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На осно ву чла на 82. ста в 2. тач ка 2. За ко на о про ме ту
екс пло зив них ма те ри ја за па љи вих теч но сти и га со ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 16/96, 110/03,
67/05 и 1/08), чла на 69. ст. 1. и 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 ин ду стри је, енер ге -
ти ке и ру дар ства  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

O ИЗ ГРАД ЊИ ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ЗА ПА ЉИ ВЕ 
ТЕЧ НО СТИ И О СКЛА ДИ ШТЕ ЊУ И ПРЕ ТА КА ЊУ 

ЗА ПА ЉИ ВИХ ТЕЧ НО СТИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се тех нич ки и си гур но -

сни усло ви из град ње по стро је ња за за па љи ве теч но сти,
скла ди ште њу и пре та ка њу за па љи вих теч но сти, те мје ре
за шти те од из би ја ња и ши ре ња по жа ра. 

Члан 2.
Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овом пра вил ни ку по сје ду ју

сље де ћа зна че ња:
а) за па љи ве теч но сти су теч но сти или смје се теч но сти

ко је на тем пе ра ту ри од 50 °C по сје ду ју пар ни при ти сак ма -
њи од 300 kPa (3 ba ra) и тач ку па ље ња ни жу од 100 °C,

б) не ста бил не теч но сти су теч но сти ко је у чи стом ста -
њу као фи нал ни про из во ди или због тран спор та мо гу да
по ли ме ри зи ра ју, рас па да ју се, кон ден зу ју или да по ста ну
са мо ре ак тив не по тре са њем или про мје ном при ти ска и
тем пе ра ту ре,

в) теч но сти са ка рак те ри сти ком из ба ци ва ња (пре ки -
пље ња) су теч но сти ко је при ли ком го ре ња у ре зер во а ру
ства ра ју то плот ни та лас ко ји се ши ри пре ма дну ре зер во -
ара, усљед че га при сут на во да про кљу ча и из ба цу је теч -
ност из ре зер во а ра,

г) тем пе ра ту ра за па љи во сти је нај ни жа тем пе ра ту ра на
ко јој се из над по вр ши не теч но сти на ла зи то ли ко па ре да у
до ди ру са ва зду хом ства ра за па љи ву смје су, а од ре ђу је се
пре ма од го ва ра ју ћим стан дар ди ма, 

д) по стро је ње за за па љи ве теч но сти са сто ји се од ре -
зер во а ра или дру гих за тво ре них по су да, уре ђа ја за пре та -
ка ње или дру гих уре ђа ја, ко ји чи не тех но ло шку цје ли ну,

ђ) скла ди ште ње за па љи вих теч но сти је сва ко трај но
или при вре ме но др жа ње ових теч но сти у ре зер во а ри ма
или за тво ре ним по су да ма (бо це, кан те и бу рад) при ли ком
про из вод ње (скла ди шта про из во ђа ча), ди стри бу ци је (скла -
ди шта ди стри бу те ра) и по тро шње (скла ди шта по тро ша ча),

е) отво ре ни пла мен је пла мен ко ји се ства ра у по крет -
ним или не по крет ним уре ђа ји ма са го ри је ва њем чвр стих,
теч них или га со ви тих го ри ва, као и уси ја ва њем елек трич -
них про вод ни ка на мје сти ма ко ја ни су изо ло ва на од не по -
сред них спољ них ути ца ја,

ж) зо на опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра је
под руч је на ко ме по сто ји мо гућ ност ства ра ња за па љи ве
или екс пло зив не смје се па ре теч но сти са ва зду хом та ко да
мо же до ћи до са го ри је ва ња,

з) ат мос фер ски ре зер во ар је ре зер во ар чи ји је рад ни
при ти сак јед нак ат мос фер ском при ти ску и не пре ла зи ври -
јед ност 0,5 barа нат при ти ска,

и) ре зер во ар ни ског при ти ска је ре зер во ар чи ји је рад -
ни при ти сак нај ма ње 0,5 barа нат при ти ска,

ј) по су да под при ти ском је по су да или ре зер во ар чи ји је
рад ни при ти сак ве ћи од 0,5 ba ra нат при ти ска,

к) не ло мљи ви ре зер во ар је ре зер во ар ко ји при ускла ди -
шта ва њу, тран спор ту и ру ко ва њу оста је не про пу сан под
уоби ча је ним ме ха нич ким ути ца ји ма,

л) ло мљи ви ре зер во ар је ре зер во ар из ра ђен од ло мљи -
вог ма те ри ја ла, као што су ке ра ми ка, ста кло и дру ги сли -
чан ма те ри јал,

љ) опре ма ре зер во а ра је сва она опре ма ко ја је не по -
сред но угра ђе на у ре зер во ар и на ре зер во а ру и ко ја са ре -
зер во а ром чи ни функ ци о нал ну цје ли ну,

м) за др жа чи пла ме на су на пра ве ко је шти те ре зер во ар
од про до ра пла ме на у ње го ву уну тра шњост,

н) бо ца за за па љи ве теч но сти је пре но си ва за тво ре на
по су да чи ја за пре ми на ни је ве ћа од 5 l,

њ) кан та за за па љи ве теч но сти је пре но си ва за тво ре на
по су да из ра ђе на од че лич ног ли ма или дру гог од го ва ра ју -
ћег ма те ри ја ла ре зи стент ног на теч ност ко ја се у њој на ла -
зи, а чи ја за пре ми на ни је ве ћа од 50 l,

о) бу ре за за па љи ве теч но сти је пре но си ва за тво ре на
по су да ваљ ка стог об ли ка из ра ђе на од ма те ри ја ла на ве де ног
у тач ки њ) овог чла на, чи ја за пре ми на ни је ве ћа од 250 l,

п) пре та ка ли ште је по себ но од ре ђе но мје сто опре мље -
но уре ђа ји ма трај но по ста вље ним за при кљу чи ва ње тран -
спорт них ци стер ни или тан ке ра, ра ди пре та ка ња за па љи -
вих теч но сти,
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р) под пре та ка њем за па љи вих теч но сти под ра зу ми је ва
се пре та ка ње за па љи вих теч но сти из ре зер во а ра у тран -
спорт не ци стер не (ауто-ци стер не, ва гон-ци стер не, тан ке ре
и слич но) и за тво ре не по су де или обр ну то,

с) цер ти фи ко ван ре зер во ар (уса гла шен, одо брен), уре -
ђај или опре ма је сва ки ре зер во ар, уре ђај или опре ма ко ји
има до ку мент о уса гла ше но сти са за хтје ви ма де фи ни са ним
у ва же ћим про пи си ма и од го ва ра ју ћим стан дар ди ма из да -
тим од акре ди то ва не или овлашће не до ма ће уста но ве за
оцјењивањe уса гла ше но сти,

т) над ле жна ин спек циј ска кон тро ла ко ју спро во ди Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, 

ћ) оду шни си стем ре зер во а ра са сто ји се од оду шног
цје во во да фик сно спо је ног са ре зер во а ром из над мак си -
мал ног ни воа за па љи ве теч но сти, за др жа ча пла ме на и оду -
шног вен ти ла,

у) си сте ми по вра та па ра су за тво ре ни си сте ми ко ји
омо гу ћа ва ју по врат па ра у ре зер во ар ауто-ци стер не при ли -
ком пу ње ња ре зер во а ра на ста ни ци за снабдиjевање го ри -
вом мо тор них во зи ла, односно у ре зер во ар ауто-ци стер не
при ли ком пу ње ња во зи ла теч ним го ри ви ма и

ф) про ти век спло зив на из вед ба (Ex из вед ба) је из вед ба
елек трич них и не лек трич них уре ђа ја, опре ме, ин ста ла ци ја
и ала та на ми је ње них за упо тре бу у зо на ма опа сно сти, ко ји
има ју до ку мент о уса гла ше но сти из дат од стра не акре ди то -
ва не или овлашће не до ма ће уста но ве за оцје њи ва ње уса -
гла ше но сти.

Члан 3.
Од ред бе овог пра вил ни ка не од но се се на скла ди ште ње

и пре та ка ње:
a) про ду ка та и по лу про ду ка та од шпи ри ту са до би је них

де сти ла ци јом, ко ји са др же ма ње од 82% ал ко хо ла, а упо -
тре бља ва ју се у до ма ћин ству и ко зме ти ци,

в) ор ган ских пе рок си да и њи хо вих рас тво ра,
г) уља за ло же ње код по тро ша ча,
д) за па љи вих теч но сти ко је се упо тре бља ва ју у ру дар -

ству и за вој не по тре бе, 
ђ) рас тво ра и хо мо ге них смје са у не ло мљи ве ре зер во а -

ре чи ја је тач ка за па љи во сти 23 °C или ве ћа, из ко јих се у
нор мал ним усло ви ма не одва ја ју за па љи ве теч но сти, а ко је
пре ма ве ри фи ко ва ном ви ско зи ме тру по сје ду ју сље де ће
ври је ме ис ти ца ња:

1) нај ма ње 90 се кун ди,
2) нај ма ње 60 до 90 се кун ди, ако не са др же ви ше од

60% за па љи вих теч но сти и
3) нај ма ње 25 до 60 се кун ди, ако не са др же ви ше од

20% за па љи вих теч но сти.

Члан 4.
Ре зер во а ри, уре ђа ји, ин ста ла ци је и објек ти уну тар по -

стро је ња за за па љи ве теч но сти су за шти ће ни од ста тич ког
елек три ци те та и има ју гро мо бран ску за шти ту у скла ду са
про пи си ма ко ји уре ђу је ову област.

Члан 5.
За ли ца за по сле на на скла ди ште њу и пре та ка њу за па -

љи вих теч но сти оба ве зно се спро во ди обу ка за пра вил но
ру ко ва ње уре ђа ји ма и сред стви ма за га ше ње по жа ра.

Члан 6.
Из град ња по стро је ња за за па љи ве теч но сти и скла ди -

ште ње и пре та ка ње за па љи вих теч но сти чи ја је тач ка за па -
љи во сти ис под 100 °C вр ши се на на чин од ре ђен овим пра -
вил ни ком. 

1. Гру пе за па љи вих теч но сти

Члан 7.
(1) За па љи ве теч но сти, у сми слу овог пра вил ни ка, ди је -

ле се пре ма тем пе ра ту ри за па љи во сти у три основ не гру пе:
а) I гру па - теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во сти

ис под 38 °C,

б) II гру па - теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во сти
од 38 °C до 60 °C и

в) III гру па - теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во сти
од 60 °C до 100 °C.

(2) Теч но сти из I гру пе ди је ле се на три под гру пе:
а) I1 под гру па - теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во -

сти ис под 23 °C, а тем пе ра ту ра кљу ча ња ис под 38 °C,
б) I2 под гру па - теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во -

сти ис под 23 °C, а тем пе ра ту ра кљу ча ња пре ко 38 °C и
в) I3 под гру па - теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во -

сти од 23 °C до 38 °C.

Члан 8.
(1) При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет -

ни ци (у да љем тек сту: ко ри сни ци) оба ве зни су да по сје ду -
ју атест о тем пе ра ту ри за па љи во сти теч но сти ускла ди ште -
них у њи хо вим по стро је њи ма из дат од про из во ђа ча, одно-
сно ис по ру чи о ца.

(2) Ако ко ри сник по стро је ња не ста ви на увид атест о
тем пе ра ту ри за па љи во сти ускла ди ште не теч но сти, при ли -
ком ин спек циј ског пре гле да, ин спек тор за за шти ту од по жа -
ра ће на ло жи ти спро во ђе ње мје ра без бјед но сти од ре ђе них
за теч но сти из чла на 7. став 2. тач ка а) овог пра вил ни ка.

2. Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра

Члан 9.
Про стор на ко ме се вр ши скла ди ште ње или пре та ка ње

за па љи вих теч но сти, за ви сно од сте пе на опа сно сти од
изби ја ња и ши ре ња по жа ра, ди је ли се на три зо не:

а) зо ну нај ве ће опа сно сти (зо на I),
б) зо ну по ве ћа не опа сно сти (зо на II) и
в) зо ну опа сно сти (зо на III).

Члан 10.
(1) У зо на ма опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра

из чла на 9. овог пра вил ни ка не мо гу се на ла зи ти ма те ри је
и уре ђа ји ко ји мо гу про у зро ко ва ти по жар или омо гу ћи ти
ње го во ши ре ње.

(2) У зо на ма опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра
за бра ње но је:

а) др жа ње отво ре ног пла ме на,
б) рад са отво ре ним пла ме ном и ужа ре ним пред ме ти ма

(за ва ри ва ње и слич но),
в) пу ше ње,
г) упо тре ба ло ко мо ти ва ко је по сје ду ју ва тре но ло жи -

ште,
д) рад са ала том ко ји вар ни чи и
ђ) по ста вља ње над зем них елек трич них во до ва без

обзи ра на на пон.
(3) У зо на ма опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра

на вид ним мје сти ма мо ра ју се по ста ви ти нат пи си ко ји ма се
упо зо ра ва на за бра не из ста ва 2. овог чла на.

(4) При вр ше њу ра до ва у зо на ма, из у зев ре дов ног те ку -
ћег одр жа ва ња, ко ри сник по стро је ња оба ве зан је да пре ду -
зме про пи са не си гур но сне мје ре.

Члан 11.
(1) Елек трич на ин ста ла ци ја у зо на ма опа сно сти од

изби ја ња и ши ре ња по жа ра из ве де на је у скла ду са од го ва -
ра ју ћим про пи си ма и стан дар ди ма ко ји уре ђу ју по ста вља -
ње и упо тре бу елек трич них ин ста ла ци ја на над зем ним мје -
сти ма угро же ним од екс пло зив них смје са. 

(2) Во зи ла ко ја по сје ду ју мо тор са уну тра шњим са го -
ри је ва њем мо гу се упо тре бља ва ти на пре та ка ли шту са мо
ако на из дув ним ци је ви ма по сје ду ју хва тач вар ни ца у “Ex
из вед би”.

II - РЕ ЗЕР ВО А РИ ЗА ЗА ПА ЉИ ВЕ ТЕЧ НО СТИ

Члан 12.
(1) Ре зер во ар за за па љи ве теч но сти је цер ти фи ко ван.
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(2) Ре зер во ар мо ра на вид ном мје сту има ти сље де ће
озна ке:

а) на зив про из во ђа ча,
б) фа брич ки број,
в) го ди ну из ра де,
г) но ми нал ну и ствар ну за пре ми ну,
д) мак си мал ни рад ни и ис пит ни при ти сак,
ђ) вр сту теч но сти и гру пу за па љи во сти и
е) озна ку ва же ћег стан дар да или цер ти фи ка та.

Члан 13.
Ре зер во ар мо же би ти над зем ни и под зем ни.

Члан 14.
(1) По су да под при ти ском мо же се ко ри сти ти као

атмосфер ски ре зер во ар или као ре зер во ар ни ског при ти ска.
(2) По су да под при ти ском ис пу ња ва усло ве про пи са ко -

ји де фи ни шу тех нич ке нор ма ти ве за ста бил не по су де под
при ти ском и на чин из ра де и упо тре бе по крет них за тво ре -
них су до ва за ком при ми ра не, теч не и под при ти ском за тво -
ре не га со ве.

Члан 15.
На ре зер во а ри ма ко ји су за ва ре ни за бра ње но је вр ши ти

ме ха нич ко зап ти ва ње пу ко ти на, из у зев пу ко ти на на кро ву
над зем них ре зер во а ра.

Члан 16.
(1) Ре зер во ар и ње го ви цје во во ди за шти ће ни су од ко -

ро зи је за ври је ме ко је је про јек том од ре ђе но као ви јек тра -
ја ња ре зер во а ра. 

(2) За шти та од ко ро зи је из ста ва 1. овог чла на обез бје -
ђу је се пре ма јед ној од сље де ћих ме то да:

а) упо тре бом за штит них омо та ча или тра ка,
б) ка тод ном за шти том,
в) ма те ри ја ли ма ре зи стент ним на ко ро зи ју и
г) ан ти ко ро зив ним бо ја ма или пре ма зи ма, ако је у пи -

та њу над зем ни ре зер во ар.
1. Над зем ни ре зер во а ри за за па љи ве теч но сти

Члан 17.
(1) Над зем ни ре зер во ар је не по крет ни и не про пу сни

суд, по ста вљен, односно из гра ђен на по вр ши ни зе мље, за
смје штај за па љи вих теч но сти.

(2) Над зем ни ре зер во ар у по гле ду сво је кон струк ци је
мо же би ти са:

а) чвр стим кро вом,
б) осла бље ним спо јем из ме ђу кров ног ли ма и пла шта,
в) пли ва ју ћим кро вом,
г) си гур но сним оду шним вен ти лом ко ји не до пу шта

при ти сак ве ћи од 0,17 barа и
д) си гур но сним вен ти лом ко ји до пу шта при ти сак ве ћи

од 0,17 barа.
(3) Над зем ни ре зер во ар ко ји по ред уну тра шњег пли ва -

ју ћег кро ва има и чвр сти кров, са од го ва ра ју ћом вен ти ла -
ци јом из ме ђу чвр стог и пли ва ју ћег кро ва, сма тра се као ре -
зер во ар са пли ва ју ћим кро вом.

Члан 18.
(1) Над зем ни ре зер во ар, за ви сно од рад ног при ти ска,

мо же би ти:
а) ат мос фер ски,
б) ни ског при ти ска и
в) по су да под при ти ском.
(2) Ре зер во ар ни ског при ти ска мо же се ко ри сти ти и као

ат мос фер ски ре зер во ар.

Члан 19.
(1) Над зем ни ре зер во ар и при кључ ци мо ра ју при је упо -

тре бе би ти пре гле да ни и ис пи та ни од над ле жне ин спек ци -

је (ис пи ти ва ње не про пу сно сти, ренд ген ско ис пи ти ва ње ва -
ро ва, мје ре ње до зво ље них од сту па ња од ко нич но сти и вер -
ти кал но сти пла шта, сли је га ње те ре на и дру го), о че му се
са ста вља за пи сник, ко ји се чу ва као трај ни до ку мент.

(2) Ис пи ти ва ње не про пу сно сти ат мос фер ског ре зер во -
а ра и ре зер во а ра ни ског при ти ска вр ши се мје ре њем хи -
дро стат ског при ти ска или при ти ска инерт ног га са, при че -
му нај ма њи ис пит ни при ти сак у ат мос фер ском ре зер во а ру
мо ра из но си ти 0,5 barа за ври је ме од три ча са, а нај ма њи
ис пит ни при ти сак у ре зер во а ру ни ског при ти ска 1 bar за
ври је ме од шест ча со ва.

1.1. Зо не опа сно  сти од из би ја  ња и ши ре ња по -
жа ра за  над  зем не ре  зер во а  ре

Члан 20.
(1) Зо на I об у хва та уну тра шњост над зем ног ре зер во а ра.
(2) Зо на II об у хва та:
а) про стор уну тар за штит ног ба зе на ре зер во а ра до 1 m

ви си не из над гор ње иви це ње го вог зи да или на си па,
б) ва зду шни про стор из над кро ва ре зер во а ра ви си не 3

m, мје ре но од нај и сту ре ни јег ди је ла кро ва, укљу чу ју ћи ар -
ма ту ру и пр сте на сти про стор око ре зер во а ра ши ри не 3 m,
мје ре но од пла шта ре зер во а ра - ако је ре зер во ар са чвр стим
кро вом или са осла бље ним спо јем из ме ђу кров ног ли ца и
пла шта,

в) ва зду шни про стор из над гор ње иви це пла шта ре зер -
во а ра ви си не 1 m, ци је ли про стор уну тар пла шта ре зер во -
а ра из над пли ва ју ћег кро ва, као и пр сте на сти про стор око
ре зер во а ра ши ри не 3 m, мје ре но од пла шта ако је ре зер во -
ар са пли ва ју ћим кро вом и

г) ва зду шни про стор ши ри не 3 m, мје ре но од пла шта
ре зер во а ра, ако је ре зер во ар у хо ри зон тал ном по ло жа ју.

(3) Зо на III об у хва та про стор из над окол ног те ре на ши -
ри не 10 m од зо не II, мје ре но хо ри зон тал но и ви си не 1 m,
мје ре но од тла.

1.2. Ло ка ци ја  и по  ста вља ње

Члан 21.
(1) Над зем ни ре зер во а ри, за ви сно од њи хо ве кон струк -

ци је, вр сте теч но сти ко ја се у њи ма скла ди шти и си сте ма
за шти те од по жа ра, мо ра ју се ло ци ра ти у скла ду са усло ви -
ма од ре ђе ним у та бе лама бр. 1. и 2, ко је се на ла зе у при ло -
гу овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

(2) При од ре ђи ва њу ло ка ци је над зем них ре зер во а ра
узи ма се оно од сто ја ње из та бе ла бр. 1. и 2. ко је је ве ће.

(3) Од сто ја ње из ста ва 2. овог чла на мје ри се хо ри зон -
тал но у свим прав ци ма од га ба ри та ре зер во а ра до га ба ри -
та објек та.

(4) Од сто ја ња А1 из Та бе ле број 1. мо гу код ре зер во а ра
без си сте ма за шти те би ти сма ње на до 30%, ако је ис пу њен
је дан од сље де ћих усло ва:

а) да зид објек та не ма отвор пре ма ре зер во а ру и да има
ва тро от пор ност пред ви ђе ну за нај ма ње че ти ри ча са,

б) да на објек ту ко ји мо же угро зи ти по жар на ре зер во -
а ру по сто ји си стем за хла ђе ње и

в) да се из ме ђу ре зер во а ра и јав ног пу та или објек та
по ста ви за штит ни зид чи ја је ва тро от пор ност пред ви ђе на
за нај ма ње че ти ри ча са.

(5) Од сто ја ње из ме ђу два ре зер во а ра не мо же би ти ма -
ње од 1/3 зби ра њи хо вих преч ни ка, а ако је преч ник јед ног
ре зер во а ра ма њи од по ло ви не преч ни ка су сјед ног ре зер во -
а ра, од сто ја ње не мо же би ти ма ње од 1/2 преч ни ка ве ћег
ре зер во а ра.

(6) Од сто ја ње из ме ђу два ре зер во а ра за скла ди ште ње
не ста бил них теч но сти не мо же би ти ма ње од по ло ви не
зби ра њи хо вих преч ни ка.

(7) Од сто ја ње из ме ђу два ре зер во а ра чи ја је укуп на за -
пре ми на до 300 m³ не мо же би ти ма ње од 1 m.

(8) Од сто ја ње из ме ђу два ре зер во а ра за скла ди ште ње
теч но сти са ка рак те ри сти ком из ба ци ва ња чи ја је за пре ми -
на до 500 m³ не мо же би ти ма ње од 1 m.
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Члан 22.
Од ред бе чла на 21. ст. 5. и 6. овог пра вил ни ка мо гу се

при мје њи ва ти и на ре зер во а ре дру гих об ли ка, с тим да се
при из ра чу на ва њу од сто ја ња из ме ђу ре зер во а ра као осно в
узи ма преч ник за пре ми не ци лин дрич ног ре зер во а ра чи ја
се уда ље ност из ра чу на ва и ви си не:

а) 10 m за ре зер во а ре за пре ми не до 1.000 m³,
б) 13 m за ре зер во а ре за пре ми не пре ко 1.000 до 5.000

m³ и
в) 15 m за ре зер во а ре за пре ми не пре ко 5.000 m³.

Члан 23.
(1) Над зем ни ре зер во а ри по ста вља ју се нај ви ше у два

ре да.
(2) За бра ње но је ло ци ра ње под зем них и над зем них ре -

зер во а ра у се и змич ки не ста бил ним под руч ји ма или у за -
хва ту по плав ног та ла са, из у зев ако је за пред мет но под руч -
је до не сен до ку мент за спро во ђе ње про стор ног уре ђе ња
или про стор ни план под руч ја по себ не на мје не ко јим је
пред ви ђе но ло ци ра ње ре зер во а ра, а на осно ву ана ли зе и
оцје не ста ња с об зи ром на ге о ло шке ка рак те ри сти ке зе -
мљи шта об у хва та ју ћи: ге о ло ги ју, хи дро ге о ло ги ју, ин же -
њер ску ге о ло ги ју, се и змич ност, ми не рал не си ро ви не и
под зем не во де, у скла ду са по себ ним про пи сом о са др жа -
ју, на чи ну из ра де и до но ше ња до ку ме на та про стор ног уре -
ђе ња. 

(3) Ако се ре зер во а ри ло ци ра ју у се и змич ки не ста бил -
ним под руч ји ма или у за хва ту по плав ног та ла са, про јек ту ју
се и из во де у скла ду са по себ ним про пи си ма и стан дар ди ма
о си гур но сти та квих обје ка та и за шти ти жи вот не сре ди не.

1.2. Кон струк ци ја

Члан 24.
Кон струк ци ја над зем них ме тал них ре зер во а ра је у

скла ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма о че лич ним кон струк -
ци ја ма.

Члан 25.
Ме тал ни над зем ни ре зер во а ри мо гу би ти за ва ре ни, за -

ки ва ни, ле мље ни, спо је ни за врт њи ма или ком би но ва не
изра де.

Члан 26.
(1) Пли ва ју ћи кров над зем них ре зер во а ра оба ве зно је

не про пу сан и из гра ђен та ко да се мо же кре та ти на го ре и
на до ље, а да при том не до ђе до окре та ња или ис кли зну ћа
из ле жи шта, као и да се ње го ва спо соб ност кре та ња не
ума њу је усљед соп стве не те жи не, односно те жи не ат мос -
фер ског та ло га на ку пље ног на ње му.

(2) Ре зер во ар са пли ва ју ћим кро вом има спој за од во ђе -
ње ста тич ког елек три ци те та, по ста вљен из ме ђу пли ва ју ћег
кро ва и пла шта ре зер во а ра та ко да не ума њу је по кре тљи -
вост пли ва ју ћег кро ва, а да је за шти ћен од оште ће ња.

Члан 27.
(1) Плашт над зем ног ре зер во а ра је не про пу стан и по -

сто јан у од но су на ускла ди ште не теч но сти и њи хо ве па ре
у ре зер во а ру и из гра ђен од ма те ри ја ла от пор ног на ме ха -
нич ка и тер мич ка на пре за ња, и на хе миј ска деј ства, ко ја се
мо гу по ја ви ти при ли ком упо тре бе ре зер во а ра. 

(2) За из град њу пла шта из ста ва 1. овог чла на упо тре -
бља ва се че лик или дру ги ма те ри јал ко ји је по сто јан на деј -
ство ускла ди ште не теч но сти.

(3) Ако су бе тон ски ре зер во а ри нео бло же ни, у њи ма се
мо гу ускла ди шта ва ти са мо за па љи ве теч но сти чи ја је спе -
ци фич на те жи на ве ћа од 0,825 g/cm³.

Члан 28.
Те мељ над зем ног ре зер во а ра из во ди се та ко да оне мо -

гу ћи не рав но мјер но сли је га ње ре зер во а ра. 

Члан 29.
(1) Под ме та чи ре зер во а ра су од бе то на, опе ке или че ли -

ка за шти ће ног од деј ства ви со ких тем пе ра ту ра (ва тро от -

пор но сти пред ви ђе не за нај ма ње два ча са) и ко ро зи је, по -
ста вље ни на те мељ ре зер во а ра ра ди спре ча ва ња ње го вог
на ги ња ња или по мје ра ња. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на под ме та чи ре зер во -
а ра мо гу би ти и од др ве та, а по ста вља ју се хо ри зон тал но и
њи хо ва ви си на ни је ве ћа од 30 cm мје ре но од нај ни же тач -
ке ре зер во а ра.

(3) Под ме та чи ре зер во а ра су та кви да не до ђе до пре ко -
ра че ња до зво ље них оп те ре ће ња на под у пр том ди је лу пла -
шта ре зер во а ра.

1.3. За штит ни ба зе  ни и дре на жни си стем

Члан 30.
(1) Ра ди при хва та ња слу чај но ис пу ште них за па љи вих

теч но сти и ра ди за шти те окол ног зе мљи шта, во де них то ко -
ва, пу те ва и дру гих обје ка та, око ре зер во а ра се гра де за -
штит ни ба зе ни. 

(2) За пре ми на за штит ног ба зе на ко ји об у хва та са мо је -
дан ре зер во ар јед на ка је нај ве ћем до зво ље ном пу ње њу ре -
зер во а ра.

Члан 31.
(1) Ако за штит ни ба зен об у хва та ви ше од јед ног ре зер -

во а ра, ње го ва за пре ми на се до би ја кад се од укуп не за пре -
ми не свих ре зер во а ра од би ју за пре ми не ре зер во а ра ис под
ви си не на си па или зи да, не ра чу на ју ћи за пре ми ну нај ве ћег
ре зер во а ра.

(2) За пре ми на за штит ног ба зе на ко ји об у хва та ви ше од
јед ног ре зер во а ра не мо же би ти ма ња од за пре ми не теч но -
сти у нај ве ћем ре зер во а ру из у зев ако су у пи та њу теч но сти
из ста ва 3. овог чла на.

(3) За пре ми на за штит ног ба зе на ко ји об у хва та је дан
или ви ше ре зер во а ра ко ји са др же теч но сти са ка рак те ри -
сти ком из ба ци ва ња не мо же би ти ма ња од укуп не за пре ми -
не свих ре зер во а ра ко ји су об у хва ће ни ба зе ном.

(4) Ре зер во ар чи ја је за пре ми на ве ћа од 20.000 m³ смје -
шта ју се у по се бан за штит ни ба зен.

Члан 32.
(1) За штит ни ба зен у ко ме су смје ште на два или ви ше

ре зер во а ра са осла бље ним спо јем из ме ђу кров ног ли ма и
пла шта, односно ре зер во а ра са пли ва ју ћим кро вом у ко ји -
ма се ускла ди шта ва ју ста бил не теч но сти или си ро ва наф та
по ди је ље не пре град ним зи до ви ма и дре на жним ка на ли ма
та ко да сва ки ре зер во ар за пре ми не ве ће од 1.500 m³ или
гру па ре зер во а ра укуп не за пре ми не до 2.500 m³ бу де у јед -
ном пре гра ђе ном ди је лу, та ко да за пре ми на би ло ког ре зер -
во а ра од но сне гру пе не пре ла зи 1.500 m³.

(2) За штит ни ба зен у ко ме су смје ште на два или ви ше
ре зер во а ра за ускла ди шта ва ње ста бил них теч но сти, а на
ко ји се не од но се од ред бе из ста ва 1. овог чла на по ди је љен
је  пре град ним зи до ви ма и дре на жним ка на ли ма та ко да
сва ки ре зер во ар за пре ми не ве ће од 350 m³ или гру па ре зер -
во а ра укуп не за пре ми не до 500 m³ бу де у јед ном пре гра ђе -
ном ди је лу, та ко да за пре ми на би ло ког ре зер во а ра, од но -
сне гру пе не пре ла зи 350 m³.

(3) За штит ни ба зен у ко ме су смје ште на два или ви ше
ре зер во а ра за ускла ди шта ва ње не ста бил них теч но сти мо ра
из ме ђу сва ког ре зер во а ра, без об зи ра на кон струк ци ју и за -
пре ми ну, има ти пре град ни зид и дре на жне ка на ле.

Члан 33.
(1) Зи до ви и уну тра шња по вр ши на за штит ног ба зе на

гра де се од не про пу сног ма те ри ја ла и про јек то ва ни су та ко
да под не су пун хи дро ста тич ки при ти сак.

(2) Зи до ви за штит ног ба зе на не мо гу има ти отво ре,
изу зев за цје во во де, с тим да про стор из ме ђу зи до ва и цје -
во во да бу де зап ти вен ма те ри ја лом по сто ја ним на ви со ку
тем пе ра ту ру.

(3) Зи до ви за штит ног ба зе на уда ље ни су нај ма ње 10 m
од огра де скла ди шта.

(4) За ре зер во а ре за пре ми не до 10.000 m³, ви си на вањ -
ских зи до ва за штит ног ба зе на из но си 2 m, а ви си на пре -
град них зи до ва нај ма ње 40 cm до 75 cm мје ре но од дна ба -
зе на.
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(5) За ре зер во а ре за пре ми не пре ко 10.000 m³, ви си на
вањ ских зи до ва за штит ног ба зе на оба ве зно из но си пре ко 2
m, а ви си на пре град них зи до ва ви ше од 75 cm мје ре но од
дна ба зе на.

Члан 34.
(1) Дно за штит ног ба зе на мо ра се гра ди ти са на ги бом

нај ма ње 1% од ре зер во а ра пре ма зи до ви ма за штит ног ба -
зе на, ра ди од во ђе ња ат мос фер ског та ло га.

(2) Са ку пља ње ат мос фер ског та ло га у та ло жни ке, се па -
ра то ре или дру ге си гур но сне уре ђа је вр ши се не про пу сним
ка на ли ма ко ји мо гу би ти отво ре ни или пре кри ве ни ре шет ка -
ма.

(3) Та ло жни ци, се па ра то ри или дру ги си гур но сни уре -
ђа ји за ску пља ње ат мос фер ског та ло га ло ци ра ју се та ко да
их по жар на ре зер во а ру не мо же угро зи ти.

(4) У за штит ном ба зе ну ни је до зво ље но ис пу шта ње за -
па љи вих теч но сти из ре зер во а ра или др жа ње по су да и бу -
ра ди. 

(5) У за штит ном ба зе ну мо гу се, по ред ре зер во а ра, на -
ла зи ти ар ма ту ре, цје во во ди и пре ла зни мо сто ви.

Члан 35.
(1) Ако функ ци ју за штит ног ба зе на вр ши дре на жни си -

стем, отвор из ре зер во а ра у прав цу тог си сте ма мо ра има -
ти на гиб од нај ма ње 1%.

(2) Дре на жни си стем мо ра се за вр ша ва ти на сло бод ном
зе мљи шту, не кој дру гој по вр ши ни или у за тво ре ном ба зе ну,
чи ја је за пре ми на ве ћа од за пре ми не нај ве ћег ре зер во а ра.

(3) Под руч је на ко ме се за вр ша ва дре на жни си стем је
на та квом од сто ја њу да се оне мо гу ћи ши ре ње евен ту ал ног
по жа ра пре ма ре зер во а ри ма и су сјед ним објек ти ма.

(4) Дре на жни си стем, укљу чу ју ћи и ауто мат ске дре на -
жне пум пе, гра ди се та ко да не из ба цу је теч ност на су сјед но
зе мљи ште, у при род не во де не то ко ве, отво ре не ка на ле и јав -
ну ка на ли за ци ју, из у зев ако је то без о па сно или ако је си стем
из гра ђен та ко да не до зво ља ва осло ба ђа ње теч но сти.

1.4. Опре ма

Члан 36.
Над зем ни ре зер во а ри по сје ду ју сље де ћу опре му:
а) нор мал ни оду шак,
б) си гур но сни оду шак,
в) оду шне цје во во де,
г) за др жа че пла ме на,
д) по ка зи ва че ни воа,
ђ) уре ђа је за пу ње ње и пра жње ње и уре ђа је за обез бје -

ђе ње про тив пре пу ња ва ња и
е) отво ре за улаз и пре глед.

Члан 37.
(1) Ра ди спре ча ва ња ства ра ња нат при ти ска или пот -

при ти ска за ври је ме пу ње ња и пра жње ња ре зер во а ра, као и
про мје не спољ не тем пе ра ту ре, ре зер во ар мо ра има ти од го -
ва ра ју ћи нор мал ни оду шак.

(2) Оду шак има ди мен зи је ве ћег при кључ ка за пу ње ње
или пра жње ње, та ко да ње гов но ми нал ни уну тра шњи
преч ник не мо же би ти ма њи од 32 mm.

(3) Ако ре зер во ар или по су да под при ти ском има ви ше
од јед ног при кључ ка за пу ње ње или пра жње ње, ве ли чи на
оду шка се од ре ђу је пре ма пред ви ђе ном нај ве ћем исто вре -
ме ном про то ку.

(4) Из ла зни отвор оду шка из ве ден је та ко да се у слу ча -
ју па ље ња па ра ре зер во а ра за шти ти од ло кал них пре гри ја -
ва ња.

(5) Оду шак ре зер во а ра и по су де под при ти ском у ко је
се ускла ди шта ва ју теч но сти I гру пе је за тво рен, из у зев у
слу ча ју ако је при ти сак ви ши од рад ног при ти ска или у
слу ча ју пот при ти ска, а за теч ност под гру пе I2 и I3 ове гру -
пе оду шак мо ра има ти за др жач пла ме на пре гле дан и ис пи -
тан од над ле жне ин спек ци је. 

(6) Оду шак или за др жач пла ме на из ста ва 5. овог чла на
ни су по треб ни ако би њи хо ва упо тре ба мо гла да иза зо ве
ште ту у ре зер во а ру.

Члан 38.
Ре зер во ар за пре ми не до 10 m³ у ра фи не ри ја ма у ко ме

се ускла ди шта ва си ро ва наф та и ат мос фер ски ре зер во ар
за пре ми не до 4 m³, у ко ме се ускла ди шта ва ју теч но сти под -
гру пе I1, мо же има ти отво ре не оду шке.

Члан 39.
(1) Ра ди за шти те од пре ве ли ког при ти ска ко ји мо же на -

ста ти због угро же но сти од по жа ра, ре зер во ар мо ра има ти
си гур но сни оду шак, односно кон стру и сан је та ко да има је -
дан од сље де ћих еле ме на та: пли ва ју ћи кров ко ји се мо же
ди за ти или осла бље ни спој из ме ђу кров ног ли ца и пла шта,
односно не ку дру гу кон струк ци ју оду шка одо бре ну од над -
ле жне ин спек ци је.

(2) Ако се оду ши ва ње у слу ча ју угро же но сти од по жа ра
вр ши пу тем си гур но сног оду шка, ка па ци тет оду ши ва ња оба
вен ти ла (нор мал ног и си гур но сног) је то ли ки да за шти ти
плашт или дно вер ти кал ног ре зер во а ра, односно да за шти ти
од ло ма плашт или гла ву хо ри зон тал ног ре зер во а ра.

Члан 40.
(1) Си гур но сни оду шак мо же би ти из ве ден као по кло -

пац са ауто мат ским за тва ра њем ула зног отво ра, као во ди -
ли ца ко ја до пу шта по ди за ње кро ва ре зер во а ра под уну тра -
шњим при ти ском, или као до дат ни ве ћи оду шни вен тил,
односно не ка дру га кон струк ци ја одо бре на од над ле жне
ин спек ци је.

(2) Укуп ни ка па ци тет оду ши ва ња сва ке за па љи ве теч -
но сти од ре ђу је се на осно ву обра сца:

742
V = V1-----------------

L • √M

гдjе је:
V - укуп ни ка па ци тет оду ши ва ња у m³/h,
V1 - про ток ва зду ха у m³/h ко ји се узи ма у скла ду са

ври јед но сти ма да тим у Та бе ли број 3, ко ја се на ла зи у при -
ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио,

L - ла тент на то пло та ис па ра ва ња да те теч но сти у КЈ/kg и
М - мо ле ку лар на те жи на да те теч но сти. 

Члан 41.
Укуп ни ка па ци тет оду ши ва ња из чла на 40. став 2. овог

пра вил ни ка мо же се сма њи ти мно же њем од го ва ра ју ћим
фак то ром по себ но за сва ки ре зер во ар, и то ако је пред ви ђе -
на сље де ћа за шти та:

а) дре на жа у скла ду са чла ном 35. овог пра вил ни ка  за
ре зер во ар пре ко 20 m³ из ло же не по вр ши не са 0,5,

б) во де на ма гла са 0,3,
в) изо ла ци ја са 0,3 и
г) во де на ма гла са изо ла ци јом са 0,15.

Члан 42.
(1) На уре ђа ју си гур но сног оду шка је на зна чен ка па ци -

тет оду ши ва ња у m³/h и при ти сак на ко ји је ба жда рен.
(2) Кра је ви оду шних цје во во да на ла зе се на ви си ни од

нај ма ње 4 m³ из над окол ног те ре на и на од сто ја њу нај ма ње
1,5 m³ од отво ра на окол ним објек ти ма.

(3) Кра је ви оду шних цје во во да обaвезно по сје ду ју ко си
отвор ко ји омогућaвa екс пан зи ју ис пу ште них па ра вер ти -
кал но на го ре или хо ри зон тал но у су прот ном прав цу од
објек та, односно јав ног пу та, ако се на ла зе у бли зи ни не ког
објек та или јав ног пу та.

Члан 43.
(1) Ако је оду шак ко лек тор ског ти па, та квих је ди мен -

зи ја да омо гу ћа ва нор мал но оду ши ва ње па ра у окви ру при -
ти ска си сте ма, као и у слу ча ју да је сам подложaн угро же -
но сти од по жа ра.
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(2) Ко лек тор као оду шак ре зер во а ра ко ри сти се, по пра -
ви лу, за од у зи ма ње па ре, за кон зер ви ра ње па ром или кон -
тро лу за га ђе но сти ва зду ха, и за оду ши ва ње ви ше ре зер во -
а ра у ко ји ма су ускла ди ште не теч но сти исте гру пе, одно-
сно под гру пе или теч но сти ко је ме ђу соб но не мо гу ства ра -
ти опа сне спо је ве.

Члан 44.
Из ла зи свих оду ша ка и оду шних ка на ла на ре зер во а ру

ко ји има си гур но сни оду шак, а ко ји до зво ља ва при ти сак
ве ћи од 0,17 barа по ста вље ни су  та ко да ис пу шта ју па ру у
прав цу у ко ме су ре зер во а ри за шти ће ни од мје сти мич них
пре гри ја ва ња би ло ког ди је ла ре зер во а ра у слу ча ју па ље ња
па ре из та квог оду шка.

Члан 45.
(1) За др жа чи пла ме на из ра ђе ни су од ар ма ту ре про тив

екс пло зи је, по жа ра и де то на ци је, чи ја је упо тре ба до зво ље -
на са мо ако су у “Ex из вед би” и оба ве зно се на ла зе у не по -
сред ној бли зи ни ре зер во а ра.

(2) Ар ма ту ре про тив екс пло зи је и по жа ра спре ча ва ју
про дор пла ме на при екс пло зи ји при че му мо ра ју из др жа ти
на ста ли при ти сак, а ар ма ту ре про тив по жа ра и ди рек тан
пла мен за ври је ме од де сет ми ну та.

(3) Ар ма ту ре про тив де то на ци је спрeчавају про дор
пла ме на при де то на ци ји у цје во во ду при кљу че ном ис пред
за др жа ча пла ме на при че му мо ра ју из др жа ти на ста ли при -
ти сак.

(4) Вр ста за др жа ча пла ме на ко ји ће би ти упо три је бљен
за ви си од кон струк ци је ре зер во а ра, као и од ка рак те ри сти -
ка ускла ди ште не теч но сти.

(5) За др жа чи пла ме на по ста вља ју се на отво ре ре зер во -
а ра кроз ко је би мо гао про ћи  пла мен уну тар ре зер во а ра, изу -
зев на отво ре за мје ре ње ни воа теч но сти.

(6) На ар ма ту ре про тив екс пло зи је и по жа ра, као и на
спо је ве тих ар ма ту ра са ре зер во а ром, за бра ње но је при -
кљу чи ва ти дру ги цје во во д.

Члан 46.
(1) Ре зер во ар има по ка зи вач ни воа теч но сти ко ји је ве -

ри фи ко ван од Ре пу блич ког за во да за стан дар ди за ци ју и ме -
тро ло ги ју.

(2) По ка зи ва чи ни воа теч но сти ко ји ра де ме ха нич ки
или на не ком дру гом прин ци пу, али кон ти ну и ра но, мо гу се
упо тре бља ва ти са мо ако по сје ду ју ве ри фи ка ци ју из ста ва
1. овог чла на.

Члан 47.
(1) Отво ри за мје ре ње ни воа теч но сти из ве де ни су та ко

да се мо гу за тва ра ти ка па ма или по клоп ци ма не про пу сним
за теч но сти и па ре. 

(2) Нео вла шће ним ли ци ма за бра ње но је отва ра ти отво -
ре из ста ва 1. овог чла на.

Члан 48.
Уре ђа ји за пу ње ње и пра жње ње мо ра ју омо гу ћи ти си -

гу ран при кљу чак стал но по ло же них цје во во да или са ви -
тљи ве ци је ви и ис кљу чи ти мо гућ ност на ста ја ња вар ни ца
при при чвр шћи ва њу или ски да њу цје во во да и опа сност
због пра жње ња ста тич ког елек три ци те та.

Члан 49.
(1) При кљу чак на ре зер во а ру кроз ко ји про ти че теч -

ност мо ра са уну тра шње или спољ не стра не ре зер во а ра
има ти вен тил.

(2) При кљу чак вен ти ла из ста ва 1. овог чла на са спољ -
не стра не ре зер во а ра је од че ли ка, из у зев ако ускла ди ште -
не теч но сти по сје ду ју та ква свој ства да ре а гу ју на че лик. 

(3) Ако при кљу чак вен ти ла ни је од че ли ка, вен тил је
от по ран на хи дра у лич ки при ти сак и на при ти ске кон струк -
ци је и тем пе ра ту ру ко ји би на ста ли због по жа ра на су сјед -
ном ре зер во а ру.

(4) При кљу чак ис под ни воа теч но сти кроз ко ји за ври -
је ме пу ње ња или пра жње ња ре зер во а ра не про ти че теч -

ност мо ра има ти не про пу сни за пор ни ор ган у об ли ку вен -
ти ла или за су на, сли је пе при руб ни це, односно њи хо ве ком -
би на ци је.

Члан 50.
(1) При кључ ци за пу ње ње и пра жње ње ко ји ни су у

стал ној упо тре би мо ра ју као та кви би ти озна че ни и они су
не про пу сни и за тво ре ни за ври је ме док ни су у упо тре би. 

(2) При кључ ци из ста ва 1. овог чла на смје шта ју се на
отво ре ном про сто ру на ко ме не ма из во ра то пло те, и то на
уда ље но сти нај ма ње 1,5 m од отво ра на објек ти ма.

Члан 51.
(1) На пој ни цје во вод за теч но сти из под гру пе I2 и I3 као

и за си ро ву наф ту, бен зин и ас фалт, ин ста ли ран је та ко да
сма њи на ми ни мум мо гућ ност на ста ја ња ста тич ког елек -
три ци те та.

(2) Ако на пој ни цје во вод из ста ва 1. овог чла на ула зи
пре ко кро ва, крај цје во во да је  у да љен 15 cm од по да ре зер -
во а ра и ин ста ли ран та ко да не до ђе до пре ко мјер них ви бра -
ци ја.

Члан 52.
(1) Ако над зем ни ре зер во ар по сје ду је уре ђај за обез бје -

ђе ње од пре пу ња ва ња, та кав уре ђај је ве ри фи ко ван од Ре -
пу блич ког за во да за стан дар ди за ци ју и ме тро ло ги ју и
испу ња ва сље де ће усло ве:

а) да не сма њу је си гур ност ре зер во а ра од про до ра пла -
ме на кроз цје во вод за пу ње ње и

б) да у цје во во ду за пу ње ње не на ста ну опа сно сти од
ста тич ког елек три ци те та.

Члан 53.
(1) Над зем ни ре зер во ар има нај ма ње је дан отвор за

улаз и пре глед.
(2) Преч ник отво ра за улаз и пре глед из ста ва 1. овог

чла на за ре зер во а ре за пре ми не до 16 m³ из но си нај ма ње
500 mm, а за ре зер во а ре за пре ми не пре ко 16 m³ - нај ма ње
600 mm.

(3) Ако је преч ник ре зер во а ра ма њи од 1 m, до вољ ни су
отво ри кроз ко је се мо же над зи ра ти уну тра шњост ре зер во а -
ра.

Члан 54.
Ако по сто је спој ни ди је ло ви из ме ђу над зем них ре зер во -

а ра, ти дје ло ви су из ве де ни та ко да не угро жа ва ју си гур ност
ре зер во а ра и спој ног цје во во да, а спо је ви су не про пу сни.

1.5. За шти та од по жа ра 

Члан 55.
(1) Над зем ни ре зер во ар оба ве зно је за шти ћен од свих

из во ра то пло те хи дрант ском мре жом и си сте мом за шти те
од по жа ра, ко ји је пре гле дан и ис пи тан од овлашће ног при -
вред ног дру штва или дру гог прав ног ли ца.

(2) Под си сте мом за шти те од по жа ра сма тра се си стем
за га ше ње и си стем за хла ђе ње пла шта ре зер во а ра во дом
или рас пр ше ном во де ном ма глом, ра ди за шти те од по жа ра
са су сјед них ре зер во а ра.

(3) Си стем за га ше ње оба ве зно има сва ки над зем ни ре -
зер во ар за пре ми не пре ко 300 m³, као и сва ки над зем ни ре -
зер во ар за пре ми не до 300 m³ ако се у ње му ускла ди шта ва -
ју не ста бил не теч но сти или теч но сти са ка рак те ри сти ком
из ба ци ва ња, као и ре зер во ар ло ци ран у гу сто на се ље ним
под руч ји ма. 

(4) За над зем не ре зер во а ре код ко јих ни је пред ви ђен
си стем за га ше ње мо же се захтиjевати по ста вља ње од го ва -
ра ју ћег бро ја пре во зних апа ра та за га ше ње по жа ра. 

(5) Си стем за га ше ње мо же би ти ста бил ни ауто мат ски,
односно по лу а у то мат ски уре ђај или ста бил на ин ста ла ци ја
са при кључ ци ма по ста вље ним на до ступ ним мје сти ма за
при кљу че ње ва тро га сних во зи ла.

Члан 56.
(1) Си стем за хла ђе ње има сва ки над зем ни ре зер во ар.
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(2) За хла ђе ње пла шта ре зер во а ра у слу ча ју по жа ра по -
треб но је нај ма ње 1,2 l/min во де на m² пла шта у тра ја њу од
нај ма ње два ча са.

(3) Ако је ре зер во ар са ко ну сним кро вом, ко ли чи на во -
де за хла ђе ње кро ва из но си нај ма ње 0.6 l/min на m² по вр -
ши не кро ва у тра ја њу од нај ма ње два ча са.

(4) За хла ђе ње ле же ћих ци лин дрич них над зем них ре -
зер во а ра, ко ли чи на во де из но си нај ма ње 1,6 l/min на m² по -
вр ши не ре зер во а ра у тра ја њу од нај ма ње два ча са.

Члан 57.
(1) У хи дрант ској мре жи оба ве зно се за је дан над зем ни

ре зер во ар по ста вља ју нај ма ње два стан дард на хи дран та. 
(2) За два или ви ше ре зер во а ра број хи дра на та се од ре -

ђу је пре ма рас по ре ду ре зер во а ра, и то та ко да уда ље ност
из ме ђу хи дра на та ни је ве ћа од 50 m, односно ма ња од 25 m
од ре зер во а ра.

(3) Ни је до зво ње но хи дран те по ста вља ти на су прот
под ни це ци лин дрич них над зем них ре зер во а ра.

1.6. По  себ ни усло ви за  над  зем не ре  зер во а  ре у
гра ђе вин ским објек ти ма

Члан 58.
Над зем ни ре зер во а ри смје шта ју се у гра ђе вин ске

објек те, на ми је ње не за:
а) ин ду стриј ска по стро је ња у ко ји ма је упо тре ба за па -

љи вих теч но сти по вре ме на, односно од спо ред ног зна ча ја
за глав ну дје лат ност,

б) тех но ло шке опе ра ци је као што су: ми је ша ње, су ше -
ње, ис па ра ва ње, фил три ра ње, де сти ли са ње и дру го,

в) сер ви сне ста ни це,
г) по стро је ња у ко ји ма се у рад ном про це су ја вља ју хе -

миј ске ре ак ци је, као што су ок си да ци ја, ре дук ци ја, ха ло ге -
ни за ци ја, хи дро ге ни за ци ја, ал ки ла ци ја, по ли ме ри за ци ја и
дру го и

д) ра фи не риј ска по стро је ња и де сти ла ци ју.

Члан 59.
(1) При кључ ци над зем них ре зер во а ра у гра ђе вин ским

објек ти ма су не про пу сни за па ру и теч ност и ис пу ња ва ју
усло ве из чла на 49. ст. 1, 2. и 3. и чл. 50. и 51. овог пра вил -
ни ка, ра ди за шти те кон ти ну и ра ног про ти ца ња у слу ча ју
из би ја ња по жа ра у бли зи ни ре зер во а ра.

(2) Над зем ни ре зер во а ри смје ште ни у гра ђе вин ским
објек ти ма, из у зев у објек ти ма про јек то ва ним као скла ди -
шта за за па љи ве теч но сти, по сје ду ју ауто мат ске за пор не
вен ти ле на сва ком при кључ ку за пра жње ње ис под ни воа
теч но сти, ко ји се ак ти ви ра про мје ном тем пе ра ту ре или
вен ти лом из чла на 49. ст. 1, 2. и 3. овог пра вил ни ка.

(3) Отвор за при руч но мје ре ње на ре зер во а ру оба ве зно
је, по мо ћу опру жног за пор ног вен ти ла или дру гих сред ста -
ва пре гле да них и ис пи та них од над ле жне ин спек ци је, за -
шти ћен од пре ли ва ња теч но сти и мо гу ћег от пу шта ња па ре.

(4) Ако отвор за при руч но мје ре ње из ста ва 3. овог чла -
на ни је за ви сан од на пој ног цје во во да, по сје ду је не про пу -
сну ка пу за па ре или по кло пац.

(5) На над зем ном ре зер во а ру ко ји са др жи теч но сти
гру пе I не мо же се вр ши ти руч но мје ре ње.

(6) Оду ши ва ње над зем них ре зер во а ра у гра ђе вин ским
објек ти ма вр ши се у скла ду са од ред ба ма чл. 37. до 41. и
чла на 42. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 60.
Над зем ни ре зер во а ри са осла бље ним спо јем из ме ђу

кро ва и пла шта не мо гу се смје шта ти у гра ђе вин ске објек те.
2. Под зем ни ре зер во а ри за за па љи ве теч но сти

Члан 61.
(1) Под зем ни ре зер во ар је не по крет ни суд са свих стра -

на за шти ћен не ко ро див ним ма те ри ја лом (зе мљом, пи је -
ском, шљун ком), по ста вљен, односно из гра ђен ис под по -
вр ши не зе мље за смје штај за па љи вих теч но сти.

(2) Под зем ни ре зер во ар мо же би ти ле же ћи и ци лин -
дрич ног об ли ка са си гур но сним оду шним вен ти лом. 

(3) Си гур но сни оду шни вен тил из ста ва 2. овог чла на је
та кве кон струк ци је да оне мо гу ћа ва при ти сак ве ћи од 0,17
barа, односно да омо гу ћа ва при ти сак ве ћи од 0,17 barа.

2.1. Зо не опа сно  сти од из би ја  ња и ши ре ња по -
жа ра

Члан 62.
(1) Зо на I об у хва та уну тра шњост под зем ног ре зер во а -

ра, при ступ на ок на са при па да ју ћом ар ма ту ром и бе тон ско
ко ри то, уко ли ко је оно из ве де но.

(2) Зо на II об у хва та про стор до 1 m ви си не из над при -
ступ ног ок на за пу ње ње ре зер во а ра, оду шних цје во во да и
вен ти ла у преч ни ку од 5 m мје ре но од га ба ри та при ступ ног
ок на, односно оду шног цје во во да и вен ти ла.

(3) Зо на III об у хва та про стор из над окол ног те ре на ши -
ри не 2 m од зо не II, мје ре но хо ри зон тал но и ви си не 50 cm
мје ре но од тла.

2.2. Кон струк ци ја

Члан 63.
(1) Кон струк ци ја под зем них ме тал них ре зер во а ра оба -

ве зно је из гра ђе на у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју ову
област. 

(2) Под зем ни ре зер во а ри за пре ми не до 10 m³ мо гу се
ко ри сти ти и као над зем ни ре зер во а ри.

2.3. Ло ка ци ја  и по  ста вља ње

Члан 64.
(1) Од сто ја ње од га ба ри та под зем ног ре зер во а ра у ко ме

се ускла ди шта ва теч ност I гру пе до под зем ног ди је ла би ло
ког објек та не мо же би ти ма ње од 1 m, односно ма ње од 1,5
m од иви це по стро је ња.

(2) Од сто ја ње од га ба ри та под зем ног ре зер во а ра у ко ме
се ускла ди шта ва теч ност II гру пе или III гру пе до под зем -
ног ди је ла би ло ког објек та и иви це по стро је ња не мо же
би ти ма ње од 1 m.

(3) Од сто ја ње из ме ђу под зем них ре зер во а ра не мо же
би ти ма ње од 60 cm. 

Члан 65.
(1) Ако се ре зер во ар по ста вља по ред не ког објек та, ре -

зер во ар се обе зб jеђује од пре но ше ња оп те ре ће ња са објек -
та, а те мељ објек та тре ба за шти ти ти од пот ко па ва ња.

(2) При је спу шта ња у зе мљу пре гле да се и утвр ђу је да
ли су ре зер во ар и изо ла ци ја ре зер во а ра нео ште ће ни.

(3) Ако се ре зер во ар са ста вља из дје ло ва у зе мљи, на
сва ком ди је лу при је спу шта ња у зе мљу по ста вља се за -
штит на изо ла ци ја са мо гућ но шћу по у зда ног спа ја ња изо -
ла ци ја по је ди них дје ло ва по сли је ко нач ног са ста вља ња ре -
зер во а ра.

(4) По ста вља ње ре зер во а ра вр ши се спу шта њем ре зер -
во а ра на ле жи шта за ре зер во ар угра ђе на на те ме љи ма без
па да и ко тр ља ња да би се спри је чи ло оште ће ње ре зер во а -
ра или за штит не изо ла ци је. 

(5) Ме тал ни ди је ло ви ко ји су слу жи ли за ма ни пу ла ци -
ју за ре зер во а ром, а на ла зи ли су се из ван за штит не изо ла -
ци је, шти те се од ко ро зи је.

(6) При је пре кри ва ња зе мљом ре зер во ар се об ла же сло -
јем опра ног и на би је ног су вог пи је ска или шљун ка де бљи -
не нај ма ње 15 cm, с тим да се при ли ком по ста вља ња та квог
сло ја не оште ти за штит на изо ла ци ја.

Члан 66.
(1) Ако је по треб но спри је чи ти за га ђи ва ње под зем не

во де, ре зер во ар се из ра ђу је та ко да има дво стру ки плашт, с
тим да спољ ни плашт бу де нај ма ње у ви си ни нај ве ћег до -
зво ље ног пу ње ња ре зер во а ра, или се по ста вља у не про пу -
сно бе тон ско ко ри то чи ја се гор ња иви ца мо ра на ла зи ти
нај ма ње 20 cm из над нај ве ћег ни воа под зем не во де. 

(2) За пре ми на бе тон ског ко ри та из ста ва 1. овог чла на
је то ли ка да мо же да при ми сву теч ност из ре зер во а ра у
слу ча ју из ли ва ња.
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(3) Бе тон ско ко ри то и ре зер во ар из ста ва 1. овог чла на
по ста вљају се та ко да уз ду жни на гиб из но си нај ма ње 1%.

Члан 67. 
(1) Про стор око ре зер во а ра из чла на 65. став 6. овог

пра вил ни ка из ван сло ја пи је ска, односно шљун ка ис пу њен
је зе мљом у ко јој не мо же би ти пра зног про сто ра да не би
до шло до са ку пља ња теч но сти или па ра у слу ча ју про пу -
шта ња ре зер во а ра.

(2) Ре зер во ар је пре кри вен сло јем зе мље де бљи не нај -
ма ње 60 cm, односно сло јем зе мље де бљи не нај ма ње 30 cm
из над ко јег се по ста ви ља ар ми ра нобе тон ска пло ча де бљи -
не нај ма ње 10 cm.

Члан 68.
(1) Ако се из над ре зер во а ра вр ши про мет во зи ла, ре -

зер во ар је за шти ћен сло јем зе мље де бљи не нај ма ње 1 m,
односно сло јем на би је не зе мље де бљи не нај ма ње 50 cm и
ар ми ра нобе тон ском пло чом де бљи не нај ма ње 15 cm.

(2) Ре зер во ар ко ји се по ста вља на мје сто на ко ме је мо -
гу ћа по ја ва под зем не во де тре ба за шти ти ти од по ти ска во -
де по себ ним при чвр шћи ва њем (ан ке ро ва њем) у те ме ље.

Члан 69.
(1) При ступ но ок но на ре зер во а ру из ра ђе но је од че ли -

ка, бе то на или ци гле и обез би је ђе но од са ку пља ња ат -
мосфер ских па да ви на и при сту па нео вла шће них ли ца.

(2) Ве ли чи на при ступ ног ок на из ста ва 1. овог чла на је
та ква да се у ње му мо гу не сме та но вр ши ти сви по треб ни
ра до ви и ци јев ни при кључ ци су при сту пач ни.

(3) Те мељ и под ме та чи ре зер во а ра гра де се у скла ду са
чланом 28. и чланом 29. ст. 1. и 2. овог пра вил ни ка.

2.4. Опре ма

Члан 70.
(1) Оду шни цје во во ди под зем них ре зер во а ра за вр ша ва -

ју се на уда ље но сти од нај ма ње 1 m од зи да објек та, ако се
на ње му на ла зи отвор, пре ма оду шним цје во во ди ма.

(2) Из лаз оду шног цје во во да је на ви си ни од нај ма ње
30 cm из над окол ног те ре на, односно из над ви си не ви ше -
го ди шњег про сје ка сни је га, али не мо же би ти на ви си ни
ни жој од отво ра цје во во да за пу ње ње ре зер во а ра.

(3) На оду шни цје во вод чи ји је уну тра шњи преч ник до
50 mm ни је до зво ље но по ста вља ти уре ђа је ко ји би мо гли
про у зро ко ва ти пре ко ра че ње при ти ска у ре зер во а ру.

(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, ако је ду жи на оду -
шног цје во во да ма ња од 3 m, а уну тра шњи преч ник до 50
mm, по ста вља се за др жач пла ме на или на из ла зу оду шног
цје во во да уре ђај ко ји спре ча ва ства ра ње нат при ти ска или
пот при ти ска у цје во во ду.

(5) На из ла зу оду шног цје во во да чи ји је уну тра шњи
преч ник ве ћи од 50 mm, без об зи ра на ду жи ну цје во во да, по -
ста вља се уре ђај ко ји спре ча ва ства ра ње нат при ти ска или
пот при ти ска у ре зер во а ру, односно за др жач пла ме на на уда -
ље но сти ма њој од 4,5 m од из ла за оду шног цје во во да.

Члан 71.
(1) Ве ли чи на уну тра шњег преч ни ка оду шног цје во во да

од ре ђу је се за ви сно од ди мен зи ја при кључ ка за пу ње ње или
пра жње ње ре зер во а ра (од при кључ ка ко ји је ве ћег уну тра -
шњег преч ни ка), ду жи не оду шног цје во во да и пред ви ђе ног
при ти ска ре зер во а ра, али не мо же би ти ма ња од 32 mm.

(2) За ре зер во а ре код ко јих ни је до зво љен при ти сак ве -
ћи од 0,17 barа, уну тра шњи преч ник оду шног цје во во да
мо ра ис пу ња ва ти усло ве од ре ђе не у Та бе ли 4, ко ја се на ла -
зи у при ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(3) Оду шни цје во вод ре зер во а ра по ста вља се на нај ви -
шој тач ки ре зер во а ра и за шти ћен је од ме ха нич ких оште -
ће ња.

Члан 72.
(1) На ре зер во а ре код ко јих је до зво љен при ти сак ве ћи

од 0,17 barа по ста вља се си гур но сни вен тил чи је се ди мен -
зи је од ре ђу ју на осно ву про ра чу на.

(2) На за др жа че пла ме на, по ка зи ва че ни воа, уре ђа је за
пу ње ње и пра жње ње, обез бје ђе ње про тив пре пу ња ва ња и
отво ре за улаз и пре глед ре зер во а ра сход но се при мје њу ју
од ред бе овог пра вил ни ка ко је се од но се на над зем не ре зер -
во а ре.

(3) До зво ље на је упо тре ба уре ђа ја за от кри ва ње про пу -
сних мје ста ако су у “Ex из вед би”.

2.5. За шти та од из би ја  ња и ши ре ња по жа ра

Члан 73.
(1) Ре зер во ар је за шти ћен од свих из во ра то пло те хи -

дрант ском мре жом и пре во зним апа ра ти ма за га ше ње по -
жа ра.

(2) Хи дрант ска мре жа скла ди шног про сто ра ре зер во а -
ра из ве де на је у скла ду са чла ном 57. ст. 1. и 2. овог пра -
вил ни ка.

(3) Број пре во зних апа ра та ко ји је по тре бан за га ше ње
по жа ра од ре ђу је се за ви сно од за пре ми не ре зер во а ра.

(4) Ва тро га сна опре ма сва ко днев но се ви зу ел но кон -
тро ли ше.

III - СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ ПО СУ ДА СА ЗА ПА ЉИ ВИМ 
ТЕЧ НО СТИ МА ЗА ПРЕ МИ НЕ ДО 250 ЛИ ТА РА

Члан 74.
(1) По су де, као што су бо це, кан те и бу рад у ко ји ма су

за па љи ве теч но сти смје ште не под ат мос фер ским при ти -
ском до зво ље но је скла ди шти ти на отво ре ном про сто ру
или у гра ђе вин ским објек ти ма.

(2) По су де за за па љи ве теч но сти су та ка вог об ли ка ко -
ји не ће ути ца ти на њи хо ву чвр сто ћу и ста бил ност при
скла ди ште њу.

(3) На по су да ма у ко је се смје шта ју за па љи ве теч но сти
оба ве зно се на ла зе озна ке о вр сти теч но сти, ка па ци те ту по -
су де, на зи ву про из во ђа ча или ди стри бу те ра и нат пис: “За -
па љи во - не при ла зи са ва тром”.

Члан 75.
По су де са за па љи вим теч но сти ма мо ра ју у по гле ду

кон струк ци је и нај ве ће за пре ми не ис пу ња ва ти усло ве
одре ђе не у Та бе ли број 8, ко ја се на ла зи у при ло гу овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

1. Скла ди ште ње по су да за за па љи ве теч но сти на
отво ре ном про сто ру

Члан 76.
(1) Скла ди ште ње по су да на отво ре ном про сто ру вр ши

се сла га њем по су да у гру пе пре ма усло ви ма од ре ђе ним у
Та бе ли број 5, ко ја се на ла зи у при ло гу овог пра вил ни ка и
чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Ако се за јед но скла ди ште дви је или ви ше теч но сти
раз ли чи тих гру па за па љи во сти, укуп на ко ли чи на свих теч -
но сти не мо же би ти ве ћа од зби ра нај ве ћих до зво ље них ко -
ли чи на Qs за сва ку ту гру пу, при др жа ва ју ћи се од но са ко ли -
чи на на ве де них за Qm и Qs у Та бе ли из ста ва 1. овог чла на.

Члан 77.
(1) Ако гру па скла ди шних по су да не ма од го ва ра ју ће

уре ђа је за за шти ту од из би ја ња и ши ре ња по жа ра, а на су -
сјед ном зе мљи шту по сто ји објект са отво ре ним пла ме ном,
уда ље ност скла ди шних по су да од иви це су сјед ног зе мљи -
шта на ве де на у Та бе ли из чла на 76. став 1. овог пра вил ни -
ка ве ћа је два пу та.

(2) На од сто ја њу 1 m од објек та на ми је ње ног за скла ди -
ште ње за па љи вих теч но сти мо же се др жа ти нај ви ше 4.000
ли та ра за па љи вих теч но сти, и то ако је обје кат при зе ман,
ис кљу чи во на ми је њен за скла ди ште ње по су да и не ма ни -
ка кав отвор на уда ље но сти 4 m од скла ди шних по су да.

(3) Зид објек та из ста ва 2. овог чла на оба ве зно има ва -
тро от пор ност пред ви ђе ну за нај ма ње два ча са.

(4) За па љи ве теч но сти у ко ли чи ни ве ћој од 4.000 ли та -
ра мо гу се скла ди шти ти уз обје кат из ста ва 2. овог чла на
ако уда ље ност из ме ђу нај бли же скла ди шне по су де у гру пи
и објек та из но си нај ма ње 4 m. 
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(5) Уда ље ност нај бли же скла ди шне по су де у гру пи од
објек та ко ји ни је на ми је њен за у скла ди ште ње за па љи вих
теч но сти из но си нај ма ње 15 m.

Члан 78.
(1) По вр ши на на ко јој се скла ди ште по су де за за па љи -

ве теч но сти чи ја ко ли чи на пре ла зи 1.000 ли та ра огра ђе на
је не про пу сним зи дом ви си не нај ма ње 15 cm, а од во ђе ње
евен ту ал но про су те теч но сти обез бје ђу је се пу тем дре на -
жног си сте ма или тех но ло шке ка на ли за ци је.

(2) По вр ши на на ко јој се скла ди ште по су де је за шти ће -
на од деј ства сун че вих зра ка над стре ши цом или си сте мом
за по ли ва ње во дом и на њој се не мо же на ла зи ти дру ги ма -
те ри јал. 

(3) За при ступ ва тро га сних во зи ла гру пи скла ди шних
по су да оста вља се нај ма ње је дан при лаз ши ри не нај ма ње
3,5 m.

Члан 79.
(1) Про стор за скла ди ште ње по су да, про стор из ме ђу

гру па по су да и пу те ва уну тар по стро је ња, односно јав ног
пу та оба ве зно су кон ти ну и ра но чи шће ни од ко ро ва и оста -
лих за па љи вих ма те ри ја, као и озна че ни ви дљи вим нат пи -
сом: “За па љи во - не при ла зи са ва тром”.

(2) По су де се по ста вља ју са отво ром пре ма го ре, на
прет ход но при пре мље не те ме ље, бе тон ске гре де или па ле -
те уз диг ну те из над те ре на нај ма ње 15 cm, и оне се обез бје -
ђу ју од не кон тро ли са ног по кре та ња.

(3) Ако се по су де по ста вља ју на др ве не гре де, та кве
гре де су за шти ће не ва тро от пор ним пре ма зи ма.

(4) На по љо при вред ним до бри ма, се о ским има њи ма и
уса мље ним гра ди ли шти ма укуп на ко ли чи на ускла ди ште не
теч но сти, без об зи ра на гру пу за па љи во сти, не мо же би ти
ве ћа од 2.000 ли та ра.

2. Скла ди ште ње по су да са за па љи вим теч но сти ма у
гра ђе вин ским објек ти ма

Члан 80.
Скла ди ште ње по су да са за па љи вим теч но сти ма у за -

тво ре ној про сто ри ји вр ши се у скла ду са Та бе лом број 6,
ко ја је на ла зи у при ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са -
став ни дио.

Члан 81.
Гра ђе вин ски објект за скла ди ште ње по су да мо ра ис пу -

ња ва ти усло ве да:
а) је ва тро от пор ност зи до ва, по до ва и стро по ва пред ви -

ђе на за нај ма ње два ча са,
б) је кров из ра ђен од ла га ног ма те ри ја ла (нај ве ћа те жи -

на кон струк ци је кро ва 50 kg/m²),
в) је обез би је ђе на ефи ка сна при род на вен ти ла ци ја, од-

носно из у зет но, вје штач ка вен ти ла ци ја у “Ex из вед би” та -
ко да  је укљу чи ва ње та квог вен ти ла ци о ног си сте ма ван
про сто ри је за ускла ди шта ва ње,

г) се про зо ри и вра та отва ра ју пре ма ва ни и
д) је елек трич на ин ста ла ци ја из ве де на у скла ду са од -

ред ба ма ва же ћих про пи са о елек трич ним по стро је њи ма на
над зем ним мје сти ма угро же ним од екс пло зив них смје са.

Члан 82.
(1) Под про сто ри је у ко јој су скла ди шне по су де је не -

про пу сан од спо ја по да и зи да до ви си не ко ја од го ва ра нај -
ни жој тач ки ула за, из ра ђен од ма те ри ја ла ко ји не вар ни чи
са на ги бом од нај ма ње 1% од ула зних вра та пре ма су прот -
ном зи ду, дуж ко га се мо ра на ла зи ти ка нал са на ги бом 2%
у прав цу мје ста при ку пља ња про су тих теч но сти у по се бан
суд или тех но ло шку ка на ли за ци ју.

(2) Ни је до зво ље но да из ла зна вра та из про сто ри је у ко -
јој су скла ди шне по су де за ври је ме бо рав ка за по сле ног осо -
бља бу ду за кљу ча на, односно из лаз не мо же би ти за кр чен.

(3) У про сто ри ји у ко јој су скла ди шне по су де мо ра се
обез би је ди ти глав ни про лаз ши ри не нај ма ње 2 m и по тре -
бан број спо ред них про ла за ши ри не нај ма ње по 1 m.

(4) Про сто ри је у ко ји ма се скла ди ште по су де са за па -
љи вим теч но сти ма чи је су па ре те же од ва зду ха не мо гу
има ти дре на жне ка на ле ко ји во де у јав ну ка на ли за ци ју или
у дру ге отво ре ис под ни воа те ре на.

Члан 83.
(1) За гри ја ва ње про сто ри је за скла ди ште ње по су да мо -

же се вр ши ти са мо то плом во дом, па ром ни ског при ти ска
или то плим ва зду хом, та ко да се уре ђа ји за за гри ја ва ње ме -
ди ју ма за пре нос то пло те мо ра ју на ла зи ти из ван зо на опа -
сно сти од ре ђе них овим про пи си ма. 

(2) Тем пе ра ту ра про сто ри је за скла ди ште ње по су да не
мо же би ти ве ћа од +18°C.

Члан 84.
(1) Под нож ја и те ме љи на ко ји ма се по ста вља ју бу рад

за пре ми не до 250 ли та ра за па љи ве теч но сти из гра ђе ни су
од бе тон ских или др ве них гре да по ста вље них хо ри зон тал -
но а уз диг ну тих из над по да про сто ри је нај ма ње 15 cm.

(2) Др ве не гре де или па ле те из ста ва 1. овог чла на шти -
те се ва тро от пор ним пре ма зом.

(3) Ако се по су де по ста вља ју на по ли це, стал ке или
слич не кон струк ци је од др ве та, де бљи на кон струк ци је од -
ре ђу је се за ви сно од пред ви ђе ног оп те ре ће ња, али не мо же
би ти ма ња од 2,5 cm.

(4) Др ве на кон струк ци ја из ста ва 3. овог чла на шти ти
се ва тро от пор ним пре ма зом.

Члан 85.
(1) Хер ме тич ки за тво ре не по су де (ли мен ке) до зво ље но

је сла га ти јед ну на дру гу до ви си не ко ја не угро жа ва њи хо -
ву чвр сто ћу и ста бил ност на сла ге ако се у њи ма на ла зе за -
па љи ве теч но сти исте вр сте.

(2) Хер ме тич ки за тво ре не по су де са за па љи вим теч но -
сти ма раз ли чи тих вр ста на ла зе се на ме ђу соб ном од сто ја -
њу од нај ма ње 50 cm. 

(3) Хер ме тич ки за тво ре не по су де за пре ми не до 20 ли -
та ра скла ди ште се у по го ни ма и ра ди о ни ца ма у по себ но за
то из гра ђе ним ме тал ним ор ма ри ћи ма, та ко да укуп на ко ли -
чи на за па љи вих теч но сти у тим по су да ма не мо же би ти ве -
ћа од 200 ли та ра.

Члан 86.
(1) По су де се не мо гу скла ди шти ти у бли зи ни ула за,

изла за, сте пе ни шта и про ла за.
(2) Ме тал ни ор ма рић из чла на 85. став 3. овог пра вил -

ни ка је уда љен нај ма ње 3 m од отво ре ног пла ме на (мје ре -
но од га ба ри та) и има не про пу сне спо је ве, праг на вра ти ма
ви си не нај ма ње 10 cm, бра ву и вен ти ла ци ју са из ла зом ван
про сто ра у ко ме се на ла зи ор ма рић.

Члан 87.
За одр жа ва ње опре ме у хо те ли ма, роб ним ку ћа ма, тр го -

вин ским рад ња ма, мо те ли ма и дру гим слич ним објек ти ма
мо же се по ред уља за ло же ње др жа ти у по су да ма нај ви ше
до 20 ли та ра дру ге вр сте за па љи вих теч но сти.

Члан 88.
(1) У апо те ка ма и ла бо ра то ри ја ма мо гу се др жа ти за па -

љи ве теч но сти у по су да ма за пре ми не до 20 ли та ра.
(2) Укуп на ко ли чи на за па љи вих теч но сти у по су да ма

из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти ве ћа од 200 ли та ра.
(3) Про сто ри ја у апо те ка ма и ла бо ра то ри ја ма у ко ји ма

се др же за па љи ве теч но сти мо ра ис пу ња ва ти усло ве из
чла на 81. став 1. т. а), в) и г) овог пра вил ни ка.

(4) По су де са за па љи вим теч но сти ма се у апо те ка ма и
ла бо ра то ри ја ма мо гу др жа ти са мо у ор ма ри ћи ма пред ви ђе -
ним од ред ба ма чла на 85. став 3. и чла на 86. став 2. овог
пра вил ни ка.

Члан 89.
У при зем ним и јед но спрат ним згра да ма у ко ји ма се на -

ла зе тр го вач ке рад ње и роб не ку ће у ко ји ма се вр ши про -
мет за па љи вих теч но сти као основ на дје лат ност и у га ра -
жа ма и ра ди о ни ца ма ко је ко ри сте за па љи ве теч но сти, а
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испу ња ва ју усло ве из чла на 81. став 1. овог пра вил ни ка,
из у зев усло ва на ве де ног у тач ки б), мо гу се др жа ти за па -
љи ве теч но сти у по су да ма, у ко ли чи на ма на ве де ним у Та -
бе ли број 7, ко ја се на ла зи у при ло гу овог пра вил ни ка и чи -
ни ње гов са став ни дио.

Члан 90.
(1) Ако се тр го вач ка рад ња, роб на ку ћа, га ра жа или ра -

ди о ни ца на ла зи у скло пу стам бе не згра де, ускла ди шта ва ње
за па љи вих теч но сти мо же се вр ши ти са мо у при зе мљу, у ко -
ли чи на ма и под усло ви ма из чла на 88. овог пра вил ни ка.

(2) Ако је уда ље ност из ме ђу објек та из чла на 88. овог
пра вил ни ка и зи да објек та на су сјед ном зе мљи шту ко ји не -
ма исту на мје ну ма ња од 15 m, тај зид има ва тро от пор ност
пред ви ђе ну за нај ма ње два ча са и не мо же има ти отво ре.

(3) Ако су по су де скла ди ште не у гру пи, нај бли жа по су -
да не мо же би ти ма ње од 1 m уда ље на од но си вих гре да
објек та, че лич них ужа ди, но са ча и од си сте ма за рас пр ска -
ва ње во де или дру гих си сте ма за га ше ње по жа ра.

(4) Ра сто ја ње из ме ђу гру па скла ди ште них по су да у
објек ту из но си нај ма ње 1 m.

3. Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња од по жа ра
и за шти та од по жа ра

Члан 91.
(1) Зо на I об у хва та уну тра шњост по су де са за па љи вом

теч но шћу.
(2) Зо на II об у хва та:
а) про стор на ко ме се скла ди ште по су де ши ри не 3 m

мје ре но хо ри зон тал но од крај њих по су да и ви си не 1 m из -
над иви це нај ви ше по су де, мје ре но од тла,

б) про стор око по су де, по лу преч ни ка 3 m, мје ре но хо -
ри зон тал но од пла шта,

в) про стор у ко ме се вр ши пре та ка ње за па љи вих теч но -
сти, по лу преч ни ка 5 m мје ре но од нај и стак ну ти јег мје ста
пре та ка ња и

г) за тво ре на про сто ри ја ко ја се ко ри сти за пу ње ње по -
су да или за скла ди ште ње по су да.

(3) Зо на III об у хва та про стор ви си не 1 m из над по вр -
ши не окол ног те ре на и 12 m мје ре но хо ри зон тал но од иви -
це зо не II.

Члан 92.
(1) За шти та од по жа ра скла ди шта по су да на отво ре ном

про сто ру са сто ји се од хи дрант ске мре же и ва тро га сне
опре ме.

(2) Ва тро га сна опре ма мо же би ти ста бил на ин ста ла ци -
ја за рас пр ше ну во ду или ба ца чи во де по ста вље ни на хи -
дрант ској мре жи, руч ни и пре во зни апа ра ти за га ше ње по -
жа ра по мо ћу пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за
га ше ње.

(3) Број хи дра на та од ре ђу је се пре ма ра сто ја њи ма
изме ђу хи дра на та, ко ја мо гу из но си ти нај ви ше 30 m, а број
хи дра на та не мо же би ти ма њи од два.

(4) Број руч них апа ра та за га ше ње по жа ра, ка па ци те та
пу ње ња 9 kg пра ха, односно дру гог од го ва ра ју ћег сред ства
од ре ђу је се та ко да ра сто ја ње из ме ђу дви је гру пе апа ра та
из но си нај ви ше 10 m.

Члан 93.
(1) На сва ку гру пу скла ди ште них по су да ко ја са др жи

пре ко 20.000 ли та ра за па љи вих теч но сти мо ра се обез би је -
ди ти нај ма ње је дан пре во зни апа рат за га ше ње по жа ра ка -
па ци те та пу ње ња 50 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег
сред ства.

(2) На мје сту пре та ка ња оба ве зно се по ста вља нај ма ње
је дан апа рат за га ше ње по жа ра ка па ци те та пу ње ња 9 kg
пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства.

(3) За шти та од по жа ра скла ди шта по су да у објек ту по -
сти же се упо тре бом шприн клер уре ђа ја, рас пр ше не во де,
угљен-ди ок си да или не ког дру гог си сте ма ко ји одо бри Ми -
ни стар ство уну тра шњих по сло ва.

(4) У про сто ри ји за скла ди ште ње по су да оба ве зно се по -
ста вља ју руч ни апа ра ти за га ше ње по жа ра ка па ци те та пу ње -
ња 9 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства та ко да ра -
сто ја ње из ме ђу та ква два апа ра та не бу де ве ће од 10 m.

(5) Ва тро га сна опре ма сва ко днев но се ви зу ел но кон -
тро ли ше.

IV - ПРЕ ТА КА ЊЕ ЗА ПА ЉИ ВИХ ТЕЧ НО СТИ 
1. Ло ка ци ја и из град ња пре та ка ли шта

Члан 94.
(1) Уре ђа ји за пре та ка ње за па љи вих теч но сти уда ље ни

су од над зем них ре зер во а ра у скла ду са чла ном 22. став 1.
овог пра вил ни ка, а од оста лих обје ка та ко ји ни су у скло пу
пре та ка ли шта и јав них пу те ва нај ма ње 30 m.

(2) Кад се пре та ка ли ште за ва гон-ци стер не на ла зи ван
скла ди шног про сто ра, при ступ ни ко ло си јек је од оста лих
ко ло си је ка уда љен нај ма ње 60 m ако се упо тре бља ва елек -
трич на ло ко мо ти ва или ло ко мо ти ва са отво ре ним ло жи -
штем.

(3) Ако се упо тре бља ва ју дру ги ти по ви ло ко мо ти ва,
при ступ ни ко ло си јек је од оста лих ко ло си је ка уда љен нај -
ма ње 10 m мје ре но од си ме тра ле ко ло си је ка.

Члан 95.
(1) Ди је ло ви пре та ка ли шта ко ји слу же за при кљу че ње

тран спорт них ци стер ни су из над зе мље.
(2) За при лаз тран спорт них ци стер ни до мје ста при -

кљу че ња на пре та ка ли шту ра ди пре та ка ња за па љи вих теч -
но сти на ла зи се при ступ ни пут или при ступ ни ко ло си јек
ко ји је са став ни дио пре та ка ли шта.

(3) При ступ ни пут, односно при ступ ни ко ло си јек не
мо же би ти у кри ви ни, а ду жи на ње го вог хо ри зон тал ног ди -
је ла ма ња од 12 m са јед не и дру ге стра не уре ђа ја за пу ње -
ње.

(4) Ду жи на при ступ ног пу та, односно при ступ ног ко -
ло си је ка из ста ва 3. овог чла на је два пу та ве ћа од укуп не
ду жи не при кључ них ци стер ни.

(5) По вр ши на на ко јој се вр ши пре та ка ње и при ступ ни
пут су бе то ни ра ни, ви дљи во озна че ни и ди мен зи о ни ра ни
пре ма пла ни ра ном про ме ту, а кре та ње во зи ла је у јед ном
смје ру.

Члан 96.
При ступ во зи ли ма ко ја ни су на ми је ње на за тран спорт

за па љи вих теч но сти у зо ну пре та ка ли шта оне мо гу ћа ва се
рам пом, лан цем, ис кли зни цом на же ље знич ком ко ло си је ку
и на сли чан на чин ко ји се по ста вља ју на уда ље но сти нај ма -
ње 10 m од га ба ри та при кљу че не ци стер не са обје стра не
при ступ ног пу та, односно при ступ ног ко ло си је ка.

Члан 97.
(1) Уре ђа ји за пу ње ње ауто-ци стер ни на ла зе се на про -

сто ру из диг ну том нај ма ње 15 cm из над ни воа при ступ ног
пу та и ви дљи во су озна че ни ивич ња ком обо је ним на ран џа -
стом и би је лом бо јом.

(2) Уре ђа ји и објек ти на пре та ка ли шту за ауто-ци стер -
не уда ље ни су од ивич ња ка нај ма ње 60 cm и из ве де ни та ко
да је ис кљу че на мо гућ ност уда ра ауто-ци стер не при нор -
мал ним усло ви ма кре та ња во зи ла.

(3) Ако су уре ђа ји за пре та ка ње по ста вље ни у два ре да,
ши ри на при ступ ног пу та из ме ђу тих уре ђа ја је нај ма ње 7 m.

(4) Уре ђа ји за пре та ка ње из ве де ни су  та ко да је ис кљу -
че на мо гућ ност про си па ња или про пу шта ња за па љи вих
теч но сти при ли ком пре та ка ња ван про сто ра у ко ме се вр -
ши при хва та ње про су тих теч но сти.

Члан 98.
Из ба че не или на би ло ко ји на чин про су те за па љи ве

теч но сти мо гу се од во ди ти са мо у тех но ло шку ка на ли за ци -
ју, а њи хо во при хва та ње мо же се обез би је ди ти по себ ним
су до ви ма из ко јих се про су та теч ност од во ди у за ту свр ху
уре ђе ни про стор.
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Члан 99.
(1) За смје штај осо бља на пре та ка ли шту мо же се из гра -

ди ти по се бан објект, ко ји се мо ра на ла зи ти из ван зо не опа -
сно сти II.

(2) Ако се објект из ста ва 1. овог чла на ко ри сти и за
смје штај за па љи вих теч но сти па ко ва них у хер ме тич ки за -
тво ре ним по су да ма до пет ли та ра, та кве по су де мо ра ју се
на ла зи ти у по себ ној про сто ри ји ко ја се сма тра зо ном опа -
сно сти II.

(3) Про сто ри ја објек та из ста ва 1. овог чла на мо же се
за гри ја ва ти са мо то плом во дом, па ром ни ског при ти ска,
то плим ва зду хом или по себ ним за тво ре ним елек трич ним
гри ја чем.

2. Опре ма пре та ка ли шта

Члан 100.
(1) Под опре мом пре та ка ли шта под ра зу ми је ва ју се

при кључ ни цје во во ди са угра ђе ном ар ма ту ром, при кључ не
са ви тљи ве ци је ви, си гур но сни уре ђа ји, пум пе, мје ра чи
про то ка, опре ма при ступ ног пу та, односно при ступ ног ко -
ло си је ка, елек трич не ин ста ла ци је, ва тро га сна опре ма и хи -
дрант ска мре жа.

(2) Са ви тљи ва ци јев или пре та кач ка ру ка је на си гу ран
на чин учвр шће на и за тво ре на за пор ним ор га ном, ако ни је
у упо тре би.

(3) Оду шак цје во во да не мо же се по ста вља ти на стуб
на ко ме се на ла зи пре та кач ка ру ка или на ко ји се при кљу -
чу је са ви тљи ва ци јев.

(4) Пум па и ње на опре ма су из ра ђе не у “Еx из вед би” за
пре та ка ње за па љи вих теч но сти, а по ста вља ју се на отво ре -
ном про сто ру или у гра ђе вин ском објек ту по себ но опре -
мље ном за ту свр ху, уну тар скла ди шног про сто ра или пре -
та ка ли шта.

(5) Пум па ко ја ни је по крет на по ста вља се и при чвр -
шћу је на бе тон ски те мељ чи ји је ни во нај ма ње 10 cm
издиг нут од окол ног те ре на.

Члан 101.
(1) Гра ђе вин ски објект из чла на 100. став 4. овог пра -

вил ни ка мо ра ис пу ња ва ти сље де ће усло ве:
а) зи до ви и кров мо ра ју има ти ва тро от пор ност пред ви -

ђе ну за ви ше од јед ног ча са,
б) кров је од ла га ног ма те ри ја ла,
в) отва ра ње вра та и про зо ра је пре ма ва ни,
г) вен ти ла ци о ни отво ри су из ве де ни при по ду и та ва ни -

ци про сто ри је и мо ра ју оне мо гу ћа ва ти ства ра ње за па љи ве
и екс пло зив не смје се и

д) уну тар про сто ри је не мо гу се на ла зи ти ма те ри ја ли
ко ји мо гу иза зва ти по жар.

(2) Не за ви сно од мје ста по ста вља ња, вр ши се узе мље -
ње пум пе у скла ду са про пи си ма из ове обла сти, а ако је на
елек трич ни по гон, ин ста ла ци ја је из ве де на пре ма од ред ба -
ма про пи са о елек трич ним по стро је њи ма на над зем ним
мје сти ма угро же ним од екс пло зив них смје са.

Члан 102.
(1) Цје во во ди за тран спорт за па љи вих теч но сти од

скла ди шних ре зер во а ра до пре та ка ли шта и обр ну то мо гу
се по ста вља ти из над или ис под зе мље и по мо гућ но сти
нај кра ћим пу тем.

(2) Цје во во ди се од го ва ра ју ћим уре ђа ји ма шти те од
пре ко мјер ног за гри ја ва ња.

(3) Ако цје во во ди пре ла зе пре ко при ступ ног пу та или
при ступ ног ко ло си је ка, мо ра ју би ти по ста вље ни из над
нор мал ног га ба ри та пре во зног сред ства.

(4) Над зем ни цје во во ди оба ве зно су про пи сно узе мље -
ни, за шти ће ни од ко ро зи је и по ста вље ни та ко да им је омо -
гу ће но то плот но ши ре ње.

(5) Спа ја ње над зем них цје во во да мо же се вр ши ти за ва -
ри ва њем, при руб нич ким спо јем, на вој ним спо јем и оста -
лим виј ча ним ве за ма.

Члан 103.
(1) Под зем ни цје во во ди уко па ва ју се у зе мљу до ду би -

не од нај ма ње 80 cm, с тим да ди је ло ви цје во во да на мје сту
ула ска у зе мљу бу ду из ве де ни без пре ло ма.

(2) Кад се по ла же ис под же ље знич ког ко ло си је ка или
пу та, цје во вод се по ста вља у бе тон ске ка на ле или у ци је ви
ве ћег преч ни ка на ду би ни од нај ма ње 80 cm ис под ко ло во -
зне кон струк ци је, односно ко ло си је ка и об ла же су вим пи -
је ском.

(3) Укр шта ње цје во во да са ка на ли за ци јом под углом од
90° до зво ље но је са мо ако је цје во вод за шти ћен ци је ви ма
ве ћег преч ни ка чи ји су кра је ви за ли ве ни би ту ме ном.

(4) Ду жи на за штит них ци је ви из ста ва 3. овог чла на
изно си нај ма ње 2 m на јед ну и дру гу стра ну од спољ ног зи -
да ка на ли за ци о не цје ви.

(5) Ако се укр шта ње цје во во да из ста ва 3. овог чла на
вр ши под оштрим углом, ка те та нор мал на на ка на ли за ци о -
ну ци јев из но си нај ма ње 2 m.

Члан 104.
(1) Цје во во ди се не мо гу по ла га ти у ро во ве пред ви ђе не

за по ла га ње узе мље ња, па ро во да, елек трич них во до ва, во -
до ва за тран спорт ки се ли на и слич но.

(2) При укр шта њу цје во во да са во до ви ма из ста ва 1.
овог чла на из во ди се ми мо и ла же ње на ви син ској ра зли ци
од 1 m и цје во вод тре ба за шти ти ти ци је ви ма ве ћег преч ни -
ка.

Члан 105.
(1) Под зем ни цје во во ди оба ве зно су за шти ће ни од

оште ће ња и ко ро зи је.
(2) При је пре кри ва ња зе мљом под зем них цје во во да,

односно при је по ста вља ња за штит не изо ла ци је над зем них
цје во во да вр ши се ис пи ти ва ње не про пу сно сти у скла ду са
чла ном 19. став 2. овог пра вил ни ка, и о то ме се са ста вља
за пи сник ко ји се чу ва као тра јан до ку мент.

3. По себ не од ред бе о пре та ка ли шту

Члан 106.
(1) Пре та ка ње се вр ши да њу, а у слу ча ју да се вр ши но -

ћу, пре та ка ли ште је осви је тље но елек трич ним освје тље -
њем пре ма од ред ба ма про пи са о елек трич ним по стро је њи -
ма на над зем ним мје сти ма угро же ним од екс пло зив них
смје са.

(2) На пре та ка ли шту се оба ве зно на ла зе сље де ћи ла ко
уоч љи ви нат пи си, ко ји се по ста вља ју на по че так при ступ -
ног пу та, односно при ступ ног ко ло си је ка: “За бра ње но пу -
ше ње и при ступ отво ре ним пла ме ном”, “Нео влашће ним
ли ци ма при ступ за бра њен”, “Опа сност од по жа ра и
експло зи је”, “Стоп - ци стер на при кљу че на” и “Оба ве зна
упо тре ба ала та ко ји не вар ни чи”.

Члан 107.
(1) За чи шће ње и ис пи ра ње тран спорт них ци стер ни

мо ра се из гра ди ти по се бан про стор уда љен нај ма ње 30 m
од оста лих ди је ло ва по стро је ња, обје ка та и јав них пу те ва.

(2) Ако се у тран спорт ној ци стер ни и ре зер во а ру пре та -
че теч ност ни же гру пе за па љи во сти од гру пе за па љи во сти
ко ја се ра ни је на ла зи ла у ци стер ни, односно ре зер во а ру,
по себ но се кон тро ли ше да тран спорт на ци стер на, односно
ре зер во ар и при па да ју ћи цје во во ди бу ду пот пу но ис пра -
жње ни.

Члан 108.
(1) Под елек трич ном ин ста ла ци јом пре та ка ли шта

подра зу ми је ва ју се ра свје та, узе мље ње свих уре ђа ја пре та -
ка ли шта, узе мље ње при ступ ног ко ло си је ка, узе мље ње
ауто-ци стер не, односно пло ви ла за ври је ме пре та ка ња,
елек тро мо тор ни по гон, при кључ на елек трич на ин ста ла ци -
ја и склоп ке за мо то ре и ра свје ту.

(2) При ли ком пре та ка ња ва гон-ци стер на је за ко че на и
обез би је ђе на од по мје ра ња па пу ча ма по ста вље ним са обје
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стра не точ ко ва, а при ступ ни ко ло си јек обез би је ђен од не -
кон тро ли са ног при ла за ва го на са оста лих ко ло си је ка.

(3) На при ступ ном ко ло си је ку не мо же се ко ри сти ти
елек трич на ву ча за ма ни пу ла ци ју. 

(4) Ако се при ступ ни ко ло си јек из ста ва 3. овог чла на
на ла зи у бли зи ни дру гих же ле знич ких ко ло си је ка на ко ји -
ма се ко ри сти елек трич на ву ча, мо ра се из ве сти си гур на за -
шти та од лу та ју ћих стру ја.

Члан 109.
(1) На ре зер во ар ски про стор ко ји се на ла зи из ме ђу уре -

ђа ја за пре та ка ње тан ке ра и ре зер во а ра за ускла ди шта ва ње
за па љи вих теч но сти при мје њу ју се од ред бе овог пра вил -
ни ка ко је се од но се на над зем не ре зер во а ре.

(2) Ако се пре та ка ње вр ши са ри јеч не оба ле у пло ви ло,
а стру ја ње за па љи ве теч но сти по сти же гра ви та ци о ним па -
дом, на при кључ ном мје сту угра ђен је  вен тил ко ји се ауто -
мат ски за тва ра ра ди спре ча ва ња ис ти ца ња теч но сти при
пре ки ду ве зе из ме ђу уре ђа ја за пре та ка ње и пло ви ла.

(3) Ру ко ва ње уре ђа ји ма на пре та ка ли шту по вје ре но је
са мо ли ци ма ко ја су по ло жи ла струч ни ис пит за са мо стал -
но ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма, за па љи вим теч но -
сти ма и га со ви ма.

Члан 110.
(1) Објек ти и уре ђа ји за пре та ка ње ло ци ра ни су на по -

себ но за то од ре ђе ном ка на лу или ба зе ну, а из у зет но и на
отво ре ном во до то ку и смје ште ни та ко да пред ста вља ју по -
себ но при ста ни шно по стро је ње или по себ но при ста ни ште,
чи ја уда ље ност од обје ка та ко ји ни су са став ни дио пре та -
ка ли шта не мо же би ти ма ња од 30 m.

(2) Објек ти и уре ђа ји за пре та ка ње на при ста ни шту ко -
је је из гра ђе но на отво ре ном во до то ку, а ни је ис кљу чи во
на ми је ње но за пре та ка ње за па љи вих теч но сти, ло ци ра ни
су низ вод но од оста лих по стро је ња.

(3) Ако су објек ти и уре ђа ји за пре та ка ње по ста вље ни
на при ста ни шту ко је је на отво ре ном во до то ку, од от па да -
ка и ле да шти те се за у став ном бра ном.

4. Пре та ка ње за па љи вих теч но сти у по су де

Члан 111.
(1) Пре та ка ње за па љи вих теч но сти из јед не по су де у

дру гу вр ши се гра ви та ци о ним си сте мом или по мо ћу пум -
пе на од ре ђе ном мје сту.

(2) Ако се пре та ка ње за па љи вих теч но сти вр ши гра ви -
та ци о ним си сте мом, по су де мо гу има ти отво ре на дну или
на јед ном свом кра ју и тре ба да су уз диг ну те на од го ва ра -
ју ћу ви си ну.

(3) Пре та ка ње за па љи вих теч но сти не мо же се вр ши ти
си сте мом ко ји би мо гао иза зва ти ства ра ње нат при ти ска
или пот при ти ска у по су ди.

(4) При пу ње њу по су де за па љи вом теч но шћу по мо ћу
пум пе из ре зер во а ра мо ра се омо гу ћи ти не сме та но оду ши -
ва ње и од во ђе ње га со ва на на чин ко ји омо гу ћа ва без бје дан
рад за по сле ног осо бља.

Члан 112.
(1) Цје во во ди, ци јев ни спо је ви, ар ма ту ра и опре ма за

пу ње ње одр жа ва ни су и обез би је ђе ни од оште ће ња и не -
кон тро ли са ног ис ти ца ња за па љи ве теч но сти.

(2) При ступ ускла ди ште ним по су да ма до зво љен је са -
мо за по сле ном осо бљу, а пре та ка ње за па љи вих теч но сти
из по су да мо же вр ши ти са мо ли це ко је има по ло жен струч -
ни ис пит за са мо стал но ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја -
ма, за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма.

(3) Пре та ка ње за па љи вих теч но сти ни је до зво ље но вр -
ши ти на од сто ја њу бли жем од 2 m од објек та ко ји ни је
искљу чи во на ми је њен за ускла ди шта ва ње по су да.

(4) На по љо при вред ним до бри ма, се о ским има њи ма и
уса мље ним гра ди ли шти ма пре та ка ње за па љи вих теч но сти
мо же се вр ши ти на про сто ру уда ље ном нај ма ње 12 m од
би ло ког објек та.

(5) По су де са за па љи вим теч но сти ма не мо гу се при ли -
ком пре та ка ња ме ђу соб но спа ја ти цје во во ди ма.

(6) Уре ђа ји и опре ма за пре та ка ње за па љи вих теч но сти
у по су де су узе мље ни и обез би је ђе ни од ства ра ња ста тич -
ког елек три ци те та.

5. Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра и
за шти та од по жа ра

Члан 113.
На пре та ка ли шту су де фи ни са не сље де ће зо не опа сно -

сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра:
а) зо на II об у хва та:
1) ар ма ту ру и еле мен те ко ји чи не цје ли ну уре ђа ја за

пре та ка ње (пре то вар ну ру ку, ауто мат за пу ње ње, са ви тљи -
ву ци јев са при кључ ком, мје ра че про то ка и дру го),

2) про стор око уре ђа ја за пу ње ње или отвор кроз ко ји
се пу ни при кљу че на тран спорт на ци стер на по лу преч ни ка
5 m мје ре но од га ба ри та и ви си не 1 m из над гор њег отво ра
кроз ко ји се пу ни мје ре но од тла и

б) зо на III об у хва та про стор из над окол ног те ре на ши -
ри не 15 m од зо не II, мје ре но хо ри зон тал но, и ви си не 1 m
мје ре но од тла.

Члан 114.
Ауто-ци стер не и ло ко мо ти ве са ди зел-мо то ром ко је се

кре ћу у зо на ма опа сно сти оба ве зно има ју на из дув ној ци -
је ви хва тач вар ни ца.

Члан 115.
(1) Пре та ка ли ште је на си гу ран на чин за шти ће но од

изво ра то пло те по мо ћу ва тро га сне опре ме и хи дрант ске
мре же.

(2) Уре ђа ји за пре та ка ње оба ве зно има ју са мо стал ни
си стем за га ше ње по жа ра. 

(3) Си стем за га ше ње по жа ра из ста ва 2. овог чла на мо -
же би ти и у скло пу цје ло куп ног луч ког, односно при ста ни -
шног си сте ма за га ше ње по жа ра.

(4) Си стем за га ше ње по жа ра мо же би ти ста бил ни
ауто мат ски, односно по лу а у то мат ски си стем или ста бил на
ин ста ла ци ја са при кључ ци ма на до ступ ним мје сти ма, а
изу зет но, мо же се из ве сти и по мо ћу то по ва за пје ну.

Члан 116.
(1) Хи дрант ска мре жа пре та ка ли шта са сто ји се од нај -

ма ње два хи дран та са ка па ци те том јед ног хи дран та од 200
l/min у тра ја њу од нај ма ње два ча са.

(2) Уз сва ки хи дрант по ста вља се ор ма рић са дви је ци -
је ви од по 50 m, опре мље на мла зни цом.

(3) Уку пан број руч них апа ра та за га ше ње по жа ра ка па -
ци те та пу ње ња 9 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред -
ства за ви си од по вр ши не ко ја се шти ти и они се по ста вља ју
та ко да је уда ље ност из ме ђу два апа ра та нај ви ше од 15 m.

(4) За ври је ме пре та ка ња уз тран спорт ну ци стер ну на -
ла зи се нај ма ње још је дан пре во зни апа рат за га ше ње по -
жа ра ка па ци те та пу ње ња нај ма ње 50 kg пра ха или дру гог
од го ва ра ју ћег сред ства за га ше ње.

(5) Ва тро га сна опре ма пре та ка ли шта сва ко днев но се
ви зу ел но кон тро ли ше.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 117.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка у Ре пу бли ци Срп -

ској пре ста је при мје на Пра вил ни ка о из град њи по стро је ња
за за па љи ве теч но сти и ускла ди шта ва њу и пре та ка њу за па -
љи вих теч но сти (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 20/71).

Члан 118.
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: 05.06/312-168/11
7. сеп тем бра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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%1 0,50D 1,00D - - 0,50D 2,00 D 1,00a1 2,00a1 <�����
 �
������ 
� �
�
����� 

�������� �� 1750 
mm >= 

%2 0,35 D 0,35 D   0,35 D 0,50D 1,00a2 1,50 a2 

%1 1,50a1 3,00a1 1,50a1 3,00a1 1,50a1 3,00a1 - - <�����
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�������� ��
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%2 0,35 D 0,35 D 0,35 D 0,70 D     

%1 - - - - - - 1,00a1 5,00a1 �
�������
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������ %2       8,00 m 100,00m 
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���� �� ����
���� 
�
������ ���� �
 ��������� �������
	�, 

%2 – �����	� ����
���� �� ���
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���� ���� ��������� 
�������
	� (�2) � �
����� 

1 ��� ��	
 1,5 1,5 
1–3 3 1,5 
3–45 4,5 1,5 
45–100 6 1,5 
100–200 10 3 
200–350 15 4,5 
350–2000 25 8 
2000–4000 30 10 
4000–7500 40 14 
7500–10000 50 17 
10000 ��� ��
 55 20 
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<������� ������� ������ (V1) � m3/h ��� �������� �� 760 mm Hg � �
��
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 �� 15,5°C – �� ������
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 ���� ����+
�� ��+���� �� ����
����  �
�
�����, ��������� ��
'����
���� �. 

m2 m3/h 
V1 

m2 m3/h 
V1 

m2 m3/h 
V1 

1,858 0,5975 18,581 5,9749 92,903 14,8381 
2,787 0,8948 23,226 6,7678 111,484 15,7726 
3,716 1,1921 27,871 7,5040 130,064 16,6221 
4,645 1,4923 32,516 8,1553 148,645 17,3866 
5,574 1,7896 37,161 8,8349 167,225 18,0946 
6,503 2,0870 46,452 10,0242 185,806 18,7459 
7,432 2,3843 55,742 11,1003 222,967 19,9352 
8,361 2,6845 65,032 12,1197 260,128 21,0112 
9,290 2,9733 74,322 13,0825 � �����  
11,148 3,5679 83,613 13,9603   
13,006 4,1626 92,903 14,8381   
14,864 4,7573     
16,722 5,3802     
18,581 5,9749     

��
'����
�� � = 0,55 �� �'
�
 � �'
����
. 
��
'����
�� � = 0,75 �� �����������
 � 
�������
 �
�
����
. 
�����
��: �
�����
������ �
 �������� ���
����������. 
<� 
�������
 �
�
����
 ������ ����+
���� ������� ��������� �
 ���� �� ���� 10 m ����� �
��
. 
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350 32 32 32 
750 32 32 32 
1150 32 32 38 
1500 32 38 50 
2000 32 38 50 
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I1 4.000 24.000 2 20 3 
I 2 8.000 48.000 2 20 3 
I 3 16.000 96.000 2 20 3 
II 32.000 192.000 2 15 1,5 
III 64.000 384.000 2 15 1,5 
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