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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10) и члана 28. став 2. Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од
14. марта 2012. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРА ВИЛ НИК 

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДОПУНAMA ПРА ВИЛ НИ КА О 

УНУ ТРА ШЊОЈ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

РАД НИХ МЈЕ СТА У AГЕНЦИЈИ ЗА АГРАР НА ПЛА ЋА ЊА

I
Да је се са гла сност на Пра вил ник о из мје на ма и до пу на -

ма Пра вил ни ка о уну тра шњој орга ни за ци ји и си сте ма ти за -
ци ји рад них мје ста у Аген ци ји за аграр на пла ћа ња.

II
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Бр ој: 04/1-012-2-569/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р. 
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На осно ву чла на 82. став 2. тач ка 4. За ко на о про ме ту
екс пло зив них ма те ри ја и 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  

О ИЗ ГРАД ЊИ СТА НИ ЦА ЗА СНАБДИJЕВАЊЕ 

ГО РИ ВОМ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА И О СКЛА ДИ ШТЕ ЊУ 

И ПРЕ ТА КА ЊУ ГО РИ ВА 

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

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

ки за хтје ви за из град њу ста ни ца за снабдиjевање го ри вом

мо тор них во зи ла, скла ди ште ње и пре та ка ње го ри ва, као и
мје ре за шти те од из би ја ња и ши ре ња по жа ра. 

Члан 2.
На ре зер во а ре ста ни ца за снабдиjевање го ри вом мо тор -

них во зи ла (у да љем тек сту: ста ни ца), у ко ји ма се скла ди -
шти го ри во ко јим се снаб ди је ва ју мо тор на во зи ла, у по гле ду
си гур но сних и тех нич ких усло ва про јек то ва ња, из ра де кон -
струк ци је и опре ме при мје њу ју се од ред бе про пи са о
изград њи по стро је ња за теч ни нафт ни гас и о скла ди ште њу
и пре та ка њу теч ног нафт ног га са и про пи са о 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, ако овим пра вил ни ком ни је дру га -
чи је од ре ђе но. 

Члан 3. 
Пој мо ви да ти у овом пра вил ни ку има ју исто зна че ње

као пој мо ви са др жа ни у про пи су о из град њи по стро је ња за
теч ни нафт ни гас и о скла ди ште њу и пре та ка њу теч ног
нафт ног га са и про пи су о 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, ако овим пра вил ни ком ни је дру га чи је од ре ђе но. 

II - СТА НИ ЦА

Члан 4.
(1) Под ста ни цом се под ра зу ми је ва ју уре ђа ји за снаб -

дије ва ње мо тор них во зи ла свим вр ста ма теч них го ри ва и
теч ним нафт ним га сом ко ји се ко ри сти као по гон ско го ри -
во, као и уре ђа ји за снаб ди је ва ње уљем за ло же ње.

(2) Ста ни ца, у сми слу овог пра вил ни ка, об у хва та: 
a) ре зер во а ре за скла ди ште ње го ри ва, 
б) ок на ре зер во а ра, 
в) си сте ме за снаб ди је ва ње га со ви тим го ри вом,
г) вен ти ла ци о не си сте ме,
д) под руч је дје ло ва ња ауто ма та за ис та ка ње, односно

вен ти ла за ис та ка ње ТНГ или спој ни це за ис та ка ње га сних
го ри ва, 

ђ) под руч је дје ло ва ња уре ђа ја за пу ње ње пне у ма ти ка,
уре ђа ја или ре зер во а ра за из мје ну уља у пре во зним сред -
стви ма и дру гих услу жних уре ђа ја, 

е) са о бра ћај не по вр ши не за до ла зак и од ла зак во зи ла
ко ја се снаб ди је ва ју го ри вом, укљу чу ју ћи и про сто ре за за -
др жа ва ње, 

ж) са о бра ћај не по вр ши не и ста ја ли шта за ауто-ци стер -
не ко је снаб ди је ва ју ста ни цу го ри вом, 

з) обје кат са по моћ ним про сто ри ја ма (гар де ро ба, са ни -
тар ни чвор и слич но), те про сто ром за про да ју и скла ди -
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ште ње до пун ског асор ти ма на (ко мад не ро бе, за па љи вих
теч но сти и га со ва, те дру гих ма те ри ја у ори ги нал ним па ко -
ва њи ма и слич но), 

и) на стре шни це, 
ј) са о бра ћај ну и ре клам ну сиг на ли за ци ју, 
к) ра свје ту ста ни це,
л) оду шне си сте ме и
љ) си стем по вра та па ра.
(3) Осим са др жа ја из ста ва 2. овог чла на у скло пу ста -

ни це мо гу се из гра ди ти на уда ље но сти ма про пи са ним
овим пра вил ни ком гра ђе ви не или ди је ло ви гра ђе ви не за
сље де ће на мје не:

а) пра о ни це во зи ла, 
б) ми ни-сер ви си во зи ла, 
в) про дав ни це, 
г) уго сти тељ ски објек ти, 
д) аген ци је за ту ри зам и рен та кар, мје њач ни це и слич -

не дје лат но сти, 
ђ) про стор за од мор, хи ги је ну и дру го, 
е) про стор за скла ди ште ње и про да ју бо ца са ТНГ-ом и 
ж) про стор за скла ди ште ње и про да ју умјет них гно ји ва.
1. Из град ња ста ни ца

Члан 5.
(1) Ста ни це се гра де у скла ду са од ред ба ма про пи са о

уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, про пи са о јав ним пу те ви ма,
про пи са о усло ви ма за из град њу бен зин ских ста ни ца уз ре -
ги о нал не, ма ги страл не и ауто-пу те ве и про пи са о ми ни -
мал но-тех нич ким усло ви ма у по гле ду по слов ног про сто ра,
опре ме, уре ђа ја и по треб не струч не спре ме за оба вља ње
тр го вин ске дје лат но сти и од ред ба ма овог пра вил ни ка.

(2) Снабдиjевање го ри вом мо тор них во зи ла вр ши се
уре ђа ји ма про пи са ним овим пра вил ни ком. 

(3) Ли ца за по сле на у ста ни ца ма мо ра ју би ти оспо со -
бље на за пра вил но ру ко ва ње уре ђа ји ма на ста ни ци и сред -
стви ма за га ше ње по жа ра, упо зна та са оста лим си гур но -
сним мjерамa и мо ра ју има ти по ло жен струч ни ис пит за
ру ко ва ње за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма. 

Члан 6.
Ако се ста ни ца гра ди уну тар га ра же или по слов не гра -

ђе ви не, та ста ни ца по ред усло ва из чла на 5. овог пра вил ни -
ка мо ра ис пу ња ва ти сље де ће усло ве:

а) про сто ри ста ни це не сми ју се на ла зи ти ис под ни воа
окол ног те ре на, осим ре зер во а ра, ко ји мо ра би ти под зем -
ни, те под зем них ди је ло ва цје во во да и дру гих ин ста ла ци ја,

б) про сто ри ја га ра же или по слов не згра де у ко јој се на -
ла зи ста ни ца или њен дио мо ра има ти нај ма ње је дан отвор
ко ји по ви си ни или ши ри ни од го ва ра мје ра ма су прот ног
зи да ка да је тло црт про сто ри је пра во у га о ник, а у дру гим
слу ча је ви ма тај отвор мо ра има ти по вр ши ну нај ма ње ¼ по -
вр ши не по преч них зи до ва про сто ри је, с тим да ви си на од -
го ва ра ви си ни ста ни це,

в) на ста ни ци мо ра би ти си стем по вра та па ра, ко ји оси -
гу ра ва уси са ва ње па ра при ли ком то че ња го ри ва у мо тор на
во зи ла, као и при ли ком пре та ка ња го ри ва из ауто-ци стер не
у ре зер во ар ста ни це и 

г) ста ни ца мoра има ти хи дрант ску мре жу, ко ја мо же
шти ти ти обје кат у слу ча ју по жа ра. 

Члан 7.
(1) У на се ље ном мје сту ни је до зво ље но гра ди ти ста ни -

це на рас кр сни ци, ни ти на та квој уда ље но сти од рас кр сни -
це на ко јој би оме та ла од ви ја ње јав ног са о бра ћа ја. 

(2) Ван на се ље них мје ста ста ни ца се мо же гра ди ти са -
мо на про сто ру на ко ме би пре глед ност ула за и из ла за при -
ступ ног пу та би ла обез би је ђе на из оба прав ца, с тим да
улаз и из лаз тог пу та бу ду нај ма ње 25 m уда ље ни од рас кр -
сни це.

(3) Ста ни ца мо ра би ти одво је на од пу та на ко ме се вр ши
јав ни са о бра ћај за штит ним остр вом ши ри не нај ма ње 50 cm.

(4) Из у зет но, у ма ње про мет ним ули ца ма на се ље ног
мје ста ста ни ца се мо же гра ди ти и без за штит но-раз дјел ног
остр ва, уз одо бре ње ор га на над ле жног за по сло ве гра ђе ња. 

(5) Ако се ауто ма ти за ис та ка ње по ста вља ју на за штит -
но-раз дјел ном остр ву, ши ри на за штит но-раз дјел ног остр ва
оба ве зно из но си нај ма ње 3 m од ивич не тра ке пу та, а пу -
ње ње по гон ских ре зер во а ра мо тор них во зи ла мо же се вр -
ши ти са мо из ван пу та на ми је ње ног за јав ни са о бра ћај. 

(6) Дио ста ни це на ко ме се на ла зе мо тор на во зи ла за
ври је ме пу ње ња го ри вом не мо же се на ла зи ти у кри ви ни и
мо ра би ти бе то ни ран и хо ри зон та лан, а из у зет но са на ги -
бом до 2%. 

2. По ста вља ње КПС је ди ни ца

Члан 8.
КПС је ди ни це за снаб ди је ва ње во зи ла са ТНГ мо гу се

по ста ви ти на ста ни ци ако су уда ље ни нај ма ње 15 m од дру -
гих про сто ра и обје ка та утвр ђе них у чла ну 4. овог пра вил -
ни ка, као и од гра ни це су сјед ног зе мљи шта. 

Члан 9.
Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра КПС је -

ди ни ца не мо гу се пре кла па ти са зо на ма оста лих ре зер во а -
ра.

3. Уре ђа ји за снаб ди је ва ње го ри вом мо тор них во зи ла

Члан 10.
(1) Под уре ђа ји ма за снаб ди је ва ње го ри вом мо тор них

во зи ла под ра зу ми је ва ју се апа ра ти за ис та ка ње у чи јем се
ку ћи шту на ла зе пум па за го ри во и мје рач про то ка, а ван ку -
ћи шта са ви тљи ва ци јев са пи што љем и ауто мат ским за пор -
ним ор га ном, ко ји су цер ти фи ко ва ни.

(2) Апа ра ти за ис та ка ње ко ји ра де на прин ци пу са мо по -
слу жи ва ња по ста вља ју се са мо на ста ни ца ма ко је су под
стал ном кон тро лом за по сле ног осо бља. 

(3) Апа ра ти за ис та ка ње оба ве зно има ју вен тил за ауто -
мат ско за тва ра ње у свим по ло жа ји ма пи што ља ка да је он
ван упо тре бе. 

(4) Пи штољ апа ра та за ис та ка ње мо ра би ти из ве ден та -
ко да бу де обез би је ђен од пре пу ња ва ња и да је оне мо гу ће -
но ње го во ис па да ње при ауто мат ском за тва ра њу при ли ком
пу ње ња по гон ског ре зер во а ра во зи ла и оба ве зно је по ве зан
са си сте мом узе мље ња ста ни це.

Члан 11.
(1) Апа ра ти за ис та ка ње по ста вља ју се на тро то а ру,

остр ву или за штит но-раз дјел ном остр ву уз диг ну тим из над
ни воа пу та нај ма ње 14 cm, и то на уда ље но сти од нај ма ње
50 cm од иви це тро то а ра, остр ва или за штит но-раз дјел ног
остр ва, мје ре но од га ба ри та апа ра та. 

(2) Апа ра ти за ис та ка ње не по ста вља ју се на про сто ру
ко ји је ис под ни воа тро то а ра на ко ме се на ла зи ста ни ца,
ни ти уну тар или ис под би ло ког објек та, из у зев ис под на -
стре шни це за то на ми је ње не. 

(3) Ако су апа ра ти за ис та ка ње по ста вље ни на тро то ару
без за штит но-раз дјел ног остр ва, ши ри на пу та на ко ме се
на ла зи мо тор но во зи ло за ври је ме пу ње ња из но си нај ма ње
2,5 m, што се из во ди про ши ре њем пу та на ми је ње ног за јав -
ни са о бра ћај. 

(4) Ако су апа ра ти за ис та ка ње по ста вље ни на тро то ару
са за штит но-раз дјел ним остр вом или на два или ви ше
остр ва, ра сто ја ње из ме ђу тро то а ра и остр ва, односно из ме -
ђу остр ва и тро то а ра или из ме ђу остр ва мо ра би ти нај ма -
ње то ли ко да је омо гу ће но не сме та но ми мо и ла же ње мо -
тор них во зи ла. 

(5) Апа ра ти за ис та ка ње на ла зе се нај ма ње 5 m уда ље -
ни од нај бли жег уре ђа ја за кон тро лу при ти ска у пне у ма ти -
ци ма и мје ста за из мје ну уља у мо то ру. 

(6) Ра сто ја ње из ме ђу два ауто ма та за ис та ка ње из но си
нај ма ње 2 m, мје ре но од осо ви не тих ауто ма та. 

Члан 12.
(1) Ако је са о бра ћај у ста ни ци ре гу ли сан у јед ном смје -

ру, ра сто ја ње из ме ђу за штит но-раз дјел ног остр ва, односно
из ме ђу тро то а ра и остр ва не мо же би ти ма ње од 3 m. 
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(2) Агре гат за го ри во, пум па за го ри во, односно под руч -
је дје ло ва ња апа ра та за ис та ка ње уда ље но је нај ма ње 2 m од
вра та или дру гих отво ра на објек ту ста ни це. 

Члан 13. 
(1) Пум пе за ТНГ мо гу би ти одво је не, у ре зер во а ру или

у скло пу агре га та за го ри во ко ји ра де си сте мом пу ног цје -
во во да. 

(2) У цје во во ду из ме ђу ре зер во а ра за скла ди ште ње
ТНГ и агре га та за го ри во оба ве зно се на ла зи вен тил ко ји се
за тва ра у слу ча ју кад се пумп ни уре ђај ис кљу чи или се
пре ки не до вод стру је. 

(3) На уре ђа ји ма и цје во во ди ма за снаб ди је ва ње во зи ла
ТНГ оба ве зно се на ла зи од го ва ра ју ћи си гур но сни уре ђај
ко ји код нај ве ће сна ге пум па ња спре ча ва пре ко ра че ње до -
зво ље ног по гон ског при ти ска и ко ли чи не теч не фа зе у ре -
зер во а ру. 

(4) Са ви тљи ва ци јев за пу ње ње ТНГ, као и ци јев не сек -
ци је ТНГ ко је се мо гу за тво ри ти, а у ко ји ма мо же на ста ти
не до зво ље ни при ти сак, мо ра ју би ти оси гу ра не од пре ко ра -
че ња при ти ска од го ва ра ју ћим уре ђа јем.

Члан 14. 
(1) Ра ди за шти те од пре пу ња ва ња ре зер во а ра пре во зног

сред ства, вен ти ли за ис та ка ње мо ра ју се са мо стал но за тва -
ра ти (у да љем тек сту: са мо стал но за тва ра ју ћи вен ти ли за
иста ка ње) при је не го што се у пот пу но сти на пу ни ре зер во -
ар. 

(2) Са мо стал но за тва ра ју ћи вен ти ли за ис та ка ње мо ра -
ју би ти цер ти фи ко ва ни. 

(3) Ци је ви за ис та ка ње теч них го ри ва мо ра ју би ти са ви -
тљи ве, трај но от пор не на са ви ја ње, хе миј ски от пор не на
нафт не де ри ва те и ис пи та не на за те зну чвр сто ћу, елек тро -
про во дљи вост, при че му от пор не мо же би ти ве ћи од 106 Ω,
те на не про пу сност при при ти ску ко ји је 1,5 пу та ве ћи од
нај ве ћег мо гу ћег рад ног при ти ска, о че му мо ра по сто ја ти
цер ти фи кат.

Члан 15. 
(1) Вен ти ли за ис та ка ње ТНГ мо ра ју би ти из ве де ни та -

ко да се са мо код ис прав ног при кљу че ња на ре зер во ар во -
зи ла осло ба ђа про ток га са. 

(2) Вен тил за ис та ка ње ТНГ мо ра се ауто мат ски за тво ри -
ти ако ис пад не из ле жи шта за пу ње ње ре зер во а ра во зи ла. 

(3) Вен ти ли за ис та ка ње ТНГ мо ра ју би ти цер ти фи ко -
ва ни. 

(4) Ис пред ци је ви за ис та ка ње ТНГ мо ра осим вен ти ла
из ста ва 2. овог чла на по сто ја ти и си гур но сни вен тил (про -
ти влом ни вен тил), ко ји се са мо стал но за тва ра при ли ком
пу ца ња са ви тљи ве ци је ви. 

(5) У ци је ви за ис та ка ње или ис пред ци је ви за ис та ка -
ње ТНГ угра ђу је се пре кид на спој ка, ко ја на кон пре ко ра че -
ња до пу ште ног оп те ре ће ња на ис те за ње ци је ви за ис та ка -
ње обо стра но спре ча ва из ла же ње га са. 

4. Цје во во ди и ре зер во а ри

Члан 16.
(1) Цје во во ди на ста ни ци мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве у

по гле ду про јек то ва ња, кон струк ци је, опре ме, ис пи ти ва ња
и озна ча ва ња, уре ђе не од го ва ра ју ћим од ред ба ма про пи са о
из град њи по стро је ња за за па љи ве теч но сти и о ускла ди -
шта ва њу и пре та ка њу за па љи вих теч но сти и про пи са о из -
град њи по стро је ња за теч ни нафт ни гас и скла ди ште њу и
пре та ка њу теч ног нафт ног га са. 

(2) Цје во во ди се по ла жу под зем но и мо ра ју би ти за шти -
ће ни од ко ро зи је, а спа ја ју се не про пу сним ве за ма, ко је мо -
ра ју би ти пре гле да не и ис пи та не од над ле жне ин спек ци је. 

(3) Ако се цје во во ди по ла жу ди рект но у зе мљу, уко па -
ва ју се нај ма ње 80 cm и об ла жу сло јем пи је ска де бљи не
нај ма ње 15 cm. 

(4) Ако цје во во ди про ла зе ис под ко ло во за, мо ра ју се за -
шти ти ти кон струк ци јом ко ја је ста тич ки про ра чу на та да
из др жи пред ви ђе но оп те ре ће ње. 

Члан 17.
(1) Го ри во за мо тор на во зи ла и теч ни нафт ни гас др жи се

у по себ но за то из гра ђе ним под зем ним ре зер во а ри ма, ко ји
се ис кљу чи во ко ри сте као скла ди ште за по тре бе ста ни це. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ма ли ре зер во а ри за
ТНГ ко ји су са став ни дио КПС је ди ни це мо гу би ти над зем -
ног ти па. 

(3) Ок но из над ула зног отво ра ре зер во а ра, односно ок -
но у ко ме су смје ште ни при кључ ци за пу ње ње ре зер во а ра
за тва ра се по клоп цем ко ји се мо же без бјед но за кљу ча ти. 

(4) На уну тра шњој стра ни по клоп ца из ста ва 3. овог
чла на на ви дљив на чин озна ча ва се вр ста го ри ва ко је се
смје шта у ре зер во ар. 

(5) Ок но из над ула зног отво ра ре зер во а ра, односно ок -
но у ко ме су смје ште ни при кључ ци за пу ње ње ре зер во а ра
мо ра би ти не про пу сно. 

(6) Ре зер во ар за смје штај теч ног нафт ног га са оба ве зно
је уда љен нај ма ње 10 m од нај бли жег ауто ма та за ис та ка ње
за па љи вих теч но сти.

Члан 18.
(1) Укуп на за пре ми на ре зер во а ра ста ни це не мо же

изно си ти ви ше од 300 m³, с тим да се у њи ма за па љи ве теч -
но сти гру пе I мо гу ускла ди шта ва ти до 150 m³. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, укуп на за пре ми на
ре зер во а ра ста ни це из гра ђе не ван на се ље ног мје ста мо же
из но си ти ви ше од 300 m³, ако то одо бри над ле жни ор ган у
скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је про мет екс пло зив них
ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со ва.

(3) Укуп на за пре ми на под зем них ре зер во а ра ста ни це у
ко је се смје шта теч ни нафт ни гас не мо же из но си ти ви ше
од 30 m³. 

5. Обје кат и про сто ри је ста ни це

Члан 19.
(1) Ако се у објек ту ста ни це на ла зи са мо јед на про сто -

ри ја за про да ју до пун ског асор ти ма на, нај ве ћа ко ли чи на за -
па љи вих теч но сти из гру пе I, II и III ко ја је до зво ље на да
се др жи у тој про сто ри ји из но си 200 ли та ра, а нај ве ћа ко -
ли чи на теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па љи во сти пре ко
100 °C из но си 1.000 ли та ра. 

(2) Ако се у објек ту ста ни це за про да ју до пун ског асор -
ти ма на на ла зи по себ но из гра ђе на про сто ри ја чи ји пре град -
ни зид не ма отво ра пре ма про сто ри ји за за по сле но осо бље,
нај ве ћа ко ли чи на за па љи вих теч но сти гру па I, II и III, ко ја
је до зво ље на да се др жи у тој про сто ри ји из но си до 400 ли -
та ра, а нај ве ћа ко ли чи на теч но сти чи ја је тем пе ра ту ра за па -
љи во сти пре ко 100 °C из но си до 2.000 ли та ра. 

(3) Про сто ри ја из ста ва 2. ово г чла на мо ра ис пу ња ва ти
сље де ће тех нич ке усло ве: 

а) да је ва тро от пор ност зи до ва пред ви ђе на за нај ма ње
че ти ри ча са,

б) да је под од ма те ри ја ла ко ји не вар ни чи, 
в) да је кров из гра 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) и 
г) да је обез би је ђе на при род на или вје штач ка вен ти ла -

ци ја. 
(4) Тех нич ки усло ви ко је ста ни ца мо ра да ис пу ња ва за

оба вља ње тр го ви не на ма ло, као и усло ви ко је тре ба да
испу ња ва ју уре ђа ји и опре ма уре ђе ни су про пи сом о ми ни -
мал но-тех нич ким усло ви ма у по гле ду по слов ног про сто ра,
опре ме, уре ђа ја и по треб не струч не спре ме за оба вља ње
тр го вин ске дје лат но сти. 

Члан 20.
(1) Про сто ри ја објек та за смје штај за по сле ног осо бља

мо же се за гри ја ва ти то плом во дом, па ром ни ског при ти ска
или то плим ва зду хом.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако се у про сто ри -
ји објек та за смје штај за по сле ног осо бља не др же за па љи -
ве теч но сти гру па I, II и III, за гри ја ње та квог објек та мо же
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се ко ри сти ти и пећ на уље за ло же ње, под усло вом да се
обје кат на ла зи из ван зо не II за шти те од из би ја ња и ши ре -
ња по жа ра и да има дим њак снаб дје вен хва та чем вар ни ца. 

III - ПРЕ ТА КА ЊЕ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ ГО РИ ВА
1. Пре та ка ње го ри ва из ауто-ци стер не у ре зер во ар

Члан 21.
(1) За ври је ме пре та ка ња го ри ва из ауто-ци стер не у

под зем ни ре зер во ар ста ни це ни је до зво ље но из да ва ти го -
ри во, а про стор око ауто-ци стер не и ок на у ко ме су смје -
ште ни при кључ ци за пу ње ње ре зер во а ра мо ра би ти под
стал ном кон тро лом и обез би је ђен од по жа ра. 

(2) Ауто-ци стер на се спа ја на при кљу чак под зем ног ре -
зер во а ра спој ни ца ма ко је мо ра ју би ти цер ти фи ко ва не, од-
носно пре гле да не и ис пи та не од овла шће не уста но ве. 

(3) За ври је ме пре та ка ња го ри ва, ауто-ци стер на оба ве -
зно је спо је на са си сте мом за узе мље ње ре зер во а ра. 

(4) Под зем ни ре зер во ар мо же се пу ни ти го ри вом из по -
стро је ња за ускла ди шта ва ње за па љи вих теч но сти пу тем
цје во во да ако се ста ни ца на ла зи у скло пу тог по стро је ња. 

(5) За ври је ме пре та ка ња го ри ва мо тор ауто-ци стер не
оба ве зно је уга шен, а ауто-ци стер на за ко че на руч ном коч -
ни цом и обез би је ђе на од по кре та ња под ме та чи ма по ста -
вље ним под точ ко ве. 

(6) На про стор око ауто-ци стер не и ок на у ко ме су смје -
ште ни при кључ ци под зем ног ре зер во а ра за ври је ме пре та -
ка ња го ри ва до зво љен је при ступ са мо за по сле ном осо бљу. 

Члан 22.
Скла ди ште ње и пре та ка ње ТНГ у ре зер во а ре КПС је -

ди ни ца оба вља се у скла ду са од ред ба ма про пи са о из град -
њи по стро је ња за теч ни нафт ни гас и о скла ди ште њу и
пре та ка њу теч ног нафт ног га са.

2. Снабдиjевање го ри вом мо тор ног во зи ла

Члан 23.
(1) За ври је ме пу ње ња го ри вом по гон ског ре зер во а ра

мо тор ног во зи ла мо тор во зи ла оба ве зно је уга шен, а во зи -
ло за ко че но. 

(2) Од отво ра по гон ског ре зер во а ра мо тор ног во зи ла
ко је се пу ни го ри вом сва оста ла во зи ла оба ве зно су уда ље -
на нај ма ње 1 m. 

Члан 24.
(1) Пу ње ње по гон ског ре зер во а ра мо тор ног во зи ла теч -

ним нафт ним га сом до зво ље но је са мо ако во зи ло има пре -
гле да не и ис пи та не уре ђа је и ин ста ла ци је за ко ри шће ње та -
квог га са од овлашће ног прав ног ли ца. 

(2) Бо ца за теч ни нафт ни гас не мо же се упо тре бља ва -
ти као по гон ски ре зер во ар мо тор ног во зи ла. 

(3) Пре та ка ње теч ног нафт ног га са у по гон ски ре зер воар
мо тор ног во зи ла вр ши се са мо из ре зер во а ра. 

(4) Пре та ка ње теч ног нафт ног га са ис кљу чи во се вр ши
на отво ре ном про сто ру из ло же ном при род ном стру ја њу ва -
зду ха. 

(5) За пу ње ње по гон ског ре зер во а ра мо тор ног во зи ла
теч ним нафт ним га сом мо гу се упо тре бља ва ти са мо елек -
трич не или руч не пум пе. 

Члан 25.
(1) Ако се при ли ком пу ње ња по гон ског ре зер во а ра мо -

тор ног во зи ла го ри во про спе, оба ве зно се бри шу све по вр -
ши не на ко је се го ри во про су ло. 

(2) Сред ства за бри са ње и чи шће ње из ста ва 1. овог
чла на ста вља ју се у по себ не хер ме тич ки за тво ре не кан те,
ко је се не мо гу тран спор то ва ти са оста лим от па ци ма. 

IV - ЗА ШТИ ТА ОД ИЗ БИ ЈА ЊА И ШИ РЕ ЊА ПО ЖА РА
1. Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра

Члан 26.
(1) Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра, од -

ре ђе не про пи сом о из град њи по стро је ња за за па љи ве теч -

но сти и о ускла ди шта ва њу и пре та ка њу за па љи вих теч но -
сти на ста ни ца ма и об у хва та ју:

а) зо на I - уну тра шњост ре зер во а ра и бе тон ског ко ри та,
односно ко мо ре ако по сто ји, ок но из над ула зног отво ра са
при кључ ци ма за ауто-ци стер ну за пу ње ње ре зер во а ра, ок -
но у ко ме су смје ште ни при кључ ци за пу ње ње ви ше ре зер -
во а ра, ауто мат за пу ње ње, мје рач про то ка, ар ма ту ра и оста -
ла опре ма ко ја чи ни цје ли ну уре ђа ја за пу ње ње; 

б) зо на II: 
1) про стор око ок на ула зног отво ра под зем ног ре зер во -

а ра у ко ме не ма при кљу ча ка за ауто-ци стер ну за пу ње ње,
око ок на у ко ме су смје ште ни при кључ ци за пу ње ње, оду -
шног цје во во да и вен ти ла, по лу преч ни ка 3 m мје ре но хо ри -
зон тал но и ви си не 1 m из над, односног ок на са при кључ -
ци ма за ауто-ци стер ну за пу ње ње, оду шног цје во во да и
вен ти ла мје ре но од тла, 

2) про стор око ауто ма та за ис та ка ње го ри ва, односно
отво ра за ис та ка ње ауто-ци стер не, по лу преч ни ка 2,5 m мје -
ре но хо ри зон тал но и ви си не 1 m из над тог ауто ма та, одно-
сно отво ра мје ре но од тла, 

3) про стор око отво ра за пу ње ње по гон ских ре зер во а ра
мо тор них во зи ла ко ја се снаб ди је ва ју го ри вом на ста ни ци,
по лу преч ни ка 1 m мје ре но хо ри зон тал но и ви си не 1 m
изнад отво ра мје ре но од тла, 

4) про сто ри ја објек та за смје штај за по сле ног осо бља у
ко јој се др же за па љи ве теч но сти гру па I, II и III и 

в) зо на III - про стор из над окол ног те ре на, ши ри не 5 m
мје ре но хо ри зон тал но од иви це зо не II и ви си не 0,5 m мје -
ре но од тла.

2. Си гу ро но сне и за штит не мје ре

Члан 27.
(1) У зо на ма опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра

ни је до зво ље но да се на ла зе 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
ни је до зво ље но:

а) др жа ње отво ре ног пла ме на, 
б) рад са отвореним пламеном (заваривање и слично) и

са ужареним предметима,
в) пу ше ње,
г) рад са ала том ко ји вар ни чи и 
д) по ста вља ње над зем них во до ва без об зи 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 оба ве зно се по ста вља ју нат пи си ко ји -
ма се упо зо ра ва на за бра не из ста ва 2. овог чла на.

Члан 28.
(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 (I и II) мо ра би ти из ве де на у
скла ду са ва же 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 мје -
сти ма угро же ним од екс пло зив них смје са. 

(2) У зо ни II ни је до зво ље но да се на ла зе ка на ли за ци о -
ни отво ри за од во ђе ње ат мос фер ског та ло га, ја ме и отво ре -
ни ка на ли за ка бло ве и цје во во де. 

(3) У зо на ма II и III до зво љен је ула зак и из ла зак мо тор -
ног во зи ла без хва та ча вар ни ца.

(4) Зо на III мо ра да бу де уда ље на од ко ло си је ка за пар -
ну ву чу нај ма њу 40 m, а од ко ло си је ка за ди зел или елек -
трич ну ву чу и из ла за из објеката у ко ји ма се ску пља ве ћи
број љу ди, нај ма ње 20 m. 

(5) У зо ни III ни је до зво ље но да се на ла зе објек ти ко ји
не при па да ју ста ни ци. 

(6) Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, мо же се до зво ли ти
да зид не ког објек та ко ји не при па да ста ни ци ула зи у зо ну
III ако тај зид не ма отво ре, а обје кат има дим њак са хва та -
чем вар ни ца и ва тро от пор ност пред ви ђе ну за нај ма ње
шест ча со ва. 

(7) Отво ри за при хват за у ље них во да и дру ги отво ри на
си сте му за про чи шћа ва ње за у ље них во да те про стор око
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тих отво ра пред ста вљају зо ну опа сно сти као код ок на под -
зем них ре зер во а ра.

Члан 29. 
(1) Зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра не

мо гу пре ла зи ти гра ни це про сто ра ста ни це за снаб ди је ва ње
мо тор них во зи ла го ри вом. 

(2) У зо на ма опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра
ни је до зво ље но да се на ла зе отво ри за од вод от пад них во -
да. 

Члан 30. 
(1) На ста ни ци гдје се уз мо тор не бен зи не и ТНГ оба -

вља снаб ди је ва ње пре во зних сред ста ва дру гим теч ним го -
ри ви ма, за сва теч на го ри ва без об зи ра на њи хо ву тем пе ра -
ту ру за па љи во сти, зо не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња
по жа ра од ре ђу ју се као за мо тор не бен зи не. 

(2) Ако ста ни ца слу жи ис кљу чи во за снаб ди је ва ње пре -
во зних сред ста ва ди зел-го ри вом, за њих се не од ре ђу ју зо -
не опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња по жа ра, с тим да агре -
га ти, пум пе за ис та ка ње, тран спорт не и мјер не је ди ни це
мо ра ју би ти из ве де ни и угра ђе ни у скла ду са про пи си ма
ко ји ре гу ли шу про ти век спло зив ну за шти ту.

3. За шти та од по жа ра

Члан 31.
(1) Опре ма за за шти ту од по жа ра са сто ји се од руч них

и пре во зних апа ра та за га ше ње по жа ра. 
(2) Уз сва ка два ауто ма та за ис та ка ње на ла зи се по је -

дан руч ни апа рат за га ше ње по жа ра ка па ци те та пу ње ња
нај ма ње 9 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за
га ше ње по жа ра. 

(3) Уз уре ђа је за из мје ну уља у мо то ру и кон тро лу при -
ти ска у пне у ма ти ци ма на ла зи се је дан руч ни апа рат за га -
ше ње по жа ра ка па ци те та пу ње ња нај ма ње 9 kg пра ха или
дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за га ше ње по жа ра. 

(4) У про сто ри ји за смје штај за по сле ног осо бља и у по -
себ ној про сто ри ји из чла на 18. став 2. овог пра вил ни ка на -
ла зи се нај ма ње по је дан руч ни апа рат за га ше ње по жа ра
ка па ци те та пу ње ња нај ма ње 9 kg пра ха или дру гог од го ва -
ра ју ћег сред ства за га ше ње по жа ра. 

(5) За ври је ме пре та ка ња го ри ва из ауто-ци стер не у ре -
зер во ар, на мје сту на ко ме се вр ши пре та ка ње на ла зи се,
при пре мљен за евен ту ал ну упо тре бу, 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 по жа -
ра. 

(6) Из у зет но од ста ва 5. овог чла на, на мје сту пре та ка -
ња го ри ва из ауто-ци стер не у ре зер во ар мо же се умје сто
пре во зног апа ра та за га ше ње по жа ра ко ри сти ти шест руч -
них апа ра та за га ше ње по жа ра ка па ци те та пу ње ња нај ма ње
9 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за га ше ње
по жа ра, под усло вом да тим апа ра ти ма ру ку ју нај ма ње три
ли ца. 

Члан 32.
(1) У бли зи ни мје ста на ко ји ма је мо гућ ност про си па -

ња за па љи вих теч но сти на ста ни ци нај ве ћа по ста вља ју се
сан ду ци са пи је ском за пре ми не нај ма ње 0,3 m³.

(2) Опре ма за за шти ту од по жа ра оба ве зно се сва ко -
днев но ви зу ел но кон тро ли ше.

(3) За КПС је ди ни це мо ра се обез би је ди ти си стем за
хла ђе ње ре зер во а ра.

(4) За ста ни це ко је у свом са ста ву има ју гра ђе ви не или
ди је ло ве гра ђе ви на из чла на 4. став 3. овог пра вил ни ка
нео п ход но је из ве сти хи дрант ску мре жу за га ше ње по жа ра.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 33. 
На ста ни ца ма ко је не ма ју из ве ден си стем по вра та па ра

у ауто-ци стер ну, при ли ком пре та ка ња за па љи вих теч но сти
у ре зер во ар, систем се мо ра угра ди ти у ро ку од пет го ди на
од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка. 

Члан 34.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да се

при мје њу је Пра вил ник о из град њи ста ни ца за снаб ди је ва -
ње го ри вом мо тор них во зи ла и о ускла ди шта ва њу и пре та -
ка њу го ри ва (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 27/71 и 29/71).

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: 05.06/312-167/11
7. сеп тем бра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. тач ка 2. За ко на о про ме ту
екс пло зив них ма те ри ја и 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) и 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

О ИЗ ГРАД ЊИ ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ТЕЧ НИ НАФТ НИ 
ГАС, СКЛАДИШТEЊУ И ПРЕ ТА КА ЊУ ТЕЧ НОГ 

НАФТ НОГ ГА СА

I - OСНОВНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин и усло ви

изград ње по стро је ња за теч ни нафт ни гас, скла ди ште ње и
пре та ка ње теч ног нафт ног га са, те мје ре за шти те од по жа -
ра и тех но ло шких екс пло зи ја.

Члан 2.
Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овом пра вил ни ку има ју сље -

де ћа зна че ња:
а) теч ни нафт ни гаc (у да љем тек сту: ТНГ) су нафт ни

угљо во до ни ци (про пан, про пен, бу тан, бу тен и њи хо ви
изо ме ри) и њи хо ве смје се у теч ном или га со ви том ста њу,
чи ји пар ни при ти сак пре ла зи 1,25 barа при 40 ˚C, у скла ду
са од го ва ра ју ћим стан дар ди ма,

б) пар ни при ти сак је при ти сак па ра га са из ра жен у ба -
ри ма при 40 ˚C у урав но те же ном ста њу са теч но шћу, 

в) мак си мал ни до зво ље ни рад ни при ти сак је нај ве ћи до -
зво ље ни уну тра шњи рад ни при ти сак у ба ри ма при 40 ˚C, за
ко ји је по су да кон стру и са на или нај ве ћи уну тра шњи рад ни
при ти сак ко ји одо бра ва над ле жна ин спек ци ја, 

г) ис пит ни при ти сак је уну тра шњи при ти сак у ба ри ма
ко ји је за 50% ве ћи од рад ног при ти ска при 40 ˚C,

д) ре зер во ар за ТНГ је сва ка за тво ре на по су да из ра ђе на
и одо бре на за пу ње ње ТНГ-а (пре но сни ре зер во ар, ста бил -
ни ре зер во ар, тран спорт на ци стер на) ко ја ис пу ња ва усло ве
пред ви ђе не од го ва ра ју ћим стан дар ди ма,

ђ) ма ли ре зер во ар је за тво ре на по су да под при ти ском,
спе ци јал но из гра ђе на и опре мље на за скла ди ште ње ТНГ-а,
за пре ми не до 6,4 m³, 

е) КПС је ди ни ца је ком пакт на пумп на ста ни ца за ТНГ
по ста вље на на за јед нич ко по сто ље са агре га том за ис та ка -
ње и по треб ном опре мом ко ја обез бје ђу је без бје дан тран -
спорт и упо тре бу, за пре ми не до 5,4 m³, 

ж) по стро је ње за ТНГ је си стем ко ји се са сто ји од ре -
зер во а ра, односно по су да, те ин ста ла ци ја и уре ђа ја за про -
из вод њу, пре ра ду, пре нос, пре та ка ње, односно упо тре бу
ТНГ-а, си сте ма за упра вља ње и над зи ра ње без бјед ног од -
ви ја ња тех но ло шког про це са, ста бил них си сте ма за до ја ву
и га ше ње по жа ра и дру гих ин ста ла ци ја и уре ђа ја ко ји за -
јед но чи не тех но ло шку цје ли ну,

з) бо ца за ТНГ је пре но сна по су да ци лин дрич ног об ли -
ка ко ја се мо же упо тре бља ва ти са мо у вер ти кал ном по ло -
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