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На осно ву чла на 8. став 2, а у ве зи са чла ном 13. став 4.
и чла ном 15. став 2. За ко на о за шти ти на ра ду (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 1/08 и 13/10) и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРЕ ВЕН ТИВ НИМ МЈЕ РА МА ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН 
И ЗДРАВ РАД У ПРО СТО РУ УГРО ЖЕ НОМ 

ЕКС ПЛО ЗИВ НОМ АТ МОС ФЕ РОМ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је по сло дав -
ци тре ба да ис пу ња ва ју у по гле ду ис пу ња ва ња основ них
за хтје ва без бјед но сти и за шти те здра вља рад ни ка у про сто -
ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром, про цје не ри зи ка
ко ји на ста ју или мо гу на ста ти усљед на стан ка екс пло зив не
ат мос фе ре, пре вен тив них и пе ри о дич них пре гле да и ис пи -
ти ва ња сред ста ва за рад и ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди -
не у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат мос фе ром и
оба ве зе у по гле ду оспо со бља ва ња рад ни ка ко ји ра де у про -
сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром.

Члан 2. 

(1) Из ра зи ко ји се ко ри сте у овом пра вил ни ку има ју
сље де ће зна че ње: 

а) екс пло зив на ат мос фе ра је смје са за па љи вих ма те ри -
ја у об ли ку га со ва, ис па ре ња, ма гли це или пра ши не са ва -
зду хом у ат мос фер ским усло ви ма, код ко јих се на кон па ље -
ња про цес са го ри је ва ња пре но си на цје ло куп ну не са гор је -
лу смје су,

б) по стро је ње је скуп опре ме, уре ђа ја и сред ста ва ко ји
су по ве за ни ин ста ла ци ја ма у је дан или ви ше си сте ма, те
за јед но чи не тех но ло шку цје ли ну,

в) про стор угро жен екс пло зив ном ат мос фе ром је про -
стор у ко јем по сто ји екс пло зив на ат мос фе ра или се мо же
оче ки ва ти у то ли кој ко ли чи ни да зах ти је ва по себ не мје ре
за кон струк ци ју, ин ста ли ра ње и упо тре бу уре ђа ја, по стро -
је ња, опре ме, ин ста ла ци ја и дру гих сред ста ва за рад, 

г) за па љи ве и/или го ри ве ма те ри је су ма те ри је ко је мо -
гу ство ри ти екс пло зив ну ат мос фе ру, осим ако је ис пи ти ва -
њем њи хо вих свој ста ва до ка за но да у смје ши са ва зду хом
не мо гу са мо стал но про у зро ко ва ти екс пло зи ју, 

д) про ти век спло зив но за шти ће ни уре ђа ји и опре ма су
уре ђа ји и опре ма ко ји су кон стру и са ни и из ра ђе ни за упо -
тре бу у про сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром и
ко ји су про шли про пи са не про це ду ре оцје њи ва ња уса гла -
ше но сти и озна ча ва ње у скла ду са ва же ћим про пи си ма,

ђ) про цје на по себ них ри зи ка је про цје на ри зи ка ко ји
на ста ју или мо гу на ста ти усљед на стан ка екс пло зив не ат -
мос фе ре ко ја пред ста вља дио цје ло куп не про цје не ри зи ка
и по себ но се ис ка зу је у ак ту о про цје ни ри зи ка,

е) ела бо рат зо на опа сно сти (екс пло зив но сти) са про цје -
ном ри зи ка од екс пло зи је је до ку мент ко ји се од но си на про -
цје ну ри зи ка рад ног и жи вот ног про сто ра с аспек та про -
тивек спло зив не за шти те, са чи ња ва се при је по чет ка ра да и
трај ног је ка рак те ра, чи ја је из мје на оба ве зна са мо ка да до -
ђе до из мје не или ре кон струк ци је раз ма тра ног тех но ло шког
про це са, од но сно раз ма тра не тех но ло шке цје ли не и

ж) струч ни на лаз је пи са ни из вје штај о из вр ше ном пре -
гле ду и ис пи ти ва њу сред ства за рад и усло ва рад не сре ди -
не у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат мос фе ром. 

(2) Оста ли пој мо ви у овом пра вил ни ку де фи ни са ни су
у стан дар ди ма BAS IEC 60050-426 и BAS EN 60079-10. 

(3) Ли ста стан дар да из обла сти про ти век спло зив не за -
шти те ко ји се од но се на од ред бе ово га пра вил ни ка да та је
у При ло гу 4 ово г пра вил ни ка, ко ји чи ни ње гов са став ни
дио.

Члан 3. 

(1) Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се на:

a) про сто ре и опре му ко ји ма се оба вља ме ди цин ски
трет ман па ци је на та,

б) уре ђа је за упо тре бу га са у до ма ћин стви ма,

в) про из вод њу, ру ко ва ње, упо тре бу, скла ди ште ње и
пре воз екс пло зив них или хе миј ски не ста бил них са сто ја ка
ко ји су ре гу ли са ни про пи си ма у тој обла сти, 

г) дио за шти те и здра вља рад ни ка на ра ду у ру дар ству,
ко ји је ре гу ли сан про пи си ма о ру дар ству и ге о ло ги ји,

д) упо тре бу пре во зних сред ста ва, друм ског, по мор ског,
ри јеч ног, же ље знич ког и ва зду шног тран спор та, ка да се не
на ла зе у про сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром,
ко ја је ре гу ли са на про пи си ма о пре во зу опа сних ма те ри ја, и

ђ) уре ђа је и опре му за по тре бе ору жа них сна га и по ли -
ци је.

(2) За про стор на ко јем се не оче ку је на ста нак екс пло -
зив не ат мос фе ре у та квим ко ли чи на ма (мје ре ним у vol.%
или у ppm) да је по треб но пред у зи ма ње по себ них мје ра за -
шти те сма тра се да ни је опа сан у сми слу овог пра вил ни ка. 

Члан 4.

(1) У ци љу оси гу ра ња без бјед но сти и за шти те здра вља
рад ни ка у про сто ру ко ји је угро жен екс пло зив ном ат мос -
фе ром, без бјед но сти тех но ло шких цје ли на и обје ка та, по -
сло да вац тре ба да пре ду зме све тех нич ке и ор га ни за ци о не
мје ре спре ча ва ња на стан ка екс пло зи је и за шти те од екс -
пло зи је и про вје ри ти ри зик мо гу ћег на стан ка екс пло зи је, а
на ро чи то:

а) спри је чи ти ства ра ње екс пло зив не ат мос фе ре,

б) ако због при ро де са ме ак тив но сти ни је мо гу ће спри -
је чи ти ства ра ње екс пло зив не ат мос фе ре, спри је чи ти екс -
пло зи ју и за па ље ње на ста ле екс пло зив не ат мос фе ре и

в) убла жи ти штет но деј ство екс пло зи је за то пред ви ђе -
ним мје ра ма за шти те.

(2) Мје ре спре ча ва ња на стан ка екс пло зи је и за шти те од
екс пло зи је по сло да вац, по по тре би, тре ба да ком би ну је
и/или до пу ња ва мје ра ма за спре ча ва ње ши ре ња екс пло зи је. 

(3) По сло да вац је ду жан ре дов но про вје ра ва ти ефи ка -
сност свих пред у зе тих мје ра, а у слу ча ју на стан ка зна чај -
ни јих про мје на, мје ре се мо ра ју де таљ но пре и спи та ти и ко -
ри го ва ти у ци љу обез бје ђи ва ња нај ви шег ни воа без бјед но -
сти и здра вља.

(4) Пред у зе тим мје ра ма по сло да вац је оба ве зан спри је -
чи ти по вре де тре ћих ли ца, те спри је чи ти на ста нак ште те за
тре ћа ли ца.

Члан 5.

На мје сти ма гдје екс пло зив не ат мос фе ре мо гу на ста ти
у та квим ко ли чи на ма да угро жа ва ју без бјед ност и здра вље
рад ни ка или дру гих ли ца по сло да вац тре ба да пре ду зме
све по треб не мјже ре та ко да рад на сре ди на бу де та ква да се
рад мо же без бјед но од ви ја ти и да бу де обез би је ђен од го ва -
ра ју ћи над зор у то ку ра да, ка да је то по треб но у скла ду са
из вр ше ном про цје ном ри зи ка, при мје ном од го ва ра ју ћих
тех нич ких сред ста ва.

Члан 6.

(1) По сло да вац обез бје ђу је оспо со бља ва ње у обла сти
про ти век спло зив не за шти те свим рад ни ци ма ко ји ра де или
бо ра ве у про сто ри ма гдје се екс пло зив на ат мос фе ра мо же
по ја ви ти.

(2) Оспо со бља ва ње за без бје дан рад у сми слу ста ва 1.
овог чла на оба вља Ко ми си ја за про ти век спло зив ну за шти -
ту Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Еx ко ми си ја) у скла -
ду са Од лу ком о осни ва њу Ко ми си је за про ти век спло зив ну
за шти ту Ре пу бли ке Срп ске или прав на ли ца ко ја ис пу ња ва -
ју усло ве про пи са не чла ном 25. овог пра вил ни ка.

Члан 7.

(1) По сло да вац обез бје ђу је и спро во ди пе ри о дич но
оспо со бља ва ње и про вје ре оспо со бље но сти свих рад ни ка
ко ји ра де или бо ра ве у про сто ру угро же ном екс пло зив ном
ат мос фе ром и о то ме во ди еви ден ци ју.

(2) По сло да вац са чи ња ва про грам оспо со бља ва ња рад -
ни ка за без бје дан и здрав рад у про сто ру угро же ном
експло зив ном ат мос фе ром.
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(3) Пе ри од про вје ре оспо со бље но сти рад ни ка ко ји ра -
де или бо ра ве у про сто ру угро же ном екс пло зив ном
атмосфе ром не мо же би ти ду жи од дви је го ди не.

Члан 8.

(1) Ка да два или ви ше по сло да ва ца у оба вља њу по сло -
ва ди је ле рад ни про стор, сва ки од њих је од го во ран за рад -
ње ко је се пред у зи ма ју под ње го вим над зо ром.

(2) По сло да вац ко ји је од го во ран за од ре ђе но рад но
мје сто у скла ду са ва же ћим про пи си ма ће ко ор ди ни ра ти
при мје ну свих мје ра за за шти ту и здра вље на ра ду. 

(3) По сло дав ци су ду жни да са ра ђу ју у при мје ни про -
пи са них мје ра за за шти ту и здра вље рад ни ка.

(4) На чин, циљ и мје ре ко ор ди на ци је уре ди ће по сло да -
вац за ду жен за ко ор ди на ци ју, ак том о про цје ни ри зи ка.

Члан 9.

За про сто ре гдје се екс пло зив на ат мос фе ра мо же по ја -
ви ти по сло да вац ће: 

а) из вр ши ти кла си фи ка ци ју про сто ра у ко ји ма се мо же
по ја ви ти екс пло зив на ат мос фе ра у зо не опа сно сти (експло -
зив но сти) у скла ду са де фи ни са ном кла си фи ка ци јом из
При ло га 1 ово г пра вил ни ка, ко ји чи ни ње гов са став ни дио,

б) оси гу ра ти при мје ну основ них за хтје ва за без бјед -
ност и здра вље рад ни ка у про сто ри ма из тач ке а) овог чла -
на и

в) зна ком упо зо ре ња, као што је при ка за но у При ло гу 3
ово г пра вил ни ка, ко ји чи ни ње гов са став ни дио, озна чи ти
ула зна мје ста про сто ра у ко ји ма се мо же по ја ви ти екс пло -
зив на ат мос фе ра у мје ри да угро жа ва без бјед ност и здра -
вље рад ни ка.

Члан 10.

(1) По сло да вац, у скла ду са про пи си ма о про цје ни ри -
зи ка на рад ном мје сту и у рад ној сре ди ни, обез би је ди ће
про цје ну спе ци фич них ри зи ка ко ји на ста ју или мо гу на ста -
ти усљед по ја ве екс пло зив не ат мос фе ре (у да љем тек сту:
по себ ни ри зи ци).

(2) Про цје на по себ них ри зи ка са став ни је дио укуп не
про цје не ри зи ка при ли ком ко је се узи ма у об зир:

а) вје ро ват но ћа да ће до ћи до на стан ка екс пло зив не ат -
мос фе ре и ње но тра ја ње, 

б) вје ро ват но ћа по сто ја ња, ак ти ви ра ња и дје ло ва ње
узроч ни ка па ље ња, укљу чу ју ћи и елек тро ста тич ко пра -
жње ње,

в) ин ста ла ци је, суп стан це ко је се ко ри сте, про це се и
њи хо ва мо гу ћа ме ђу соб на дје ло ва ња и

г) раз мје ре оче ки ва них ефе ка та. 

(3) Про цје на по себ них ри зи ка мо ра се из вр ши ти и за
мје ста ко ја су пре ко отво ра по ве за на или би мо гла би ти по -
ве за на са мје сти ма у ко ји ма би мо гла на ста ти екс пло зив на
ат мос фе ра.

Члан 11.

Са ста но ви шта про цје не по себ них ри зи ка, ак том о про -
цје ни ри зи ка тре ба се ука за ти на сље де ће:

а) да су утвр ђе ни и про ци је ње ни ри зи ци од екс пло зи је,

б) да се при мје њу ју од го ва ра ју ће мје ре у скла ду са
одред ба ма овог пра вил ни ка,

в) ко ји су про сто ри кла си фи ко ва ни у зо не у скла ду са
При ло гом 1 овог пра вил ни ка,

г) у ко јим про сто ри ма се при мје њу ју основ ни за хтје ви
без бјед но сти и здра вља рад ни ка у про сто ру угро же ном
екс пло зив ном ат мос фе ром,

д) да су рад на мје ста и сред ства за рад, укљу чу ју ћи и
сред ства оба вје шта ва ња, про јек то ва ни, ко ри шће ни и одр -
жа ва ни у скла ду са пра ви ли ма без бјед но сти, укљу чу ју ћи и
озна ча ва ње зна ком упо зо ре ња као што је при ка за но у При -
ло гу 3 ово г пра вил ни ка и

ђ) да се при мје њу ју мје ре за без бјед ну упо тре бу сред -
ста ва за рад утвр ђе не про пи си ма о пре вен тив ним мје ра ма
за без бје дан и здрав рад при коришће њу опре ме за рад.

Члан 12.

Про цје на по себ них ри зи ка оба вља се при је по чет ка ра -
да и пре и спи ту је се ка да рад но мје сто, опре ма за рад или
тех но ло шки про цес пре тр пе зна чај не из мје не, про ши ре ња
или про мје ну на мје не, као и у слу ча ју на стан ка ко лек тив не
по вре де рад ни ка и по вре де са смрт ним ис хо дом.

Члан 13.

(1) Про цје на по себ них ри зи ка вр ши се на осно ву прет -
ход но ура ђе ног ела бо ра та зо на опа сно сти (екс пло зив но -
сти) са про цје ном ри зи ка од екс пло зи је (у да љем тек сту:
ела бо рат зо на опа сно сти).  

(2) Ела бо рат зо на опа сно сти обез бје ђу је по сло да вац
при је по чет ка ра да.

(3) Ела бо рат зо на опа сно сти из ра ђу је овлашће на ор га -
ни за ци ја ко ја ис пу ња ва усло ве за из ра ду истог у скла ду са
по себ ним про пи си ма и стан дар ди ма у тој обла сти.

Члан 14.

Про цје ну по себ них ри зи ка из чла на 13. овог пра вил ни -
ка вр ши прав но ли це ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 25.
овог пра вил ни ка. 

Члан 15.

(1) У про сто ри ма где су пред у зе те мје ре пре до стро жно -
сти у скла ду са чл. 4, 9, 10, 11. и 12. овог пра вил ни ка при -
мије ни ће се си стем кла си фи ка ци је про сто ра у ко ји ма се мо -
же по ја ви ти екс пло зив на ат мос фе ра у скла ду са де фи ни са -
ном кла си фи ка ци јом из При ло га 1 овог пра вил ни ка.

(2) Обим мје ра ко је тре ба да се пре ду зму од ре ђу је се на
осно ву кла си фи ка ци је зо на у скла ду са де фи ни са ном кла -
си фи ка ци јом из При ло га 1 овог пра вил ни ка.

(3) Про сто ри угро же ни екс пло зив ном ат мос фе ром
дије ле се у зо не опа сно сти и зо не екс пло зив но сти на осно -
ву уче ста ло сти и тра ја ња по ја ве екс пло зив не ат мос фе ре.

Члан 16.

(1) По сло да вац ће оси гу ра ти да се при мје њу ју основ ни
за хтје ви без бјед но сти и здра вља рад ни ка у про сто ру угро -
же ном екс пло зив ном ат мос фе ром за про сто ре из чла на 15.
ста ва 1. овог пра вил ни ка.

(2) Основ ни за хтје ви из ста в 1. овог чла на при мје њу ју
се на:

а) про сто ре ко ји су кла си фи ко ва ни као опа сни ка да то
зах ти је ва при ро да рад ног мје ста и про сто ре за рад, уре ђа ји,
опре ма за рад и ин ста ла ци је или ма те ри је ко је се ко ри сте
или ка да то зах ти је ва опа сност узро ко ва на ак тив но сти ма ко -
је су у ве зи са ри зи ци ма од екс пло зив них ат мос фе ра и

б) уре ђа је, опре му и ин ста ла ци је у про сто ру ко ји ни је
опа сан, уко ли ко су нео п ход ни за по сти за ње без бјед ног
функ ци ни са ња опре ме смје ште не на опа сним мје сти ма
или до при но се ње ном без бјед ном функ ци о ни са њу. 

(3) У ци љу обез бје ђи ва ња основ них за хтје ва из ста ва 1.
овог чла на по сло да вац ће пред у зе ти све ор га ни за ци о не
мје ре и мје ре про ти век спло зив не за шти те.

Члан 17.

(1) Ако се ак том о про цје ни ри зи ка зах ти је ва, по сло да -
вац ће пред у зе ти све ор га ни за ци о не мје ре да се:

а) рад на опа сним мје сти ма мо ра оба вља ти у скла ду са
пи са ним упут стви ма/про це ду ра ма ко је је са чи нио по сло -
да вац и

б) при ми је ни си стем до зво ла за рад за оба вља ње опа -
сних ак тив но сти и за ак тив но сти ко је мо гу про у зро ко ва ти
опа сност усљед ме ђу соб ног дје ло ва ња.

(2) До зво ле за рад у сми слу ста ва 1. тач ка б) овог чла на
из да је од го вор но ли це за ту функ ци ју при је по чет ка ра да.

Члан 18. 

(1) У ци љу спре ча ва ња на стан ка екс пло зи је и за шти те
од екс пло зи је по сло да вац ће пред у зе ти мје ре про ти век -
спло зив не за шти те та ко да:

а) сва ко ис пу шта ње или осло ба ђа ње, би ло да је на мјер -
но или не, за па љи вих га со ва ис па ра ва ња, ма гле, за па љи ве
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пра ши не или вла ка на ца, ко је мо же про у зро ко ва ти опа сност
од екс пло зи је, мо ра би ти на од го ва ра ју ћи на чин пре у смје -
ре но или пре мје ште но на си гур но мје сто, а уко ли ко то ни -
је из во дљи во, ис пу ште не или осло бо ђе не ма те ри је тре ба
да бу ду за тво ре не или учи ње не без бјед ним на не ки дру ги
на чин, 

б) уко ли ко се у за па љи вој ат мос фе ри на ла зи ви ше вр -
ста за па љи вих и/или го ри вих га со ва, ис па ре ња, ма гле, пра -
ши не или вла ка на ца, за штит не мје ре тре ба да од го ва ра ју
нај ви шем мо гу ћем сте пе ну ри зи ка, 

в) при ли ком спре ча ва ња опа сно сти од па ље ња у скла -
ду са чла ном 4. овог пра вил ни ка бу ду узе та у об зир елек -
тро ста тич на пра жње ња у слу ча је ви ма ка да рад ни ци или
рад но окру же ње дје лу ју као про вод ни ци или из вор пра -
жње ња, 

г) рад ни ци бу ду опре мље ни од го ва ра ју ћим рад ним
одије ли ма и обу ћом на пра вље ном од ма те ри ја ла ко ји не иза -
зи ва ју елек тро ста тич ка пра жње ња (ан ти ста тич ка оди је ла),

д) по стро је ња, опре ма, уре ђа ји, ин ста ла ци је и сви пра -
те ћи уре ђа ји за ме ђу соб но тех но ло шко по ве зи ва ње мо гу се
упо тре бља ва ти са мо ако је ак том о про цје ни ри зи ка на зна -
че но да се мо гу без бјед но упо тре бља ва ти у екс пло зив ној
ат мос фе ри, 

ђ) опре ма за рад и пра те ћи уре ђа ји за по ве зи ва ње ко ји
се не сма тра ју опре мом или за штит ним си сте ми ма на ми је -
ње ним за упо тре бу у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном
ат мос фе ром, ако укљу чи ва ње та кве опре ме и уре ђа ја у
одре ђе не ин ста ла ци је мо же са мо по се би да про у зро ку је
ри зик од па ље ња ат мос фе ре, мо гу упо тре бља ва ти са мо ако
је ак том о про цје ни ри зи ка на зна че но да се мо гу без бјед но
упо тре бља ва ти у екс пло зив ној ат мос фе ри, 

е) бу ду пред у зе те све по треб не мје ре ка ко би се спри је -
чи ла ми је ша ња по ве за них уре ђа ја из т. д) и ђ) овог ста ва,

ж) бу ду пред у зе те све по треб не мје ре, ка ко би се
обезби је ди ло да рад но мје сто, опре ма за рад и сви пра те ћи
уре ђа ји за тех но ло шко по ве зи ва ње, а ко је ко ри сте рад ни ци,
бу ду про јек то ва ни, кон стру и са ни, са ста вље ни, ин ста ли ра -
ни, одр жа ва ни и коришће ни на та кав на чин да се ри зик од
екс пло зи је све де на нај ма њу мо гу ћу мје ру, 

з) у слу ча ју да до ђе до екс пло зи је, тре ба да бу де мо гу -
ће об у зда ва ње или спре ча ва ње ши ре ња екс пло зи је на рад -
ном мје сту и/или у опре ми за рад,

и) на рад ним мје сти ма из т. ж) и з) овог ста ва бу ду
пред у зе те од го ва ра ју ће мје ре, ка ко би се на нај ма њу мо гу -
ћу мје ру све ли ри зи ци за рад ни ке, ко ји на ста ју као по сље -
ди ца фи зич ког деј ства екс пло зи је, 

ј) у слу ча ју ка да је то по треб но, рад ни ци ма се мо ра ју
да ти оп тич ка и/или звуч на упо зо ре ња да се уда ље, при је
не го на ста ну усло ви за екс пло зи ју, 

к) ако се ак том о про цје ни ри зи ка зах ти је ва, тре ба да се
обез би је де и одр жа ва ју сред ства за спа са ва ње и ева ку а ци -
ју, ка ко би рад ни ци у слу ча ју опа сно сти мо гли бр зо и
безбјед но на пу сти ти зо ну опа сно сти, 

л) при је пр ве упо тре бе рад ног про сто ра у ко ме би мо -
гло до ћи до на стан ка екс пло зив не ат мос фе ре бу де оба вље -
на про вје ра цје ло куп не про ти век спло зив не без бјед но сти и
бу де оба вљен пре вен тив ни пре глед и ис пи ти ва ње и

љ) бу ду ис пу ње ни сви усло ви за оси гу ра ва ње про -
тивек спло зив не без бјед но сти из тач ке л) овог ста ва.

(2) Ако се ак том о про цје ни ри зи ка утвр ди да је нео п -
ход но:

а) да у слу ча ју пре ки да на па ја ња елек трич ном енер ги -
јом ка да мо же до ћи до по ја ве до дат них ри зи ка бу де омо гу -
ћен без бје дан на ста вак ра да опре ме, уре ђа ја и ин ста ла ци ја
и за штит них си сте ма, не за ви сно од остат ка ин ста ла ци ја, 

б) у слу ча ју ква ра на ауто мат ском ру ко ва њу/во ђе њу и ис -
кљу чи ва њу тех но ло шког про це са (опре ме и за штит них си -
сте ма) бу де омо гу ће но ма ну ел но ру ко ва ње/во ђе ње и искљу -
чи ва ње ка ко не би би ла угро же на без бјед ност рад ни ка,

в) рад ње из тач ке б) овог ста ва мо гу оба вља ти са мо
овла шће ни рад ни ци и

г) при ли ком за у ста вља ња опре ме, уре ђа ја и ин ста ла ци -
ја у слу ча ју ну жде аку му ли ра на енер ги ја тре ба да се по тро -
ши што бр же и без бјед ни је или да се изо лу је та ко да не
пред ста вља опа сност.

Члан 19.

(1) Ако ак том о про цје ни ри зи ка ни је утвр ђе но дру га -
чи је, опре ма, уре ђа ји, ин ста ла ци је и за штит ни си сте ми у
свим про сто ри ма у ко ји ма се мо же по ја ви ти екс пло зив на
ат мос фе ра, тре ба да бу ду иза бра ни на осно ву ка те го ри ја
ко је су утвр ђе не про пи си ма о опре ми и за штит ним си сте -
ми ма на ми је ње ним за упо тре бу у про сто ри ма угро же ним
екс пло зив ном ат мос фе ром.

(2) У за ви сно сти од зо на опа сно сти, мо ра се упо три је -
би ти ка те го ри ја опре ме у скла ду са та бе лом ка те го ри ја ко -
ја је да та у При ло гу 2 овог пра вил ни ка, ко ји чи ни ње гов са -
став ни дио, под усло вом да се на ве де на опре ма мо же упо -
три је би ти у при су ству га со ва, па ре или ма гли це и/или пра -
ши не или вла ка на ца.

Члан 20.

(1) По сло да вац мо ра оси гу ра ти да по стро је ња, опре ма,
ин ста ла ци је, уре ђа ји и дру га сред ства за рад и усло ви ра да
у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат мос фе ром ис пу -
ња ва ју све за хтје ве без бјед но сти и за шти те здра вља рад ни -
ка у про сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром на ве -
де не у чл. 16, 17, 18. и 19. овог пра вил ни ка и ва же ћим про -
пи си ма и стан дар ди ма.

(2) По стро је ња, опре ма, ин ста ла ци је, уре ђа ји и дру га
сред ства за рад у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат -
мос фе ром мо гу се ко ри сти ти са мо ако ис пу ња ва ју за хтје ве
де фи ни са не у чла ну 18. став 1. т. од д) до j) овог пра вил ни -
ка ако има ју про пи са не до ку мен те о оцје ни уса гла ше но сти
и про пи са не озна ке и ако се ре дов но пра те и одр жа ва ју.

Члан 21.

(1) По стро је ња, опре ма, ин ста ла ци је, уре ђа ји и дру га
сред ства за рад у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат -
мос фе ром мо ра ју би ти ин ста ли ра ни са мо у прет ход но де -
фи ни са ним зо на ма опа сно сти (екс пло зив но сти) и у скла ду
са утвр ђе ним ка те го ри ја ма опре ме ко јој при па да ју, ка ко је
де фи ни са но у чла ну 19. овог пра вил ни ка и ва же ћим про -
пи си ма и стан дар ди ма у овој обла сти.

(2) Уград њу и одр жа ва ње по стро је ња, опре ме, ин ста ла -
ци ја, уре ђа ја и дру гих сред ста ва за рад у про сто ри ма угро -
же ним екс пло зив ном ат мос фе ром мо гу вр ши ти са мо ли ца
ко ја су об у че на за то и об у че на за рад у про сто ри ма угро -
же ним екс пло зив ном ат мос фе ром, у скла ду де фи ни са них
про це ду ра и ва же ћих стан дар да из ове обла сти, ко ри сте ћи
од го ва ра ју ћа сред ства за рад и уз са чи ња ва ње од го ва ра ју -
ћих из вје шта ја о оба вље ним ра до ви ма.

Члан 22.

(1) По стро је ња, опре ма, ин ста ла ци је, уре ђа ји и дру га
сред ства за рад у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат -
мос фе ром мо ра ју би ти одр жа ва ни у скла ду са за хтје ви ма
де фи ни са ним у чла ну 18. став 1. т. ж), з) и и) овог пра вил -
ни ка.

(2) У скла ду са ак том о про цје ни ри зи ка по сло да вац
мо ра има ти де фи ни са не про це ду ре (ме то до ло ги је) и упут -
ства одр жа ва ња по стро је ња, опре ме, ин ста ла ци ја, уре ђа ја
и дру гих сред ства за рад у про сто ри ма угро же ним екс пло -
зив ном ат мос фе ром и во ди ти еви ден ци ју о то ме.

Члан 23.

(1) У ци љу утвр ђи ва ња и про вје ре ствар ног ста ња про -
ти век спло зив не за шти те по сло да вац је ду жан обез бије ди -
ти пре вен тив не и пе ри о дич не пре гле де и ис пи ти ва ња сред -
ста ва за рад и ис пи ти ва ње усло ва рад не сре ди не у про сто -
ри ма угро же ним екс пло зив ном ат мос фе ром. 

(2) Пре вен тив ним и пе ри о дич ним пре гле ди ма и ис пи -
ти ва њи ма из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се ис пу ње ност
основ них за хтје ва за по бољ ша ње без бјед но сти и за шти те
здра вља рад ни ка у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном
ат мос фе ром де фи ни са них у чл. 16, 17, 18. и 19. ово га пра -
вил ни ка.
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Члан 24.

Пре вен тив не и пе ри о дич не пре гле де и ис пи ти ва ња
сред ста ва за рад и пре вен тив на и пе ри о дич на ис пи ти ва ња
усло ва рад не сре ди не у про сто ри ма угро же ним екс пло зив -
ном ат мос фе ром вр ши прав но ли це са ли цен цом за оба -
вља ње по сло ва ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди не, од но сно
хе миј ских, би о ло шких и фи зич ких штет но сти (осим јо ни -
зу ју ћих зра че ња) и ми кро кли ме.

Члан 25.

(1) Прав но ли це из чла на 24. мо ра да ис пу ња ва сље де -
ће усло ве:

а) по сје ду је по треб не ис пит не и мјер не опре ме из чла -
на 5. Пра вил ни ка о по ступ ку и ро ко ви ма пре вен тив них и
пе ри о дич них пре гле да и ис пи та ва ња опре ме за рад и пре -
вен тив них и пе ри о дич них ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди -
не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 66/08,
52/09 и 107/09), те ис пит не и мјер не опре ме и уре ђа ја у
скла ду са стан дар ди ма и ме то да ма ис пи ти ва ња у про сто ру
ко ји је угро жен екс пло зив ном ат мос фе ром,

б) по сје до ва ње до ку ме на та о уса гла ше но сти ис пит не и
мјер не опре ме и уре ђа ја и до ку ме на та о ве ри фи ка ци ји/ка -
ли бра ци ји мјер них уре ђа ја и мје ри ла у скла ду са ва же ћим
про пи си ма,

в) по сје до ва ње де фи ни са них ме то да и про це ду ра ис пи -
ти ва ња опре ме и сред ста ва за рад и усло ва рад не сре ди не
у про сто ру ко ји је угро жен екс пло зив ном ат мос фе ром, 

г) у стал ном рад ном од но су ли ца из чл. 7. и 13. Пра вил -
ни ка о ви си ни тро шко ва за из да ва ње ли цен ци (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, број 68/08) и нај ма ње јед ног
из вр ши о ца ис пи ти ва ња, ви со ке струч не спре ме, тех нич ке
стру ке са по ло же ним струч ним ис пи том из про ти век спло -
зив не за шти те,

д) по тре бан број рад ни ка сред ње тех нич ке стру ке ко ји
мо ра ју би ти оспо со бље ни за рад у про сто ру угро же ном
екс пло зив ном ат мос фе ром,

ђ) по сје до ва ње ва же ћих стан дар да из обла сти ис пи ти -
ва ња усло ва рад не сре ди не и пре гле да и ис пи ти ва ња сред -
ста ва за рад у про сто ру ко ји је угро жен екс пло зив ном ат -
мос фе ром,

е) по сје до ва ње еви ден ци је о оба вље ним ак тив но сти ма
и ис пи ти ва њи ма (из вје штај о ис пи ти ва њу, за пи сни ци, про -
то ко ли, струч ни на ла зи и сл.) и 

ж) при ми је њен си стем упра вља ња ква ли те том, са ја сно
де фи ни са ним овлашће њи ма и од го вор но сти ма за по сле них
(BAS ISO 9 000 и сл.).

(2) Ис пу ње ност усло ва из ста ва 1. овог чла на про вје ра -
ва ко ми си ја, ко ју име ну је ми ни стар над ле жан за рад.

(3) Ко ми си ја из ста ва 2. овог чла на бро ји пет чла но ва,
од ко јих је је дан члан Ex ко ми си је. 

Члан 26.

Уз за хтјев за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за оба -
вља ње по сло ва пре гле да и ис пи ти ва ња сред ста ва за рад и
ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди не у про сто ру уго ре же ном
екс пло зив ном ат мос фе ром при ла жу се:

а) овје ре на ко пи ја ли цен це за оба вља ње по сло ва ис пи -
ти ва ња усло ва рад не сре ди не, од но сно хе миј ских, би о ло -
шких и фи зич ких штет но сти (осим јо ни зу ју ћих зра че ња) и
ми кро кли ме и 

б) до ка зи о ис пу ње но сти усло ва из чла на 25. овог пра -
вил ни ка.

Члан 27.

Пре вен тив ни и пе ри о дич ни пре гле ди и ис пи ти ва ња
сред ста ва за рад и ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди не у про -
сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром оба вља ју се у
скла ду са про пи си ма ко ји ма се ре гу ли шу по ступ ци и ро ко -
ви пре вен тив них и пе ри о дич них пре гле да и ис пи ти ва ња
опре ме за рад и пе ри о дич них ис пи ти ва ња усло ва рад не
сре ди не, ва же ћим стан дар ди ма и од ред ба ма овог пра вил -
ни ка.

Члан 28.

(1) Пре вен тив ни пре гле ди и ис пи ти ва ња сред ста ва за
рад и ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди не у про сто ру угро -
же ном екс пло зив ном ат мос фе ром оба вљају се при је пу -
шта ња у рад по стро је ња, опре ме, уре ђа ја и ин ста ла ци ја и
дру гих сред ства за рад ко ји се ко ри сте у про сто ру угро же -
ном екс пло зив ном ат мос фе ром.

(2) Пре вен тив ним пре гле дом и ис пи ти ва њем из ста ва 1.
овог чла на про вје ра ва се и:

а) при клад ност про јек то ва них зо на опа сно сти у од но су
на из во ре ис пу шта ња и у скла ду са прет ход но ура ђе ним
ела бо ра том зо на опа сно сти (екс пло зив но сти) са про цје ном
ри зи ка од екс пло зи је, 

б) угра ђе ни елек трич ни и не е лек трич ни уре ђа ји, опре -
ма, ин ста ла ци је и дру га сред ства за рад ко ји се угра ђу ју и
при кљу чу ју на ин ста ла ци је у про сто ру угро же ном екс пло -
зив ном ат мос фе ром у по гле ду њи хо ве при клад но сти у за -
ви сно сти од зо на опа сно сти и под руч ја при мје не (над зем -
не или под зем не), 

в) ефи ка сност иза бра них мје ра за сма ње ње или уки да -
ње по је ди них зо на опа сно сти, 

г) ефи ка сност за шти те од крат ког спо ја, пре оп те ре ће -
ња, зе мљо спо ја и пре на по на, пре ки да нул тог во да, ели ми -
на ци је ста тич ког елек три ци те та (елек тро ста тич ког на бо ја)
и ефи ка сност за шти те уград њом узе мљи ва ча,

д) си стем узе мље ња (из бор од го ва ра ју ћег ти па елек -
трич не мре же, не пре ки ну тост узе мљи вач ке мре же, про пи -
са ни от по ри узе мљи ва ча и сл.), 

ђ) ефи ка сност мје ра за шти те од оста лих узроч ни ка па -
ље ња, на при мјер, ат мос фер ског пра жње ња, лу та ју ћих
стру ја, ка тод не за шти те, ста тич ког елек три ци те та, елек -
тро маг нет ског зра че ња, не јо ни зи ра ју ћег зра че ња и ул тра -
зву ка. 

Члан 29.

Пе ри о дич ни пре гле ди и ис пи ти ва ња сред ста ва за рад и
ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди не у про сто ру угро же ном
екс пло зив ном ат мос фе ром оба вљају се над по стро је њи ма,
опре мом, уре ђа ји ма, ин ста ла ци ја ма и дру гим сред стви ма
за рад ко ји се ко ри сте у про сто ру угро же ном екс пло зив ном
ат мос фе ром у то ку њи хо ве упо тре бе, а у ци љу утвр ђи ва ња
ис пу ња ва ња за хтје ва у по гле ду тех нич ке и кон струк ци о не
без бјед но сти де фи ни са не ва же ћим про пи си ма и стан дар -
ди ма, ела бо ра том зо на опа сно сти и ак том о про цје ни ри зи -
ка, а ко ји су би ли при ми је ње ни при ли ком пу шта ња у рад.

Члан 30.

(1) Пе ри о дич ним пре гле дом и ис пи ти ва њем из чла на
29. овог пра вил ни ка про вје ра ва се и:

а) кла си фи ка ци ја про сто ра угро же ног екс пло зив ном
ат мос фе ром, 

б) ста ње про ти век спло зив не за шти те елек трич них уре -
ђа ја, ин ста ла ци ја и опре ме,

в) ста ње про ти век спло зив не за шти те не е лек трич них
уре ђа ја, ин ста ла ци ја и опре ме (ко ји са др же узроч ни ке па -
ље ња ме ха нич ком искром, вру ћим по вр ши на ма, ади ја бат -
ском про мје ном и др.),

г) ста ње про ти век спло зив не за шти те не ис кре ћих ала та
и опре ме и оста ле опре ме и ма те ри ја ла (ко ји са др же узроч -
ни ке па ље ња ме ха нич ком искром, вру ћим по вр ши на ма,
ади ја бат ском про мје ном и др.),

д) ста ње елек трич не и не е лек трич не ин ста ла ци је ко је
су у ве зи са уре ђа ји ма и опре мом и ко је се на ла зе у про сто -
ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром или има ју ути цај
на про стор угро жен екс пло зив ном ат мос фе ром, 

ђ) оп шти тех нич ко-тех но ло шки по да ци за иден ти фи ка -
ци ју обје ка та или ди је ло ва обје ка та и ста ње до ку мен та ци -
је ко ја се од но си на уре ђа је, ин ста ла ци је и опре му, 

е) тех но ло шки по ступ ци и про це ду ре ко ји се оба вља ју
у про сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром, 

ж) озна че ност опре ме, ин ста ла ци ја и уре ђа ја у скла ду
са овим пра вил ни ком и ва же ћим про пи си ма и стан дар ди -
ма,
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з) ис прав ност про це ду ре ин ста ли ра ња и одр жа ва ња у
скла ду са овим пра вил ни ком и ва же ћим про пи си ма и стан -
дар ди ма из ове обла сти и пра те ћих еви ден ци је о то ме и

и) по сје до ва ње ва же ћих до ку мен та о уса гла ше но сти
(атест, сер ти фи кат, из вје штај о ис пи ти ва њу) и пра те ћих
озна ка за све про ти век спло зив но за шти ће не уре ђа је и
опре му, у скла ду са ва же ћим про пи си ма и стан дар ди ма.

(2) У то ку пре гле да и ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди -
не, уре ђа ја и опре ме по сло да вац је оба ве зан ста ви ти на
рас по ла га ње по јед но ста вље ну тех но ло шку ше му са по -
треб ним па ра ме три ма и сву дру гу рас по ло жи ву до ку мен -
та ци ју.

Члан 31. 

(1) Про вје ром кла си фи ка ци је про сто ра угро же ног
експло зив ном ат мос фе ром из чла на 30. став 1. тач ка а)
овог пра вил ни ка утвр ђу је се да ли је по сло да вац про вео
кла си фи ка ци ју у скла ду са де фи ни са ном кла си фи ка ци јом
из При ло га 1 овог пра вил ни ка и об у хва та сље де ће: 

а) утвр ђи ва ње и ана ли за свих ре ле вант них фак то ра ко -
ји ути чу на кла си фи ка ци ју про сто ра угро же ног екс пло зив -
ном ат мос фе ром, 

б) пре глед и ана ли за кла си фи ка ци је про сто ра угро же -
ног екс пло зив ном ат мос фе ром и по ре ђе ње про јек то ва них
зо на опа сно сти са зо на ма са др жа ним у стан дар ди ма и ва -
же ћим про пи си ма у овој обла сти, а пре ма ста њу тех ни ке, 

в) про вје ру из во ра ис пу шта ња (про ра чун кон цен тра ци -
је екс пло зив не смје ше) и

г) про вје ру ефи ка сно сти вен ти ла ци је, ели ми на ци је ста -
тич ког елек три ци те та и ели ми на ци је ути ца ја не јо ни зи ра ју -
ћих зра че ња, као и ка тод не за шти те у про сто ру угро же ном
екс пло зив ном ат мос фе ром и слич но. 

Члан 32.

(1) Пе ри о дич ни пре гле ди и ис пи ти ва ња опре ме и сред -
ста ва за рад и усло ва рад не сре ди не угро же не екс пло зив -
ном ат мос фе ром оба вљају се нај ма ње јед ном у три го ди не
и на кон ин ста ли ра ња но во на ба вље не, сер ви си ра не или по -
пра вље не опре ме, уре ђа ја и ин ста ла ци ја, ако дру га чи је ни -
је де фи ни са но ва же ћим про пи си ма, стан дар ди ма или тех -
нич ком спе ци фи ка ци ја ма про из во ђа ча опре ме и сред ста ва
за рад у про сто ру угро же ном екс пло зив ном ат мос фе ром.

(2) Рок од три го ди не мо же би ти и кра ћи ако се опре ма
и сред ства за рад на ла зе у агре сив ној ат мос фе ри ко ја бит -
но ути че на по сто ја ност кон струк тив них, про јек то ва них
или про пи са них свој ста ва, али рок не мо же би ти кра ћи од
го ди ну да на.

(3) Рок пе ри о дич них пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме и
сред ста ва за рад и усло ва рад не сре ди не угро же не екс пло -

зив ном ат мос фе ром по сло да вац мо ра де фи ни са ти у ак ту о
про цје ни ри зи ка.

Члан 33. 

(1) О из вр ше ном пре гле ду и ис пи ти ва њу опре ме и
сред ста ва за рад и усло ва рад не сре ди не угро же не екс пло -
зив ном ат мос фе ром ли цен ци ра на прав на ли ца из да ју
струч ни на лаз, ко ји мо ра да са др жи све ре ле вант не пре гле -
де о утвр ђе ном ствар ном ста њу за про ти век спло зив ну за -
шти ту.

(2) Струч ни на лаз из ста ва 1. овог чла на са др жи и по -
дат ке о: 

а) кла си фи ка ци ји про сто ра угро же ног екс пло зив ном
ат мос фе ром,

б) елек трич ној и не е лек трич ној опре ми, уре ђа ји ма и
ин ста ла ци ја ма, 

в) оста лим узроч ни ци ма па ље ња, као што су лу та ју ће
елек трич не стру је, ка тод ну ко ро зив ну за шти ту, ста тич ки
елек три ци тет, ат мос фер ска пра жње ња, не јо ни зи ра ју ћа зра -
че ња, ул тра звук, ин дук ци ју, за па љи ве пра ши не, укљу чу ју -
ћи са мо па ље ње ти ња њем, ег зо терм не ре ак ци је и слич но,

г) одр жа ва њу, ру ко ва њу, чу ва њу и чи шће њу опре ме,
уре ђа ја и ин ста ла ци је у упо тре би и

д) оспо со бље но сти рад ни ка за без бје дан и здрав рад у
про сто ру угро же ној екс пло зив ном ат мос фе ром.

(3) Уз струч ни на лаз оба ве зно се при ла же овје ре на ко -
пи ја ли цен це прав ног ли ца и од го вор ног ли ца ко је је пот -
пи са ло струч ни на лаз.

Члан 34.

(1) За по стро је ња ко ја су из гра ђе на и пу ште на у рад
при је сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре гле ди и ис пи -
ти ва ња сред ста ва за рад и ис пи ти ва ња усло ва рад не сре ди -
не у про сто ри ма угро же ним екс пло зив ном ат мос фе ром
оба вља ју се у скла ду са утвр ђе ном кла си фи ка ци јом про -
сто ра угро же ног екс пло зив ном ат мос фе ром и про пи си ма и
стан дар ди ма ко ји су би ли на сна зи ка да је по стро је ње про -
јек то ва но, од но сно пу ште но у рад.

(2) По сло дав ци су ду жни да сво је по сло ва ње ускла де
са од ред ба ма овог пра вил ни ка и обез би је де ела бо рат зо на
опа сно сти и дру ге про пи са не до ку мен те у ро ку од го ди ну
да на од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 35.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске“.

Број: 16-04/3-170-163/2011
12. ју ла 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Пе тар Ђо кић, с.р.
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– 9�	� �������2	 ���� �� ����	��	 ����	� ���������	 +�7� 
��� � �
���� �	������� ��� �	
��, +���+	���- ��+�����	 250 ++ - 

250 ++. 
 
 

������ 4 
O���� ���!&��&� "4M� �' 4&!4�' !� 4�O��� 3�4��F'"�3O49�F!' 9�G���' !� ��&% 

1. E�	
��	� ���	 ��	������ 
4��	�	 ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 �	 ��������+ 

������ 
��:������� 

����+��� 
EN 60079-10-1:2009 
 
 

'���������� 	�+��:��� –  
&�� 10-1: "�	��:��	���	 ��	���- 
�������	  – '������,�� ���6	�� �	 
����������� �	��� 	�+��:��� 
'���������� �	��� 	�+��:���  

Explosive atmospheres - Part 10-1: 
Classification of areas – Explosive 
gas atmospheres (IEC 60079-10-
1:2008) 

- 

EN  60079-10-2:2009 
 

'���������� 	�+��:��� –  
&�� 10-2: "�	��:��	���	 �������	 � 
����+	 �� +�7� ���	���� ����������	 
	�+��:��	 – '���������� 	�+��:����� 
��	���� 

Explosive atmospheres - 
Part 10-2: Classification of 
areas – Combustible dust 
atmospheres (IEC 60079-10-2 : 
2009) 

- 

IEC 60050-426:2008   ��6��	����� ���������-��,�� ���,��� 
–   
&�� 426: '������,�� ���6	�� �	 
����������� 	�+��:��� 

International Electrotechnical 
Vocabulary –  
Part 426: Equipment for explosive 
atmospheres  

- 

BAS EN 1127 – 1:2009 
  
 
 
 

'���������� 	�+��:��� –����,	�	2	  
���������� � �	����	 – &�� 1: 4������ 
�������� � +����������	  

Explosive atmospheres - 
Explosion prevention and 
protection –  
Part 1: Basic 
concepts and methodology 

EN 1127- 
1:2007 

BAS CLC/TR 
50404:2008 
 
 

'��������	���	 – 3�	���,�	 �������	 
�	 ��
���	�	2� ��	������ �� ��	��,��� 
������������	 

Electrostatics – Code of practice for 
the avoidance 
of hazards due to static 
electricity 

CLC/TR 
50404 
 

BAS CEN/TR 
15281:2008 

%���	 �	 ���
��	2� ���������� 
�������	����+ 

Guidance on inerting for the 
prevention of explosions  

CEN/TR 15281 

 
2. ����	�	����	 ����+	 

4��	�	 ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 �	 ��������+ 
������ 

��:������� 
����+��� 

EN 60079-14:2008 '���������	 	�+��:��	 –  
&��14:  
3��������	2� �������,��- 
����	�	���	, ��
�� � +���	7	  

Explosive atmospheres – 
Part 14: Electrical installations 
design, selection and erection (IEC 
60079-14: 2007) 

- 

EN 60079-30-2:2007 '���������� 	�+��:��� –  
&�� 30-2: '��������-��,�	 ��������� 
��	� ����	2	 – 3���	�	 �	 ������
� �	 
���������	2�, +���	7� � ���7	�	2�  

Explosive atmospheres - 
Part 30-2: Electrical 
resistance trace heating - 
Application guide for design, 
installation and 
maintenance (IEC 60079-30-2:2007) 

- 
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EN 50050:2006 '������,�� 	�	�	�� �	 ��������	��� 
����������� 	�+��:��� – 
'��������	��,�	 ��,�	 ����+	 �	 
���������	��,�� 
����	2� 

Electrical apparatus for 
potentially explosive 
atmospheres - Electrostatic 
hand-held spraying 
equipment 

- 
 

EN 50176:1996 ����	�	���	 �	 	���+	���� ����+� �	 
���������	��,�� 
����	2�  �	�	���� 
��,����� 

Automatic electrostatic 
spraying installations for 
flammable liquid spraying 
material 

- 

EN 50177:2006 ����+	���	 ����+	 �	 
���������	��,�� 
����	2� �	 ������+ 
��	-�+ �	 �����	�� 

Automatic electrostatic 
spraying equipment for 
flammable coating powder 

- 
 

EN 50223:2001 ����+	���	 ����+	 �	 
���������	��,�� �	��� �	�	����- 
+	�����	�	  

Automatic electrostatic 
application equipment for 
flammable flock material 

- 
 

BAS EN 1127-1:2009 
 
 
 

'���������� 	�+��:��� –����,	�	2	  
���������� � �	����	 – &�� 1: 
4������ �������� � +����������	 

Explosive atmospheres –  
Explosion prevention and 
protection – Part 1: Basic 
concepts and methodology 

EN 1127- 1:2007 

BAS CLC/TR 50404:2008 
 
 

'��������	���	 – 3�	���,�	 �������	 
�	 ��
���	�	2� ��	������ �� ��	��,��� 
������������	 

Electrostatics – Code of practice for 
the avoidance 
of hazards due to static 
electricity 

CLC/TR 50404:2003 
 

 
3. 4���+	 �	 ���7	�	2� 

4��	�	 ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 �	 ��������+ 
������ 

��:������� 
����+��� 

EN 60079-17:2008 '���������	 	�+��:��	 – &�� 17: 
3������	2�, ���7	�	2� � 
���������� �������,�� ����	�	����  

Explosive atmospheres - Part 17: 
Electrical 
installations inspection and 
maintenance 

- 
 

BAS EN 1127-1:2009 
 
 
  

'���������� 	�+��:��� –
����,	�	2	  ���������� � �	����	 – 
&�� 1: 4������ �������� � 
+����������	 

Explosive atmospheres - Explosion 
prevention and 
protection - Part 1: Basic 
concepts and methodology 

EN 1127-1:2007 
 

BAS CLC/TR 50404:2008 
 
 

'��������	���	 – 3�	���,�	 
�������	 �	 ��
���	�	2� ��	������ 
�� ��	��,��� ������������	 

Electrostatics - Code of 
practice for the avoidance 
of hazards due to static 
electricity 

CLC/TR 
50404:2003 

 
4. 3������ � ����	��	 ����+� 

4��	�	 ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 �	 ��������+ 
������ 

��:������� ����+��� 

BAS EN 60079-0:2009 '������,�� ���6	�� �	 ����������� 
�	��� 	�+��:��� – &�� 0: 4���� 
�	-����� 

Electrical apparatus for explosive 
gas atmospheres - Part 0: General 
requirements 

EN 60079-0:2008 

IEC 60079-19:2008 '���������� 	�+��:��� – &��19:  
4���+	 �	 ����	���, ��+��� � 
�
�	��	2� 

Explosive atmospheres - 
Part 19: Equipment repair, 
overhaul and reclamation 
(IEC 60079-19:2006) 

- 

BAS EN 1127-1:2009 
 
 

'���������� 	�+��:��� –����,	�	2	  
���������� � �	����	 – &�� 1: 
4������ �������� � +����������	 

Explosive atmospheres –Explosion 
prevention and protection – Part 1: 
Basic conceptts and methodology 

EN 1127-1:2007 

 
5. !��������,�� ������ �	��2	 

4��	�	 ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 !	���� ��	��	��	 �	 ��������+ 
������ 

��:������� ����+��� 

BAS EN 13463-1: 2010 !��������,�	 ����+	 �	 
��������	��� ����������� 	�+��:��� 
– &�� 1: 4������ +����� � �	-����� 

Non-electrical equipment for 
potentially explosive atmospheres - 
Part 1: Basic method and 
requirements 

EN 13463-1:2008 

BAS EN 1127-1:2009 
 
 
 

'���������� 	�+��:��� –����,	�	2	  
���������� � �	����	 – &�� 1: 
4������ �������� � +����������	 

Explosive atmospheres - 
Explosion prevention and 
protection - Part 1: Basic 
concepts and methodology 

EN 1127-1:2007 
 

BAS CLC/TR 50404:2008 
 
 

'��������	���	 – 3�	���,�	 
�������	 �	 ��
���	�	2� ��	������ �� 
��	��,��� ������������	 

Electrostatics - Code of 
practice for the avoidance 
of hazards due to static 
electricity 

CLC/TR50404:2003 
 

 
 
 




