
f  17. 070. 04.040
5 .0 7 .2 0 1 2 . СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 17

\е )  одговарајућа заштитна одјећа и обућа за рад у запа- 
љивој и експлозивној средини,

жј приручна апотека за ируж ате првс помоћи и 
з) Одговарајуће транспортно средство.

\  Чпан 7.
Етало^и и мјерила из чл. 4. и 5. овог правилника мора- 

ју  бити вер\1фикованн и/или имати увјерење о верификаци- 
ји/испитивању мјсрила/еталона.

\
\

Члан
(1) Субјекти из члана 1. став 1. овог правнлника мора- 

ју имати обезбиЈеђсн канцеларијски простор и простор за 
смјештај еталонс\е, мјерне и ломоћне опреме.

(2) Канцеларијбки простор мора бнти чист и сух, има- 
ти дневно и електпично освјстљење, довољно велик за 
смјештај једног раДнаг стола, столица и полица за смјештај 
документације. \

(3) Простор за смјештај еталонске, мјерне и помоћне 
опреме мора бити изграћен у складу с a важећим технич- 
ким прописима и испуњакати прописане условс у погледу 
хигијенско-техничке заштите.

ч Д н  9.
ТрансЛорт еталонске и остале опреме до мјеста прегле- 

да мјерила и назад до лабора^орије мора се врши-^и ка 
начин који гарантујс да неће дсЈћи до оштећења опрсме и 
промјене њсних метролошких и \ехничких карактеристи- 
ка. \

Члан 10. \
Лабораторија за преглед MicpHira мора посједовати 

сљедећу докумснташју: \
а) прописе и стандарде који су у везихса верификацијом 

мјерила, \
б) записс који су настали у току преглела мјерила, књи- 

гу  евиденције, као и потрсбпу свидеицију\о управљању 
документацијом и \

в) документацију о еталонима и мјсрпој опреми (тех- 
ничка документација, увјерења о верификациЈК. цертифи- 
кати н сл.). \

Члан 11 \
Овај правилник crv na на снагу осмог дана од дана обја- 

вљипања у “Службеиом гласнику Рспублнке С рпеке\
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Ha основу члана 18. став I. Закона о метрологији у 
Репуодици Српској (“Службени гласник Рспублике Срп- 
ске”, бр. 13/02 и 100/11) и члана 88. став 3. Закона о репу- 
бличкој управи ("Службени гласник Рспублике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), директор Републич- 
ког завода за стандардшацију и метрологију, уз сагласност 
мипистра индустрије, енергетнке и рударства, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О МЕГРШ Ш Ш КИМ УСЛОВИМА ЗЛ ЕТИЛОМЕТРЕ 

Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се метролошки усло- 

ви које морају да испуњавају етилометри, који служе за 
а.у -оматско одређивање садржаја алкохола у издахнутом 
ваздуху испитаника (у даљем тексту: садржај алкохола).

(2) Метролошки услови из става 1. овог члана означа- 
вају се скраћено службеком ознаком MUS.070.010.

Члан 2. ,
Под етилометром, у смислу овог правилника, подразу- 

мијева се уређај којим се аутоматски одређује масени садр- 
жај етил-алкохола (етанола) у издаху испи ганика.

Члан 3.
(1) Втилометар мора да има мјерни опсег од 0,00 mg/L 

до 2,00 mg/L.
(2) У нормалном раду етилометар мора да показује 

нулту вриједност (0,00 mg/L) за мјерене вриједности <0,05 
mg/L.

(3) Произвођач може дефинисати максималну ropity 
границу мјерног опсега до 3,00 mg/L.

Члан 4.
(1) У нормалном раду вриједност гтодјељка показивача 

етилометра, односпо вриједност дигита мора да буде 0,01 
mg/L.

(2) Пршшком еталонирања и верификације вриједност 
подјсљка показивача етилометра, односно вриједност 
дигита мора да буде 0,001 mg/L,

Члан 5.
(1) Највсће дозвољене грешке при испитивању типа и 

првој верификацији етилометра утврђене су у Прилогу 
број 1 који чиии саставии дио овог правилника.

(2) Највеће дозвољене грешке при прегпедима послије 
оправке и периодичном прегледу етиломстра утврђене су у 
Прилогу број 2., који чиии саетавни дио овог правилника,

Члаи 6.
Стандардно одступање резултата мјерења стилометра 

утврђено je у Прилогу број 3., који чини саставни дио овог 
правилника.

Члан 7.
(1) Етилометар мора бити тако конструисан да се мје- 

peite  врши на узорцима ваздуха из дубине плућа.
(2) Притисак издахнутог ваздуха са прилагођеним 

усником не смије премашити 25 hPa при протоку од 0,17 
L/s, a потребан волумен издахнутог ваздуха мора бити 
(1,5-4,5) L у периоду (5-15) s.

(3) Етиломстар мора бити конструисан за мјсрење у 
температуртгом подручју од 0 °С до + 40 °С.

Члан 8.
(1) Етилометар се састоји од сљедећих основних дијс- 

лова:
а) сензора,
б) уређаја за обраду сигнала,
в) показног уређаја и
г) уређаја за сигнализацију.
(2) Осим дијелова из става 1, овог члана, етилометар 

може имати и сонду за узимање узорака, уисђај за штампа- 
ње резултата мјерења и прикључке за cnajaite на рачунар.

Члан 9.
(1) Резултат мјерења мора бити приказан у дигиталном 

облику помоћу цифара у низу,
(2) У нормалном раду показива^ мора да приказује 

резултат мстролошког испитивања заокружен на два деци- 
малпа мјсста.

(3) Висина цифара мора бити најмањс:
а) 5 mm за флуоросцентне показиваче или оне покази- 

вачс са еквивадентном јачином свЈетлости и
б) 10 mm у свим осталим случајевима.
(4) Назив мјерне јединице или њен симбол мора се 

појавити у близиии цифара које приказују резултат, a виси- 
на карактсра мора бити најмање 3 mm.

Члан 10,
УређаЈ за сигнализацију из члана 8, став 1. тачка г) овог 

правилника звучним или свјетлосним сигналима мора да 
означапа:

a) спремност етилонетра да прими нови узорак, одно- 
сно да почнс нови циклус мјерсгва,
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б) узимање узорка (континуитет и јачину дувања),
в) момсиат кад трсба престати са узимањем узорка и
г) да je  нздувани ваздух контаминирам злкохолом.

Члан 11.
(1) Уређај за штампање из °лана 8. став 1. овог правил- 

иика мора да одштампа:
a) исти резултат мјерења који приказујс показни vpeljaj и

б ' симболјединице у којој je  резултат изражен.
(2) Штампањс резултата мјерења не смије се омогући- 

ти прије завршетка циклуса чјерења.

Члан 12.
Дијег.ови етилометра у склопу уређаја за обраду сигна- 

ла и показног уређаја из члана 8. став 1, т. б) и в) овог пра 
вилника који служе за подешавање метролошких каракте- 
ристика етилометра, a прије свега aeivfie осјетљивости и ■ 
нуле, не смију бити приступачни кориснику.

Члан 13.
Мјерење етилометром не смијс ее ом о^ћи ти  ако je 

усник (епецијално обрађена цјсвчица од пластичне масе 
кроз коју иепитаник дува у етилометар) влажан и нечист.

Члан 14.
Етилометри могу бити конструисани као преносни или 

стационарни уређаји за употрсбу на отвореном или у 
затворсном простору, при чему руковање и мЈерење мора 
бити лако и једноставно.

Члан 15.
(1) Дијелови етилометра морају бити израђени од мате- 

ријала који В езбјеђује ^ихову постојаност у условима за 
употребу етиломстра.

(2) Кућиште етилометра мора бити израћено тако да 
[Еегопи дијелови буду заш тићеш  од спољашњих удара, 
прашине и влаге. r

Члан 16.
(1) Иатписи и озкаке на етилометру морају бити јасни, 

добро видљиви у радним условима и исписанн тако да се 
не могу избрисати или скинути.

(2) Ha етилометру морају бити исписани:
а) фипма, одиосио назив или знак произвођача,
б) назив мјерила: етилометар,
в) серијски број,
г) ознака типа,
дЈ мјерни oncer и
ђ) температурни oncer.

Члан 17,
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се 

примјењује Правилник о метролошким условима заетило- 
метре MUS.GM-1-1 (“Службени лист СФРЈ , број 42/91).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја- 

вљивања у “Служ^еном гласнику Републике Српске .

5 ,0 7 .2 0 1 2 .  

Прилог број 2.

Садржај алкохола у издаху 
(mg/L)

Највећа дозвољена грешка 
(mg/L)

<0,4 ± 0,032

>0,4
<2 i  8%

>2 ± 30%

Прилог број 3.

Салржај алкохола у издаху Највеће стандардно
(mg/L) одступање (mg/L)

<0,4 <0,007

>0,4
<2 <1,75%

>2 <6%
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Прилог број I

Садржај алкохола у издаху 
(m g /L )_________

Највећа дозвољена грешка 
(mg/L)__________

<0,4 ± 0,02

>0,4
<2 ± 5%

\  Ha оспову члана 6, став 1. тачка 1, и чланаЈ8. став 1. 
Закона о метрологији у Републици Српској (“Службени 
гласпик Републикс Српске”, бр. 13/02 и 100/11) и члана 88. 
стаа.З. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
PenyWiKC Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), 
дирскгор Републичког завода за стандардизаШЈУ и метро- 
логију,\уз сагласност министра индустрије, енергетнке и 
рударства, д о н о с и

м \ т р о л о ш к о  У П У Т С Т В О
ЗА ПИЈГЛЕД И Ж ИГОСАЊ Е (ВЕРИФИКАЦИЈУ)

\  е т и л о м е т а р а

1. Овим Упутством прописују се начин жигосања и 
начин и метпце^прегледа (верификације) анализатора алко- 
хола у издаху (етилометара) којима се аутоматски одређује 
масенн иадржај е^л-алкохола (етанола) у издаху испита- 
ника. \

2. Ово метролошко упутство означава се скраћено 
ознаком MUP.070.01X-

3. Према овом ynVfCTBy врше се прва, периодична и 
ванреднаверификациј аХетил ом етар a.

4 За преглед етил<#метара употребом сувих гасних 
стандарда, који обезбЈеђ^у познату концентрацију napa 
етил-алкохола за калибрац^ју етилометара користн се сље- 
дећа опрема и М’ерни приЗе х

a) цертификовани референтни материјал (CRM) гасне 
смјесе са дефинисаним саставћм налази се у Прилогу opoj 
1, и чини саставни дио овог упугства;

1) гасне смјесс са познатом Љнцентрацијом napa етил- 
алкохола су примарни реферевтнаматеријали ш ји су сље- 
диви до N M I нли N IST  (NM I - нЛнионалии метролошки 
институг, NI ST - национални инстит^ут зз. сгешд^РД1̂ ^ tsx 
нологије), примареих стандарда изабраних гасних смјеса,

2) није дозвољена употреба CRW без обезбијеђене 
сљедивости. CRM етанола морају 6im i\v ваздуху или азо- 
ту KaL матричном гасу. Захтијевана копц*£нтрациЈа етанола 
мора бити од (0 до 3) mg/L испитног raca\^

3) у случају потр“бе прије метролошке контроле (вери- 
фикације, типског испитавања), етиломета^ се подешава 
на 0,48 mg/L етанола у азоту (вријсдност окговара l.OUS 
mg/L у крви), \

4) молие фракцијс CRM су прерачунате у Љ сенс кон- 
центрације на температури 34 °С, \

5) проширена мјерна несигурност CRM Треба бити 
мања о д 2%; \

6) мјсрач протока са мјерним подручјем од 0 L/min до 
20 L/mm (за типско испитивање); \

в) штоперица (затипско испитивање),

>2 ± 20%

\
г) термохигробарометар за контролу услова околин^у 

калибрационој лаборатарији; \
\


