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На основу члана 77. став 11. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона o републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА СТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА У ПРОМЕТ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за стављање 

животиња у промет, начин прегледа пошиљке животиња 
прије утовара, образац увјерења о здравственом стању 
животиње, садржај и начин вођења евиденције о издатим 
увјерењима.

Члан 2.
(1) Увјерење је јавна исправа која садржи:
1) назив одговорне институције која штампа, дистрибу-

ира и издаје увјерења:
1. текст: “Република Српска, Министарство пољопри-

вреде, шумарства и водопривреде, Ресор за ветеринарство”,
2. грб Републике Српске,
3. QR-код, серијски број увјерења и датум издавања,
4. податке о овлашћеној ветеринарској организацији 

која издаје увјерење;
2) податке које под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу даје власник, односно држалац животиње:
1. податке о власнику или држаоцу животиње,
2. мјесто боравка животиње и шифру или број имања,
3. податке о животињи (ИД ознака животиње, врста, 

пол, раса, датум рођења) и нарочити знаци на животињама 
(за рибе, пчеле и пужеве: подаци о амбалажи) или додатне 
податке о животињама (претходна увјерења и сертификати: 
број, датум и од кога су издата),

4. напомену: власник, односно држалац животиње изја-
вљује да животиње нису лијечене, односно да животиње 
нису под каренцом, нити им је давана храна која садржи 
недозвољене супстанце,

5. потпис власника животиње;
3) податке из евиденције ветеринарске службе:
1. вакцинисање (датум, врста заразне болести, врста и 

ознака вакцине – серија, произвођач вакцине),
2. дијагностичко испитивање (датум, врста испитива-

ња, резултат претраге, назив дијагностичке лабораторије),
3. лијечење животиње на коју се односи увјерење;
4) остале податке:
1. правни основ за издавање,
2. назив: “Увјерење о здравственом стању животиња”,
3. изјаву овлашћеног ветеринара,
4. рок важења увјерења,
5. податке о наплаћеној накнади (број животиња, ције-

на, ПДВ, укупна сума), у складу са прописом који уређује 
висину накнаде за увјерења о здравственом стању живо-
тиња,

6. печат, потпис и факсимил, штампани печат Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на-
помена.

(2) Увјерење издаје овлашћена ветеринарска организа-
ција на обрасцу који се штампа директно из Ветеринарског 
информационог система Републике Српске, а који се нала-
зи у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Увјерење се може издати: 
1) ако власник или држалац животиње наведе све подат-

ке, уз својеручни потпис, 

2) ако постоје докази о извршеним превентивним мје-
рама и дијагностичким испитивањима прописаним Зако-
ном о ветеринарству у Републици Српској (у даљем тексту: 
Закон), односно прописом донесеним на основу Закона,

3) ако су говеда, овце, козе, коњи, свиње, пси и мачке 
претходно идентификовани (обиљежени прописаним уш-
ним маркицама, микрочиповима или тетовир бројевима).

(4) Увјерење се не може третирати као робни документ 
(као отпремница или фактура).

Члан 3.
(1) Да би се спријечила злоупотреба увјерења прописа-

ног овим правилником и ради контроле издавања, образац 
увјерења овлашћена ветеринарска организација штампа 
директно из Ветеринарског информационог система Репу-
блике Српске (у даљем тексту: ВИС РС), а Министарство 
води евиденцију о издатим обрасцима путем ВИС РС.

(2) Попуњен један примјерак увјерења даје се власнику 
животиње, а један примјерак увјерења ветеринарска орга-
низација задржава за своју евиденцију и скенирану поста-
вља у ВИС РС.

(3) Свако увјерење означено је QR-кодом и девето-
цифреним бројем обрасца.

Члан 4.
(1) Све животиње ‒ копитари, папкари, пернате живо-

тиње, кунићи, рибе из узгајалишта, пчеле, дивљач, пси и 
мачке у унутрашњем промету морају обавезно бити праће-
ни са увјерењем о здравственом стању животиња.

(2) Увјерење се издаје на захтјев власника или држаоца 
животиња за које се овлашћеној ветеринарској организа-
цији плаћа накнада из члана 2. став 1. тачка 4) подтачка 5. 
овог правилника.

(3) Захтјевом се сматра попуњен дио увјерења који пот-
писује власник, односно држалац животиње.

(4) Издавање увјерења врши овлашћена ветеринарска 
организација за животиње које су сa њеног епизоотиолош-
ког подручја, и то само ако су испуњени услови прописани 
овим правилником, а потписује га овлашћени ветеринар, 
као и организације, уз чији потпис је обавезно факсимилом 
утиснуто његово име и презиме и овјерено јасно видљивим 
жигом овлашћене ветеринарске организације.

(5) Образац увјерења овлашћена ветеринарска органи-
зација попуњава директно у ВИС РС. 

(6) За тачност унесених података о власнику и живо-
тињи одговара власник или држалац животиње, а потпи-
сани ветеринар овлашћене ветеринарске организације за 
спроведене ветеринарске мјере и здравствено стање живо-
тиње.

(7) Овлашћени ветеринар не може издати нити потвр-
дити празно или недовољно попуњено увјерење, као ни 
издати и потврдити увјерење које се односи на животиње 
које нису са његовог епизоотиолошког подручја, а унесене 
су у ВИС РС, на којима нису спроведене прописане мјере 
здравствене заштите, које му нису познате из његове прак-
се, које није прегледао или када основано посумња да неки 
од података које је дао власник није тачан.

Члан 5.
(1) Увјерење се издаје за сваку животињу посебно (поје-

диначно увјерење) или за више животиња исте врсте и ка-
тегорије ако припадају истом власнику (групно увјерење).

(2) Животиње се у увјерењу исказују у броју грла, осим 
риба из узгајалишта и пужева, који се исказују у килогра-
мима, а пчеле се исказују бројем кошница.

Члан 6.
(1) Обиљежавање свих категорија говеда, свиња, оваца, 

коза, копитара, паса и мачака врше овлашћене ветеринар-
ске организације.

(2) Обиљежавање свих категорија говеда, свиња, ова-
ца, коза, копитара могу да врше и узгајивачке организације 
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и узгајивачи на властитом стаду којима је Министарство 
издало овлашћење за обиљежавање животиња.

Члан 7.
(1) Промет свиња, оваца и коза, односно свако на-

пуштање сталног мјеста боравка може се вршити под 
условом да су животиње обиљежене искључиво ушним 
маркицама са заштићеним угравираним ријечима: “ВЕТЕ-
РИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”.

(2) Дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица 
за свиње (жуте боје) и за овце и козе (бијеле боје) врше 
субјекти у ветеринарској дјелатности који су овлашћени од 
Министарства. 

(3) Дистрибуција ушних маркица из става 2. овог члана 
врши се према ветеринарским организацијама овлашћеним 
од Министарства за животиње које су са њиховог епизоо-
тиолошког подручја.

Члан 8.
(1) Увјерење важи пет дана од дана издавања, осим увје-

рења за пчеле, које важи три мјесеца.
(2) Важење увјерења продужава се на полеђини увје-

рења читко, штампаним словима или штамбиљем, гдје се 
уписују подаци из евиденције коју води овлашћена вете-
ринарска организација, као и при издавању увјерења уз 
клаузулу: “Продужава се важење увјерења”, са уписаним 
датумом, називом општине и мјеста издавања, службеним 
печатом овлашћене ветеринарске организације, потпи-
сом овлашћеног ветеринара за издавање увјерења и његов 
штампани факсимил.

(3) Важење увјерења може се продужити само једном, 
на три дана од дана истека првог периода важења, уз услов 
да се здравствени статус животиња на које се увјерење од-
носи није у међувремену промијенио.

(4) Продужење увјерења се не наплаћује.

Члан 9.
(1) На основу претходно издатог увјерења, издавање но-

вог увјерења обавља се у сљедећим случајевима:
1) ако се на основу постојећег групног увјерења издају 

увјерења новим власницима за мањи број животиња или 
појединачна увјерења, али у року важења постојећег увје-
рења, и

2) ако је промијењена категорија животиње, али у року 
важења постојећег увјерења.

(2) Из групног увјерења могу се отписати само живо-
тиње које су отуђене (поклон, продаја и сл.), заклане, уги-
нуле, убијене или нестале, што својим потписом и факси-
милом овјерава овлашћени ветеринар.

(3) Није дозвољено на основу појединачних увјерења 
различитих власника издавати ново групно увјерење.

Члан 10.
Ако је увјерење толико оштећено да је постало неупо-

требљиво, овлашћена ветеринарскa организацијa из ВИС 
РС издаје копију увјерења које се овјерава службеним пе-
чатом овлашћене ветеринарске организације, потписом 
овлашћеног ветеринара за издавање увјерења и његовим 
штампаним факсимилом.

Члан 11.
(1) Приликом купопродаје животиња нови власник или 

држалац животиња дужан је да за купљену животињу на 
подручју гдје је обављена купопродаја, у овлашћеној вете-
ринарској организацији, затражи пренос увјерења на своје 
име.

(2) Пренос на друго име обавља се на полеђини увје-
рења.

(3) Приликом прегледа животиња при утовару, уз изда-
та увјерења, издаје се и Потврда о здравственом стању 
пошиљке животиња која се отпрема превозним средстви-
ма у унутрашњем промету, на обрасцу ВС-40/1-2, у којој 
се, поред броја, врсте и тежине, мјеста утовара, превозног 

средства, пошиљаоца и примаоца, потврђује да у погледу 
прописаних ветеринарско-санитарних услова за њену от-
прему нема сметњи.

(4) Превозно средство мора се дезинфиковати прије 
утовара, а овлашћена ветеринарска организација издаје 
потврду о извршеној дезинфекцији возила које прати по-
шиљку.

(5) Подаци о прегледу при истовару или претовару упи-
сују се на полеђини Потврде о здравственом стању пошиљ-
ке животиња.

Члан 12.
(1) У кланицама, након обављеног клања, увјерење се 

поништава на предњој страни утискивањем ријечи: “ПО-
НИШТЕНО”.

(2) Слова текста не смију бити мања од 3 cm.
(3) На поништено увјерење животиње која је заклана 

на предњој страни у десном горњем савијеном углу упи-
сују се датум клања и редни број под којим је животиња 
уведена у књигу о прегледу за клање, као и поништене 
ушне маркице.

(4) Поништена увјерења чувају се три године у архиви 
кланице, након чега се комисијски уништавају.

Члан 13.
(1) Ако животиње које се налазе у промету немају увје-

рење или идентификационе ознаке и пратећу документа-
цију за отпрему превозним средствима у унутрашњем 
промету, а потичу из другог епизоотиолошког подручја, 
ветеринарски инспектор наређује упућивање у најближи 
одређени карантински објекат у којем је могуће прихва-
тање.

(2) Животиње се задржавају у карантину, гдје се по-
двргавају свим потребним лабораторијским тестовима 
на основу којих ветеринарски инспектор искључује сва-
ку сумњу да је изузета животиња преносник неке заразне 
болести, те у складу са резултатима наређује затварање 
карантина, издавање увјерења и обиљежавање изузетих 
животиња.

(3) Све трошкове карантина, лабораторијских претрага 
и обављање ветеринарских услуга за вријеме трајања ка-
рантина плаћа власник изузетих животиња.

(4) Изузетно од става 1. овог члана, животиње које спа-
дају у групу животиња за клање могу се, након извршених 
лабораторијских претрага и уредних налаза, упутити на 
клање.

Члан 14.
Овлашћена ветеринарска организација дужна је да ор-

ганизује издавање увјерења за своје епизоотиолошко по-
дручје тако да их власник или држалац животиње може 
добити сваког радног дана у редовно радно вријеме.

Члан 15.
(1) Извјештај о издатим увјерењима, са обрачуном 

прикупљених средстава од накнада за издавање увјерења, 
овлашћена ветеринарска организација штампа на Обрасцу 
2, који се штампа директно из ВИС РС, а који се налази у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. 

(2) Ветеринарска организација један примјерак Извје-
штаја о издатим увјерењима са доказом о уплати при-
купљених средстава у складу са Уредбом о висини и начи-
ну наплате накнаде за издавање увјерења о здравственом 
стању животиња задржава за своју евиденцију, скенира и 
поставља у ВИС РС.

(3) Извјештај о издатим увјерењима, са доказом о упла-
ти прикупљених средстава, овлашћене ветеринарске орга-
низације обрачунавају на период од 60 дана, а најкасније до 
15. у мјесецу за протекла два мјесеца.

Члан 16.
(1) Контролу издавања увјерења, сакупљања и употребе 

средстава врши ветеринарска инспекција.
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ПРИЛОГ
Образац 1.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски 
информациони систем 
Републике Српске 

QR-код

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, е-mail: info@mps.vladars.net

Серијски број Увјерења: Датум и вријеме штампе:
НАДЛЕЖНА ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ИЗДАЈЕ УВЈЕРЕЊЕ

Назив вет. организације: Општина:
Адреса: ЈИБ:

ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЛАСНИК, 
ОДНОСНО ДРЖАЛАЦ ЖИВОТИЊЕ ДАЈЕ СЉЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:

Шифра имања ВИС РС: ЈМБ/ЈИБ:
Име назив: Презиме:
Адреса: Мјесто:
Општина: Број телефона:
Географска ширина: Географска дужина:

Редни бр. ИД ознака жи-
вотиње Врста Пол Раса Датум рођења Напомена

1.
2.
Нарочити знаци на животињама (за рибе, пчеле и пужеве: пода-
ци о амбалажи) или додатни подаци о животињама (претходна 
увјерења и сертификати: број, датум и од кога су издата):

НАПОМЕНА: Власник, односно држалац животиње изјављује 
да животиње нису лијечене, односно да животиње нису под 
каренцом, нити им је давана храна која садржи недозвољене 
супстанце.

Податке дао власник, односно држалац животиња

...................................................................................................................
(п о т п и с)

ПОДАЦИ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(Попуњава лице овлашћено за издавање Увјерења на основу података из ВИС РС, 

односно евиденције овлашћене ветеринарске организације)

Извршена вакцинација:
Датум и број потвр-
де о вакцинацији:

Врста заразне болести: Име и ознака вакцине (се-
рија):

Произвођач вакцине:

Извршено дијагностич-
ко испитивање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Извршено дијагностич-
ко испитивање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Извршено дијагностич-
ко испитивање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Подаци о лијечењу жи-
вотиња на које се одно-

си Увјерење:

На основу члана 77. став 11. Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/17), издаје се

УВЈЕРЕЊЕ

О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА
Ја, доље потписани и овлашћени ветеринар потврђујем да у мјесту поријекла наведених животиња у вријеме издавања овог увјерења 

није постојала нити је била утврђена заразна болест коју могу пренијети животиње те врсте и због које је надлежни орган наредио забрану 
или ограничење кретања животиња те врсте.

(2) Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кри-
вичном законику Републике Српске.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима за издавање, садржају и облику 
увјерења о здравственом стању животиња (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 71/10 и 11/14).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-222/21 
1. априла 2021. године Министар,
Бања Лука Др Борис Пашалић, с.р.



6.4.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 30 15
Изјављујем да је власник, односно држалац животиње упознат са садржајем овог увјерења и да је дао наведене податке о животињама 

и својим потписом то потврдио.
Ово увјерење важи пет (5) дана од дана издавања, а за ројеве пчела три (3) мјесеца од дана издавања, односно од дана продужетка 

важења и може се продужити само једном на период од три дана од дана истека првог периода важења.

Наплаћена накнада: Број животиња ...................... · ................... КМ + ................. ПДВ (17%) КМ = .................. КМ

Издаје се кроз 
Ветеринарски 
информациони 

систем Републике 
Српске

Печат 
Министарства

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

.................................................................................................
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(Обавезно уписати име и презиме штампаним словима и 
ставити факсимил – печат)

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кривичном зако-
нику Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Увјерење се може издати само за једну врсту животиња (једно 
или више грла једног власника)!
Увјерење се не може издати уколико животиња није обиљежена 
(говеда, овце, козе, свиње, коњи, пси, мачке).

Образац 2.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски
информациони 

систем Републике 
Српске
QR-код

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, е-mail: info@mps.vladars.net

Серијски број 
Извјештаја: Датум и вријеме:

Година: За период:
ОВЛАШЋЕНА ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Назив вет. орга-
низације: Општина:

Адреса: ЈИБ:

На основу Правилника о условима за стављање животиња у промет, ова овлашћена ветеринарска организација доставља
ИЗВЈЕШТАЈ

о издатим увјерењима о здравственом стању животиња и прикупљеним средствима

Редни 
број

Врста и категорија животиње
(изражено по грлу, осим риба и пужева – у 
килограмима и пчела – у броју кошница)

Број
Цијена по 
грлу или ки-
лограму (КМ)

Укупна средства (КМ)

1. говеда и копитари 2
2. телад и ждребад до шест мјесеци старо-

сти
1,50

3. свиње преко 30 kg тежине  1
4. свиње до 30 kg тежине  0,50
5. овце, козе, јагњад и јарад 1
6. перната живина до 30 грла, по грлу   0,05
7. перната живина до 100 грла, по грлу  0,03
8. перната живина до 1.000 грла, по грлу   0,02
9. перната живина преко 1.000 грла, по грлу 0,015

10. једнодневни пилићи, по грлу   0,010
11. кунићи 0,10
12. крупна дивљач   5
13. ситна дивљач   3
14. перната дивљач до десет дана старости, 

по комаду   
0,015

15. остала перната дивљач, по комаду   0,03
16. рибе из узгајалишта, по једном килограму   0,015
17. пужеви из узгајалишта или сакупљени, по 

килограму  
0,015
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18. једно пчелиње друштво   0,75
19. пси и мачке  4

УКУПНО:
Од укупно прикупљених средстава наведених у табели за извјештајни мјесец, 

у буџет Републике Српске уплаћено je:
НАПОМЕНА
Прикупљена средства од накнаде за издата увјерења о здравственом стању животиња у складу са важећом Уредбом о висини и начину 

наплате накнаде за издавање увјерења о здравственом стању животиња, у висини од 50%, приход су овлашћене ветеринарске организа-
ције и користе се за спровођење мјера здравствене заштите животиња, а других 50% уплаћују се на рачун буџета Републике Српске у 
корист Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на жиро рачун 562-099-00000556-87, врста прихода 722-511, буџетска 
организација 1546004 и служе за спровођење мјера здравствене заштите животиња. Овлашћене ветеринарске организације које обављају 
дјелатности на територији неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, које су утврђене у складу са олуком о 
степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској, задржавају комплетан износ прикупљених средстава у складу 
са овом уредбом.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

_________________________________________________________
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара (обавезно уписати име 

и презиме штампаним словима и ставити факсимил – печат)

545
На основу члана 88. став 2. Закона о гасу (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 22/18) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар енергетике и рударства  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА 

ОДОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се технички услови 

и нормативи за одређивање карактеристика средства за 
одоризацију, општи захтјеви за средства за одоризацију, 
уобичајена средства за одоризацију, сигурносне мјере, по-
ступци за одоризацију, захтјеви код одоризације, захтјеви 
код уградње, испитивања и пуштања у рад, одржавање, 
минимална концентрација средства за одоризацију, ударно 
дозирање, контрола одоризације, промјена одоранса, орга-
низација спровођења одоризације.

Члан 2.
(1) Одредбе овог правилника односе се на одоризацију 

природног гаса као једну од основних технолошких опе-
рација у дистрибуцији гаса, гдје је битан услов техничке 
сигурности у дистрибуцији гаса, а посебно сигурности 
крајњих купаца гаса.

(2) Код примјене средстава за одоризацију која садрже 
сумпор узима се у обзир да тиме проузроковано повећање 
садржаја сумпора у гасу, које се при томе јавља, јесте не-
пожељно за прикључене уређаје, као што су гасни резер-
воари, горивне ћелије, петрохемијска постројења и слично.

(3) Код индустријских погона који користе природни 
гас као процесни гас није потребно вршити одоризацију 
ако се примјене друге мјере за постизање сигурности.

Члан 3.
Појмови употријебљени у овом правилнику имају сље-

деће значење:
1) нормално стање гаса примјењује се као референтно 

стање код поређења величина које зависе од стања и обиље-
жава се ознаком “n” у индексу, а одређено је нормалним 
притиском: pn = 1013,25 hPa = 1,01325 бара и нормалном 
температуром: Tn = 273,15 K (0 °C),

2) граница осјетљивости (праг мириса) је најмањи ин-
тензитет мириса који човјек може осјетити (степен мириса), 

3) степен осјећаја одговара средњем интензитету мири-
са при којем свака особа са просјечним чулом мириса код 
просјечне физиолошке кондиције са сигурношћу регистру-
је мирис – степен мириса 3, јасно изражени мирис као упо-
зоравајући степен мириса, 

4) концентрација средства за одоризацију у гасу, од-
носно ваздуху изражава се у mg/m3,

5) K-вриједност даје ону концентрацију средства за 
одоризацију у ваздуху која је неопходна да би се достигао 
степен осјећаја мириса, 

6) одоризација је обиљежавање гаса намијењеног по-
трошњи мијешањем хемијских материја интензивног ми-
риса како би се уочило евентуално пропуштање уређаја и 
инсталација и излажење гаса у атмосферу,

7) средстава за одоризацију су органска једињења са 
сумпором или без сумпора.

Члан 4.
(1) Интензитет мириса неке гасовите материје је јачи-

на осјећаја мириса коју она изазива и дијели се у степене 
мириса од 0 до 6, а који су приказани у Прилогу 1. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Одређивање интензитета мириса средства за одори-
зацију или гаса за потребе прорачуна К-вриједности може 
да се изврши само помоћу људског чула мириса.

(3) На основу индивидуалних различитих регистро-
вања мириса, статистичким методама врши се оцјена ре-
зултата добијених према строго контролисаним условима 
тестирања групе посебно обучених особа.

(4) К-вриједност из става 1. овог члана служи за прора-
чун најмање концентрације средства за одоризацију у гасу, 
приказан у Прилогу 2. овог правилника, као јединична мје-
ра у mg/m3. 

Члан 5.
(1) Додавање различитих мирисних материја не може 

повећати интензитет мириса, што се узима у обзир при пра-
вљењу гасних смјеша. 

(2) При одорисању гасова са недовољним властитим 
мирисом бира се количина мирисне материје као за гас без 
мириса.

(3) Уколико се мијешају два гаса довољно израженог, 
али различитог мириса, постоји могућност да настала смје-
ша гаса има нови тип мириса, али недовољно изражен, те 
се при томе смјеша мора додатно одорисати.

(4) Потребно је избјегавати честе промјене типа мириса 
изазване коришћењем средстава за одоризацију различитог 
хемијског састава како би се одржала истовјетност опти-
малног интензитета мириса. 




