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б) узимаље узорка (контипуитет и јачину дувања),
в) MCMeHaCi кад треба престати са узимањем узорка и 

\ г) да je  издувани ваздух контаминиран алкохолом.

Члан 11.

(1) Уређај за штампање из члана 8. став 2. овог правнл- 
никамора да одштампа:

а) нсти резултат мјерења који приказује показни уређај и

б) с^мбол јединице у ко'ој je резултат нзражен.
(2) И тампањ е резултата мјерења не смије сс омогући- 

ти прије 1авршетка циклуса мјерења.

, \
Члан 12.

Члан 18. \

Број: 05/3.00/393-157/12 
23. априла 2012. године 
Бања Лука

В.д. дирсктфа, 
Н икола Ђ уки& с.р .

Садржај алкохола у издаху 
(mg/L)

. - •
Највећа дозвољена rt^ -шка 

(mg/L) \

<0,4 ± 0,02 \

>0,4 \
\

<2 ± 5% \

Прилог број 2.

Дијелови ети тометра у склопу уређаја за обраду сигна- 
ла и noKa3HtV уређаја из члана 8. став 1. т. б) и в) овог пра- 
вилника који\служе за подешавање метролошких каракте- 
ристика етилометра, a прије свега његове осјетљивости и 
нупе, не смију бити приступачни кориснику.

\  Члан 13.
Мјерење сти^ометром не смије се омогућити ако je  

усник (специјалпо обрађсна цјевчица од пластичне масс 
кроз коју испитаник дува у етилометар) влажан и нечист,

\  Члан 14.
Етилометри могу .оити конструисани као прсносни или 

стационарни уређаји\ за употребу на отвореиом или у 
затвореном простору, при чему рукован.е и мјерење мора 
бити лако и једностави^.

\ч л а н  15.
(1) Дијелови етиломе^ра морају бити израђени од мате- 

ријала који обезбјеђује њДхову постојаност у условима за 
употребу етилометра. \

(2) Кућиште етилометра мора бити израђено тако да 
његови дијелови буду зашт^ћени од спољашњих удара, 
прашине и алаге. t \

Члан 'lč.
(1) Натписи и ознаке на етилометру морају бити јасни, 

добрч видљиви у радннм услови^ча и испигани тако да сс 
не могу избрисати или скинути. у

(2) Ha етилометру морају биттисггисани;
а) фирма, односно назив или зн^к произвођача,
б) назив мјерила: етилометар,
в) серијски број,
г) ознака типа,
дј мјерпи опсег и
ђ) температурни опсег.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника\ престаје да се 

примјењује Правилник о метролошким услсвима за етило- 
метре MUS.GM-1-1 (“Службени лист СФ РЈ\, број 42/91).

Са^ржа алкохола у изда*у 
\  (mg/L)

Највећа дозвољена грсшка 
(mg/L)

N ^0,4 ± 0,032

>оХ  
<2 \ ± 8%

>2 \ :t 30%

X . Прилог број 3.

Садржај алкохола у издаху Ш јвеће стандардно
(mg/L) одстурање (mg/L)

<0,4 <?ђЦ07

>0,4
<2 <1,75% X .

>2 <6% \

Овај правнлник сгупа на снагу осмог дана од дана обја- 
вљивања у “Службеном гласнику Републике Свпскс .

>2 ± 20%

Ha основу члана 6. став !. тачка 1. и •шанЈ -8. став 1. 
Закона о метрологији у Републици Српској Г Служосни 
гласннк Републнке Српеке*\ бр. 13/02 и 100/11) и члана Sk. 
став 3. Закона о републичкој управи (“Службенн гласник 
Републике Српске”, бр. 11. S/OS, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), 
дирсктор Републичког завода за стандардизацију и метрс- 
логију, уз сагласност министра индустрије, енергетике и 
рударства, д  о н о с и

М Е Т Р О Л О Ш К О  У П У Т С Т В О
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСАЊ Е {ВЕРИФИКАЦИЈУ) 

ЕТИЛОМЕТАРА

1. Овим упутством прописују се начин жигосања и 
начин и методе прегледа (верификације) анализатора адко- 
хола у издаху (етилометара) којима се аутоматски одрећује 
масени садржај етил-алкохола (етанола) у издаху испша- 
ника.

2. Ово метролошко упутство означава се скраћено 
ознаком MUP.070.012,

3. Према овом упутству врше се прва, периодична и 
ванредна верификација етилометара.

4. За преглсд етилометара употребом сувих гасннх 
стапдарда, који обезбјећују познату концентрациЈу napa 
етил-алкохола за калибрацију етилометара кориоти се сље- 
дећа опрема и мјерни прибор:

a) цертификовани референтни материјал (CRM) гасне 
смјесе са дефинисаним саставом налази се у Прилогу 6poj 
1, и чини саставни дио овог упутства:

1) гасне смјссе са познатом концентрацијом napa етил- 
алкохола су примарни рсферентпи материјали који су сље- 
диви до NM1 или NIST (NMI - нациоиални метролошки 
институт, NIST - иационални институт за етандарде и тех- 
нологије), примарних сгандарда изабрапих гасник смЈсса,

2) нијо дозвољена употрсба CRM без обезбијеђене 
сљедивости. CRM атанола морају бити у ваздуху или азо- 
ту као матричном гасу. Захтијевана копцентрација етанола 
мора бити од (0 до 3) rng/L испитног raca,

3) у случају потребе п р ^ с  метролошке контроле (верИ“ 
фикације, типског испитивања), етилометар се подешава 
на 0,48 mg/L етанола у азоту (вриједност одговара 1,008 
mg/L у крви),

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

5) проширена мјерна несигурност CRM треба бити 
маи.а од 2%;

6) мјерач протока са мјерним подручјем од 0 L/min до 
20 L/min (за типско испитивање),

в) штоперица (за типско испитивање);
г) термохигробарометар за контролу услова околине у 

калибрациоиој лабораторији;
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д) регулациони вентил за регулацију притжжа излазног 
raca и

ђ) аутоматски систем за обраду података у складу са 
O IM L D 31.

5. За преглед етилометара употребом мокрог термо- 
статског симулатора, калибрационе јединице користи се 
сљедећа опрема и мјерни прнбор:

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

контролисан инструмент за обезбјеђивање водом зас.иће- 
ног raca са познатом концентрацијом етанола, температу- 
ром и запреминским протоком, за провјеру тачностн и 
калибрацију етилометара,

2) симулатор се састоји од:
- градуисане стаклене чаше сса 500 m l,
- термостата (термометра високог нивоа калибрације са 

несигурношћу < 0,1 °С),
- слектричне мјешалицс која обезбеђује хомогеност 

раствора и
- компјутера (опционо);
б) осиовни раствор фефсрентни калибрациони ета- 

лон), етанол/вода раствор са концентрационом несигурно- 
шћу < 1% , сљсдљнв до националног ртало::а, цертифико- 
.ване ВгАС/Ва С концентрацијс (Breathe alcohol concentraci- 
on -  BrAC, концентрација алкохола у издаху; Blood alcohol 
concentracion ~ ВАС. концен', рација алкохола у крви);

в) мала ваздушна пумпа за барбутирање раствора ета- 
нол/вода или боца са компримирапим ваздухом и

г) лаоораторијско гтаклено послђе класе “A” (чаше, 
мјсрни цилиндри, одмјерне тиквице, пипете, лијевак).

6. Услови у којима се врши преглед етилометара:
а) у току прегледа у радној просторији морају бити 

обезбијеђени сљедећи услови околине:
I) температура: 23 ± 5 °С,
2} релативна влажност: 50 ±  30% и
3) атмосферски прнтисак: нормалан;
б) за вријеме тсста референтни услови темперагуре, 

релативне влажности и атмосферског притиека не смију 
варирати више од 5 °С, 10% и 20 hPa уеутар реферснтног 
подручја.

7. Преглед етилометара обухвата:
а) спољашњи преглед, којим се угврђује да ли етиломс- 

тар одговара опису и фотографији из рјешења о одобрењу 
типа, утврђују се свентуална оигтећења конструкције која 
имају утицаја на мјерење и провјеравају се обавезни нат- 
писи и ознаке, и то:

1) пословно име, односно назив или зчак произвођача,
2) назив мјерила,
3) серијски број, 1
4) ознака типа,
5) мјерни oiicer и
б) температурни опсег;
6) провјсру тачиости, која се врши на сљедећи начин: 
]) за вријеме мјерења морају се слиједити техничке

информације о одобренон типу стилометра и радио упут- 
ство за појсдннн ннструмент,

2) мјерење се обавезно започиње тек када се етиломе- 
тар загрије до радне темперагуре,

3) провјера тачности етилометара подразумиЈева одрс- 
ђивање апсолутне грешке Д; у три тачке равномјерно ра- 
споређене дуж мјерног опсега. Апсолутна грешка се изра- 
чунава према формули:

Дј — Ај — Aq 
гдје су:
Aj ~ резултат мјерења етилометром,
A q -  садржај етил-алкохола у ваздуху који излази из 

цилиндра CRM или снмулатора,

4) грешка етилометра не смије ни у једној тачки да буде 
већа од највеће дозвољене грешке прописане 
MUS.070.010,

5) за испитивање се користс:
- CRM гасне смјесе прописане у Прилогу број 1., који 

чини саставни дио овог упутстиа или
- референтни (стандардни) ка шбрациони раствори 

BrAC/BAC познате концентрације етил-алкохола, са церти- 
фикатом.

6) CRM инјектује се из цилиндра у етилометар који се 
верификује,

7) мјерење почи)&е са гасном сцјесом са најнижом кои- 
центрацијом, a завршава са гасном смјесом са пајвећом 
концентрацијом,

8) за прву верификацију изврши се 10 мјсрења за сваку 
масену концентрацију, a за периодичну верификацију и_ест 
мјерења,

9) ако није другачије прописано, тест гас (CRM) инјек- 
тован континуално у етилометар мора да има сљедеће 
вријсдности:

- ослобођеии волумен: 2 L ± 0,3 L,
- укуппо трајање инјекгговања (у етилометру): 5 s ± 0,5 s,
- тип профила: константан проток,
- релативна влажност raca: 95% ± 5% RH (без концен- 

трацијс),
- температура raca: 34 °С ± 0,5 °С,
- гас носач: нзвор који садржи занемариву концетра- 

цију нсчистоћа са волуметријском фракцијпм COj 5% ± 
0,5% вол. и

- укугша фракција no волумену упБОВодоника (као 
метан ^квивалент) у околини: 2 ррш,

10) карактеристичнс референтне вриЈсдиостн 
BrAC/BAC познате концентрације са цергификатом ста- 
вљају се у стаклену чашу симулатора и термостатирају на 
(34 ± 0,1) °С,

11) за испитивање се користе три различита раствора 
чије вриједности концентрације етил-алкохола одговарају 
граиицама и средини мјерног опсега испитиваног етмло- 
Mcipa,

12) сваки paciBop се користи за најмање три мјерења, a 
крајњи резултат мјерен.а je  средња вриједност тако добије- 
них вриједностн,

13) у току прегдеда етилометара сачињава се запионик 
о прегледу, који мора да садржи податке прописанс чланом 
16. Упртства о поступку верификације мјерила у Републи- 
ци Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
] 0/05 и 46/07) и закључак о испуњавању или неиспуњава- 
њу услова прописаних MUS.070.010 и

14) етилометри који испуњавају услове прог.исане 
MUS.070.010 жигошу се жигом у облику наљепнице na 
начин како je  навсдено у р јешен.у о одобрењу типа и изда- 
је  се увјере11>е о верификацији.

8. Ступањем на снагу овог упутства престајс да важи 
М ефолошко упутство за преглед и жигосање (верифика- 
цију) етилометара MUP.070.008.

9. Ово упутство ступа na снагу осмог дана од дана обја- 
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05/3.00/393-174/12 
3. маја 2012. године 
Бања Лука

В.д. директора, 
Никола Ћ укић, с.р.

Прнлог број 1.

Број CRM Масепа концентраотја 
етанола у азоту (mg/L)

1. 0,14
2. 0,48
3. 0,9
4. 1,4


