о заједничком прикључку за више 
зграда морају бити означени плочицама са трајним натпи-
сом.

(3) Мјесто главног запорног органа унутар објекта, од-
носно запорног органа за зграду мора се означити ради ње-

говог лакшег проналажења због величине и намјене објекта 
(нпр. школе, велике стамбене зграде и сл.).

Члан 42.
(1) Спољни гасни вод при изласку из зграде и у близини 

уласка у другу зграду изводи се запорним органом и раста-
вљивим спојем.

(2) Запорни орган из става 1. овог члана мора бити лако 
приступачан.

(3) Ако се једним прикључком снабдијева више згра-
да или дијелови зграде који су одвојени пожарним зидом, 
затварање гасне инсталације сваке зграде изводи се по-
себно.

(4) На додатним натписним плочицама постављеним у 
близини запорних органа мора бити јасно видљиво које се 
још зграде снабдијевају гасом, односно из којих се зграда 
врши снабдијевање.

2.4. И з о л а ц и о н и  к о м а д  и  с п о ј  и з м е ђ у 
к у ћ н о г  п р и к љ у ч к а ,  о д н о с н о  с п о љ н о г  и 
у н у т р а шњ е г  г а с н о г  в о д а

Члан 43.
(1) За електропроводне металне гасне водове у згради 

или на згради у близини запорног органа из чл. 41. и 42. 
овог правилника уграђује се изолациони комад који испу-
њава услове стандарда DIN 3389, с тим да не може доћи до 
случајног премошћавања.

(2) У подземне гасне водове уграђују се изолациони 
комади на сваком излазу из зграде и испред сваког улаза у 
зграду. Унутрашњи водови се у свакој згради одвојено при-
кључују на сабирнице за изједначавање потенцијала.

(3) Ако је у подземни гасни вод уграђен уређај са елек-
тричним погоном, предузимају се посебне мјере заштитног 
и другог одвајања, а примјер је дат у Слици број 3. у При-
логу 3. овог правилника.

Члан 44.
(1) Унутрашњи гасни вод мора бити изграђен тако 

да мало аксијално помјерање кућног гасног прикључ-
ка, односно спољног гасног вода не утиче на механичко 
оштећење унутрашњег гасног вода или на његову пропус-
ност.

(2) Услов из става 1. овог члана је испуњен:
а) ако вод, након уласка у прва два метра унутрашњег 

вода, нема непомичног ослонца, али има најмање једну 
промјену смјера за 90°,

б) ако су уграђени навојни спојеви распоређени у “Z” 
облик,

в) ако je уграђен челични компензатор са мијехом према 
стандарду BAS DIN 30681,

г) ако je уграђен помоћни спојни елемент према ва-
жећем стандарду и

д) ако je уграђен помоћни навојни спој за изједнача-
вање, испитан према стандарду DIN 3387-1.

Члан 45.
У подручјима клизишта и трусним подручјима, гдје је 

могуће помјерање тла, поред мјера из члана 44. овог пра-
вилника, предузимају се одговарајуће допунске мјере уз 
сагласност оператера дистрибутивног система.

2.5. П о с т а в љ а њ е  у н у т р а шњ и х  г а с н и х  в о -
д о в а

Члан 46.
(1) Унутрашњи гасни водови не могу бити причвршће-

ни на друге инсталације, нити могу користити друге инста-
лације као ослонац.

(2) Гасни водови из става 1. овог члана постављају се 
увијек изнад водоводних цијеви, и то хоризонтално и вер-
тикално у односу на зидове и плафоне, тако да на њих не 
капље кондензат или друга вода.
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Члан 47.
(1) Унутрашњи гасни водови постављају се:
а) изнад малтера,
б) испод малтера без шупљина или
в) у окна, односно канале.
(2) Гасни водови са радним притисцима преко 100 mbar 

не постављају се испод малтера.
(3) Ослонац цијеви мора бити отпоран према пожару, 

а носиви дијелови ослонца морају бити израђени од неза-
паљивих материјала.

(4) Постављање гасних водова из става 1. овог члана 
приказано је на Слици број 4. у Прилогу 3. овог правил-
ника.

Члан 48.
(1) Гасни водови могу се поставити у стубишне просто-

рије и њихове излазе из објекта, као и јавне приступачне 
ходнике који служе као путеви за спасавање, само ако су 
испуњени сљедећи захтјеви:

а) цијевни водови гасне инсталације морају се састојати 
од негоривих материјала, укључујући и њихове изолационе 
материјале, што се не односи на њихова заптивна и спојна 
средства, а нити на превлаку цијеви до 0,5 mm дебљине, 

б) у стубишним просторима и њиховим излазима из 
објекта, цијевни водови постројења морају се постављати 
у инсталацијска окна, односно канале,

в) појединачни цјевоводи могу се постављати и под 
малтер без шупљих простора, тако да буду прекривени с 
најмање 15 mm малтера и постављени на негориву подлогу 
за малтер, у јавне приступачне ходнике дозвољено је и сло-
бодно постављање цијевних водова,

г) инсталацијска окна, односно канали, укључујући 
поклопце за отворе морају бити од негоривих материјала с 
ватроотпорношћу од најмање F90,

д) инсталациона окна и канали морају бити по одсјеци-
ма или у цијелости са доводом и одводом ваздуха,

ђ) отвори за довод и одвод ваздуха морају имати повр-
шину најмање 10 cm²,

е) отвори из тачке ђ) овог става не могу се налазити у 
стубишним просторијама ни у њиховим спојним путевима 
који воде из објекта и

ж) довођење и одвођење ваздуха нису потребни ако су 
инсталациона окна, односно канали потпуно испуњени не-
горивим заптивајућим материјалом постојаног облика.

(2) У сигурносним стубишним просторијама и њихо-
вим излазима из објекта дозвољени су само цјевоводи који 
искључиво служе непосредном функционисању тих про-
сторија или за гашење пожара.

Члан 49.
У стубишним просторијама и њиховим излазима гасни 

водови могу се видно постављати уколико је:
а) гасни вод изведен бешавном челичном цијеви, а 

спојеви изведени варењем,
б) својим димензијама и положајем уградње не пред-

стављају сметњу за случај ургентне евакуације и
в) одговарајућим техничким мјерама осигурано да не 

може доћи до оштећења или деформације цјевовода усљед 
пожара, нити до преношења пожара из једног пожарног 
сектора у други пожарни сектор.

Члан 50.
(1) Ако су водови положени у окна или канале, мора се 

осигурати довод и одвод ваздуха по одсјецима, спратовима 
или у цјелини.

(2) Свијетли отвори за довод и одвод ваздуха морају 
имати површину око 10 cm².

(3) Окна из става 1. овог члана не могу имати других 
отвора.

(4) Довод и одвод ваздуха није потребан ако су окна или 
канали потпуно испуњени одговарајућим заптивајућим ма-
теријалом постојаног облика.

Члан 51.
(1) Гасоводи који пролазе кроз непровјетраване шупљи-

не постављају се у заштитне цијеви отпорне на корозију 
или заштићене од корозије.

(2) Заштитна цијев мора бити најмање на једном крају 
отворена.

Члан 52.
Спуштени плафон у који је постављен гасни вод про-

вјетрава се помоћу:
а) концентричних отвора уз цијев у ободним зидови-

ма и
б) два дијагонално постављена вентилациона отвора.

Члан 53.
Гасни водови не могу се постављати у вентилационе 

канале и окна, окна за лифт, канале за избацивање смећа, 
јаме за убацивање чврстог горива, нити у димњаке и зидове 
димњака.

Члан 54.
(1) Постављање гасних водова кроз дијелове зграде 

међусобно одвојене дилатацијама врши се тако да се оне-
могући да релативно помјерање зграде штетно утиче на си-
гурност цјевовода.

(2) Код захтјева за пожарну отпорност F30 до F90 мора 
се међупростор између гасног вода и заштитне цијеви, обо-
страно, до дужине до 40 cm, затворити материјалима који 
у пожару бубре или минералним влакнима са тачком то-
пљења преко 1000 °C.

Члан 55.
Ако се гасни вод поставља у инсталациони канал или се 

води кроз ватроотпорне зидове или плафоне, онда отвори 
(пролази) кроз зидове и канали за вођење морају бити изве-
дени према одговарајућим прописима о заштити од пожара.

2.6. З а ш т и т а  у н у т р а шњ и х  в о д о в а

Члан 56.
(1) Заштита од корозије челичних гасних водова који су 

постављени испод малтера и изван зида у влажним просто-
ријама (непровјетраваним подрумима) мора бити у складу 
са чл. 24, 25, 26. и 27. овог правилника.

(2) Заштита од корозије урађена на начин из става 1. 
овог правилника обезбјеђује и заштиту од корозије че-
личних цијеви у грађевинским елементима од бетона и 
челичних и других цијеви у грађевинским елементима 
од агресивних материјала (у шљаци и гипсу и бакарне 
цијеви у грађевинским материјалима који садрже нитра-
те или амонијак), као и гасних водова у просторијама са 
агресивном атмосфером (галвански или батеријски про-
стор).

(3) Заштита гасних водова из става 2. овог члана може 
се обезбиједити и њиховим постављањем у заштитне ције-
ви отпорне на корозију или заштићене од корозије.

Члан 57.
Причвршћивање црних и поцинкованих челичних 

цијеви гипсом у жлијебу за полагање испод малтера до-
звољено је само ако су цијеви на тим мјестима заштићене 
од корозије, тијесно намотаном заштитном траком или 
фолијом.

Члан 58.
(1) Гасни водови не постављају се у естрихе.
(2) Гасни водови који су постављени испод естриха у 

основни слој или унутар слоја за изравнавање или слоја за 
звучну изолацију морају да се заштите од корозије на начин 
прописан у чл. 24, 26. и 27. овог правилника.
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(3) Гасни водови у зградама полажу се тако да дужи пе-

риод не могу доћи у додир са влагом већом од нормалне у 
грађевинама.

(4) Ако су челичне цијеви постављене на бетонско тло 
гдје је могућ додир са влагом, осим заштите од корозије 
прописане у чл. 24. и 27. овог правилника, између цијеви и 
бетонске подлоге мора се поставити заштитна фолија.

Члан 59.
(1) При пролазу хоризонталног и вертикалног гасног 

вода кроз зидове и стропове уграђују се заштитне цијеви 
(чауре), које морају бити са сваке стране по 5 cm изван 
зида.

(2) Заштитне цијеви из става 1. овог члана морају бити 
отпорне на корозију или заштићене од корозије.

Члан 60.
Гасни водови морају се поставити тако да не постоји 

опасност од механичког оштећења.

Члан 61.
Гасни водови се, ни непосредно ни посредно, не кори-

сте као заштитно или радно уземљење као заштитни одвод-
ници у електричним инсталацијама јаке струје, нити као 
одводници или уземљивачи громобранских инсталација.

3. Осигурање гасне инсталације и радови на гасним 
водовима напуњеним гасом

Члан 62.
(1) Сви отвори изграђених, а неприкључених, неко-

ришћених или искључених спољних и унутрашњих гасних 
водова морају се непропусно затварати металним чепови-
ма, капама, поклопцима или слијепим прирубницама.

(2) У подземним спољним водовима од PE-HD могу се 
за затварање користити средства из PE-HD.

(3) Затворени запорни органи (славине, засуни, венти-
ли) не могу се користити за непропусно затварање.

Члан 63.
(1) Прије почетка извођења радова на гасним водовима 

напуњеним гасом гасни вод се искључује затварањем одго-
варајућег запорног органа и обезбјеђује се провјетравање 
простора у који гас може да изађе.

(2) Запорни орган не може бити доступан неовлашће-
ним лицима, што се постиже скидањем кључа, ручице или 
точка.

(3) Запорни орган може се поново отворити тек када се 
мјесто радова и сви отвори искљученог гасног вода непро-
пусно затворе.

Члан 64.
(1) Пропусна мјеста на гасним водовима напуњеним га-

сом откривају се детекторима гаса или одговарајућим пје-
нушавим средствима.

(2) Забрањено је откривати пропусна мјеста употребом 
пламена.

(3) Помоћно заптивање за отклањање тренутне опасно-
сти примјењује се као привремена мјера.

(4) Пропусност гасног вода у коме се не налази гас 
утврђује се испитивањем притиском.

(5) Код незаптивајућих водова поступа се у складу 
са степеном употребљивости из члана 66. овог правил-
ника

Члан 65.
(1) Класификација употребљивости пропусних гасних 

водова врши се према количини пропуштања гаса у једи-
ници времена.

(2) Количина пропуштања гаса утврђује се:
а) рачунски или графички на основу пада притиска и
б) уређајем за мјерење количине пропуштања.

Члан 66.
Гасни водови ниског притиска који се налазе у погону 

разврставају се према степену употребљивости на:
а) “неограничено употребљиве гасне водове” ако је 

пропуштање при радном притиску мање од 1 l/h,
б) “смањено употребљиве гасне водове” ако је про-

пуштање при радном притиску између 1 l/h и 5 l/h и
в) “неупотребљиве гасне водове” ако је пропуштање 

при радном притиску веће од 5 l/h.

Члан 67.
Зависно од степена употребљивости гасног вода, пре-

дузимају се сљедеће мјере ако је:
а) гасни вод “неограничено употребљив”, употребљава 

се и даље,
б) гасни вод “смањено употребљив”, онда се врши 

заптивање или обнављање гасног вода у року од 30 дана 
од дана настанка смањене употребљивости и испитивања 
његове непропусности на начин прописан у чл. 149. и 150. 
овог правилника и

в) гасни вод “неупотребљив”, онда се искључује из по-
гона и приступа се извођењу радова који се предузимају 
при изградњи нових гасних водова.

Члан 68.
(1) При раздвајању или спајању, при скидању или 

уградњи дијелова инсталација, арматуре, мјерила запре-
мине гаса, регулатора притиска, као и при укључивању и 
искључивању цријева са растављивим прикључцима, за-
штита металних гасних водова обезбјеђује се од напона 
додира и варничења премошћавањем дијелова који се раз-
двајају ако таква заштита већ не постоји.

(2) За премошћавање из става 1. овог члана користи се 
савитљива изолована бакарна плетеница пресјека најмање 
16 mm², дужине до 3 m.

(3) Приликом премошћавања мора се остварити добар 
електрични контакт.

(4) Спојна мјеста на цијеви морају се прије спајања 
очистити од металног сјаја, да би се омогућио добро про-
водљив спој, испод металних спојница не стављају се фо-
лије.

4. Чишћење гасних водова

Члан 69.
(1) Гасни водови могу се чистити:
а) механички,
б) одсисавањем,
в) продувавањем ваздухом или инертним гасом (азот, 

угљен-диоксид) и
г) пуњењем растварачима (тетралин).
(2) Чишћење гасних водова не може се вршити кисе-

оником.

Члан 70.
(1) Гасни водови морају се одвојити од кућног при-

кључка прије чишћења.
(2) Апарати, регулатори и мјерила потрошње гаса одва-

јају се од гасних водова прије њиховог чишћења.

Члан 71.
При чишћењу гасних водова одсисавањем одсисни апа-

рат прикључује се на дио гасног вода са највећим пречни-
ком.

Члан 72.
Продувавање ваздухом или инертним гасом врши се у 

смјеру од мањег пречника према већем.
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Члан 73.
Поновно пуштање гаса у очишћене гасне водове врши 

се на начин и под условима прописаним за пуштање гаса у 
привремено искључену инсталацију.

5. Постављање мјерила потрошње гаса

Члан 74.
(1) Мјерило потрошње гаса поставља се на приступач-

на и освијетљена мјеста која се могу провјетравати и на 
којима је заштићено од директног утицаја топлоте, од коро-
зије и од механичког оштећења.

(2) Мјерило потрошње гаса мора бити тако прикључено 
да није напрегнуто, да не додирује зидове и да постоји до-
вољан простор за његову лаку замјену.

(3) Мјесто постављања, величину и врсту мјерила по-
трошње гаса одређује оператер дистрибутивног система.

(4) Мјерење количине испорученог гаса врши се мјер-
ним инструментом који мора имати одобрење типа издато 
од надлежне институције и бити верификовано у складу са 
важећим прописима.

Члан 75.
Није дозвољено постављати мјерило потрошње гаса у:
а) противпожарна стубишта и њихове излазе;
б) стубишта која служе и као противпожарна стубишта 

и њихове излазе у слободни простор. Ово не важи за зграде 
које немају више од двије пуне етаже;

в) изузетно од тачке б) овог члана, мјерила потрошње 
гаса могу, у објектима изграђеним прије усвајања овог 
правилника сa више од двије пуне етаже, поставити и у 
ове просторије уколико ни на који начин не представљају 
препреку за кретање ни у ситуацијама брзе евакуације и 
уколико је испред запорног органа уграђен запорни орган 
с термичким активирањем;

г) опште приступачне ходнике, који служе као путеви за 
спасавање, осим ако су мјерила потрошње гаса тако поста-
вљена да не представљају препреку,

д) у просторе у којима се стално:
1) ради са пожарно опасним, лако запаљивим и лако 

ражаривим, чврстим, течним или гасовитим супстанцама 
или са запаљивим течностима са тачком паљења до 55 °C у 
опасним количинама,

2) испаравају гасови, паре, магла или прашина која са 
ваздухом чини експлозивне смјесе, а могу се појавити у 
опасним количинама,

3) манипулише експлозивним супстанцама у складу са 
прописима којима се регулишу запаљиве течности и гасо-
ви.

Члан 76.
Простори са вратима и ормарићи за мјерила потрошње 

гаса морају при дну и на врху имати отвор за провјетравање 
површине најмање 5 cm².

Члан 77.
При уградњи и скидању мјерила потрошње гаса мора 

се извршити премошћавање ради заштите од напона доди-
ра и варничења.

Члан 78.
(1) На мјерилима потрошње гаса која су скинута морају 

се затворити улазни и излазни прикључци.
(2) За затварање прикључака из става 1. овог члана упо-

требљавају се:
а) чепови (од гуме, пластике и плуте) и
б) запорни поклопци (од пластике и љепљиве траке).

Члан 79.
Уградња мјерила потрошње гаса која се активирају по-

моћу картице (припејмент системи) врши се под условом 
да је у кућиште мјерила уграђен осигурач од нестанка гаса, 

осим ако су прикључени гасни апарати опремљени осигу-
рачем за надзирање пламена чије је вријеме затварања нај-
више 10 s (уређај за надзирање пламена на јонизационом 
или ултравиолетном принципу) или ако је вод за потпални 
пламен прикључен испред мјерила запремине гаса које се 
активира помоћу картице.

Члан 80.
(1) Испред сваког мјерила потрошње гаса уграђује се 

запорни орган.
(2) Запорни органи морају бити лако приступачни.

6. Регулациони и сигурносни уређаји

Члан 81.
Ако је притисак виши од притиска потребног за пости-

зање прикључног притиска гасног апарата, уграђује се кућ-
ни регулатор у комбинацији са мјерилом запремине гаса.

Члан 82.
(1) Ако је притисак снабдијевања виши од 100 mbar, а 

највише 1 bar, уграђује се регулатор притиска и иза њега 
сигурносни вентил који испуњава захтјеве стандарда BAS 
EN 14382.

(2) Ако је притисак снабдијевања већи од 1 bar, а нај-
више 4 bar, уграђују се регулатор притиска, сигурносни 
вентил иза регулатора притиска, као и сигурносни испу-
сни вентил за испуштање малих количина гаса које може 
пропустити регулатор притиска при нултом протоку, који 
испуњавају захтјеве стандарда BAS EN 14382.

Члан 83.
(1) За одушку регулатора који је смјештен у затворену 

просторију уграђује се испусни вод ако постоји могућност 
да истекне количина гаса већа од 30 l/h (прерачунато на ва-
здух).

(2) Испусни вод из става 1. овог члана изводи се у сло-
бодну атмосферу (изван објекта).

(3) Испусни вод је пречника најмање DN 15, ако у упут-
ству за уградњу није друкчије предвиђено, и мора бити 
заштићен од спољне корозије.

(4) Крајеви испусног вода морају бити довољно удаље-
ни од извора запаљења и, по правилу, 2,5 m изнад промет-
них површина, заштићен против улаза талога, инсеката и 
атмосферилија и тако постављен да гас који излази не може 
ући у затворене просторије.

(5) Отвори испусног вода морају бити заштићени жича-
ном мрежицом која је отпорна на корозију.

(6) Ако регулатор има посебан заштитни уређај (си-
гурносна мембрана или одговарајући неповратни вентил), 
испусни вод се не уграђује.

(7) Испусни вод за одушку регулатора притиска и испу-
сни вод из сигурносног испусног вентила не спајају се у 
заједнички вод.

7. Основи за одређивање пречника цијеви

Члан 84.
(1) Одређивање пречника цијеви врши се на основу 

прорачуна пада притиска у гасној инсталацији.
(2) У подручју ниског притиска (радни притисак до 100 

mbar) пад притиска рачуна се на основу једначина за тран-
спорт гаса непромјењиве запремине.

(3) Дозвољени укупни пад притиска у подручју ниског 
притиска је 2,6 mbar, уколико није другачије договорено са 
оператером дистрибутивног система.

(4) На основу називне вриједности прикључних прити-
сака гасних апарата и дозвољеног укупног пада притиска 
одређује се потребни струјни притисак иза главног запор-
ног органа, односно излазни притисак кућног регулатора 
или регулатора на мјерилу потрошње гаса.
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Члан 85.

(1) Називни прикључни притисци кућних гасних апа-
рата су:

а) 8 mbar за I групу гасова,
б) 20 mbar за II групу гасова и
в) 15 mbar за IV групу гасова.
(2) Дозвољени укупни пад притиска од 2,6 mbar у га-

сној инсталацији између главног запорног цијевног затва-
рача, односно кућног регулатора или регулатора уз мјерило 
запремине гаса и прикључка гасног апарата одређује се из 
сљедећих дозвољених падова притиска у појединим дије-
ловима инсталације:

а) разводни вод 0,3 mbar,
б) вод за гасни апарат (укључујући прикључни вод мје-

рила запремине гаса када је мјерило запремине гаса уграђе-
но иза успонског вода) 0,8 mbar,

в) огранак и прикључни вод гасног апарата 0,5 mbar и
г) мјерило запремине гаса 1 mbar.
(3) Одређивање пречника цијеви, детаљна појашњења и 

табеле, врши се у складу са Прилогом 7. овог правилника, 
који је његов саставни дио.

III - ПРИКЉУЧНИ ВОДОВИ ГАСНИХ АПАРАТА

Члан 86.
(1) Гасни апарати се чврсто прикључују.
(2) Гасни aпарати за радни притисак до 100 mbar могу 

се и растављиво прикључити.

Члан 87.
(1) Прикључци гасних апарата морају бити тако изведе-

ни да се коришћењем апарата не загрију изнад дозвољене 
границе да би могли бити оштећени.

(2) Савитљиви прикључци и прикључна арматура га-
сног апарата не могу бити у додиру са одлазним гасовима.

(3) Чврсти прикључак мора бити састављен из при-
кључне арматуре и из прикључног вода, који су растављиви 
само помоћу алата.

(4) Прикључни вод гасних апарата мора бити савитљи-
во цријево од нерђајућег челика према стандарду BAS DIN 
3384 или челична цијев.

(5) Послије одвајања гасног апарата од гасне инстала-
ције прикључци се непропусно затварају металним чепови-
ма, капама, плочама или слијепим прирубницама.

Члан 88.
(1) Апарати врсте B и C (гасна ложишта), који на гасни 

вод нису чврсто прикључени челичном цијеви, морају бити 
усидрени или чврсто прикључени помоћу других водова 
(водовод, централно гријање).

(2) Танкозидне цијеви, као што су прецизне челичне 
цијеви и бакарне цијеви, не сматрају се чврстим прикључ-
ком.

Члан 89.
(1) Гасни апарати за радни притисак до 100 mbar могу 

бити прикључени савитљивим цријевом које испуњава зах-
тјеве стандарда DIN 3383-2.

(2) Гасни апарати врсте B и C (ложишта) прикључују се 
металним сигурносним цријевом (извођење М).

(3) За прикључивање гасних апарата врсте А могу се 
употријебити сигурносна армирана неметална цријева која 
испуњавају захтјеве стандарда BAS DIN 3384.

(4) Послије одвајања гасног апарата од гасне инстала-
ције прикључци се непропусно затварају металним чепови-
ма, капама, плочама или слијепим прирубницама.

Члан 90.
(1) Растављиви прикључак састоји се од прикључног 

савитљивог цријева са утикачем према стандарду DIN 

3383-1, који се може раставити ручно од утичнице, без при-
мјене алата.

(2) Прикључење гасних ложишта врши се растављивим 
прикључком са унутрашњим металним савитљивим црије-
вом (израда M).

(3) Отвор утичнице не може бити окренут нагоре, осим 
ако произвођач у упутству не предвиди такву уградњу.

IV - ПОСТАВЉАЊЕ ГАСНИХ АПАРАТА

1. Општи услови које морају испуњавати просторије 
за постављање гасних апарата и постављање 

гасних апарата

Члан 91.
(1) Гасни апарати не могу се користити за намјене за 

које нису конструисани, односно произведени.
(2) Гасни апарати морају имати одговарајући документ 

о усаглашености са прописаним захтјевима.
(3) Ако се на измјењиваче топлоте (котлови за гријање) 

уграђују гасни горионици других произвођача, морају се 
испитати заједно са измјењивачем топлоте.

(4) Гасни апарати који се (због величине, посебне изра-
де или накнадно уграђеног горионика без вентилатора) 
не могу испитати код произвођача, испитују се на мјесту 
уградње.

(5) У гасни апарат не уграђују се дијелови горионика 
без ознаке произвођача, као ни “штедише” гаса или слични 
уређаји.

(6) Осигурач против прегријевања гријних плоча и пр-
стена који се поставља на апарате за кување не уграђују се, 
осим ако је произвођач гасног апарата то прописао у свом 
техничком упутству.

Члан 92.
(1) Приликом постављања гасних апарата треба да се 

поштују препоруке произвођача наведене у упутствима за 
уградњу.

(2) Под постављањем из става 1. овог члана подразу-
мијева се увијек и вјешање, монтажа, уградња итд.

(3) Електрични уређаји који служе за погон гасних апа-
рата морају одговарати електро прописима за ову врсту 
апарата.

(4) Код постављања гасних кондензационих апарата 
треба, због одвода кондезата, поштивати локалне прописе 
за одвођење кондезата.

Члан 93.
(1) Гасни апарати постављају се у просторијама у који-

ма не постоји никаква опасност, узимајући у обзир њихов 
положај, запремину, грађевински материјал и начин упо-
требе.

(2) Мјесто за постављање апарата мора бити таквих 
димензија да се апарат може лако и правилно поставити, 
користити и одржавати.

(3) Запремина просторије рачуна се према свијетлим 
мјерама њених готових површина (зидова, пода и плафона).

Члан 94.
(1) Гасни апарати не могу се постављати у стубишним 

просторијама, осим у зградама које немају више од два ста-
на, нити у заједничким ходницима и пролазима који служе 
као путеви за спасавање.

(2) Гасни апарати врсте B1 не могу се постављати у 
просторије које се провјетравају природно, системом поје-
диначних канала, који испуњава захтјеве стандарда DIN 
18017-1, осим ако се одлазни гасови одводе у исти одводни 
вентилациони димоводни канал те инсталације, на начин 
и под условима наведеним у члану 140. овог правилника.

(3) Гасни апарати врсте B не могу се постављати у цен-
трално смјештене просторије (купатила и WC без спољних 
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прозора) које се природно провјетравају системом сабир-
них канала и канала без вентилатора.

(4) Гасни апарати не могу се поставити у просторије 
или дијелове просторија у којима се налазе лако запаљиве 
материје.

(5) Гасни апарати се не постављају у просторије у који-
ма се налазе или могу настати експлозивне материје.

(6) Изузетак од става 5. овог члана су апарати врсте C 
који су намјенски конструисани за постављање у овим про-
сторијама (гараже).

(7) Гасни апарати врсте B могу се, осим у просторије с 
отворима према слободној атмосфери, постављати и у про-
сторије или станове из којих се ваздух исисава вентилато-
ром, под условом:

а) да се одлазни гасови одводе према техничкој спе-
цификацији - Механичко одвођење одлазних гасова од 
ложишта зависних од ваздуха у просторији преко система 
одлазних гасова, односно система за централну вентила-
цију (G 626) у вентилацијске системе према стандарду DIN 
18017-3,

б) да сигурносни уређаји према техничкој специфи-
кацији - Гасна ложишта и механички уређаји за одсисну 
вентилацију (G 670), осигуравају да пламеници и гасни 
апарати за вријеме рада вентилацијског система не могу 
бити у погону и ако су гасни апарати у односу на заједнич-
ке димњаке затворени сваки са својом механичком клапном 
одлазних гасова према стандарду BAS DIN 3388-2 и

в) вентилатор не утиче на довод ваздуха за сагорије-
вање и на одвод одлазних гасова гасних апарата, па је тиме 
обезбијеђен сигуран погон.

(8) У просторијама у којима су без посебног довода ва-
здуха постављени отворени камини према стандарду BAS 
EN 13229 и DIN 18895-1, DIN 18895-2, DIN 18895-3), као 
ни у просторијама које су повезане с просторијом у којој је 
постављен камин унутар јединице коришћења простора не 
могу се поставити апарати врсте B, осим ако су у поједи-
начном случају испуњени захтјеви из члана 99. став 1. овог 
правилника или ако се они налазе у просторијама у којима 
ложење отворених камина не може угрозити сигурност њи-
ховог рада.

(9) Изузетно од става 8. овог члана, постављање апарата 
врсте B дозвољено је ако су у просторијама или повезаним 
просторијама постављени камини с улошцима или касе-
тама и вратима која се сама затварају (врста A1 или C1) и 
каминске пећи према BAS EN 13240, стандарду DIN 18891, 
осим ако имају врата која се сама затварају (врста 1).

Члан 95.
(1) Гасни апарати постављају се према упутству про-

извођача.
(2) Гасни апарати с уграђеним електричним уређајем 

намијењени за уградњу у просторије гдје је ризик од елек-
тричног удара повећан морају имати степен заштите који 
се захтијева класом простора за његово постављање које су 
прописане према стандарду BAS EN 60529.

(3) Приликом постављања гасних апарата са горњом 
топлотном моћи, што се тиче одвођења кондензата за 
топлотна оптерећења преко 50 kW, потребно је придржава-
ти се прописа којима се регулише испуштање отпадне воде.

Члан 96.
За рад гасних апарата мора се обезбиједити довољно 

ваздуха за сагоријевање.

Члан 97.
(1) Размаци и заштитне мјере (нпр. топлотна изолација 

или провјетравани заклон) морају осигурати да се на по-
вршини грађевинских елемената од запаљивих материјала 
или намјештаја при називној топлотној снази гасног апара-
та не прекорачи температура од 85 °C.

(2) За придржавање захтјева из става 1. овог члана нај-
мањи размаци гасног апарата од елемената од запаљивих 
материјала или намјештаја узимају се из упутства произво-

ђача за постављање, исто као и из упутства о смањењу тих 
размака, на примјер коришћењем заклона са провјетра-
вањем или одговарајућег слоја топлотне изолације (увијек 
од незапаљивог материјала).

(3) Ако упутства за постављање из става 2. овог члана 
не садрже такве податке, размак не може бити мањи од 40 
cm.

2. Додатни услови
2.1. З а  по с т а вљање  г а с них  ап а р ат а  в р с т е  А

Члан 98.
(1) Постављање гасних апарата врсте А (апарати без 

уређаја за одвод одлазних гасова), са изузетком апарата за 
гријање просторија, дозвољено је ако се одлазни гасови од-
воде ван просторије сигурном измјеном ваздуха у просто-
рији постављања без опасности и неподношљивих сметњи 
и оптерећења.

(2) За гасне апарате за кухање у домаћинству називног 
топлотног оптерећења до 11 kW довољно је ако просторија 
за постављање има запремину већу од 15 m³ и најмање јед-
на врата према слободној атмосфери или прозор који се 
може отварати.

(3) За гасне проточне гријаче воде врсте А довољно је 
да имају посебан сигурносни уређај који осигурава да апа-
рат може радити само онда ако 1 m³ ваздуха просторије за 
постављање не садржи више од 30 cm³ угљен-моноксида 
(30 ppm CO).

(4) Гасни апарати из става 3. овог члана, означени до-
датном ознаком “АS” (нпр. са CO2 запорним осигурачем), 
не задовољавају тај захтјев.

2.2. З а  по с т а вљање  г а с них  ап а р ат а  в р с т е  B

Члан 99.
(1) У просторији у коју се постављају гасни апарати 

врсте B, као и ложишта на чврста и течна горива која узи-
мају ваздух за сагоријевање из просторије, мора бити обе-
збијеђен принудни или природан улаз ваздуха од 1,6 m³/h 
по 1 kW укупне називне топлотне снаге, при чему потпри-
тисак у просторији, у односу на спољни притисак, не може 
бити већи од 0,04 mbar (4 Pa).

(2) За жељезне пећи са каљевом облогом рачуна се са 
фиктивном називном топлотном снагом 1 kW по 1 m² спољ-
не површине, а за отворене камине са фиктивном називном 
топлотном снагом ложишта од 340 kW по 1 m² отвора ло-
жишног простора.

(3) Отворени камини, по правилу, морају имати посеб-
нe отворe за довод ваздуха за сагоријевање.

Члан 100.
Задовољавајуће снабдијевање ваздухом за сагоријевање 

на природан или принудан начин постиже се:
а) путем спољних зазора (фуга) просторије за поста-

вљање,
б) путем спољних зазора (фуга) и споја ваздуха за са-

горијевање,
в) путем спољних отвора према спољној атмосфери,
г) заједно путем спољних зазора (фуга) и елемената за 

пропуштање ваздуха у просторију постављања апарата и
д) путем посебних техничких уређаја.
2.3. П о с т а в љ а њ е  г а с н и х  а п а р а т а  у к у п н е 

н а з и в н е  с н а г е  д о  3 5  k W  з а в и с н и х  о д  в а -
з д у х а  у  п р о с т о р и ј и

Члан 101.
Уколико се просторија за постављање снабдијева ва-

здухом путем спољних зазора (фуга), гасни апарати врсте 
B могу се поставити ако просторије имају најмање једна 
врата према слободној атмосфери или прозор који се може 
отварати, а запремина просторије мора бити најмање 4 m³ 
по 1 kW укупне називне топлотне снаге.
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Члан 102.

(1) Уколико се гасни апарати постављају у просторију 
која се снабдијева ваздухом за сагоријевање путем спољних 
зазора (фуга) у споју ваздуха за сагоријевање, потребно је 
да се испуне услови у погледу снабдијевања ваздухом за 
сагоријевање и захтјеви за запремину просторије поста-
вљања.

(2) Потребни услови за снабдијевање ваздухом за саго-
ријевање су да:

а) просторије за постављања с најмање једним вратима 
према слободној атмосфери или прозором који се може от-
варати и запремином мањом од 4 m³ по 1 kW укупне назив-
не топлотне снаге апарата, као и просторије за постављања 
без спољних прозора или врата (централно смјештене про-
сторије), морају бити посредно или непосредно вентила-
ционо повезане с просторијама ваздуха за сагоријевање у 
истом стану или простору исте намјене,

б) задовољавајуће снабдијевање ваздухом за сагорије-
вање путем споја са ваздухом за сагоријевање постигнуто 
је ако рачунски збир топлотних снага

већи или једнак од укупне називне топлотне снаге

,
тј. када вриједи

,
в) рачунски збир топлотних снага

узима се из дијаграма број 1. (криве 1. до 4) из Прило-
га 8. овог правилника, који чини његов саставни дио, или 
припадајуће таблице, зависно од запремине повезаних про-
сторија са ваздухом за сагоријевање и стања, односно мјера 
извршених на унутрашњим вратима/преградним зидовима,

г) могућности за успостављање повезивања ваздуха за 
сагоријевање на којима се темеље криве 1. до 4. приказане 
у Прилогу 8. овог правилника и дијаграму из тачке в) овог 
става једнако су вриједне (нескраћено крило врата, скраће-
но крило врата, отвор за довод ваздуха за сагоријевање),

д) при непосредном споју ваздуха за сагоријевање про-
сторија за постављање мора се вентилационо (преко отво-
ра) повезати само са сусједним просторијама ваздуха за са-
горијевање (из којих се узима ваздух за сагоријевање), при 
чему се начин повезивања ваздуха за сагоријевање бира 
међу могућностима приказаним у Прилогу 8. овог правил-
ника и дијаграму из тачке в) овог става,

ђ) при посредном споју ваздуха за сагоријевање, про-
сторија за постављања мора се вентилационо повезати 
с просторијама ваздуха за сагоријевање преко једне или 
више спојних просторија,

е) повезивање просторија ваздуха за сагоријевање и 
спојне просторије мора бити изведено на једнак начин као 
при непосредном повезивању, а међусобно повезивање 
спојних просторија и просторија за постављање мора бити 
изведено са по једним отвором за ваздух за сагоријевање од 
најмање 150 cm² површине свијетлог пресјека,

ж) се отвори за ваздух за сагоријевање не могу прекри-
ти нити затворити, најбоље је да се отвори изведу у вратима 
и могу се прекрити решетком, а при томе величина поједи-
них отвора решетке мора износити најмање 10 mm · 10 mm, 
дебљина пречки - жица или слично мора бити најмање 0,5 
mm, а укупна свијетла површина тих отвора мора износити 
најмање 150 cm² и

з) отвори за довод ваздуха за сагоријевање могу има-
ти заслоне (пригушне клапне) или сличне елементе који 
усмјеравају или пригушују струјање ваздуха, ако је укупна 

површина отвора толико већа од 150 cm² да ти елементи не 
могу отпор струјања повећати изнад нивоа отпора каквог 
има отвор минималне дозвољене величине без тих елеме-
ната.

(3) Потребни услови за запремину просторија за поста-
вљање при снабдијевању ваздухом за сагоријевање преко 
спољних фуга у споју ваздуха за сагоријевање су да:

а) гасни апарати врсте B2 и B3 могу се постављати у 
просторије са или без врата према слободној атмосфери и 
прозора који се могу отварати, независно од њихове запре-
мине ако је повезивањем ваздуха за сагоријевање осигура-
на довољна количина ваздуха за сагоријевање, изражена 
путем рачунског збира топлотних снага,

б) гасни апарати врсте B1 могу се постављати у про-
сторије са или без врата према слободној атмосфери или 
прозора који се могу отварати ако је запремина просторије 
најмање једнака или већа од 1 m³ по 1 kW укупне називне 
топлотне снаге апарата те врсте, те ако је повезивањем ва-
здуха за сагоријевање осигурана довољна количина ваздуха 
за сагоријевање, изражена путем рачунског збира топлот-
них снага,

в) просторија за постављање има запремину мању од 1 
m³ по 1 kW укупне називне топлотне снаге гасних апарата 
те врсте, потребно је с једном или више сусједних просто-
рија извршити непосредно повезивање ваздуха за сагорије-
вање, извођењем по два отвора за сваку такву просторију, 
при чему сваки отвор треба да има најмање 150 cm² повр-
шину свијетлог пресјека и

г) међусобно повезане просторије из тачке в) овог става 
морају заједно да имају захтијевану минималну запремину 
од 1 m³ по 1 kW, при чему оба отвора морају бити у истом 
зиду, размакнути по висини, горњи отвор треба да буде на 
висини 1,80 m изнад нивоа пода, а доњи отвор у близини 
пода и да истовремено служе као отвори за довод ваздуха 
за сагоријевање.

Члан 103.
(1) Уколико се гасни апарати постављају у просторију 

која се снабдијева ваздухом за сагоријевање путем (спољ-
них) отвора према слободној атмосфери, потребно је да се 
испуне услови у погледу отвора за довод ваздуха за саго-
ријевање и захтјеви за запремину просторије постављања.

(2) Неопходни услови за отворе за довод ваздуха за са-
горијевање су:

а) апарати врсте B постављају се у просторије које за 
довод ваздуха за сагоријевање имају један спољни отвор, 
површине свијетлог пресјека најмање 150 cm² или два отво-
ра, сваки површине свијетлог пресјека најмање 75 cm² , 

б) отвори за довод ваздуха могу бити са могућношћу 
затварања ако је сигурносним уређајем осигурано да горио-
ници могу радити само када су отвори отворени.

(Преко отвора се може поставити жичана мрежа или 
решетка с отворима величине најмање 10 mm и жицом 
дебљине најмање 0,5 mm, с тим да је сачуван свијетли 
пресјек отвора од 150 cm², односно 75 cm².),

в) ако је на отворе за довод ваздуха за сагоријевање при-
кључен канал, онда се тиме не могу смањити запремински 
проток улазећег ваздуха.

(Овај захтјев је задовољен ако је канал димензионисан 
према дијаграмима бр. 2. и 3. из Прилога 8. овог правилни-
ка, зависно од дужине равне дионице канала.),

г) промјене смјера узимају се у обзир еквивалентном 
дужином канала од 3 m за 90°, 1,5 m за 45°, а решетка екви-
валентном дужином од 0,5 m.

(Канал за довод ваздуха за сагоријевање мора имати 
једнак свијетли пресјек по цијелој дужини.),

д) канал за довод ваздуха за сагоријевање може се во-
дити унутар просторије постављања, као и кроз друге про-
сторије.

(Непотребно је ако је просторија за постављање повеза-
на помоћу отвора величине свијетлог пресјека од најмање 
150 cm² са сусједном просторијом, која за довод ваздуха 
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за сагоријевање има спољни отвор свијетлог пресјека од 
најмање 150 cm². Ако се ваздух за сагоријевање доводи из 
окна - вертикалног канала, спољни отвор окна не може се 
налазити изнад испуста уређаја за одвод одлазних гасова. 
Свијетли пресјек окна се добија према дијаграму број 2. из 
Прилога 8. овог правилника, зависно од дужине окна.).

(3) Неопходни услови за запремину просторије поста-
вљања:

а) гасни апарати врсте B2 и B3 могу се постављати у 
просторије са или без спољних врата или прозора који се 
могу отварати, независно од запремине просторије, ако је 
довољна количина ваздуха за сагоријевање осигурана пу-
тем спољних отвора, у складу са одредбама овог правил-
ника;

б) гасни апарати врсте B1 (гасна ложишта зависна од 
ваздуха у просторији са осигурачем струјања);

в) гасни апарати врсте B1 могу се постављати у про-
сторије са или без спољних врата или прозора који се могу 
отварати, уз запремину просторије од најмање 1 m³ по 1 kW 
укупне називне топлотне снаге апарата те врсте, ако је до-
вољна количина ваздуха за сагоријевање осигурана путем 
спољних отвора, у складу са одредбама овог правилника;

г) одступајући од услова из тачке в) овог става, просто-
рија постављања може имати запремину мању од 1 m³ по 1 
kW укупне називне топлотне снаге апарата те врсте:

1) ако она има два спољна отвора, сваки од најмање 75 
cm² свијетлог пресјека

(Оба отвора морају бити на истом зиду, те се не могу 
прекрити или затворити. Горњи отвор треба да се изведе 
на висини која по могућности није мања од 1,80 m изнад 
нивоа пода, а доњи отвор у близини пода.),

2) ако је она непосредно спојена с једном или више 
сусједних просторија са по два отвора за сваку такву про-
сторију, сваки најмање 150 cm² површине свијетлог пресје-
ка

(Оба отвора не могу се прекрити нити затворити. Да 
се то осигура, најповољније је те отворе извести у врати-
ма - горњи отвор на висини која по могућности није мања 
од 1,80 m изнад нивоа пода, а доњи у близини пода. Прос-
торија постављања и непосредна сусједна просторија, од-
носно просторије морају заједно имати захтијевану мини-
малну запремину од 1 m³ по 1 kW.);

д) приликом постављања гасних апарата врсте B1 у 
издвојени дио просторије постављања, у који се због мале 
величине не може ући (нпр. постављање у оставу или уну-
тар посебно обложеног простора), довољан је један спољни 
отвор величине пресјека од најмање 150 cm² из тог издвоје-
ног дијела:

1) ако је тај издвојени дио непропусно одвојен од про-
сторије постављања,

2) просторија постављања заједно с издвојеним просто-
ром има укупну запремину од најмање 1 m³ по 1 kW назив-
не топлотне снаге или ако је просторија постављања непо-
средно повезана с једном или више сусједних просторија са 
по два отвора за сваку сусједну просторију, сваки најмање 
150 cm² површине свијетлог пресјека, а тако повезане про-
сторије посједују најмање потребну укупну запремину;

ђ) довод ваздуха за сагоријевање може бити осигуран:
1) спољним отвором директно у зиду (Слика 8, пр. а) из 

Прилога 8. овог правилника),
2) каналом за ваздух из атмосфере (Слика 8, пр. б) из 

Прилога 8. овог правилника),
3) каналом (окном) који има улазни спољни отвор изнад 

крова (Слика 8, пр. в) из Прилога 8. овог правилника).

Члан 104.
(1) Уколико се просторије за смјештање гасног апарата 

снабдијевају ваздухом за сагоријевање, заједнички, путем 
спољних распора и пропусних елемената за спољни ваздух 
у просторији за постављање, гасни апарати врсте B могу се 
постављати у просторије које имају врата према слободној 
атмосфери или прозор који се може отварати.

(2) Ради задовољавајућег снабдијевања ваздухом за са-
горијевање, просторија за постављање из става 1. овог чла-
на мора имати запремину од најмање 2 m³ по сваком kW 
укупне називне топлотне снаге и за преостали временски 
запремински проток у износу од највише 0,8 m³/h по сваком 
kW укупне називне топлотне снаге и мора имати елементе 
за пропуштање вањског ваздуха одговарајућег капацитета.

(3) Елементи за пропуштање ваздуха извана из става 2. 
овог члана морају осигуравати да се просторија за поста-
вљање може без сметњи користити за предвиђену намјену, 
при чему је важна повољна расподјела ваздуха, задовоља-
вајуће пригушење вањске буке, сигурност од удара кише 
и неосјетљивост на нечистоће, уз могућност чишћења 
изнутра, с тим да код пропусних елемената за преосталу 
количину ваздуха са ручним послуживањем еквивалентни 
пресјек не може бити затворен, а незатвориви дио мора 
износити најмање половину укупног пресјека.

(4) Код електро управљаних пропусних елемената за 
пропуштање ваздуха извана мора се сигурносним уређајем 
осигурати да гасни апарати могу радити само при отворе-
ним клапнама.

2.4. С н а б д и ј е в а њ е  в а з д у х о м  з а  с а г о р и ј е -
в а њ е  п у т е м  п о с е б н и х  т е х н и ч к и х  у р е ђ а ј а  и 
м ј е р н о - т е х н и ч к и  д о к а з  о  д о в о љ н о ј  с н а б -
д ј е в е н о с т и  в а з д у х о м  з а  с а г о р и ј е в а њ е

Члан 105.
(1) Гасни апарати врсте B1 могу се постављати у про-

сторије са или без врата према слободној атмосфери или 
прозора који се могу отварати, независно од запремине 
просторије, ако су просторије прикључене на централни 
вентилацијски систем према стандарду DIN 18017-3, а га-
сни апарати одводе одлазни гас заједно са одлазним вазду-
хом, на начин приказан у техничкој спецификацији - Меха-
ничко одвођење одлазних гасова од ложишта зависних од 
ваздуха у просторији преко система одлазних гасова, од-
носно система за централну вентилацију (G 626).

(2) Гасни апарати врсте B1 (проточни гријач воде, аку-
мулацијски гријач воде, циркулацијски или комбиновани 
гријач воде, као и собна пећ) могу се постављати у про-
сторијама са појединачним окнима према стандарду DIN 
18017-1 и властитим отвором за додатни ваздух ако се од-
лазни гасови гасних апарата одводе заједно с одлазним ва-
здухом, у складу са чланом 133. став 4. и чланом 141. овог 
правилника.

(3) За довођење ваздуха за сагоријевање могу се кори-
стити отвори за додатни ваздух, уколико је сигурно да су 
они отворени за вријеме рада гасног апарата, у складу са 
захтјевима за запремину просторије за постављања из чла-
на 103. став 3. овог правилника.

Члан 106.
(1) За доказивање довољне снабдјевености ваздухом за 

сагоријевање треба се приоритетно придржавати мјера из 
чл. 101. и 105. овог правилника.

(2) Поред услова из става 1. овог члана, за гасне апарате 
врсте B1 с уређајем за контролу излаза одлазних гасова (BS) 
и за гасне апарате врсте B2 и B3 дозвољава се могућност 
мјерно-техничког доказивања довољно добре снабдјеве-
ности ваздухом за сагоријевање за сљедеће случајеве:

а) извођење доказа да је постигнуто довољно снабдије-
вање ваздухом за сагоријевање за случајеве у којима није 
могуће постићи да запремина просторије за постављања и 
с њом путем споја ваздуха за сагоријевање повезаних про-
сторија ваздух за сагоријевање буде најмање 4 m³ по 1 kW 
укупне називне топлотне снаге,

б) извођење доказа да механички уређај за принудно 
провјетравање који се користи у просторији, стану или 
другој јединици коришћења нема утицаја на снабдијевање 
ваздухом за сагоријевање и одвод одлазних гасова гасних 
апарата врсте B који раде истовремено с тим уређајем,

в) извођење доказа о узроку сметњи за случајеве у који-
ма се функционалним испитивањем покаже да мјере спро-
ведене према чл. 101, 102. и 105. овог правилника нису до-
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вољне, и услови за примјену мјерно-техничког доказа, који 
укључују потребни мјерни инструмент, израду записника 
и документације, одређује се према техничкој специфика-
цији - Мјерно-техничко доказивање довољног снабдије-
вања ваздухом за сагоријевање (G 625).

(3) Захтјеви за запремину просторије постављања из чл. 
102. и 103. овог правилника остају непромијењени.

2.5. П о с т а в љ а њ е  г а с н и х  а п а р а т а  в р с т е 
B  у  о р м а р и ћ е  ( к у т и ј е  с л и ч н е  о р м а р и м а ) 
и  п о с т а в љ а њ е  г а с н и х  а п а р а т а  в р с т е  “ B 2 ” 
з а  к о ј е  ј е  п р е д в и ђ е н о  о д в о ђ е њ е  о д л а з н и х 
г а с о в а  с а  н а т п р и т и с к о м  у  о д н о с у  н а  п р о -
с т о р и ј у  з а  п о с т а в љ а њ е

Члан 107.
(1) Гасни апарати врсте B могу се постављати у просто-

ре сличне ормарима, и то:
а) за гасне апарате врсте B1 кутија мора са просторијом 

за постављање бити повезана директно путем горњег и 
доњег отвора, сваки величине свијетлог пресјека од нај-
мање 600 cm² и

б) за гасне апарате врсте B2 и B3 кутија мора с просто-
ријом за постављање бити повезана путем горњег и доњег 
отвора, сваки величине свијетлог пресјека од најмање 150 
cm² .

(2) Отвори треба да се изведу према подацима и 
техничким цртежима произвођача гасних апарата.

(3) Странице кутије за постављање морају бити бочно 
и напријед одмакнуте најмање 10 cm од оплате ложишта.

(4) Изузетно од услова прописаних у ст. 1. до 3. овог 
члана може се одступити ако је апарат, заједно с кутијом за 
постављање, типски испитан као цјелина или ако у упут-
ству за уградњу произвођач дозвољава одступања.

Члан 108.
(1) Гасни апарати врсте B2 за које је предвиђено одво-

ђење одлазних гасова са натпритиском у односу на просто-
рију постављања:

а) морају се постављати у просторију која има или један 
отвор према слободној атмосфери са свијетлим пресјеком 
од најмање 150 cm² или два отвора сваки од 75 cm² или ка-
нале према слободној атмосфери с еквивалентним пресје-
цима у струјно-техничком смислу или

б) могу се постављати у складу сa чл. 101, 102, 104, 105, 
106. и 107. овог правилника ако су грађени тако да одлазни 
гасови не могу истицати у опасним количинама.

(2) За водове одлазних гасова довољно је ако су леђно 
вентилирани цијелом дужином унутар зграде.

2. 6 .  П о с т а в љ а њ е  л ож иш т а  у  п р о с т о -
р и ј е ,  п р и  ч е м у  у к у п н а  н а з и в н а  т о п л о т н а 
с н а г а  л ож иш т а  з а в и с н а  о д  в а з д у х а  у  п р о -
с т о р и ј и  п р е л а з и  3 5  k W,  з а  с в а  л ож иш т а 
к о ј а  н е  п р е л а з и  5 0  k W  и  з а  с в а  л ож иш т а 
к о ј а  п р е л а з е  5 0  k W

Члан 109.
(1) При постављању ложишта у просторије, при чему 

укупна називна топлотна снага ложишта зависно од вазду-
ха у просторији прелази 35 kW, а за сва ложишта не прелази 
50 kW, снабдијевање ваздухом за сагоријевање треба да се 
изведе помоћу отвора према слободној атмосфери, а у скла-
ду са чланом 103. овог правилника.

(2) За запремину просторије постављања из става 1. 
овог члана потребно је испунити захтјеве из члана 103. 
овог правилника.

Члан 110.
(1) Гасни апарати врсте B код којих укупна називна 

топлотна снага свих ложишта прелази 50 kW могу се поста-
вљати у просторије које за довод ваздуха за сагоријевање 
имају један отвор према слободној атмосфери са свијетлим 
пресјеком од најмање 150 cm², увећаним за додатна 2 cm² 
за сваки kW изнад 50 kW укупне називне топлотне снаге.

(2) Површина свијетлог пресјека из става 1. овог члана 
може се подијелити на највише два отвора.

(3) Отвори из става 2. овог члана могу се затварати ако 
је сигурносним уређајем осигурано да горионици могу ра-
дити само када су отвори отворени и може се поставити 
жичана мрежа или решетка с очицама величине најмање 10 
cm и жицом дебљине 0,5 cm, с тим да се сачува потребан 
свијетли пресјек отвора.

(4) Ако су на отворе из става 2. овог члана прикључени 
канали, не може се смањити запремински проток улазног 
ваздуха.

(5) Канали из става 4. овог члана са константном по-
вршином свијетлог пресјека имају довољан капацитет ако 
облик и величина свијетлог пресјека, дужина канала, збир 
еквивалентних дужина канала због промјена смјера, те ре-
шетке и укупна називна топлотна снага одговарају Прилогу 
4. овог правилника при чему се канал за довод ваздуха за 
сагоријевање може  водити унутар просторије постављања, 
као и кроз друге просторије.

2.7. З а х т ј е в и  з а  п р о с т о р и ј е  з а  п о с т а -
в љ а њ е ,  з а п р е м и н а  п р о с т о р и ј а ,  к о р и ш ћ е њ е 
и  о п р е м а

Члан 111.
(1) Гасни апарати врсте B2 и B3 могу се постављати у 

просторије са или без врата према слободној атмосфери 
или прозора који се могу отварати, независно од запремине 
просторије, ако је довољна количина ваздуха за сагорије-
вање осигурана путем отвора према слободној атмосфери, 
у складу са чланом 110. овог правилника.

(2) Гасни апарати врсте B1 могу се постављати у про-
сторије са или без врата према слободној атмосфери или 
прозора који се могу отварати, уз запремину просторије од 
најмање 1 m³ по 1 kW укупне називне топлотне снаге апа-
рата те врсте ако је довољна количина ваздуха за сагорије-
вање осигурана путем отвора према слободној атмосфери, 
у складу са чланом 110. овог правилника.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, просторија за по-
стављања може имати запремину мању од 1 m³ по 1 kW 
укупне називне топлотне снаге апарата те врсте ако је 
пресјек, који је (у складу са чланом 110. овог правилника) 
потребан за довољно снабдијевање ваздухом за сагорије-
вање, подијељен на два једнако велика отвора према сло-
бодној атмосфери.

(4) Отвори из става 3. овог члана морају бити у истом 
зиду, без могућности затварања и не могу се прекрити, при 
чему горњи отвор треба да је смјештен на висину која по 
могућности није мања од 1,80 m изнад нивоа пода, а доњи 
отвор у близини пода.

Члан 112.
Просторије постављања из члана 111. овог правилника:
а) не могу се користити за друге сврхе осим за увођење 

кућног прикључка, за постављање даљних ложишта, 
топлотних пумпи, когенерацијских направа, стационарних 
мотора с унутрашњим сагоријевањем и за складиштење го-
рива и

б) не могу имати отворе према другим просторијама, 
осим отвора за врата која морају бити непропусна и само-
затварајућа.

2.8. П р е к и д а ч  з а  н у ж н о  и с к љ у ч е њ е  и 
д р у г е  п р о с т о р и ј е  з а  п о с т а в љ а њ е

Члан 113.
(1) Горионици гасних ложишта морају се увијек моћи 

искључити путем електричне склопке смјештене изван 
просторије постављања. Уз склопку мора бити добро 
видљив отисак из трајног материјала с натписом: “Преки-
дач за нужду ложишта”.

(2) Стављање горионика у погон помоћу прекидача 
из става 1. овог члана може се омогућити једино ако то, с 
обзиром на извод горионика и припадајућих регулационих 
уређаја, не представља опасност.
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Члан 114.
Изузетно од члана 113. овог правилника, гасна ложишта 

могу се постављати и у друге просторије:
а) ако то захтијева сврха тих просторија, а гасна ло-

жишта могу сигурно радити или
б) ако су те просторије смјештене у слободно стојећим згра-

дама, које служе само за погон ложишта и складиштење горива.

Члан 115.
(1) Уколико се просторије за смјештање гасног апарата 

снабдијевају ваздухом за сагоријевање, заједничким путем, 
преко спољних распора и пропусних елемената за спољни 
ваздух у просторији, постављање гасних апарата врсте B 
може се вршити у просторије које имају врата према сло-
бодној атмосфери или прозоре који се могу отварати.

(2) Ради задовољавајућег снабдијевања ваздухом за саго-
ријевање, просторија за постављање из става 1. овог члана 
мора имати запремину од најмање 2 m³ по сваком kW укуп-
не називне топлотне снаге и за преостали временски запре-
мински проток у износу од највише 0,8 m³/h по сваком kW 
укупне називне топлотне снаге и мора имати елементе за 
пропуштање спољашњег ваздуха одговарајућег капацитета.

(3) Елементи за пропуштање ваздуха извана из става 2. 
овог члана морају осигуравати да се просторија за поста-
вљање може без сметњи користити за предвиђену намјену, 
при чему је важна повољна расподјела ваздуха, задовоља-
вајуће пригушење спољне буке, сигурност од удара кише и 
неосјетљивост на нечистоће, уз могућност чишћења изнутра.

(4) Код пропусних елемената за преосталу количину 
ваздуха са ручним послуживањем еквивалентни пресјек не 
може бити затворен, а незатвориви дио мора износити нај-
мање половину укупног пресјека.

(5) Код електро управљаних пропусних елемената за 
пропуштање ваздуха извана мора се сигурносним уређајем 
осигурати да гасни апарати могу радити само при отворе-
ним клапнама.

3. Допунски услови за постављање гасних апарата 
врсте C (гасна ложишта независна од ваздуха из 

просторије)

Члан 116.
(1) Гасни апарати врсте C са или без вентилатора са 

додатном ознаком “x” (сви дијелови уређаја за одвод одла-
зећих гасова под натпритиском су или обложени ваздухом 
за сагоријевање или испуњавају повећане захтјеве на неп-
ропусност, тако да одлазећи гасови не могу изаћи у опа-
сним количинама) могу се постављати у складу са чланом 
93. овог правилника, независно од запремине просторије и 
вентилисања просторије постављања.

(2) Гасни апарати врсте C са вентилатором и без до-
датне ознаке “x” морају се постављати у просторије које 
имају један отвор према слободној атмосфери с површином 
свијетлог пресјека од најмање 150 cm² или два отвора, при 
чему је сваки од 75 cm².

Члан 117.
(1) Гасни апарати врсте C1 (гасна ложишта независна 

од ваздуха у просторији без вентилатора) са испустом на 
фасаду могу се поставити само ако одвод одлазећих гасова 
изнад крова није могуће или ако су неопходни несразмјер-
но велики трошкови.

(2) Гасни апарати врсте C1 могу се постављати само не-
посредно на спољни зид и могу служити само за гријање 
појединачних просторија (фасадне пећи) или за припрему 
топле воде (фасадни гријачи воде).

(3) Фасадне пећи из става 2. овог члана могу имати мак-
симално 7 kW називне топлотне снаге, а фасадни гријачи 
воде максимално 28 kW називне топлотне снаге.

(4) Гасни апарати врсте C12 и C13 (гасна ложишта не-
зависна од ваздуха у просторији са вентилатором) могу се 
постављати непосредно на вањски зид или на унутрашње 
зидове.

(5) Гасна фасадна ложишта за гријање може имати мак-
симално 18 kW називне топлотне снаге, а за припрему то-
пле воде - максимално 28 kW називне топлотне снаге.

Члан 118.
(1) Ако канали за довод ваздуха за сагоријевање и за одв-

од одлазећих гасова у згради пролазе кроз спратове, дијело-
ви канала изван просторије за постављање морају бити поло-
жени у окну с ватроотпорношћу од најмање 90 минута, а за 
породичне куће мање висине најмање 30 минута.

(2) Ако су гасни апарати постављени у просторијама 
изнад чијег стропа се налази једино кровна конструкција, 
морају се испунити сљедећи захтјеви:

а) ако се за строп захтијева одређена ватроотпорност, 
водови за довод ваздуха за сагоријевање и за одвод одла-
зећих гасова морају у подручју од горње ивице стропа 
до спољне површине крова бити обложени облогом исте 
ватроотпорности и облога мора бити од незапаљивог ма-
теријала и

б) ако за строп није прописана ватроотпорност, кана-
ли за довод ваздуха за сагоријевање и за одвод одлазећих 
гасова морају у подручју од горњег руба стропа до спољ-
не површине крова бити положени у окно од незапаљивих 
материјала постојаних по облику или у металну заштитну 
цијев (механичка заштита).

3.1. Г а с н и  а п а р а т и  в р с т е  C 4 ,  у р е ђ а ј  з а 
д о в о д  в а з д у х а  з а  с а г о р и ј е в а њ е  и  з а  о д в о д 
о д л а з н и х  г а с о в а  и  р а з м а ц и  о д  г р а ђ е в и н -
с к и х  е л е м е н а т а  о д  з а п а љ и в и х  м а т е р и ј а л а

Члан 119.
Гасни апарати врсте C4 могу се прикључити само на 

DOS (LAS) систем према техничким спецификацијама - 
Гасни апарати с прикључком на доводно-одводни систем 
на бази натпритиска, стандардизовани поступак (G 635) и 
гасни апарати сa прикључком на доводно-одводни систем 
на бази потпритиска стандардизовани поступак (G 636).

Члан 120.
(1) Водови за довод ваздуха за сагоријевање и за одвод 

одлазних гасова за гасне апарате врсте C1, C3, C4 и C8, као 
уређаји за заштиту од вјетра и заштитни уређај на испусту 
изнад пјешачких површина код апарата врсте C1, предста-
вљају саставне дијелове гасних апарата.

(2) За водове и уређаје из става 1. овог члана могу се ко-
ристити само оригинални дијелови произвођача апарата и 
морају се уграђивати у складу са упутствима произвођача.

(3) Довод ваздуха за сагоријевање и одвод одлазних 
гасова за гасне апарате врсте C6 мора се израдити према 
упутству произвођача, а у складу са условима из дозволе 
за грађење.

Члан 121.
(1) Дијелови за одвод одлазних гасова који су обложени 

ваздухом за сагоријевање морају бити најмање 5 cm удаље-
ни од грађевинских елемената од запаљивих материјала 
или од елемената са запаљивим саставним дијеловима.

(2) Прописани размак дијелова за одвод одлазних га-
сова из става 1. овог члана мора се осигурати помоћу не-
запаљивих заштитних цијеви са дистанцерима или се вод 
мора обложити слојем дебљине изведеним од незапаљивих 
материјала који слабо проводе топлоту.

(3) Размаци из става 1. овог члана нису потребни када 
при називној топлотној снази ложишта температура непо-
средно уз грађевинске елементе не достиже 85 °C.

3.2. Н е д о з в о љ е н и  ф а с а д н и  и с п у с т и  о д л а -
з н и х  г а с о в а  и  и с п у с т и  у з  и з б о ч е н е  д и ј е -
л о в е  з г р а д а  и  г р а ђ е в и н с к е  е л е м е н т е  о д 
з а п а љ и в и х  м а т е р и ј а л а  и  у  б л и з и н и  н и в о а 
т е р е н а  и  н а  п ј е ш а ч к и м  п о в р ш и н а м а

Члан 122.
Водови за довод ваздуха за сагоријевање и одвод одла-

зних гасова не могу имати испуст:
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а) у пјешачким пролазима и пролазима за аутомобиле,
б) у уским уличним пролазима,
в) у угловима унутрашњих дворишта, осим за гасне 

апарате врсте C12 и C13,
г) у унутрашњим двориштима уопште, ако је дужина 

или ширина дворишта мања од висине највише граничне 
зграде,

д) у свјетларнике и вентилациона окна,
ђ) у лођама и у отвореним наткривеним ходницима 

(перголе),
е) на балконима,
ж) испод избочених дијелова зграде који би могли бит-

но ометати одвођење одлазних гасова и
з) у заштитним зонама, према прописима о запаљивим 

течностима и гасовима и сличним просторима у којима се 
прерађују, ускладиштавају, производе или настају лако за-
паљиве или експлозивне материје.

Члан 123.
(1) Испусти водова за одвод одлазних гасова морају 

бити удаљени најмање 50 cm од дијелова зграда од горивих 
материјала који су испод или са стране испуста, а најмање 
1,50 m од оних који су изнад испуста, те најмање 1 m од 
дијелова зграда од горивих материјала насупрот испустима.

(2) Размак од 50 cm задовољава за дијелове зграда од 
горивих материјала који су избочени изнад испуста, ако су 
ти дијелови вентилацијом заштићени од паљења грађевин-
ским елементима од незапаљивих материјала.

Члан 124.
(1) Испусти водова за довод ваздуха за сагоријевање и 

одвод одлазних гасова морају бити најмање 0,3 m изнад ни-
воа терена, мјерено од доње ивице цијеви.

(2) Ако се испусти водова за одвод одлазних гасова на-
лазе на нивоу који је мањи од 2 m изнад утврђеног нивоа 
терена или на пјешачким површинама, морају бити зашти-
ћени заштитним уређајима од незапаљивих материјала и 
отпорним на ударце.

(3) Ако су испусти постављени уз површине које су 
слободне за саобраћај, гдје постоји опасност од механич-
ких оштећења, потребно их је осигурати додатним заштит-
ним уређајима.

(4) Водови за одвод одлазних гасова гасних ложишта 
с вентилатором не могу на пјешачким површинама имати 
испуст смјештен ниже од 2 m изнад утврђеног нивоа терена.

3.3. И с п у с т и  г а с н и х  а п а р а т а  в р с т е  C 1 1 , 
C 1 2  и  C 1 3

Члан 125.
(1) Испусти водова за одвод одлазних гасова морају 

бити међусобно удаљени најмање 2,5 m бочно и по висини, 
а размак од отвора за вентилацију мора износити најмање 
2,5 m на све стране, а 5 m према горе.

(2) Размаци од фасадних врата и од прозора који се могу 
отворити морају бити исти као размаци од отвора за венти-
лацију.

(3) За фасадне собне гасне пећи бочни размак није про-
писан, а према горе задовољава размак 0,3 m (рачунајући од 
испуста вода одлазних гасова до доњег оквира прозора који 
се може отворити) уз услов да собна гасна пећ испуњава 
сљедеће захтјеве:

а) при називном топлотном оптерећењу с испитним га-
сом G 20 не могу, у сувим одлазним гасовима, без вишка 
ваздуха, садржај азотних оксида (NОX) прећи 150 mg/kWh, 
а садржај угљен-моноксида (CО) у сухим одлазним гасови-
ма без вишка ваздуха 100 mg/kWh и

б) независно од одредаба из ст. 1. и 2. овог члана, за 
сваки испуст одлазних гасова мора на располагању бити 
површина фасаде од најмање 12 m² и није дозвољено по-
стављати више од четири испуста одлазних гасова један 
изнад другог.

Члан 126.
(1) Потребне минималне удаљености од испуста одла-

зних гасова до прозора који се могу отворити и фасадних 
врата разликују се зависно од облика фасаде и међусобних 
размака тих испуста.

(2) Према облику фасаде разликују се: равне (глатке) 
фасаде, фасаде с избочењем, фасаде у угаоном положају и 
фасаде с балконима.

(3) Испуст одлазних гасова може се сматрати поједи-
начним испустом ако удаљеност до сљедећег испуста, хо-
ризонтално улијево или удесно, или вертикално горе или 
доље, износи минимално 5 m.

(4) Ако размак између два испуста, хоризонтално и вер-
тикално износи мање од 5 m, тада два овако постављена 
испуста одлазних гасова представљају “двојац”.

(5) Остали испусти морају бити најмање 5 m удаљени 
од сваког испуста тог двојца, хоризонтално или вертикал-
но.

Члан 127.
(1) Потребне минималне удаљености од испуста одла-

зних гасова апарата врсте C12 и C13 до прозора, фасадних 
врата и балкона узимају се из Табеле 12. колона 3 из При-
лога 9. овог правилника, а примјери извођења за различите 
могућности примјене налазе се у колони 4 слика од 9. до 15. 
из Прилога 9. овог правилника.

(2) Размак од испуста одлазних гасова до отвора који 
служе вентилирању просторија мора износити 2,5 m хори-
зонтално лијево или десно, а 5 m вертикално према горе.

3.4. И с п у с т и  о д л а з н и х  г а с о в а  и з н а д  к р о -
в а  и  и с п у с т и  о д л а з н и х  г а с о в а  н а  б е н з и н -
с к и м  п у м п а м а  и  у  п о д р у ч ј у  п у м п и  з а  а у -
т о - г а с

Члан 128.
(1) Код гасних ложишта независних од ваздуха у про-

сторији с вентилатором задовољава размак између испуста 
и површине крова од 0,4 m, ако укупна топлотна снага при-
кључених ложишта не прелази 50 kW (погледати примјере 
извођења за водоравни и окомити одвод преко крова, Слика 
16. из Прилога 9. овог правилника).

(2) Испусти гасних апарата називног оптерећења изнад 
50 kW морају бити виши од сљемена за 0,4 m или удаљена 
од површине крова најмање 1 m.

(3) Поред тога, испусти гасних апарата из става 2. овог 
члана морају бити виши од надграђе на крову, отвора према 
просторијама и незаштићених грађевинских елемената од 
запаљивих материјала, изузимајући покров, за најмање 1 m 
или морају од њих бити удаљени најмање 1,5 m.

(4) При вођењу водова кроз кровове од запаљивих мате-
ријала вриједе захтјеви за вођење кроз зидове од запаљивих 
материјала према члану 121. овог правилника

Члан 129.
(1) Водови за довод ваздуха за сагоријевање и одвод 

одлазних гасова морају бити хоризонтално удаљени нај-
мање 5 m од црпних аутомата и резервоара за погонско го-
риво.

(2) Мањи размаци из става 1. овог члана дозвољени су 
ако су испусти најмање 3 m изнад нивоа терена.

(3) Испусти водова за довод ваздуха за сагоријевање и 
одвод одлазних гасова не смију се налазити у експлозивно 
угроженим зонама бензинске станице.

3.5. П о с т а в љ а њ е  г а с н и х  а п а р а т а  у  г а р а -
ж е  и  п о с т а в љ а њ е  г а с н и х  а п а р а т а  в р с т е  C 
с а  у к у п н о м  н а з и в н о м  т о п л о т н о м  с н а г о м 
в е ћ о м  о д  5 0  k W

Члан 130.
(1) У гараже се могу постављати само гасни апарати 

врсте C ако су конструисани да се користе као “ложишта за 
гараже” и ако имају одговарајући цертификат.
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(2) Горионик гасног ложишта мора бити најмање 50 cm 
изнад нивоа пода.

(3) Гасна ложишта морају бити у довољној мјери за-
штићена од механичких оштећења (нпр. заштитним преч-
кама или одбојницима).

(4) На видном мјесту у гаражама морају бити поставље-
нa упутства за употребу, израђена у трајном извођењу.

Члан 131.
(1) Просторија постављања мора имати могућност вен-

тилирања.
(2) Просторије за постављање се:
а) не могу користити за друге сврхе, осим за увођење 

кућног прикључка, за постављање других ложишта, 
топлотних пумпи, когенерацијских уређаја, стационираних 
мотора с унутрашњим сагоријевањем и

б) не могу имати отворе према другим просторијама, 
осим отвора за врата, која морају бити непропусна и само-
заптивајућа.

(3) Горионици гасних ложишта морају се увијек моћи 
искључити путем електричне склопке смјештене изван 
просторије постављања.

(4) Уза склопку мора бити добро видљив отисак из 
трајног материјала с натписом: “Прекидач за нужду - ло-
жишта”.

(5) Стављање горионика у погон помоћу тог прекидача 
може се омогућити једино ако то с обзиром на начин изво-
ђења горионика и припадајућих регулационих уређаја не 
представља опасност.

3.6. Д о д а т н и  з а х т ј е в и  з а  п о с т а в љ а њ е  г а -
с н и х  а п а р а т а  к о ј и  с е  к о р и с т е  у  з а н а т с т в у 
и  и н д у с т р и ј и

Члан 132.
(1) За гасне апарате који се користе у занатству и инду-

стрији, а који су израђени према важећим стандардима, до-
датно вриједе још и услови за постављање према сљедећим 
техничким спецификацијама:

а) гасна постројења у лабораторијама и научнотех-
ничким наставним просторијама; Пројектовање, израда, 
измјене, одржавање и погон (G 621),

б) инсталирање занатских гасних апарата у постројењи-
ма за пекаре и сластичарне, месаре, гастрономију и кухиње, 
димљење, просторије за зрење, сушење и праонице (G 631),

в) постројења за гријање зрачењем без вентилатора 
(свијетлозрачеће гријалице), (G 638/I), 

г) постројења за гријање са тамнозрачећим гријалицама 
(G 638/II),

д) постављање малих когенерацијских постројења пре-
ма (G 640) и

ђ) постројења одлазних гасова с механичким одвођењем 
за гасна ложишта с горионицима без вентилатора (G 660).

(2) За друге гасне апарате који се користе у занатству и 
индустрији услови постављања одређују се стручним ра-
зматрањима у смислу претходних тачака.

V - ОДВОЂЕЊЕ ОДЛАЗНИХ ГАСОВА ИЗ ГАСНИХ 
ЛОЖИШТА

Члан 133.
(1) Прије почетка радова на систему за одвод одводних 

гасова из гасног ложишта потребно је да инсталатер га-
сних инсталација тражи мишљење од привредног друштва/
правног лица за контролу одводних система.

(2) Извјештај и мишљење привредних друштава/
правног лица за контролу одводних система из става 1. овог 
члана мора бити у писменој форми.

(3) За извођење и димензионирање уређаја за одвод одла-
зних гасова обавезно је придржавати се прописа о заштити 
од пожара и одговарајућих стандарда DIN 18160-1, DIN 
18160-5 и стандарда BAS EN 13384-1 и BAS EN 13384-2.

(4) Одлазни гасови гасних апарата врста B и C морају се 
одводити у слободну атмосферу, на сљедећи начин:

а) путем кућних димњака према стандарду DIN 18160,
б) путем вертикалних водова одлазних гасова, одгова-

рајући двојни системи ваздух - одлазни гасови или водови 
одлазних гасова (DOS), који се као прибор испитују и цер-
тификују заједно са гасним ложиштима,

в) путем слободно стојећих димњака према стандарду 
BAS EN 1993-3-2,

г) путем окна за одлазни ваздух према стандарду DIN 
18017-1, за које је минимални услов да одговарају захтје-
вима за системе одлазних гасова у складу са чланом 141. 
овог правилника,

д) путем вентилацијског система према стандарду DIN 
18017-3, сагласно одредбама техничке спецификације - Ме-
ханичко одвођење одлазних гасова од ложишта зависних од 
ваздуха у просторији преко система одлазних гасова, од-
носно система за централну вентилацију (G 626) и

ђ) путем механичких система одлазних гасова према 
техничкој спецификацији - Постројења одлазних гасова с 
механичким одвођењем за гасна ложишта с горионицима 
без вентилатора (G 660),

(5) Ова гасна ложишта морају бити прикључена на си-
стем одлазних гасова унутар истог спрата на којем су и по-
стављена.

(6) Поред услова из става 5. овог члана, морају се испу-
нити и услови да:

а) водови одлазних гасова који премошћују спратове у 
зградама, са изузетком простора у којем је постављено гас-
но ложиште, морају бити постављени у окна или радити 
под условима потпритиска, те морају имати ватроотпор-
ност у трајању од 90 минута,

б) већи број водова одлазних гасова у једном заједнич-
ком окну дозвољен је само у случајевима када су водови 
израђени од незапаљивих материјала или када су при-
падајућа ложишта постављена на истом спрату или када 
постоји посебно грађевинско одобрење, те морају имати 
окна ватроотпорна од најмање 90 минута, односно у згра-
дама мање висине (породична кућа) потребно је доказати 
ватроотпорност од најмање 30 минута и

в) окна морају имати ватроотпорност од најмање 90 
минута, односно у зградама мање висине (породична кућа) 
потребно је доказати ватроотпорност од најмање 30 мину-
та.

1. Властити системи одлазних гасова (једноструко 
прикључење)

Члан 134.
На властити систем одлазних гасова морају се прикљу-

чити гасни апарати врсте B:
а) који су постављени у просторијама опремљеним 

трајно отвореним отвором за ваздух за сагоријевање који 
води у слободну атмосферу и

б) који су постављени изнад петог спрата, уколико нису 
постављени у истој просторији.

Члан 135.
Већи број гасних ложишта може се прикључити на је-

дан заједнички систем одлазних гасова само у случајевима 
када је:

а) димензионирањем осигуран беспријекоран одвод 
одлазних гасова у сваком погонском стању и

б) када је заједнички вод израђен од незапаљивих ма-
теријала или када је преношење пожара између спратова 
спријечено аутоматским затварајућим запорним уређаји-
ма.

Члан 136.
(1) На заједнички систем одлазних гасова могу бити 

прикључени само гасни апарати исте врсте.
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(2) Прикључивање гасних апарата врсте B3 регулисано 

је одредбама техничкe спецификације - Прикључак гасних 
апарата врсте B3 и/или C8 на кућне димњаке (G 637/I).

(3) Код заједничких система одлазних гасова за гасне 
апарате врсте B1, те код заједничких система одлазних га-
сова за гасне апарате врсте B2, потребно је придржавати се 
сљедећег:

а) свако гасно ложиште треба да је прикључено преко 
властитог спојног комада,

б) спојни комади не могу се на истој висини уводити у 
димњак, односно вертикални дио вода одлазних гасова и

в) размак између мјеста увођења најнижег и највишег 
спојног комада не може прелазити 6,5 m.

(4) Размак из става 3. тачка в) овог члана који је већи од 
6,5 m може се примијенити само у појединим случајевима, 
када повољне околности искључују опасности или значај-
није штетне утицаје, односно код старијих грађевина с ви-
синама спратова преко 3 m и код затвореног начина градње 
с једнаком висином окапница сусједних зграда, када ће у 
њима бити у погону гасна ложишта исте врсте.

(5) У случајевима када су гасна ложишта постављена 
у истој просторији, а уређај одлазних гасова је погодан за 
свако од прикључених ложишта, дозвољено је прикључење 
путем једног заједничког спојног комада сљедећих комби-
нација гасних ложишта:

а) један гасни гријач воде и једна гасна пећ за гријање 
простора с називном топлотном снагом која не прелази 3,5 
kW,

б) један гасни гријач воде и један гасни циркулацијски 
гријач воде или гасни котао у случају када је путем сигур-
носног уређаја осигурано да може бити у погону само једно 
од два гасна ложишта и

в) два гасна апарата врсте B1 или два гасна апарата вр-
сте B2 у случају када на систем одлазних гасова нису при-
кључена никаква даља гасна ложишта.

Члан 137.
Гасни апарати врсте C4 могу се прикључивати једино на 

DOS (LAS) системе у складу с рачунском провјером функ-
ционалности и сигурности.

Члан 138.
Прикључивање гасних апарата врсте C8 регулисано је 

одредбама техничке спецификације - Прикључак гасних 
апарата врсте B3 и/или C8 на кућне димњаке (G 637/I).

Члан 139.
(1) На заједничке системе одлазних гасова дозвољено је 

мјешовито прикључивање.
(2) На исти уређај могу се прикључивати гасни апарати 

врсте B1 и уобичајена ложишта са апаратима за ложење без 
вентилатора за чврста или течна горива.

(3) На исти систем одлазних гасова могу се прикључи-
ти апарати врсте B1 и ложишта са температурама одлазних 
гасова до 400 °C са уређајима за ложење без вентилатора за 
крута или течна горива.

(4) При мјешовитом прикључивању из ст. 2. и 3. овог 
члана спојни комади ложишта за чврста или течна горива 
морају имати вертикалну залетну дионицу дужине најмање 
1 m, и то непосредно иза штуцне одлазних гасова.

(5) Код мјешовито коришћених система одлазних гасо-
ва на која су прикључена ложишта на чврста горива спојни 
комади гасних ложишта у погледу материјала и одстојања 
према горивим грађевинским елементима морају задо-
вољити исте захтјеве који се постављају на спојне комаде 
за ложишта на чврста горива.

Члан 140.
На системе одлазних гасова, као и унутар њихових 

стијенки и њихових свијетлих пресјека не могу се поста-
вљати никакви грађевински елементи, на примјер инста-
лације, дрвене типле, спојно жељезо, зидне куке и сидра, 

те никакви уређаји који не представљају саставни елемент 
система одлазних гасова.

2. Одвођење одлазних гасова путем вентилацијског 
система и спојни комади

Члан 141.
(1) На окно за одлазни ваздух вентилацијског система 

према стандарду DIN 18017-1 који одговара захтјевима за 
уређаје одлазних гасова могу се прикључити један гасни 
проточни гријач воде, један гасни акумулацијски гријач 
воде, један гасни циркулацијски (или комбиновани) гријач 
воде, као и гасна пећ, односно апарати врсте B1.

(2) Гасна ложишта морају се постављати у вентилира-
ној просторији.

(3) Ако се гасна ложишта (свако са властитим спојним 
комадом) прикључују на окно за одлазни ваздух, онда се 
прикључак гасне пећи мора извести испод прикључака 
осталих гасних ложишта.

(4) Улази цијеви одлазних гасова у окна за одлазни ва-
здух морају се налазити изнад отвора за одлазни ваздух, а 
излазни отвори осигурача струјања гасних ложишта морају 
се налазити испод доњих рубова отвора за одлазни ваздух, 
при чему је потребно осигурати снабдијевање ваздухом за 
сагоријевање у складу са чланом 105. овог правилника.

Члан 142.
(1) Спојни комади служе да проводе одлазне гасове од 

ложишта до димњака, односно вертикалног дијела вода 
одлазних гасова, и то по могућности уз мали пад притиска 
и уз, по могућности, мале топлотне губитке.

(2) Спојни комади из става 1. овог члана треба да се 
воде до димњака, односно вертикалног дијела вода одла-
зних гасова по могућности са успоном, при чему залетне 
стазе потпомажу одвођење одлазних гасова.

(3) На одсјечку вода заједничког спојног комада кроз 
који струје одлазни гасови двају ложишта добро је кори-
стити свијетли пресјек, чија површина одговара 0,8-стру-
ком збиру свијетлих пресјека властитих спојних комада.

Члан 143.
(1) Спојни комади морају се лако и сигурно чистити.
(2) Уколико спојне комаде није могуће лако демонти-

рати, они морају имати најмање један отвор, који се мора 
заптивно затворити.

(3) Спојни комади с промјенама смјера који нису лако 
растављиви морају имати отворе на свакој промјени смјера.

(4) Спојне комаде гасних ложишта треба опремити 
отвором за мјерење.

(5) Отвор из претходног става потребно је извести иза 
прирубнице одлазних гасова на удаљености која одговара 
приближно двоструком промјеру спојног комада, при чему 
се могу користити већ постојећи отвори.

(6) Спојне комаде у којима може доћи до појаве кон-
дензовања воде потребно је поставити на такав начин да се 
кондензат не задржава.

Члан 144.
(1) Цијеви и фазонски комади металних цијеви за одвод 

одлазних гасова морају одговарати стандарду DIN 1298.
(2) Цијеви и фазонски комади од влакнастог цемента 

морају имати минималну дебљину стијенке од 7 mm.

3. Растојање од уређаја одлазних гасова до 
грађевинских елемената од горивих материјала до 

прозора и клапне одлазних гасова

Члан 145.
(1) Спојни комади и водови одлазних гасова који се на-

лазе изван окна морају задржавати минималну удаљеност 
од 20 cm од грађевинских елемената израђених од горивих 
материјала.
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(2) У случајевима кад су водови одлазних гасова обло-
жени негоривим изолацијским материјалом минималне 
дебљине 2 cm или кад температура одлазних гасова гасних 
ложишта при називној топлотној снази не може износити 
више од 160 °C, довољна је и минимална удаљеност од 5 
cm.

(3) Код мјешовитог прикључивања с ложиштима за 
чврста горива спојни комади морају задржавати минималну 
удаљеност од горивих грађевинских материјала од 40 cm.

(4) Уколико су спојни комади из става 3. овог члана 
обложени негоривим изолацијским материјалом дебљине 
најмање 2 cm, довољна је и минимална удаљеност од 10 cm.

(5) Водови одлазних гасова, као и спојни комади димња-
ка, уколико су вођени кроз грађевинске елементе од гори-
вих материјала, морају бити опремљени заштитном цијеви 
од негоривог материјала, и то с минималним одстојањем од 
20 cm или бити обложени негоривим материјалима ниске 
топлотне проводљивости по ободу од најмање 20 cm.

(6) Минимално одстојање из става 5. овог члана, у циљу 
задовољавања минималне удаљености од 5 cm, могуће је 
у случајевима када температура одлазних гасова ложишта 
при називној топлотној снази не прелази 160 °C или када 
гасна ложишта имају осигурач струјања.

(7) Водови одлазних гасова на зградама морају имати 
удаљеност од прозора најмање 20 cm, а сигурносне удаље-
ности мање од прописаних ст. 1 до 4. овог члана дозвољене 
су у случајевима када је осигурано да на градивним елемен-
тима од горивих материјала не могу при називној топлотној 
снази ложишта наступити температуре више од 85 °C.

Члан 146.
(1) У спојне комаде гасних апарата врста B1 и B2 могу се 

уграђивати клапне одлазних гасова.
(2) Топлотно управљање клапне одлазних гасова (тер-

мичке клапне) мора одговарати стандарду BAS DIN 3388-4, 
а механичко управљање клапне одлазних гасова мора одго-
варати стандарду BAS DIN 3388-2, те мора носити испитну 
ознаку надлежног цертификационог тијела.

(3) Клапне из става 1. овог члана треба да се уграђују 
у складу с упутствима произвођача, а посебно је потребно, 
на основу упутства произвођача, установити да ли изабра-
на клапна одговара за постојеће гасно ложиште.

(4) Клапне из става 1. овог члана не могу ометати испи-
тивање и чишћење уређаја одлазних гасова.

(5) Заптивно затварајуће клапне одлазних гасова према 
стандарду BAS DIN 3388-2 дозвољене су једино за гасне 
апарате врсте B2, и то у случајевима кад димњаци или вер-
тикални дијелови вода одлазних гасова имају отпор прола-
за топлоте од најмање 0,65 m² К/W и када уређаји одлазних 
гасова нису осјетљиви на влагу или када су при затворе-
ним уређајима довољно добро вентилирани захваљујући 
уграђеним уређајима за довод споредног ваздуха.

(6) Топлотно управљање клапне одлазних гасова може 
се уграђивати само код гасних апарата врсте B1, и то иза 
осигурача струјања, а уколико оне служе за побољшање 
дјелотворности заједничког система одлазних гасова, треба 
да буду првенствено смјештене уз најниже гасно ложиште.

(7) Код декоративних гасних ложишта с отвореним ка-
минима могу се користити топлотно или ручно управљане 
клапне одлазних гасова, у складу са условима из ст. 2, 3, 4, 
5. и 6. овог члана.

Члан 147.
(1) Уређаји за споредни ваздух дозвољени су у склопу 

самих гасних апарата или у склопу њихових система одла-
зних гасова, и то како код гасних апарата врсте B који су 
прикључени на властити уређај одлазних гасова, тако и код 
гасних апарата врсте B који су у истом простору за поста-
вљање прикључени на заједнички систем одлазних гасова, 
под условом да је осигурано да:

a) нема утицаја на неометано одвођење одлазних гасова 
гасних ложишта из става 1. овог члана и при застоју или по-

вратном струјању да не може доћи до излажења одлазних 
гасова у опасним количинама,

б) не омета испитивање и чишћење система одлазних 
гасова и

в) при уградњи у стијенку вишеслојних димњака не до-
лази до спречавања покретљивости унутрашње љуске.

(2) Уређаји споредног ваздуха могу бити монтирани 
само у истим просторијама у којима су постављена и сама 
гасна ложишта.

(3) Уколико су гасна ложишта из става 2. овог члана са 
заједничким димњаком постављена у различитим просто-
ријама, уређаји за споредни ваздух нису дозвољени, што се 
не односи на осигураче струјања гасних ложишта.

(4) Уређаји за споредни ваздух на димњацима морају 
бити монтирани најмање 40 cm изнад стопе димњака и не 
могу доводити у питање ватроотпорност димњака.

(5) Уређаји за споредни ваздух, који су постављени у 
спојним комадима или на стјенкама димњака, морају одго-
варати стандарду DIN 4795.

Члан 148.
Код система одлазних гасова гасних ложишта на ди-

мњаке се не могу постављати пригушни уређаји за одлазне 
гасове и запори чађи, осим у случају одвођења одлазних 
гасова у складу са техничком спецификацијом - Механичко 
одвођење одлазних гасова од ложишта зависних од ваздуха 
у просторији преко система одлазних гасова, односно си-
стема за централну вентилацију (G 626).

VI - ИСПИТИВАЊЕ ГАСНИХ ВОДОВА

Члан 149.
(1) Главно испитивање је испитивање непропусности и 

односи се на инсталацију с арматуром без апарата, регула-
ционих и сигурносних елемената.

(2) Мјерило запремине гаса може бити обухваћено 
главним испитивањем.

(3) Главно испитивање врши се при испитном притиску 
од 110 mbar, ваздухом или инертним гасом (азот, угљен-
диоксид), а ни у ком случају кисеоником.

(4) Након изједначавања температуре, испитни прити-
сак не може пасти за вријеме испитивања да се смањи за 
вријеме од најмање 10 минута.

(5) Мјерни инструмент за мјерење притиска при испи-
тивању мора бити такве тачности да се може очитати пад 
притиска од 0,1 mbar.

Члан 150.
(1) Претходно испитивање је испитивање чврстоће, 

а спроводи се прије испитивања заптивности и обухвата 
гасне водове без арматура, регулатора притиска, мјерила 
потрошње, гасних апарата, припадајућих регулационих и 
сигурносних уређаја.

(2) За вријеме испитивања из став 1. овог члана морају 
сви отвори на водовима бити непропусно затворени метал-
ним чеповима, капама, утичним плочама или слијепим при-
рубницама, при чему спој са водом који је под гасом није 
дозвољен.

(3) Испитивање из става 1. овог члана може се изводити 
на гасном воду са уграђеном арматуром ако је називни при-
тисак арматуре најмање једнак испитном притиску.

(4) Претходно испитивање обавља се са испитним при-
тиском од 1 bar, ваздухом или инертним гасом (нпр. азот, 
угљен-диоксид), а ни у којем случају кисеоником, при чему 
испитни притисак не може пасти за вријеме испитивања од 
10 min.

(5) Мјерни уређај мора имати такву подјелу мјерне ска-
ле да је могуће очитати пад притиска од 0,1 bar.

(6) Након завршетка испитивања чврстоће инсталација 
се мора без опасности растеретити притиска и ослободити 
од заосталих нечистоћа.
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(7) Главно испитивање је испитивање непропусности 

и односи се на гасне водове с арматуром, али без гасних 
апарата и припадајућих регулацијских и сигурносних 
уређаја.

(8) Мјерило потрошње гаса може бити укључено у глав-
но испитивање.

(9) Главно испитивање врши се при испитном прити-
ску од 110 mbar, ваздухом или инертним гасом (нпр. азот, 
угљен-диоксид), а ни у којем случају кисеоником.

(10) Приликом вршења главног испитивања из става 6. 
овог члана, након изједначења температуре, испитни при-
тисак не може пасти за вријеме испитивања најмање 10 
min, при чему мјерни инструмент мора бити такве тачности 
да се може очитати пад притиска од 0,1 mbar.

(11) Резултати испитивања морају бити документовани 
у складу са ст. 1. до 7. овог члана.

Члан 151.
(1) Новоположени системи водова погонског притиска 

преко 100 mbar до 1 bar подлијежу комбинованом испити-
вању чврстоће и непропусности.

(2) Испитивање обухвата инсталацију са арматурама, 
без регулатора, мјерила запремине гаса, апарата и припа-
дајућих регулационо-сигурносних уређаја.

(3) Називни притисак испитиване арматуре мора одго-
варати најмање испитном притиску.

(4) За вријеме испитивања сви испусти морају се непро-
пусно затворити металним чеповима, капама или слијепим 
прирубницима.

(5) При овом испитивању није дозвољен спој са дијело-
вима инсталације напуњеним гасом.

Члан 152.
(1) Испитивање се врши при испитном притиску од 3 

bar, ваздухом или инертним гасом (азот, угљен-диоксид).
(2) Највећи дозвољени пораст притиска до постизања 

испитног притиска је 2 bar/min.
(3) Испитни притисак не може се смањити у периоду од 

2 h послије времена изједначавања температуре, које изно-
си до 3 h.

(4) Ако је запремина инсталације већа од 2000 l, вријеме 
испитивања продужава се за 15 min на сваких 100 l преко 
те вриједности.

(5) Као мјерни уређаји истовремено се користе мано-
метар са писачем класе 1 и манометар класе 0,6 са мјер-
ним подручјем чија вриједност је једнака вриједности 1,5 
испитног притиска.

(6) Мјерни уређаји укључују се непосредно послије 
постизања испитног притиска.

(7) Испитивање се не може никако вршити кисеони-
ком.

(8) Резултати испитивања треба да буду на одговарајући 
начин документовани (записником) у складу са ст. 1. до 7. 
овог члана.

Члан 153.
(1) Ако су прикључци и спојеви намијењени за радни 

притисак до 1 bar, испитани гасом и пјенушавим сред-
ством, од испитивања на начин и под условима из чл. 149, 
150. и 151. овог правилника изузимају се сљедећи дије-
лови:

а) спојеви са главним запорним органом, регулато-
ром притиска, мјерилом запремине гаса, апаратима, при-
кључцима апарата, прикључним арматурама и дијеловима 
инсталације напуњеним гасом,

б) кратки огранци и прикључни водови и
в) затворени отвори који служе за испитивање.
(2) Дијелови из става 1. овог члана непропусни су ако 

при испитивању не стварају мјехуриће.

1. Спољни гасни водови од челика

Члан 154.
Подземни и надземни водови од челика испитују се 

према одговарајућим прописима за ове врсте гасних водо-
ва.

Члан 155.
Подземни спољни гасни водови од полиетилена испи-

тују се према одговарајућим прописима за ову врсту гасо-
вода.

VII - ПУШТАЊЕ У РАД УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА

1. Пуштање гаса у инсталацију
1.1. П уш т а њ е  г а с а  у  н о в у  и н с т а л а ц и ј у

Члан 156.
Прије пуштања гаса у нову инсталацију утврђује се да 

ли су извршена испитивања прописана овим правилником.

Члан 157.
(1) Прије пуштања гаса у гасну инсталацију, провјерава 

се да ли су сви запорни органи на инсталацији затворени.
(2) Ако се одмах након главног испитивања гас не пусти 

у инсталацију, прије пуштања гаса поново се провјерава 
непропусност инсталације на начин утврђен у члану 149. 
овог правилника, односно комбинованим испитивањем 
чврстоће и непропусности на начин утврђен у чл. 150. и 
151. овог правилника или мјерењем притиска који је нај-
мање једнак предвиђеном радном притиску.

(3) Прегледом цијеле инсталације провјерава се да ли 
су сви испусти на инсталацији непропусно затворени ме-
талним чеповима, капама и слијепим прирубницама.

(4) Затворени запорни органи не сматрају се поузданим, 
непропусним и сигурним затварачем, па се непропусно за-
тварају чеповима или слијепим прирубницама, осим при-
кључених апарата и сигурносних прикључних арматура за 
прикључивање гасних апарата за рад при радном притиску 
до 100 mbar.

Члан 158.
(1) При пуштању гаса инсталација се испира, тј. про-

дувава толико дуго док се из инсталације не издува смјеса 
гаса и испитног медија.

(2) Гас се мора на сигуран начин одвести изван просто-
рије, у слободну атмосферу гуменим цријевом, а код мањих 
количина гас се може на свом излазу палити на одгова-
рајућем горионику (кухалу или испитном горионику), при 
чему се мора осигурати поуздана вентилација просторије.

(3) Код инсталација са погонским притиском до 100 
mbar могу се мале количине одвести појачаним вентили-
сањем просторије.

(4) При свим начинима испирања инсталације уклањају 
се сви извори паљења који нису потребни за непосред-
но спаљивање гаса (забрањује се пушење, укључивање и 
искључивање електричних апарата и рад других ложишта).

Члан 159.
Непосредно након пуштања гаса испитују се, на начин 

прописан у члану 154. овог правилника, сва спојна мјеста 
која нису била обухваћена главним испитивањем, односно 
комбинованим испитивањем чврстоће и непропусности.

1.2. П уш т а њ е  г а с а  у  и с к љ у ч е н у ,  п р и в р е -
м е н о  и с к љ у ч е н у  и н с т а л а ц и ј у  и  у  и н с т а л а -
ц и ј у  п о с л и ј е  к р а т к о т р а ј н о г  п р е к и д а  р а д а

Члан 160.
Ако је инсталација била искључена дуже од једне годи-

не, прије поновног пуштања гаса мора се:
а) извршити визуелни преглед инсталације и утврдити 

да је у исправном стању у грађевинско-монтажном смислу,
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б) извршити испитивање непропусности инсталација 
ниског притиска и средњег притиска на начин дефинисан 
чл. 149. и 150. овог правилника и

в) пустити гас у инсталацију на начин дефинисан чл. 
156. и 157. овог правилника.

Члан 161.
(1) У инсталацију која је привремено искључена, због 

радова на одржавању, измјена на инсталацији или због дру-
гих разлога, гас се пушта на начин и под условима пропи-
саним у чл. 156. и 157. овог правилника.

(2) Ако је инсталација била искључена због своје про-
пусности, прије пуштања гаса мора се извршити испити-
вање непропусности на начин прописан у члану149. или 
чл. 150. и 151. овог правилника.

(3) Инсталација се пушта у рад на начин и под условима 
прописаним у члану 158. овог правилника.

Члан 162.
Прије пуштања гаса у инсталацију која, због одржавања 

дијелова или замјене мјерила запремине гаса, није радила 
краће вријеме провјерава се да ли су сви испусти на инста-
лацији затворени, а мјерењем притиска или другим одгова-
рајућим начином утврђује се њена непропусност.

Члан 163.
У пропусни вод не може се пустити гас у складу са чл. 

66. и 67. овог правилника.
1.3. П о д е ш а в а њ е  и  ф у н к ц и о н а л н о  и с п и -

т и в а њ е  г а с н и х  а п а р а т а  и  и с п и т и в а њ е  д и -
м о в о д н е  и н с т а л а ц и ј е  з а  а п а р а т е  в р с т е  B 1 
с а  а т м о с ф е р с к и м  г о р и о н и ко м  ( л ож иш т а 
с а  о с и г у р а ч е м  с т р у ј а њ а  з а в и с н а  о д  в а з д у -
х а  и з  п р о с т о р и ј е )

Члан 164.
(1) При подешавању и функционалном испитивању 

рада гасних апарата потребно је да се придржава упутства 
за уградњу и одржавање произвођача апарата, као и да се 
испуњавају посебни услови оператера дистрибутивног си-
стема о прописима о енергетској ефикасности.

(2) На основу ознаке апарата, а прије пуштања у рад, 
утврђује се да ли су апарати одговарајући за одређену врсту 
гаса и подручје њиховог Wobbe индекса, као и за предвиђе-
ни прикључни притисак.

(3) Апарати се морају подесити на називно топлот-
но оптерећење. Ако је подешено називно топлотно опте-
рећење ниже од највећег топлотног оптерећења, потребно 
је подешену вриједност и из ње произашлу називну топлот-
ну снагу која се налази у подацима за уградњу произвођача 
трајно исправити на таблици гасног апарата.

(4) Подешавање топлотног оптерећења врши се поде-
шавањем притиска на млазници и подешавањем запремин-
ског протока.

(5) Подешавање притиска гаса на млазници врши се у 
оквиру подручја притиска које одређује произвођач апара-
та.

(6) Подешавање топлотног оптерећења не врши се код 
апарата подешених на природни гас или апарата које про-
извођач пломбира или запечати на подешену вриједност 
топлотног оптерећења.

Члан 165.
(1) При раду сваког гасног ложишта у току пет минута 

утврђује се да при затвореним прозорима и вратима стана 
одлазни гасови не излазе на осигурач струјања.

(2) Ако је у исти стан постављено више гасних ло-
жишта, испитивање се врши при раду свих ложишта, и то 
при отвореним и затвореним унутрашњим вратима.

(3) Испитивање се врши при највећој и најмањој 
топлотној снази ложишта.

(4) Испитивање из става 1. овог члана врши се и на 
постојећим гасним апаратима у случају накнадног уграђи-
вања термичке клапне, према стандарду BAS DIN 3388-4.

Члан 166.
(1) Приликом испитивања ложишта са уређајем за кон-

тролу излаза одлазних гасова, поред тога, треба да се испи-
та дјеловање тог уређаја према подацима произвођача.

(2) Приликом испитивања декоративних гасних ло-
жишта за отворене камине треба да се испита функција 
уређаја за контролу излаза одлазних гасова (BS) у сaрадњи 
са предузећем за контролу система одлазних гасова, бло-
кирањем путева одлазних гасова (симулација потпуног 
застоја у димњаку).

Члан 167.
(1) Ако за вријеме испитивања излазе одлазни гасови, 

значи да погон гасног апарата није сигуран.
(2) Узроци из става 1. овог члана треба неодложно да се 

утврде, а недостаци треба да се отклоне.

Члан 168.
(1) Корисник инсталације треба да буде обучен за руко-

вање гасном инсталацијом и лично треба да му се предају 
упутства за одржавање гасних апарата.

(2) Корисник се мора упозорити на обавезу редовног 
одржавања гасних апарата.

(3) Корисника је потребно упозорити о предузетим мје-
рама за довод ваздуха за сагоријевање и одвод одлазних 
гасова, те упозорити да се оне накнадно не могу мијењати.

VIII - ПОВЕЋАВАЊЕ РАДНОГ ПРИТИСКА У 
УНУТРАШЊОЈ ГАСНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ

Члан 169.
(1) При повећању радног притиска у оквиру дозвоље-

них граница, који одговара испитном притиску посљедњег 
главног испитивања, односно комбинованог испитивања 
чврстоће и непропусности, осим поновног испитивања 
пропусности инсталације, нису потребне друге мјере.

(2) Ако је повећање притиска повезано са промјеном 
других погонских величина, као што је смањење влажно-
сти или густине гаса, провjерава се употребљивост инста-
лације.

Члан 170.
(1) При повећању радног притиска до 100 mbar испити-

вање се врши на начин прописан овим правилником.
(2) Ако је повећање радног притиска повезано са дру-

гим промjенама, као што је смањење влажности или гу-
стине гаса, непропусност се испитује на начин прописан у 
члану 148. овог правилника.

(3) При повећању радног притиска са 100 mbar на 1 bar 
гасна инсталација испитује се на начин прописан у члану 
153. овог правилника.

(4) Радни притисак из става 3. овог члана не повећава се 
у случају када је гасни вод испод малтера.

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 171.
На унутрашње гасне инсталације чије грађење је по-

чело прије ступања на снагу овог правилника примјењују 
се прописи који су били на снази у тренутку почињања 
градње.

Члан 172.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/020-2860/13
30. децембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.
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•    (“    ”,  49/09), 
•             (“   

 ”,  52/12), 
•    (“    ”,  98/13), 
•       (“    ”,  13/02), 
•     (“   ”,  19/01), 
•      (“    ”, . 1/08  13/10), 
•      (“    ”, j 71/12), 
•      (“    ”,  71/12), 
•       (“    ”,  40/13), 
•         (“    ”,  39/13), 
•     (“    ”,  59/13), 
•         (“    ”,  17/11). 
•                   4 bar, 

   , ,            
   . 
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 3. 

 
 1.      

 
 
 

     
     Pmaks. 100 mbar 

  a)         
     

  )    

   
    

      
Pmaks. 100 mbar 

   
    

    PRU 
   Pmaks.  1 bar 
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 3.         
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 4.      

 
 4. 

 B        ,         (  
     ) 

 
 B1      

 
B11   
B13     
 

  : BS (blocked safety)           ( . B11BS) 
 

 B2      
 
B22      
B23     
 

 B3     ,              
    

 
B32      
B33     
 
 

     
            ,  : 
        .        ( . , 
,   
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7.03.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 33
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 B3     ,             
 

B31   
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*)         ,         “x”. 
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*)         ,         “x”. 
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*)         ,         “x”. 
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*)         ,         “x”. 
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*)         ,         “x”. 
 
 

 
 

 
 
*)         ,         “x”. 
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*)         ,         “x”. 
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 5. 

     
    2.13.5.              

       .         
      ( n = 273,15 ; pn = 1013,25 mbar)        , 
   . 

H u,B = H u,n . ¯  

 : 
Hu,B -      kWh/m3 

H u,n -     kWh/m3 

t -       ºC 
pamb -       mbar 
pe -       mbar 
Ps -       t ºC  mbar 

 -      . 
 

    (pz)   : 
 t ºC 0 2 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 
Ps mbar 6,11 7,05 8,13 8,72 9,34 10,73 12,28 14,02 15,98 17,05 18,17 20,63 23,38 

 
 ) 1.   

Hu,n = 4,5 kWh/m3, t = 8 ºC, pamb = 979,8 mbar, pe = 8,8 mbar,  = 0,6 (60%  ) 

Hu,B = 4,5 ·  · m3 

 
 ) 2.   (  ,  H) 

Hu,n = 10,4 kWh/m3, t = 11 ºC, pamb = 994 mbar, pe = 22 mbar,  0 (     ) 

Hu,B = 10,4 ·  = 10,4 · 0,961 · 1,003 = 10,02 kWh/m3 

 
 6. 

 
   

          . 
      R      Vs,     DIN 2440, 

2441/2442, 2448     DIN 1786     v  : 
-   1.   

 5     DIN 2440 
 6     DIN 2441/DIN 2442 
 7     DIN 2448/DIN 245824 
 8     DIN 1786 

-   2.   
 9     DIN 2440 
 10     DIN 2441/DIN 2442 
 11     DIN 2448/DIN 245824 
 12     DIN 1786 

-   4.   (  / ) 
 13     DIN 2440 
 14     DIN 2441/DIN 2442 
 15     DIN 2448/DIN 245824 
 16     DIN 1786 

          0,5 mm,     0,015 mm. 
  Z     ,        v     ,  

: 
-   1.     17 
-   2.     18 
-   4.   (  / )   19 

  v      5.  16. 
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46 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 7.03.2014.

 



7.03.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 47
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56 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 7.03.2014.

 

 



7.03.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 57
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(  / ) 
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 7. 
   

1.    
 ,            .     (  
  100 mbar)              ,   

    ,       . 
         2,6 mbar,      .  

      /   : 
- 8,0 mbar  1.   
- 20,0 mbar  2.   
- 15,0 mbar  4.   

     ,    *     ,    
       .         

 ,    (  ),    .  ,    , 
            BS,   ,     

Vp  ,     .         (  
  100   1      -      (G 600). 

2.   
         .           
    ,   .       (  –  )   

           .        . 
( :  –  90  –  ,   –   ,  2, . 7  11). 

        sV   (    )       
.       ,         

 ( )   (  1 )           
( )   (  1 .) 
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3.     ( sV ) 

   sV      /  ,        
      :  

 
 

          . 
3.1    

  ,    ,    /       
 ( )   ,       : 

Š -  , , ,        
PZv -     
P -   ( ),   ,      

    

cZv -    ,        a  NS  30 kW. 
 ZI          ,         

      NL > 30 kW. 
(  1a/1b,  2,  ). 

3.2         V A vrste aparata 

        V A vrste aparata           
/  . 

        , .     ,      . 

(         V              
   (  1 /1 b,  3,  ). 

           V        (Hu,B)  
 4,           .    

           ,        

.      2.      V      L   
 -   (G 260). 

3.3       F G vrsta aparata 

           /      
 ,            .      5.   

   /   (  1 /1 ,  4,  ).    F G ZI  
               (    

  NL> 30kW)       .       1,0. 
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 4.     

Šporet 
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 5.       fG gasnog aparata 
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3.4    ( sV ) 

   sV         V A vrste aparata (  1 /1b,  3, 
 )     

     (  1 /1b,  4,  ),      1 /1b,  5,    – 

           . 

       sV        (  1 /1b, 
 6). 

3.5    p 
       pD      ,  ( )    

       : 
pD = R · l + Z + pH (  1 ,  1b) 

     2,6 mbar       ,     
                pdoz  
 : 

-           0,3 mbar 
-    (       

      )      0,8 mbar 
-           0,5 mbar 
-           1,0 mbar 

    : 
pD  pdoz 

3.5.1   R*l     

     R    v  ,       sV    
 DN   2.       DIN 2440 (    ),   6. 

      R    l      R*l (  1 ,  
7, 8, 9, 10, 11). 

         1., 2.  4.       5. 
3.5.2   Z   ( )  

  Z     ,          v     
  (  2)   2.  ,   7. (  1 ,  12, 13). 

  Z   1., 2.  4.          5. 
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3.5.3   pH         

             . 
 : 

-  d < 1,0 : 
     ( pH  ) 
     ( pH  ) 
   

-  d > 1,0  
     ( pH  ) 
     ( pH  ). 

         : 
1.   (d<1,0) 

pH = H · (- 0,06)  mbar 
2.   (d<1,0) 

pH = H · (- 0,04)  mbar 
4.   (d>1,0)  /  

pH = H · 0,02  mbar 
(   H        ,       .) 

      1.  2.                
( )  (R·l + Z)     pH,           

. 
H ( pdoz < 0,0 mbar). 

(  1a,  14.  15.) 
3.6   

        3.5   2.       DIN 2440   
    /            

 1b. 
3.6.1   

        .      
 8,  : 

-    3 m, 
-           , 
-    DN, 

j        
(  1b,  7, 8, 10, 11) 
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 8.      (   2.       DIN 2440) 

3.6.2  ,  ,       

             
  DN: 

-      9. 
-      10. 
-          11. 

         pdoz,  : 
0,3 mbar    
0,8 mbar    
0,5 mbar        

        ( )   
-       ( ·l)doz     9, 10.  11.   (  1 ,  
7, 9, 10, 11). 
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 8. 
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 6.           B 
 
 

  (< 1 m3 
      

           1.  
      ,     
 (< 1 m3/kW ili > 1 m3/kW),    2 x 150 cm2 (      

 )     1 (    1-3). 

      
           

        1.    
   –     (< 1 m3/kW ili > 1 m3/kW) 

    2 x 150 cm2 (       )  1 x 150 cm2 
 . 
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 7.         B 

 
 

 
 

 8.       ,    B1    
 
 

  > 1m3/kW     < 1m3/kW 
       1 m3/1 kW   

             
       2 x 150 cm2  , 

   .          
.   150 cm2     ,     . 
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 2.           L        , 
            150 cm  . 

 

 
 

 3.           L        , 
            75 cm  . 
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 9. 

 
 12.         C12   C13 (       ) 
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 5.          ( ),      
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 9:                 –  
  

 
 10:                 –  
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 11:                ,  
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 12:                  ,  
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 13:                  ,  

  

 
 14 :                  ,  
   (     ) 
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 16:                 

      ,        50 kW 
 

 10. 
)          

           
 

1. BAS EN 437   -   -  
 

Test gases - Test pressures - Appliance 
categories EN 437 

2. BAS EN 10255        
   –    

Non-Alloy steel tubes suitable for welding 
and threading - Technical delivery conditions EN 10255 

3. BAS EN 10208-1 
       – 

   –  1:   
  

Steel pipes for pipelines for combustible 
fluids - Technical delivery conditions - Part 1: 
Pipes of requirement class A 

EN 10208-1 

4. BAS EN 10220      -    
   

Seamless and welded steel tubes - Dimensions 
and masses per unit length EN 10220 

5. BAS EN 1092-1 
    –    

, ,     , 
  PN -  1:   

Flanges and their joints - Circular flanges for 
pipes, valves, fittings and accessories, PN 
designated - Part 1: Steel flanges 

EN 1092-1 

6. BAS EN 1092-2 
    –   

 , ,     
,   PN -  2:   
  

Flanges and their joints - Circular flanges for 
pipes, valves, fittings and accessories, PN 
designated - Part 2: Cast iron flanges 

EN 1092-2 



 

86 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 7.03.2014.

7. BAS EN 10242       
  Threaded pipe fittings in malleable cast iron EN 10242 

8. BAS EN 10253-1 
     -  1: 
         
    

Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought 
carbon steel for general use and without 
specific inspection requirements 

EN 10253-1 

9. BAS EN 10241 
    -  1:   
         

 

Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought 
carbon steel for general use and without 
specific inspection requirements 

EN 10241 

10. BAS EN 1057 
    –    
    ,    

   

Copper and copper alloys - Seamless, round 
copper tubes for water and gas in sanitary and 
heating applications 

EN 1057 

11. BAS EN 1555 -3 
     
  -  (PE) -  3: 

  

Plastics piping systems for the supply of 
gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: 
Fittings 

EN 1555 -3 

12. BAS EN 1555 -4       
 -  (PE) -  4:  

Plastics piping systems for the supply of gaseous 
fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves EN 1555 -4 

13. BAS EN 10305 -1 
     –  

  -  1:    
 

Steel tubes for precision applications - 
Technical delivery conditions - Part 1: 
Seamless cold drawn tubes 

EN 10305 -1 

14. BASEN 10305-2 
     –  

  –  2:    
 

Steel tubes for precision applications - 
Technical delivery conditions - Part 2: 
Welded cold drawn tubes 

EN 10305-2 

15. BAS EN 10305- 3 
     –  

  –  3:    
 

Steel tubes for precision applications - 
Technical delivery conditions - Part 3: 
Welded cold sized tubes 

EN 10305- 3 

16. BAS EN 10204   –   
 

Metallic products - Types of inspection 
documents EN 10204 

17. BAS EN 10226-1 
        
 -  1:     

  ; ,  
  

Pipe threads where pressure tight joints are 
made on the threads - Part 1: Taper external 
threads and parallel internal threads; 
Dimensions, tolerances and designation 

EN 10226-1 

18. BAS EN 10217-1 
       - 

   -  1:  
      

  

Welded steel tubes for pressure purposes - 
Technical delivery conditions - Part 1: Non-
alloy steel tubes with specified room 
temperature properties 

EN 10217-1 

19. BAS EN 10216-1 
       - 
   -  1:  

      
  

Seamless steel tubes for pressure purposes - 
Technical delivery conditions - Part 1: Non-
alloy steel tubes with specified room 
temperature properties 

EN 10216-1 

20. BAS EN 331        
       

Manually operated ball valves and closed 
bottom taper plug valves for gas installations 
for buildings 

EN 331 

21. BAS EN 377 
       

   ,   
     

 

Lubricants for applications in appliances and 
associated controls using combustible gases 
except those designed for use in industrial 
processes 

EN 377 

22. BAS EN 13229         
 -     

Inset appliances including open fires fired by 
solid fuels - Requirements and test methods EN 13229 

23. BAS EN 334+ 1        
  100 bar 

Gas pressure regulators for inlet pressures up 
to 100 bar EN 334+ 1 

24. BAS EN 751-1 
        
        

 –  1:     

Sealing materials for metallic threaded joints 
in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases 
and hot water - Part 1: Anaerobic jointing 
compounds 

EN 751-1 

25. BAS EN 751-2 
       
   1, 2  3    

  2:     

Sealing materials for metallic threaded joints 
in contact with 1st, 2nd, and 3rd family gases 
and hot water - Part 2: Non- hardening 
jointing compounds 

EN 751-2 

26. BAS EN 751-3 
       
   1, 2  3    

 -  3:  -  

Sealing materials for metallic threaded joints 
in contact with 1st, 2nd, and 3rd family gases 
and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes 

EN 751-3 

27. BAS EN 1359    -     
 Flowmetersgas-gasflowmeterswithbellows EN 1359 

28. BAS EN 12261   -    GasMeters-Turbine gasmeter EN 12261 
29. BAS EN 12480 -      Gas-Gas gaugemeterwithpiston EN 12480 

30. BAS EN 14382+ 1 
       

   –      
  100 bar 

Safety devices forplant 
andequipmentforcontrollinggas pressure-
safetyvalvesforgasforoperatingpressures up to 
100bar 

EN 14382+ 1

31. BAS EN 12732    -   
  -   

Gas supply systems - Welding steel pipework 
- Functional requirements EN 12732 

32. BAS DIN 3376-1      –   
   

Gas meter connections - Part 1: Two pipes 
connection; DVGW code of practice DIN 3376-1 

33. BAS DIN 3376-2      , 
    

Gasmeter connections - Part 2: One pipe 
connection; DVGW code of practice DIN 3376-2 

34. BAS DIN 3384       , 
-  , ,  

Hose assemblies of stainless steel for gas - 
Safety requirements, testing, marking DIN 3384 

35. BAS DIN 3386      Gasfilters for installation and construction - 
Requirements and testing DIN 3386 

36. BAS DIN 3388-2 
       

    –    
  

Flue gas dampers of heating plants for liquid 
or gaseous fuels, mechanical control dampers 
- Safety requirements and test 

DIN 3388-2 
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37. BAS DIN 3388-4 
       

    – , , 
 

Flue gas dampers for gas appliances; thermaly 
controlled, connected to the appliances; 
requirements, testing, marking 

DIN 3388-4 

38. DIN 3389 
       

      ; 
   

Isolating joints ready for installation into 
service pipes in gas and water supply; built-in-
isolating joints; requirements and tests 

DIN 3389 

39. BAS DIN 3536 
        

,     
 

Lubricants for gas valves in indoor 
installation, gas distribution and gas 
transportation pipe lines 

DIN 3536 

40. BAS DIN 30681 
   –     

  – 
-  , , 
 

Compensators for gas-installations - Stainless 
steel expansions joints with bellows units - 
Safety requirements, testing, marking 

DIN 30681 

41. BAS ENISO 2566  –    Steel - Conversion of elongation values  ENISO 2566 

42. DIN 18160-1  :  1,    Smokedevices: Part 1, Design and 
construction DIN 18160-1 

43. DIN 18160-5     - ,  
   

Appliances for chimney-sweep work - 
Requirements, planning and constructions DIN 18160-5 

44. DIN 4795 
      ; 

-  , , 
 

Draft regulators for chimneys; concepts safety 
requirements, testing, marking DIN 4795 

45. BAS EN 13349     –    
    

Copper and copper alloys - Pre-insulated 
copper tubes with solid covering EN 13349 

46. DIN 3387-1      ; 
   

Separable unthreaded pipe connections for 
metal gas pipes - Part 1: Connections for pipes 
with smooth ends 

DIN 3387-1 

47. DIN 3387-2       ; 
   

Tube connections for metallic tubes having 
flanged ends for gas pipes DIN 3387-2 

48. BAS EN 12954 
      

 –      
 

Cathodic protection of buried or immersed 
metallic structures - General principles and 
application for pipelines 

EN 12954 

49. DIN 2442     ;  
 1  100 

Steel Tubes of Specified Quality Suitable for 
Screwing; Nominal Pressure 1 to 100 DIN 2442 

50. DIN 2448   , ,    
 

Seamless steelpipe; measures, massper unit 
length DIN 2448 

51. DIN 3376 - 2      ; 
    

Gasmeter connections - Part 2: One pipe 
connection; DVGW code of practice DIN 3376 - 2 

52. DIN 33822        
 ,    4 bar 

Gas pressure regulatorandsafety devices 
forgas appliancesinletpressureup to 4 bar  DIN 33822 

53. BAS EN 60529  ,   (IP ) Degrees of protection provided by enclosures 
(IP Code) EN 60529 

54. DIN 2458   ; ,    
 carbon steel welded pipe seamless  DIN 2458 

55. DIN 3383 - 1 
     ; 
-  , , 
 

 Connection of gas appliances - Part 1: Gas 
connection valves, safety hose assemblies DIN 3383 - 1 

56. DIN 3383 - 2     ; 
      

Connection of gas appliances - Hose 
assemblies for rigid connection DIN 3383 - 2 

57. DIN 30660 

      
 ,     

 ;     
   ,     

  

Sealing materials for gas and water supply as well 
as water heating systems - Non-hardening jointing 
compounds and polytetrafluoroethylene (PTFE) 
tapes for metallic threaded joints in domestic 
installations 

DIN 30660 

58. DIN 50929 - 1   ;     
   ;  

Corrosion of metals; probability of corrosion 
of metallic materials when subject to 
corrosion from the outside; general 

DIN 50929 - 1

59. DIN 50929 - 3 
 ,     

   ,    
    

Corrosion of metals; probability of corrosion of 
metallic materials when subject to corrosion from 
the outside; buried and underwater pipelines and 
structural components 

DIN 50929 - 3

60. DIN 30675 - 1 a a a  , 
       

External corrosion protection of buried pipes; 
corrosion protection systems for steel pipes DIN 30675 - 1

61. DIN 30670        - 
    

Polyethylen coatings of steel pipes and 
fittings - Requirements and testings DIN 30670 

62. BAS EN 10289 
         
 -     

    

Steel tubes and fittings for on and offshore 
pipelines - External liquid applied expoxy and 
epoxy-modified coatings 

EN 10289 

63. BAS EN 10300 
        
  -     

        

Steel tubes and fittings for onshore and 
offshore pipelines - Bituminous hot applied 
materials for external coating 

EN 10300 

64. DIN 18017 - 1    WC   , 
    

Construction supervision; DIN 18017 part 1; 
ventilation in interior bathrooms and flush 
toilets 

DIN 18017 - 1

65. DIN 18017 - 3    WC   , 
  

Ventilation of bathrooms and WCs without 
outside windows - Part 3: Ventilation by fans DIN 18017 - 3

66. BAS EN 13384-1+A2 
 –      

 –  1:    ; 
     

Chimneys - Thermal and fluid dynamic 
calculation methods - Part 1: Chimneys 
serving one appliance 

EN 13384-1 

67. BAS EN 13384-2+A1 
  –      

 –  2:      
   

Chimneys - Thermal and fluid dynamic 
calculation methods - Part 2: Chimneys 
serving more than one heating appliance 

EN 13384-2 



 

88 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 7.03.2014.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро ра-
чуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-
81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке 
а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одго ворног уредника Драган 
Веселиновић. Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 
456-341 и 456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, 
http://www.slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-
411/93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

САД РЖА Ј

 МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И 
РУДАРСТВА
 266 Правилник о техничким нормативима за 
  унутрашње гасне инсталације .................................. 1

68. BAS EN 13384-3 
 –      

 –  3:       
        

Chimneys - Thermal and fluid dynamic 
calculation methods - Part 3: Methods for the 
development of diagrams and tables for 
chimneys serving one heating appliance 

EN 13384-3 

69. BAS EN 1993-3-2   -  3-2: 
,    -  

Design of steel structures - Part 3-2: Towers, 
masts and chimneys - Chimneys EN 1993-3-2 

70. DIN 1056  ,   - 
 ;    

Solid construction, free-standing chimneys - 
Brick liners - Calculation and design DIN 1056 

71. DIN 1298      , ,  
         

Chimneys - Connecting flue pipes for heat 
generating systems - Metal pipes and fittings 
for flue gases from domestic heat generating 
systems for operation under negative pressure 
conditions 

DIN 1298 

72. BAS EN 13084   -    
 -    

Free-standing chimneys - Part 5: Material for 
brick liners - Product specifications EN 13084 

73. DIN 30672 

         
      

 
 50 C    ;   

     

External organic coatings for the corrosion 
protection of buried and immersed pipelines 
for continuous operating temperatures up to 
50 °C - Tapes and shrinkable materials 

DIN 30672 

74. BAS EN 13240        – 
    

Roomheaters fired by solid fuel - 
Requirements and test methods EN 13240 

: 
-    ,       . 
- *       BAS         (“   ”,  19/01). 

        ,         
BAS. 

)   * 
     
1 DVGW-G 260   

2 DVGW-GW 
392.           –     

3 DVGW-GW 2              
4 DVGW-VP 614       ,  ( i) 
5 DVGW-G 472        10 bar (PE 80, PE 100  PE-Ha) 

6 DVGW-G 477 ,        PVC ( )   HDPE 
( )  ;     

7 DVGW - G 491           100 bar – , , 
, ,      

8 DVGW -VP 600.             (PE-HD);     
9 GW 330 PE – ;     

10 DVGW-G 459/I        4 bar 

11 DVGW- VP401                
   

12 DVGW-G 462        4 bar  
13 DVGW G 600              

14 DVGW G 621        ; , , , 
   

15 DVGW G 629         
16 DVGW G 633      C 2 –     
17 DVGW G 631       
18 DVGW G 634     -     
19 DVGW G 638/I       (  ) 
20 DVGW G 638/II       

 *     -      ( ),     DVGW (  
    )  DVGW  . 
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