
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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жа ју, из ра ђе на у скла ду са про пи си ма о опре ми под при ти -
ском,

и) пре но сни ре зер во а ри су по су де спе ци јал но из гра ђе -
не и опре мље не за тран спорт и скла ди ште ње ТНГ-а,

ј) ста бил ни ре зер во а ри су по су де под при ти ском, спе -
ци јал но из ра ђе не и опре мље не за скла ди ште ње ТНГ-а, за -
пре ми не из над 6,4 m³,

к) опре ма за гас је опре ма от пор на на деј ство ТНГ и не -
про пу сна до при ти ска ко ји је на њој озна чен,

л) опре ма ре зер во а ра за ТНГ је скуп уре ђа ја из ра ђе них
и одо бре них у скла ду са про пи си ма о опре ми под при ти -
ском ко ји за јед но са ре зер во а ром за ТНГ пред ста вља ју јед -
ну тех но ло шку цје ли ну,

љ) ис па ри вач је уре ђај за ис па ра ва ње ТНГ-а,
м) по ка зи вач ни воа је уре ђај ко ји по ка зу је ни во теч не

фа зе ТНГ-а у по су ди, 
н) при мар ни ре гу ла ци о ни круг су уре ђа ји на ин ста ла -

ци ји или по стро је њу за гас, ко ји су под при ти ском јед на -
ким или ве ћим од при ти ска у ре зер во а ру,

њ) се кун дар ни ре гу ла ци о ни круг су сви уре ђа ји на ин -
ста ла ци ји или по стро је њу за ТНГ, иза пр во сте пе не ре дук -
ци је при ти ска, ко ји су под при ти ском ма њим од при ти ска у
ре зер во а ру,

о) пр во сте пе на ре дук ци ја при ти ска су уре ђа ји за ре дук -
ци ју при ти ска (сма ње ње при ти ска у ре зер во а ру), ко ји мо гу
ре ду ко ва ти при ти сак у теч ној или пар ној фа зи ТНГ-а,

п) дру го сте пе на ре дук ци ја и ре гу ла ци ја при ти ска су
уре ђа ји за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска на рад ни при -
ти сак тро ши ла,

р) уре ђај за ми је ша ње је по стро је ње ко је се упо тре бља -
ва за прет ход но ми је ша ње ис па ре ног ТНГ-а са ва зду хом
при је ње го ве ди стри бу ци је и по тро шње,

с) сте пен пу ње ња је про цен ту ал ни од нос те жи не ТНГ-
а у по су ди и те жи не во де, ко ју би та по су да са др жа ва ла на
тем пе ра ту ри од 15 ˚C,

т) скла ди ште ње ТНГ-а је сва ко трај но или при вре ме но
др жа ње ТНГ-а у ре зер во а ри ма и бо ца ма код 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),

ћ) трај но др жа ње ТНГ-а је скла ди ште ње ТНГ-а у тра ја -
њу ду жем од шест мје се ци,

у) при вре ме но др жа ње ТНГ-а је скла ди ште ње ТНГ-а у
по крет не по су де (тран спорт не ци стер не, пре но сне ре зер -
во а ре и бо це),

ф) пре та ка ли ште је по себ но уре ђе но мје сто за пре та ка -
ње, опре мље но трај но по ста вље ном опре мом за пре та ка ње
и на ко јем се огра ни че ни број ауто-ци стер ни, ва гон-ци -
стер ни, пре но сних ре зер во а ра, односно кон теј не ра пу ни
или пра зни по тач но од ре ђе ним по ступ ци ма,

х) при ступ ни пут је пут, односно ко ло си јек пред ви ђен
за при ступ тран спорт них ци стер ни пре та ка ли шту и он је
са став ни дио пре та ка ли шта,

ц) мје сто за ис та ка ње ТНГ-а је про стор на ко јем се оба -
вља ис та ка ње ТНГ-а из јед не ауто-ци стер не у ре зер во а ре за
ко је ни је по треб на трај но по ста вље на опре ма за пре та ка ње,

ч) хва тач вар ни ца је одо брен, односно ис пи тан уре ђај
за спре ча ва ње вар ни ца из из дув них га со ва мо то ра са уну -
тра шњим са го ри је ва њем,

џ) си гур но сни уре ђај је вен тил или дру га спра ва ко ја
шти ти ди је ло ве по стро је ња од при ти ска из над про пи са них
ври јед но сти,

ш) при ти сак по чет ка отва ра ња си гур но сног вен ти ла је
при ти сак при ко јем вен тил по чи ње отва ра ње вен ти ла и ис -
пу шта ње ТНГ-а, а тај при ти сак мо ра би ти јед нак мак си -
мал но до зво ље ном рад ном при ти ску по су де, односно цје -
во во да на ко ме је си гур но сни вен тил ин ста ли ран,

аа) за пор но ти је ло је вен тил за за тва ра ње, за сун, сла ви -
на или слич ни уре ђај по ста вљен на по стро је њу за за тва ра -
ње теч не или пар не фа зе ТНГ-а,

аб) вен тил про тив ло ма ци је ви је вен тил ко ји одва ја
дије ло ве по стро је ња (по су де и цје во во де) ауто мат ским за -
тва ра њем про то ка ТНГ-а, у слу ча ју ло ма спо ја ис пред ње -
га или на глог ис ти ца ња ТНГ-а и не мо же се сма тра ти за -
пор ним ор га ном,

ав) по ка зи вач про то ка је уре ђај за по ка зи ва ње про то ка
теч не фа зе ТНГ-а,

аг) ре гу ла тор ни воа је уре ђај ко ји ре гу ли ше ви си ну ни -
воа теч не фа зе ТНГ-а,

ад) ефи ка сна вен ти ла ци ја је вен ти ла ци ја на отво ре ном,
као и у про сто ру ко ја у нор мал ном по го ну оне мо гу ћа ва
ства ра ње кон цен тра ци је ТНГ-а у ва зду ху ве ћег од 10% од
до ње гра ни це екс пло зив но сти гдје се ис кљу чу је не по сред -
на око ли на се кун дар ног из во ра,

ађ) мје сто ис ти ца ња ТНГ-а је сва ки отвор на ре зер во а ру,
ис па ри ва чу или бо ци ко ји ни је трај но за тво рен че пом или
при руб ни цом и ко ји је мо гу ће отво ри ти без упо тре бе ала та,

ае) си гур но сно-ис пу сни вен ти ли (СИВ) су уре ђа ји ко ји
се код пре ко ра че ња рад ног при ти ска из над про пи са них
ври јед но сти ак ти ви ра ју ис пу шта њем ТНГ-а до по нов ног
ус по ста вља ња рад ног при ти ска,

аж) си гур но сно-за пор ни вен ти ли (СЗВ) су уре ђа ји ко ји
су у нор мал ном по го ну отво ре ни и има ју за да так да ауто -
мат ски за тво ре до ток ТНГ-а у слу ча ју да при ти сак у шти -
ће ном ди је лу си сте ма до стиг не гор њу или до њу ври јед -
ност ак ти ви ра ња и они се не отва ра ју ауто мат ски на кон за -
тва ра ња,

аз) тран спорт на ци стер на (ауто-ци стер на, ци стер на
при ко ли ца, ва гон-ци стер на и слич но) је ре зер во ар ци лин -
дрич ног об ли ка за пре ми не до 80 m³, чвр сто ве зан за по -
крет но по сто ље, ко ји се упо тре бља ва за тран спорт ТНГ-а,

аи) си стем са бо ца ма је сва ка ин ста ла ци ја за коришће -
ње ТНГ-а код ко је се за скла ди ште ње ко ри сте бо це,

ај) си стем са ре зер во а ри ма је сва ка ин ста ла ци ја за
коришће ње ТНГ-а код ко је се за скла ди ште ње ко ри сте ре -
зер во а ри,

ак) 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 ста бил не опре ме под при ти -
ском и по крет не опре ме под при ти ском, 

ал) си гу ран уре ђај је ис пи тан уре ђај и у прак си про вје -
рен од фи зич ких, односно прав них ли ца, овлашће них од
над ле жне уста но ве,

аљ) зна чај ни објек ти су нај бли жи мо гу ћи из во ри па ље -
ња или објек ти на су сјед ном зе мљи шту ко ји не при па да ју
по стро је њу,

ам) пу ње ње по за пре ми ни је са др жај по су де (ре зер во а -
ра, тран спорт не ци стер не или бо це) ко ји је до сти гао од ре -
ђе ну за пре ми ну,

ан) пу ње ње по те жи ни је са др жај по су де (ре зер во а ра,
тран спорт не ци стер не или бо це) ко ји је од ре ђен мје ре њем
по су де при је и по сли је пу ње ња,

ањ) ди стри бу тер ТНГ-а је при вред но дру штво или дру -
го прав но ли це ко је ко ри сни ка снаб ди је ва ТНГ-ом пу тем
тран спорт них ци стер ни, односно бо ца, а ко ји је ре ги стро -
ван, опре мљен и ка дров ски оспо со бљен за оба вља ње те
дје лат но сти,

ао) тр го вац ТНГ-ом у бо ца ма је при вред но дру штво
или дру го прав но ли це ко је про да је бо це по овлашће њу и
под над зо ром ди стри бу те ра,

ап) ко ри сник је сва ко прав но или фи зич ко ли це ко је ко -
ри сти ТНГ у по стро је њу за ТНГ,

ар) за штит ни по јас је по вр ши на од ре ђе на без бјед но -
сним уда ље но сти ма мје ре ним хо ри зон тал но у свим прав -
ци ма од по стро је ња за ТНГ,

ас) вен тил за за тва ра ње слу жи за бло ка ду си сте ма цје -
во во да у опа сним си ту а ци ја ма,
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ат) зо на опа сно сти од из би ја ња по жа ра (у да љем тек -
сту: зо на опа сно сти) је про стор у ко јем су при сут не или
по сто ји опа сност од при су ства опа сних кон цен тра ци ја
ТНГ-а, а чи је се гра ни це мје ре хо ри зон тал но и вер ти кал но
од га ба ри та ре зер во а ра, ис па ри ва ча или бо це, 

аћ) над ле жна ин спек ци ја je кон тро ла ко ју спро во ди Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве и

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

1. По стро је ње за ТНГ

Члан 3.
(1) По стро је ња за ТНГ по ста вља ју се на мје сто и на на -

чин ко ји обез бје ђу је спре ча ва ње пре но ше ња по жа ра из ме -
ђу по стро је ња и су сјед них гра ђе ви на и про сто ра.

(2) Услов из ста ва 1. овог чла на је ис пу њен уко ли ко су
оси гу ра не без бјед но сне уда ље но сти до су сјед них обје ка та,
јав ног пу та или јав не по вр ши не од ре ђе не овим пра вил ни -
ком, а на чин по ста вља ња ускла ђен са од ред ба ма овог пра -
вил ни ка и упут стви ма про из во ђа ча.

(3) По сту пак из да ва ња одо бре ња за по ста вља ње и упо -
тре бу по стро је ња за ТНГ спро во ди се у скла ду са ва же ћим
про пи си ма о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, про пи си ма о за -
шти ти жи вот не сре ди не, одо бре њи ма и са гла сно сти ма Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: МУП) и
одо бре њи ма и са гла сно сти ма над ле жне ин спек ци је.

(4) По стро је ња за ТНГ мо ра ју има ти мјер ну и без бјед -
ну опре му ко ја обез бје ђу је спре ча ва ње на ста ја ња и ши ре -
ња по жа ра уну тар по стро је ња и сма ње ње ње го вих по сље -
ди ца на нај ма њу мо гу ћу мје ру.

Члан 4.
(1) На по стро је њу за ТНГ, уре ђа ји, си сте ми и дру ги

еле мен ти за мје ре ње, упра вља ње и над зи ра ње тех но ло -
шког про це са, спре ча ва ње на стан ка и ши ре ња по жа ра и
екс пло зи је или дру гих ин ци де на та, те за до ја ву по жа ра и
га ше ње, мо ра ју би ти угра ђе ни и одр жа ва ни у ис прав ном
ста њу у скла ду са тех нич ком до ку мен та ци јом и из да тим
са гла сно сти ма.

(2) Услов из ста ва 1. овог чла на је ис пу њен уко ли ко су
по стро је ње за ТНГ и ње го ви ди је ло ви про јек то ва ни, из ра -
ђе ни, одо бре ни и коришће ни у скла ду са по себ ним про пи -
си ма и од ред ба ма овог пра вил ни ка из обла сти про тив по -
жар не за шти те. 

Члан 5.
(1) Уну тар за штит ног по ја са по стро је ња за ТНГ за бра -

ње но је др жа ње ма те ри ја ко је су пре ма сво јим осо би на ма
по год не за на ста нак или ши ре ње по жа ра и из вор па ље ња,
те се мо ра обез би је ди ти за бра на при сту па нео влашће ним
ли ци ма, на што мо ра упу ћи ва ти ви дљив и до бро чи тљив
нат пис упо зо ре ња.

(2) У слу ча ју да се на вла сти том зе мљи шту не мо же
обез би је ди ти је дин ствен за штит ни по јас, или је то у ин те ре -
су ви ше вла сни ка или ко ри сни ка по стро је ња за ТНГ, усло ви
из чла на 3. ст. 1. и 2. овог пра вил ни ка и усло ви из ста ва 1.
овог чла на мо гу се обез би је ди ти утвр ђи ва њем за јед нич ког
за штит ног по ја са у по себ ним по ступ ци ма ко ји се во де пре -
ма про пи си ма о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, односно прав -
но оба ве зу ју ћим уго во ром, ако про пи си ма о уре ђе њу про -
сто ра и гра ђе њу ни је про пи сан по се бан по сту пак.

(3) За штит ни по јас мо же се сма њи ти под усло ви ма
одре ђе ним овим пра вил ни ком.

Члан 6.
(1) У по стро је њу за ТНГ и на про сто ру око по стро је ња

ус по ста вља ју се зо не опа сно сти про пи са не овим пра вил -
ни ком.

(2) За по стро је ње за ко је овим пра вил ни ком ни су од ре -
ђе не зо не опа сно сти, од ре ђу ју се по себ ном ана ли зом и

про ра чу ном у скла ду са стан дар дом за од ре ђи ва ње зо на
опа сно сти про сто ра угро же них екс пло зив ним смје са ма га -
со ва и па ра. 

(3) Зо не опа сно сти мо гу се сма њи ти под усло ви ма
одре ђе ним овим пра вил ни ком и по себ ним про пи си ма.

(4) По стро је ње за ТНГ, опре ма и ин ста ла ци је уну тар
зо на опа сно сти, мо ра ју би ти из ве де ни и одр жа ва ни у скла -
ду са по себ ним про пи си ма о про ти век спло зив ној за шти ти.

(5) По стро је ње за ТНГ мо ра би ти про пи сно узе мље но
и за шти ће но од ат мос фер ског пра жње ња пре ма по себ ним
про пи си ма.

2. Ре зер во а ри за ТНГ

Члан 7.
(1) При је ста вља ња у упо тре бу ре зер во ар за ТНГ мо ра

пре гле да ти и ис пи та ти над ле жна ин спек ци ја.
(2) Ре зер во ар мо же би ти над зем ни и под зем ни.
(3) Над зем ни ре зер во ар мо же би ти:
a) ци лин дрич ног или ку гла стог об ли ка,
б) ле же ћи или сто је ћи и
в) ста бил ни (не по крет ни) или пре но сни (по крет ни).
(4) Под зем ни ре зер во ар мо же би ти ле же ћи и ци лин -

дрич ног об ли ка.

Члан 8.
(1) Ре зер во ар мо ра има ти сље де ће озна ке:
а) на зив про из во ђа ча,
б) фа брич ки број,
в) го ди ну про из вод ње,
г) де бљи ну пла шта и под ни це,
д) озна ку ма те ри ја ла од ко јег је из ра ђен,
ђ) жиг или дру ге озна ке над ле жне ин спек ци је,
е) укуп ни са др жај по су де,
ж) рад ни при ти сак за ко ји је ре зер во ар из ра ђен у ба ри -

ма,
з) озна ку мак си мал ног до зво ље ног пу ње ња га сом при

тем пе ра ту ри од 40 ˚C, у скла ду са ври јед но сти ма да тим 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:

1) за гас ко ји је са мо бу тан,
2) за гас ко ји је са мо про пан или смје са про па на и бу -

та на (озна ке се ис пи су ју у ли три ма или ки ло гра ми ма, а
пре ма спе ци фич ној те жи ни ТНГ-а),

и) нат пис: “СА МО ЗА ТЕЧ НИ НАФТ НИ ГАС ЧИ ЈИ
ПАР НИ ПРИ ТИ САК НИ ЈЕ ВЕ ЋИ ОД 6,6 ba ra при 40 ˚C”
(ако је ре зер во ар од ре ђен за чист бу тан), односно “16,7 ba -
ra при 40 ˚C” (ако је ре зер во ар од ре ђен за чист про пан или
смје су ко ја са др жи про пан),

ј) озна ку од го ва ра ју ћег стан дар да и од го ва ра ју ћу тех -
нич ку до ку мен та ци ју и

к) нат пис: “ЗА ПА ЉИ ВИ ГАС” ко ји се ис пи су је цр ве ном
бо јом, и то са мо на над зем ном ре зер во а ру, блок-сло ви ма ве -
ли чи не од 1/6 преч ни ка ре зер во а ра, а нај ви ше до 30 cm.

(2) Озна ке из ста ва 1. овог чла на уно се се на нат пи сну
пло чи цу ко ја код над зем них и пре но сних ре зер во а ра мо ра
би ти при чвр шће на за ре зер во ар.

(3) Ис пит ни при ти сци за ре зер во а ре из но се: за бу тан -
10 barа, а за про пан или смје су про па на и бу та на - 25 barа.

Члан 9.
(1) Ме ђу соб но од сто ја ње из ме ђу ре зер во а ра и од сто ја -

ње ре зер во а ра од зна чај них обје ка та, јав ног пу та или пу те -
ва уну тар по стро је ња, мо ра ју од го ва ра ти нај ма њим уда ље -
но сти ма да тим у Та бе ли број 1, 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) Од сто ја ња из ста ва 1. овог чла на мје ре се хо ри зон -
тал но у свим прав ци ма од га ба ри та над зем ног ре зер во а ра,
односно ок на под зем ног ре зер во а ра до га ба ри та обје ка та и
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на том про сто ру ни је до зво ље но да се на ла зи из вор па ље -
ња или елек трич ни во до ви без об зи ра на на пон, те се он
оба ве зно ре дов но чи сти од за па љи вог ма те ри ја ла (ко ро ва,
тра ве и дру гог ра сти ња).

II - НАД ЗЕМ НИ РЕ ЗЕР ВО А РИ
1. Ло ка ци ја за по ста вља ње и кон струк ци ја над зем -

них ре зер во а ра 

Члан 10.
(1) Над зем ни ре зер во а ри се, по пра ви лу, по ста вља ју

ван гра ђе вин ских обје ка та.
(2) Над зем ни ре зер во а ри се не сми ју по ста вља ти ис под

јав них пу те ва и у уду бље ња ис под ни воа те ре на.
(3) Ако је укуп на за пре ми на два или ви ше над зем них

ре зер во а ра ве ћа од 3000 m³, ре зер во а ри мо ра ју би ти одво -
је ни у гру пе ре зер во а ра, и то та ко да за пре ми на сва ке гру -
пе мо же из но си ти до 3000 m³ на ме ђу соб ној уда ље но сти од
120 m.

(4) Скла ди шта над зем них ре зер во а ра код про из во ђа ча
и ди стри бу те ра мо гу би ти на уда ље но сти ма ма њим од уда -
ље но сти да тим у Та бе ли број 1. овог пра вил ни ка, а нај ви -
ше за 10%.

(5) Над зем ни ре зер во а ри мо ра ју има ти те ме ље чи ја је
ва тро от пор ност пред ви ђе на за нај ма ње два ча са.

(6) Над зем ни ре зер во ар мо ра би ти под у прт та ко да се
спри је чи кон цен тра ци ја су ви шног те ре та на плашт ре зер -
во а ра, а мје сто до ди ра пла шта ре зер во а ра са те ме љом мо -
ра би ти на по го дан на чин за шти ће но од ко ро зи је.

(7) Над зем ни ре зер во а ри мо ра ју би ти обо је ни сви је -
тлом ре флек ту ју ћом бо јом.

(8) Над зем ни ци лин дрич ни ре зер во а ри по ста вља ју се
нај ма ње на два те ме ља, од ко јих је је дан кли зни са на ги бом
од 0,5% до 1% у смје ру дре на жног отво ра и при чвр шће ни
на на чин ко ји им омо гу ћа ва то плот ну ди ла та ци ју.

Члан 11.
(1) Кон струк ци ју над зем них ре зер во а ра мо ра пре гле да -

ти и ис пи та ти (одобрити) над ле жна ин спек ци ја. 
(2) При кључ ци, ако су то ци јев ни на став ци на пла шту

и под ни ца ма, из во де се ис кљу чи во ва ре њем са по ја ча њи ма
на пла шту ду жи не до 150 mm.

(3) Сви но са чи за при чвр шћи ва ње пе ња ли ца, по де сти,
нат пи сне пло чи це, др жа чи за ди за ње, ја сту ци и слич но, мо -
ра ју би ти за ва ре ни на ре зер во а ру при је ис пи ти ва ња.

(4) Нат пи сна пло чи ца по ста вља се на до ступ но и ви дљи -
во мје сто на под ло гу пла шта ре зер во а ра чвр стом ве зом.

(5) За ва ри ва ње код ре зер во а ра на те ре ну вр ши се са мо
на пло ча ма се дла или но са чи ма.

(6) За пре ми на над зем ног ре зер во а ра ци лин дрич ног
обли ка не сми је пре ла зи ти 250 m³.

(7) Под ни це над зем них ци лин дрич них ре зер во а ра мо гу
би ти по лу о кру гле или ду бо ко ву че не.

(8) Над зем ни ци лин дрич ни ре зер во а ри, за пре ми не ве -
ће од 6,4 m³, мо ра ју на мје сти ма до ди ра пла шта и те ме ља
има ти че лич не ја сту ке (се дла) за по ја ча ње, ко ји мо ра ју би -
ти за о кру же ни на кра је ви ма и ва ри ти се не пре ки ну тим ва -
ром, а ре зер во а ри за пре ми не до 6,4 m³ мо гу се угра ђи ва ти
на прет ход но опи са ни на чин или са но са чи ма или тзв.
“сан ка ма”, ко је се пре ко те мељ не пло че ве жу за узе мље ње. 

(9) По ја ча ње ре зер во а ра из ста ва 8. овог чла на мо ра по
ши ри ни би ти јед на ко нај ма ње осмо стру кој де бљи ни пла -
шта, по де бљи ни не сми је би ти ма ње од 5 mm ни ти ве ће од
10 mm, а по ду жи ни не сми је би ти ма ње од 1/4 оби ма пла -
шта.

(10) Ци лин дрич ни дио ре зер во а ра са ста вља се из ви ше
по ја се ва, за ви сно од ве ли чи не ре зер во а ра. 

(11) На ци лин дрич ном ди је лу ре зер во а ра за пре ми не до
30 m³ мо ра се на ла зи ти нај ма ње је дан отвор DN 500, а ре -
зер во а ри за пре ми не ве ће од 30 m³ мо ра ју на ци лин дрич ном
ди је лу има ти два отво ра DN 500 смје ште на на ди ја ме трал -
но су прот ним стра на ма ци лин дрич ног омо та ча.

2. Опре ма над зем них ре зер во а ра

Члан 12. 
(1) Под опре мом над зем ног ре зер во а ра под ра зу ми је ва

се сва 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 њим чи ни функ ци о нал ну цје ли ну.

(2) При је ста вља ња у упо тре бу опре му мо ра пре гле да -
ти и ис пи та ти над ле жна ин спек ци ја, у скла ду са про пи сом
ко јим се уре ђу је рад ста бил них по су да под при ти ском. 

Члан 13.
Над зем ни ста бил ни ре зер во ар мо ра има ти сље де ћу ре -

гу ла ци о ну, мјер ну и без бјед но сну ар ма ту ру:
а) нај ма ње два по ка зи ва ча ни воа теч но сти, ко ји ра де на

раз ли чи том прин ци пу,
б) је дан ма но ме тар, опре мљен сла ви ном са кон трол ним

при кључ ком не по сред но ве за ним на пар ни про стор ре зер -
во а ра,

в) је дан тер мо ме тар, угра ђен у џеп и не по сред но ве зан
са теч ном фа зом у ре зер во а ру,

г) вен тил про тив ло ма, ако при кључ ци за ар ма ту ру
има ју преч ник ве ћи од 12 mm (ако та кви при кључ ци има ју
преч ник до 12 mm, вен тил мо ра има ти при гу шни це преч -
ни ка ру пе до 1,2 mm),

д) нај ма ње два си гур но сна вен ти ла, али та ко да за тва -
ра њем јед ног вен ти ла не до ђе до сма ње ња укуп ног ка па ци -
те та ис под ка па ци те та да тог у Та бе ли број 2, ко ја се на ла -
зи у При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио,

ђ) си гур но сни вен тил мо ра ис пу шта ти при при ти ску
отва ра ња нај ма ње ко ли чи ну Z m³/min ва зду ха, ра чу на ју ћи
при 101 kPa и 15 ˚C.

Ко ли чи на Z из ра чу на ва се по фор му ли:
Z = P • D • L • f,
гдје је:
P • D • L - укуп на ко ли чи на ис пу шта ња ТНГ у m³/min,

ра чу на ју ћи при 101 kPa и 15 ˚C, 
f - ко рек ци о ни фак тор за ва здух 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, за -
ви сно од рад ног при ти ска у по су ди,

D - преч ник по су де у ме три ма,
L - ду жи на по су де у ме три ма и
P - ко ли чи на ис пу шта ња ТНГ по ква драт ном ме тру

про јек ци је по вр ши не D • L у куб ном ме тру при 101 kPa и
15 ˚C на min и m².

Члан 14.
(1) Вен тил про тив ло ма се, по пра ви лу, угра ђу је уну тар

над зем ног ре зер во а ра или не по сред но на цјев ни при кљу -
чак и не сма тра се за пор ним ти је лом. 

(2) Вен тил про тив ло ма мо ра се ауто мат ски за тва ра ти
ако про ток пар не или теч не фа зе ТНГ-а пре ла зи 1,5 до два
пу та гра ни цу про то ка пред ви ђе ног за при кљу чак на ко ме је
угра ђен.

(3) Ка па ци тет вен ти ла про тив ло ма мо ра би ти ма њи од
мо гу ћег про то ка ко ји да је сви је тли отвор при кљу ча ка иза
ње га.

(4) Иза сва ког вен ти ла про тив ло ма, угра ђе ног на над -
зем ном ре зер во а ру, мо ра по сто ја ти је дно си гур носно за -
пор но ти је ло (вен тил, сла ви на, за сун или слич но).

(5) Сви при кључ ци за ар ма ту ру, ако има ју преч ник ве -
ћи од 12 mm, мо ра ју би ти опре мље ни вен ти лом за огра ни -
че ње пре ко мјер ног про то ка, а ако има ју преч ник до 12 mm,
мо ра ју би ти опре мље ни при гу шни ца ма пре сје ка преч ни ка
1,2 mm, а вен ти лом за огра ни че ње пре ко мјер ног про то ка
не мо ра ју би ти опре мље ни отво ри за ис пу шта ње не чи сто -
ћа и та ло га.

(6) Из ме ђу си гур но сног вен ти ла и над зем ног ре зер во а -
ра не сми је се угра ђи ва ти за пор ни ор ган, осим код за јед -
нич ке са бир не гла ве ко ја омо гу ћа ва са мо по је ди нач но за -
тва ра ње си гур но сног вен ти ла без сма ње ња пред ви ђе ног
ка па ци те та ис пу шта ња.
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(7) У за јед нич ку са бир ну гла ву угра ђу ју се нај ви ше че -
ти ри си гур но сна вен ти ла.

(8) На над зем ним ре зер во а ри ма оду шне ци је ви си гур но -
сних вен ти ла мо ра ју би ти то ли ко ду ге да се њи хов за вр ше -
так на ла зи на 2 m из над гор њег ни воа пла шта ре зер во а ра.

(9) За вр шни кра је ви оду шних ци је ви мо ра ју има ти сло -
бод ни - око ше ни отвор, ко ји омо гу ћа ва екс пан зи ју ис пу -
ште ног ТНГ-а вер ти кал но на го ре.

(10) Оду шне ци је ви не мо гу се за тва ра ти по клоп ци ма
или жи ча ним мре жи ца ма, а гас се не сми је усмје ра ва ти на
до ље.

(11) На сва кој оду шној ци је ви мо ра по сто ја ти ис пуст за
во ду и кон ден зат, ко ји се не мо же за тво ри ти.

(12) На си гур но сном вен ти лу мо ра ју се на зна чи ти:
а) при ти сак отва ра ња у баримa,
б) преч ник отво ра или ка па ци тет ис пу шта ња,
в) жиг кон тро ле и број ате ста и
г) цр ве ни пр стен по обо ду окру глог ди је ла вен ти ла.
(13) На при кључ ку за вен тил си гур но сти не сми је се

на ла зи ти вен тил за огра ни че ње пре ко мјер ног про то ка.
(14) Сви вен ти ли на ре зер во а ру мо ра ју би ти угра ђе ни

та ко да при ти сак из ре зер во а ра дје лу је са до ње стра не пе -
чур ке, без об зи ра на смјер про то ка кроз вен тил.

(15) Над зем ни ре зер во ар за пре ми не ве ће од 30 m³ мо ра
има ти нај ма ње је дан отвор за улаз, је дан отвор за ис пу шта -
ње та ло га, као и по дест са пе ња ли ца ма за при ступ до гор -
њег ни воа пла шта.

3. По себ ни усло ви за над зем не ре зер во а ре

Члан 15.
(1) Над зем ни ре зер во а ри мо ра ју би ти за шти ће ни од

уда ра во зи ла на мје сти ма на ко ји ма су та кви уда ри мо гу ћи,
али та ко да то не спре ча ва не сме та но про вје тра ва ње.

(2) Ако по сто ји опа сност од оште ће ња вен ти ли, ре гу ла -
то ри, мјер на и оста ла опре ма над зем них ре зер во а ра мо ра -
ју би ти за шти ће ни од ме ха нич ких оште ће ња.

(3) Мјер но ста кло се не сми је упо тре бља ва ти код над -
зем них ре зер во а ра, осим кад се гас цр пи у теч ној фа зи.

(4) Рас по ред над зем них ци лин дрич них ре зер во а ра мо -
ра би ти та кав да, у слу ча ју екс пло зи је, под ни це ре зер во а ра
не угро зе објек те у ко ји ма бо ра ви ве ћи број љу ди.

(5) Елек трич на ин ста ла ци ја на над зем ним ре зер во а ри -
ма мо ра би ти из ве де на у скла ду са ва же ћим про пи си ма 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.

(6) Над зем ни ре зер во а ри мо ра ју би ти узе мље ни.
(7) Ат мос фер ске па да ви не и во да за хла ђе ње над зем -

них ре зер во а ра мо ра ју се од во ди ти тех но ло шком ка на ли за -
ци јом или мо ра ју сло бод но оти ца ти, та ко да се спри је чи та -
ло же ње во де око те ме ља ре зер во а ра.

(8) Ис пу шта ње ТНГ-а до зво ље но је са мо у тех но ло шку
ка на ли за ци ју.

(9) При кључ ци за пу ње ње и пра жње ње над зем них ре -
зер во а ра мо ра ју има ти по ста вље не нат пи се из ко јих се ви ди
да ли су спо је ни са пар ном или теч ном фа зом ре зер во а ра.

Члан 16.
Над зем не ре зер во а ре пре гле да нај ма ње два пу та го ди -

шње ко ри сник по стро је ња, а о из вр ше ним пре гле ди ма во -
ди се еви ден ци ја.

4. За шти та од по жа ра над зе мих ре зер во а ра 

Члан 17.
(1) Над зем ни ре зер во ар мо ра би ти на од го ва ра ју ћи и

без бје дан на чин за шти ћен од ди рект ног ути ца ја сун че вих
зра ка, а од дру гих из во ра то пло те по мо ћу хи дрант ске мре -
же и ва тро га сне опре ме.

(2) Ва тро га сна опре ма мо же би ти:
а) ста бил на ин ста ла ци ја на над зем ном ре зер во а ру или

хи дрант ској мре жи и

б) пре во зни апа ра ти за га ше ње по жа ра.
(3) Ста бил ни над зем ни ре зер во а ри до по је ди нач не или

укуп не за пре ми не 6,4 m³ мо ра ју би ти на од го ва ра ју ћи и
без бје дан на чин за шти ће ни од ди рект ног ути ца ја сун че вих
зра ка, а од дру гих из во ра то пло те по мо ћу пре во зних апа ра -
та 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 за га ше ње по жа ра.

Члан 18.
(1) Ста бил на ин ста ла ци ја мо ра има ти ка па ци тет во де

од 10 l/min на ме тру ква драт ном тло црт не по вр ши не ре зер -
во а ра, са при ти ском на из ла зу из си сте ма од нај ма ње 3,5
barа у тра ја њу од нај ма ње два ча са.

(2) Ста бил на ин ста ла ци ја мо же би ти из ве де на:
а) као си стем за рас пр ше ну во ду - по ста вљен ис кљу чи -

во на над зем ном ре зер во а ру при че му 50% ка па ци те та во -
де слу жи за за шти ту од сун че ве ин со ла ци је, а укуп ни ка па -
ци тет во де за хла ђе ње ре зер во а ра у слу ча ју по ја ве по жа ра
на су сјед ном ре зер во а ру,

б) као ста бил на ин ста ла ци ја на хи дрант ској мре жи
искљу чи во са ба ца чи ма во де, чи ји је укуп ни ка па ци тет 10
l/min на ме тру ква драт ном тло црт не по вр ши не над зем ног
ре зер во а ра, са при ти ском на ба ца чу од нај ма ње 8 barа у
тра ја њу од нај ма ње два ча са и

в) као ком би но ва ни си стем са ин ста ла ци јом за рас пр -
ше ну во ду, на над зем ним ре зер во а ри ма и ба ца чи ма во де
стал но спо је ним на хи дрант ску мре жу, и у том слу ча ју ка -
па ци тет си сте ма за рас пр ше ну во ду из но си 50% од укуп -
ног ка па ци те та во де и слу жи за за шти ту од сун че ве ин со -
ла ци је, а за јед но са ба ца чи ма за за шти ту ре зер во а ра у слу -
ча ју по ја ве по жа ра на су сјед ном ре зер во а ру.

(3) Ако је из гра ђен са мо је дан над зем ни ре зер во ар, хи -
дрант ска мре жа мо ра има ти нај ма ње два над зем на хи дран -
та ка па ци те та во де од по 10 l/s у тра ја њу од нај ма ње два ча -
са.

(4) За два или ви ше над зем них 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, али та ко да
над зем ни хи дран ти, по ста вље ни око ре зер во а ра, не бу ду
ме ђу соб но уда ље ни ви ше од 50 m.

(5) Хи дран ти се не сми ју по ста вља ти бли же од 25 m,
ни ти да ље од 35 m од га ба ри та ре зер во а ра.

(6) Хи дран ти се не сми ју по ста вља ти на су прот под ни -
ца ци лин дрич них ре зер во а ра.

(7) Ва тро га сним во зи ли ма се мо ра обез би је ди ти при -
ступ над зем ним ре зер во а ри ма из нај ма ње два прав ца, као
и при кљу че ње на хи дран те из тих пра ва ца.

Члан 19.
(1) Број пре во зних апа ра та за га ше ње по жа ра од ре ђу је

се:
а) за је дан над зем ни ре зер во ар - је дан апа рат ка па ци те -

та пу ње ња 50 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства
за га ше ње по жа ра и

б) за два или ви ше над зем них ре зер во а ра - по је дан апа -
рат ка па ци те та пу ње ња 50 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју -
ћег сред ства за га ше ње по жа ра на сва ка два ре зер во а ра.

(2) Ва тро га сна опре ма мо ра се ви зу ел но кон тро ли са ти
сва ког да на.

III - ПОД ЗЕМ НИ РЕ ЗЕР ВО А РИ
1. По јам и на чин по ста вља ња под зем них ре зер во а ра

Члан 20.
(1) Под под зем ним ре зер во а ри ма под ра зу ми је ва ју се

пот пу но уко па ни ре зер во а ри или ре зер во а ри по ста вље ни у
ко мо ре, чи ји се ни во пла шта на ла зи нај ма ње 60 cm ис под
ни воа те ре на, као и ре зер во а ри смје ште ни у под зем не пе -
ћи не, у ко ји ма ге о ло шки усло ви то до зво ља ва ју.

(2) Сви по лу у ко па ни или дје ли мич но уко па ни ре зер во -
а ри сма тра ју се над зем ним ре зер во а ри ма и на њих се при -
мје њу ју од го ва ра ју ће од ред бе овог пра вил ни ка ко је се од -
но се на над зем не ре зер во а ре.
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(3) Ако је укуп на за пре ми на ви ше под зем них ре зер во -
а ра ве ћа од 3000 m³, ре зер во а ри мо ра ју би ти одво је ни у
гру пе ре зер во а ра, и то та ко да за пре ми на сва ке гру пе мо же
из но си ти до 3000 m³ на ме ђу соб ној уда ље но сти од 60 m.

(4) При од ре ђи ва њу ду би не уко па ва ња мо ра се во ди ти
ра чу на о ду би ни смр за ва ња тла.

Члан 21.
(1) За по ста вља ње пот пу но уко па ног под зем ног ре зер -

во а ра мо ра ју би ти ис пу ње ни сље де ћи усло ви:
а) да је из ра ђен и опре мљен за под зем ну уград њу,
б) да је при је уко па ва ња пре гле дан и ис пи тан од над ле -

жне ин спек ци је,
в) да су му спољ не по вр ши не за шти ће не од ко ро зи је

изо ла ци о ним ма те ри ја лом де бљи не нај ма ње 6 mm, ко ји је
потрeбан да обез би је ди елек тро про бој ност од 20 KV (ју та
или слич ни изо ла ци о ни ма те ри ја ли не мо гу се ко ри сти ти
за за шти ту од ко ро зи је), 

г) да је по ло жен у слој опра ног и на би је ног пи је ска де -
бљи не 20 cm, ко ји мо ра при по ла га њу ре зер во а ра би ти сув,
без зе мље, ка ме ња и шљун ка и

д) да је обез би је ђен од по мје ра ња и по ти ска под зем них
во да.

(2) По сли је по ста вља ња, под зем ни ре зер во ар се об ла -
же сло јем пи је ска пре ма од ред би ста ва 1. тач ка г) овог чла -
на, а за тим пре кри ва зе мљом.

Члан 22.
(1) За по ста вља ње под зем ног ре зер во а ра у ко мо ре, по -

ред усло ва из чла на 21. став 1. тач ка а) овог пра вил ни ка,
мо ра ју би ти ис пу ње ни и сље де ћи усло ви:

а) да су спољ не по вр ши не ре зер во а ра за шти ће не од ко -
ро зи је,

б) да је ко мо ра из ве де на не про пу сно на спо ју дна и вер -
ти кал них зи до ва,

в) да је дно ко мо ре из ве де но у на ги бу од нај ма ње 1%
пре ма та ло жни ку и

г) да је у ко мо ри обез би је ђе на од го ва ра ју ћа вен ти ла ци ја.
(2) Ис пи ти ва ње под зем ног ре зер во а ра у ко мо ри, по ста -

вље ног на те ме ље, мо же се вр ши ти и по сли је ње го вог
угра ђи ва ња.

2. Кон струк ци ја и опре ма под зем них ре зер во а ра

Члан 23.
(1) Од ред бе чл. 11. до 14. овог пра вил ни ка ко је се од но -

се на кон струк ци ју и озна ча ва ње над зем них ре зер во а ра,
сход но се при мје њу ју и на под зем не ре зер во а ре. 

(2) За пре ми на јед ног под зем ног ре зер во а ра не сми је
пре ла зи ти 200 m³ за сва ки гас ко јим се пу ни.

(3) Под зем ни ре зер во ар мо ра има ти отвор за улаз.
(4) При про ра чу ну де бљи не зи да под зем ног ре зер во а ра

узи ма се по ве ћа ни до да так на ко ро зи ју од нај ма ње 1 mm.
(5) Под зем ни ре зер во а ри мо ра ју има ти нај ма ње је дан

ре ви зи о ни отвор DN 500 на ци лин дрич ном ди је лу пла шта. 

Члан 24.
(1) Од ред бе чл. 12. до 19. овог пра вил ни ка ко је се од -

но се на опре му и за шти ту од по жа ра над зем них ре зер во а -
ра сход но се при мје њу ју и на под зем не ре зер во а ре.

(2) Под зем ни ре зер во а ри ве ћи од 30 m³ мо ра ју има ти
угра ђе не и на оба кра ја при чвр шће не пе ња ли це за улаз, ко -
је се по ста вља ју не по сред но у про ду же њу ула за.

(3) Под зем ни ре зер во а ри мо ра ју на пла шту има ти за ва -
ре не др жа че за ди за ње, ко ји се по ста вља ју на ре зер во ар
при је ње го вог ис пи ти ва ња.

(4) Под зем ни ре зер во а ри мо ра ју се нај ма ње јед ном у
пет го ди на пот пу но от кри ти ра ди пре гле да спољ них по вр -
ши на.

(5) Рок из ста ва 4. овог чла на мо же се скра ти ти или про -
ду жи ти ако је у бли зи ни ре зер во а ра уко па на кон трол на пло -
чи ца од оног ма те ри ја ла од ко јег је из ра ђен ре зер во ар.

(6) Ако се пре глед уко па них ре зер во а ра вр ши у скла ду
са ста вом 5. ово г чла на, сви уко па ни при кључ ци, уко ли ко
по сто је, мо ра ју се от ко па ти ра ди пре гле да.

(7) Пре глед спољ них по вр ши на ре зер во а ра по ста вље -
ног у ко мо ри вр ши се нај ма ње јед ном у три го ди не.

Члан 25.
(1) Ре зер во ар ко ји је упо тре бља ван као под зем ни ре -

зер во ар не сми је се упо тре бља ва ти као над зем ни све док се
не утвр ди да ис пу ња ва усло ве пред ви ђе не за над зем ни ре -
зер во ар.

(2) Ре зер во а ри гра ђе ни као под зем ни сма тра ју се над -
зем ним ре зер во а ри ма ако се ко ри сте при је уко па ва ња.

Члан 26.
(1) Из над под зем них ре зер во а ра ни је до зво ље на град -

ња објек та и пу те ва.
(2) Под зем ни ре зер во а ри се не сми ју по ста вља ти је дан

из над дру гог.
(3) Сви при кључ ци на под зем ном ре зер во а ру мо ра ју се

на ла зи ти на гор њој стра ни ре зер во а ра на отво ру за улаз.
(4) Опре ма под зем них ре зер во а ра по ста вља се у за -

штит но ок но од ме та ла или бе то на, ко је мо ра би ти за шти -
ће но по клоп цем снаб дје ве ним бра вом као тех нич ким рје -
ше њем за шти те од нео влашће ног при сту па, а врх ок на мо -
ра би ти нај ма ње 20 cm уз диг нут од окол ног те ре на.

(5) Ду би на за штит ног ок на не сми је пре ла зи ти 60 cm и
не сми је има ти сло бод ни про стор ве ћи од 0,5 m³.

(6) Кра је ви оду шне ци је ви си гур но сних вен ти ла под -
зем них ре зер во а ра мо ра ју се си гур но учвр сти ти и на ла зи -
ти на ви си ни од нај ма ње 2,5 m из над окол ног те ре на.

(7) Ка па ци тет ис пу шта ња си гур но сних вен ти ла под -
зем них ре зер во а ра мо ра би ти до 30% ма њи од ка па ци те та
ис пу шта ња си гур но сних вен ти ла пред ви ђе ног за над зем не
ре зер во а ре у скла ду са ври јед но сти ма да тим у Та бе ли број
2, ко ја се на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов
са став ни дио.

(8) Кра је ви оду шне ци је ви си гур но сних вен ти ла под -
зем них ре зер во а ра не сми ју се за вр ша ва ти бли же од 2,5 m
од би ло ког отво ра на згра ди ко ји се на ла зи ис под тог отво -
ра, мје ре но хо ри зон тал но.

(9) Нат пи сна пло чи ца из чла на 8. стaв 2. овог пра вил -
ни ка по ста вља се из над зе мље у не по сред ној бли зи ни под -
зем них ре зер во а ра, као и на вид ном мје сту на са мом ре зер -
во а ру.

(10) Од вод ња ва ње за штит ног ок на мо ра би ти ри је ше но
та ко да се спри је чи про ди ра ње ТНГ у ка на ли за ци ју.

(11) Од му љи ва ње та ло га мо ра се вр ши ти ван за штит ног
ок на та ко да се спри је чи про ди ра ње ТНГ-а у ка на ли за ци ју.

(12) Елек трич на ин ста ла ци ја из над под зем них ре зер во -
а ра мо ра ис пу ња ва ти усло ве од ре ђе не ва же ћим про пи си ма
и од го ва ра ју ћим стан дар ди ма.

(13) Елек трич не, во до вод не, ка на ли за ци о не, га сне и
дру ге ин ста ла ци је или уре ђа ји ко ји не при па да ју ма лом ре -
зер во а ру мо ра ју би ти уда ље ни нај ма ње је дан ме тар од под -
зем ног ре зер во а ра.

Члан 27.
(1) Ва тро га сна ин ста ла ци ја под зем них ре зер во а ра са -

сто ји се од хи дрант ске мре же и пре во зних апа ра та за га ше -
ње по жа ра, ко ји мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве из чла на 18. ст.
3. до 7. и усло ве из чла на 19. овог пра вил ни ка.

(2) Под зем ни ре зер во а ри, шти ће ни па сив ном ка тод ном
за шти том, не сми ју би ти не по сред но узе мље ни ни ти спо је -
ни на за јед нич ко узе мље ње, али мо ра ју има ти при кљу чак за
из јед на ча ва ње елек трич ног по тен ци ја ла са ауто-ци стер ном.

IV - МА ЛИ РЕ ЗЕР ВО А РИ

Члан 28.
Ма ли ре зер во а ри за ТНГ на ми је ње ни су за скла ди ште -

ње и по тро шњу ТНГ-а.
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Члан 29.
Ма ли ре зер во а ри за ТНГ пу не се на мје сту по ста вља -

ња, из ауто-ци стер не, пре ма усло ви ма из овог пра вил ни ка
и упут стви ма про из во ђа ча ре зер во а ра. 

Члан 30.
(1) Ко ри сник ма лих ре зер во а ра за ТНГ оба ве зан је да

обез би је ди мје сто пу ње ња ре зер во а ра и пот пу но спро во ђе -
ње про пи са них мје ра за шти те од по жа ра и екс пло зи ја, о че -
му мо ра по сје до ва ти до ку мен та ци ју.

(2) Ди стри бу тер ТНГ-а оба ве зан је ко ри сни ци ма ма лих
ре зер во а ра за ТНГ да ти пи са на упут ства о по ступ ци ма за
си гу ран рад, одр жа ва ње и спре ча ва ње на стан ка и ши ре ња
по жа ра и екс пло зи је при упо тре би, те упут ства о по ступ -
ци ма га ше ња по жа ра и спа са ва ња ли ца и имо ви не. 

1. Ло ка ци ја и на чин по ста вља ње ма лих ре зер во а ра

Члан 31.
(1) Над зем ни ма ли ре зер во а ри за ТНГ по ста вља ју се на

отво ре ни про стор или на про стор по кри вен ла га ним кро -
вом, по је ди нач но или у гру пи, под усло вом да њи хо ва
укуп на за прем ни на ни је ве ћа од 6,4 m³.

(2) Опре ма под зем ног ма лог ре зер во а ра за ТНГ мо ра
би ти по ста вље на у за штит ном ок ну ко ји је за шти ћен ре -
шет ком или по кро вом, са мо гућ но шћу за кљу ча ва ња ако је
ре зер во ар до сту пан јав но сти. 

(3) Под зем ни ма ли ре зер во а ри по ста вља ју се из ван
гра ђе ви на и при ла за гра ђе ви на ма и мје сто њи хо вог по ста -
вља ња мо ра би ти озна че но трај ним и до бро ви дљи вим зна -
ком за бра не од ла га ња или скла ди ште ња би ло ко јег ма те ри -
ја ла и про ла за во зи ла.

(4) Ма ли ре зер во а ри не сми ју се по ста вља ти на спрам
ула за у згра ду по тро ша ча или ула за су сјед них згра да.

Члан 32.
(1) Ма ли ре зер во а ри мо ра ју би ти узе мље ни та ко да је

мо гу ће, при је по чет ка пу ње ња, из јед на ча ва ње елек трич ног
по тен ци ја ла ауто-ци стер не и ре зер во а ра.

(2) Под зем ни ма ли ре зер во а ри, шти ће ни па сив ном ка -
тод ном за шти том, не сми ју би ти не по сред но узе мље ни ни -
ти спо је ни на за јед нич ко узе мље ње, али мо ра ју има ти при -
кљу чак за из јед на ча ва ње елек трич ног по тен ци ја ла са ауто-
ци стер ном. 

(3) Кра је ви оду шне ци је ви си гур но сних вен ти ла тре ба
да се на ла зе на ви си ни од нај ма ње два и по ме тра из над
окол ног зе мљи шта.

(4) Елек трич не, во до вод не, ка на ли за ци о не, га сне и
дру ге ин ста ла ци је или уре ђа ји ко ји не при па да ју ма лом ре -
зер во а ру мо ра ју би ти уда ље ни нај ма ње је дан ме тар од под -
зем ног ма лог ре зер во а ра.

Члан 33.
Без бјед но сне уда ље но сти од ма лих над зем них ре зер во -

а ра од ре ђу ју се у скла ду са ври јед но сти ма да тим у Та бе ли
број 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. 

Члан 34.
(1) Ако се из ван за штит ног по ја са ма лог ре зер во а ра на -

ла зе над зем ни скла ди шни про сто ри за па љи вих га со ва и
теч но сти или гра ђе ви не та кве кон струк ци је или на мје не
ко је у слу ча ју по жа ра пред ста вља ју по жар ну опа сност за
ма ли ре зер во ар, ма ли ре зер во а ри се по ста вља ју из ван за -
штит них по ја се ва тих обје ка та или шти те од то пло те и
иси ја ва ња за штит ним зи дом.

(2) По ро дич не ку ће чвр сте из ра де (бе тон, ци гла) и дру -
ге слич не гра ђе ви не са ма лим по жар ним оп те ре ће њем не
сма тра ју се објек ти ма из ста ва 1. овог чла на, те у сми слу
овог пра вил ни ка не пред ста вља ју по жар ну опа сност за ма -
ле ре зер во а ре.

(3) Уоби ча је ни др ве ни кров на ви си ни нај ма ње 3 m од
нај ви ше тач ке ма лог ре зер во а ра не пред ста вља по жар ну
опа сност за ма ли ре зер во ар у сми слу овог пра вил ни ка.

Члан 35.
(1) Око ма лих ре зер во а ра за ТНГ је дин стве на је за -

штит на зо на и из но си 1 m во до рав но око вен ти ла и при -
кљу ча ка, те 1 m сфер но из над и ку па сто ис под до кру жни -
це на тлу по лу преч ни ка 3 m, на на чин при ка зан у Сли ци
број 1, ко ја је у При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са -
став ни дио.

(2) Основ на по вр ши на за штит не зо не ре зер во а ра по -
ста вље ног над зе мљом про сти ре се са свих стра на за ди -
мен зи ју G, у скла ду са ври јед но сти ма да тим 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. 

(3) За штит ну зо ну об у хва та и вер ти кал ни кру жни ко нус
из над по вр ши не зе мље око при кључ ка ре зер во а ра, из у зев
оних ко ји су за тво ре ни, и ар ма ту ре, а преч ни ци основ них
по вр ши на R од ре ђе ни су у Та бе ли број 5.

(4) У за штит ној зо ни опа сно сти ма лих ре зер во а ра ко ји
ко ри сте га сну фа зу ни је по треб но ор га ни зо ва ти тех нич ко
над гле да ње у сми слу про пи са о про ти век спло зив ној за -
шти ти. 

2. За шти та од по жа ра ма лих над зе мих ре зер во а ра

Члан 36.
Над зем ни ре зер во ар мо ра би ти на од го ва ра ју ћи и

безбје дан на чин за шти ћен од ди рект ног ути ца ја сун че вих
зра ка, фар ба њем ре флек ту ју ћом бо јом или по стављањем
за штит ног ли ма код пла шта ре зер во ра нај ма ње 50 мм. 

Члан 37.
Над зем ни ре зер во ар мо ра би ти на од го ва ра ју ћи и

безбје дан на чин за шти ћен, у скла ду са од ред бом чла на 17.
став 3. овог пра вил ни ка.

3. Пу ње ње ма лих ре зер во а ра за ТНГ 

Члан 38.
(1) Пу ње ње ма лих ре зер во а ра за ТНГ оба вља се на мје -

сту по ста вља ња из до став ног во зи ла (ауто-ци стер не) ди -
стри бу те ра ТНГ-а, ко је мо ра би ти ис прав но и тех нич ки
опре мље но за на мје ну пре та ка ња ТНГ-а, о че му во зач мо -
ра по сје до ва ти до ку мен та ци ју при сва ком пу ње њу.

(2) Пу ње ње ма лог ре зер во а ра мо же се оба вља ти не по -
сред ним при кључ ком на ре зер во а ру или пре ко по себ но
изве де ног фик сног при кључ ка, ко ји мо ра би ти из ве ден ка -
да ни је оси гу ра на без бјед ност и пот пу на кон тро ла пу ње ња.

(3) Фик сни при кљу чак за пу ње ње мо ра би ти уда љен
нај ма ње 7,5 m од иви це јав ног пу та и гра ни це су сјед ног зе -
мљи шта, и за шти ћен у не за па љи вом за кљу ча ном ку ћи шту,
обез би је ђен не по врат ним вен ти лом од не кон тро ли са ног
ис ти ца ња ТНГ-а у слу ча ју оште ће ња ци је ви.

(4) Пу ње ње ре зер во а ра оба вља се до 85% теч не фа зе
ње го ве за прем ни не, пре ко са ви тљи ве ци је ви нај ве ће ду жи -
не до 50 m и пе ри о дич но сва ких шест мје се ци ис пи та не на
во де ни при ти сак од 25 barа.

(5) Пу ње ње се мо же оба вља ти ако ре зер во ар има одо -
бре ње за по ста вља ње и упо тре бу из да то у скла ду са чла -
ном 3. став 3. овог пра вил ни ка и ако је ба жда рен од над ле -
жне ин сти ту ци је за ме тро ло ги ју или име но ва не ме тро ло -
шке ла бо ра то ри је, о че му ко ри сник мо ра по сје до ва ти од го -
ва ра ју ћу до ку мен та ци ју.

Члан 39.
(1) Ко ри сник ре зер во а ра оба ве зан је при је ис та ка ња

ТНГ-а да ти на увид овлашће ном ли цу ди стри бу те ра до ку -
мен та ци ју од про из во ђа ча ре зер во а ра и пра те ће опре ме
(цер ти фи ка те, упо трије бље не ма те ри ја ле, упут ства за упо -
тер бу, итд.), те до ку мен та ци ју из чла на 38. став 5. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ис прав но сти ре зер во а ра. 

(2) Ди стри бу те ру ТНГ-а је за бра ње но да вр ши пре та ка -
ње у ре зер во а ре за ко је му ни је до ста вље на од го ва ра ју ћа
до ку мен та ци ја на увид.

(3) Ин спек циј ски ор га ни у ре дов ним ин спек циј ским
кон тро ла ма вр ше кон тро лу без бјед но сти упо тре бе ре зер во -
а ра и ве ри фи ка ци је у слу ча ју јав не упо тре бе ре зер во а ра. 
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(4) Пу ње ње ТНГ-а не ће се оба ви ти ако ни су ис пу ње ни
усло ви без бјед но сти про пи са ни овим пра вил ни ком.

V - ПРЕ НО СНИ РЕ ЗЕР ВО А РИ

Члан 40.
(1) Пре но сни ре зер во а ри за ТНГ су ре зер во а ри на ми је -

ње ни за скла ди ште ње и по тро шњу ТНГ-а.
(2) Пре но сни ре зер во а ри за ТНГ пу не се код ди стри бу -

те ра ТНГ-а или на мје сту по ста вља ња у скла ду са усло ви -
ма про пи са ним овим пра вил ни ком.

(3) Оста ле од ред бе овог пра вил ни ка ко је се од но се на
ма ле ре зер во а ре за ТНГ сход но се при мје њу ју и на пре но -
сне ре зер во а ре за ТНГ.

Члан 41.
(1) При вред ним дру штви ма или фи зич ким ли ци ма као

по тро ша чи ма ТНГ-а (у да љем тек сту: по тро ша чи) ни је до -
зво ље но др жа ти пре но сне ре зер во а ре у гра ђе вин ским
објек ти ма.

(2) За упо тре бу ТНГ-а мо же се при кљу чи ти у се ри ји
нај ви ше пет ре зер во а ра чи ја укуп на за пре ми на ни је ве ћа од
15 m³.

(3) При ли ком пре та ка ња, ма ни пу ли са ња и тран спор та,
пре но сни ре зер во а ри мо ра ју би ти на од го ва ра ју ћи на чин
обез би је ђе ни од по мје ра ња и пре вр та ња.

(4) Кон струк ци ја и из ра да пре но сних ре зер во а ра за
ТНГ, као и по гон ских ре зер во а ра мо тор них во зи ла, мо ра
би ти цер ти фи ко ва на.

(5) Пре но сни ре зер во а ри мо ра ју би ти кон стру и са ни и
ис пи та ни за гас ко ји је са мо про пан, без об зи ра на то ко јим
се га сом пу не.

(6) По ред ис пу ња ва ња усло ва из ста ва 5. овог чла на,
пре но сни ре зер во а ри мо ра ју има ти:

а) ар ма ту ру и опре му за шти ће ну од ме ха нич ког оште -
ће ња и евен ту ал ног нео влашће ног коришће ња,

б) кон трол ни отвор за уну тра шњи пре глед преч ни ка ко -
ји мо ра из но си ти од 65 mm до 150 mm,

в) по ка зи вач ни воа, без об зи ра на на чин и мје сто пу ње -
ња и

г) др жа че за ди за ње и но жи це за по ста вља ње.
1. Опре ма пре но сних ре зер во а ра

Члан 42.
Опре ма пре но сног ре зер во а ра са сто ји се из:
а) при кљу ча ка за спа ја ње пар не фа зе са угра ђе ним за -

пор ним ор га ном, вен ти лом про тив ло ма и за штит ном на -
вој ном ка пом,

б) при кљу ча ка за спа ја ње теч не фа зе са угра ђе ним за -
пор ним ор га ном, вен ти лом про тив ло ма и за штит ном на -
вој ном ка пом,

в) си гур но сног вен ти ла чи ји је ка па ци тет ис пу шта ња
дат у Та бе ли број 2. овог пра вил ни ка,

г) при кљу ча ка за по тро шњу теч не фа зе са про ду жном
ци је ви до дна ре зер во а ра, за пор ним ор га ном, вен ти лом
про тив ло ма и за штит ном на вој ном ка пом,

д) по ка зи ва ча ни воа теч не фа зе у ре зер во а ру са плов -
ком, фик сном или кли зном ци је ви,

ђ) ма но ме тра до 30 barа и
е) отво ра са че пом за ис пу шта ње та ло га.

Члан 43.
При је ста вља ња у упо тре бу, опре му пре но сних ре зер -

во а ра из чла на 42. овог пра вил ни ка мо ра пре гле да ти и
испи та ти над ле жна ин спек ци ја.

2. По себ ни усло ви за пре но сне ре зер во а ре

Члан 44.
(1) При кључ ци за пу ње ње пре но сних ре зер во а ра мо ра -

ју има ти на вој не спој ке за бр зо спа ја ње, а са ви тљи ве ци је -
ви за пу ње ње мо ра ју има ти вен ти ле за бр зо за тва ра ње.

(2) За пре но сне ре зер во а ре мо же се упо трије би ти са мо
ар ма ту ра са на вој ним при кључ ци ма.

(3) Пре но сни ре зер во а ри не мо гу се пу ни ти уну тар
про сто ри је ко ја има ви ше од јед ног за тво ре ног зи да.

(4) Пре но сни ре зер во а ри се пу не “по за пре ми ни”.
(5) Пу ње ње пре но сних ре зер во а ра до зво ље но је са мо

по ступ ком екс пан зи је теч не фа зе у пар ни про стор ре зер во а -
ра.

(6) У исто ври је ме мо же се пу ни ти са мо је дан пре но сни
ре зер во ар.

Члан 45.
(1) Пре но сни ре зер во а ри мо ра ју би ти узе мље ни за

врије ме пу ње ња и пра жње ња ТНГ-а.
(2) Ис пу сти из си гур но сних вен ти ла пре но сних ре зер -

во а ра не мо гу има ти ци јев не про ду жет ке, осим ако су ста -
бил но ин ста ли ра ни, при че му се на њих при мје њу ју од ред -
бе овог пра вил ни ка ко је се од но се на над зем но, односно
под зем но ин ста ли ра ње ста бил них ре зер во а ра.

(3) Ни је до зво ље но да се на пре но сним ре зер во а ри ма
на ла зи елек трич на ин ста ла ци ја.

Члан 46.
(1) Ва тро га сна опре ма пре но сних ре зер во а ра на мје сту

ло ка ци је са сто ји се од руч них апа ра та за га ше ње по жа ра,
ода бра них та ко да на сва ки куб ни ме тар ре зер во а ра бу де
обез би је ђе но 5 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства
за га ше ње по жа ра.

(2) За бра ње но је вр ши ти пре та ка ње ТНГ-а из јед ног у
дру ги пре но сни ре зер во ар, као и пу ње ње бо ца га сом из пре -
но сних ре зер во а ра, ако не по сто ји од го ва ра ју ћа ин ста ла ци ја.

VI - КПС ЈЕДИНИЦЕ ЗА ТНГ 
1. Коришће ње и обез бје ђе ње 

Члан 47.
(1) КПС је ди ни це ко ри сте се ис кљу чи во за снаб ди је ва -

ње ТНГ-а:
а) во зи ла на ста ни ца ма за снаб ди је ва ње го ри вом мо тор -

них во зи ла,
б) во зи ла на ста ни ца ма на ми је ње ним ис кљу чи во за

снаб ди је ва ње ТНГ-а,
в) во зи ла у кру гу пред у зе ћа за вла сти те по тре бе (ви љу -

шка ри итд.),
г) бро до ва у ри јеч ним лу ка ма и
д) ма њих при вред них и спорт ских ави о на.
(2) КПС је ди ни це пу не се на мје сту по ста вља ња из

ауто-ци стер не, у скла ду са усло ви ма из члана 38. овог пра -
вил ни ка.

Члан 48.
Вла сник, односно ко ри сник КПС је ди ни це оба ве зан је

да обез би је ди мје сто пу ње ња, те пот пу но спро во ђе ње про -
пи са них мје ра за шти те од по жа ра и екс пло зи ја, о че му мо -
ра по сје до ва ти до ку мен та ци ју пре ма по себ ним про пи си ма.

2. Ло ка ци ја и на чин по ста вља ња 

Члан 49.
(1) КПС је ди ни ца на ста ни ци за снаб ди је ва ње го ри вом

мо тор них во зи ла по ста вља се у скла ду са по себ ним про пи -
сом, ко јим се про пи су ју усло ви за из град њу ста ни ца.

(2) По ста вља ње и учвр шћи ва ње КПС је ди ни ца из во ди
се:

а) на мје сту ко је обез бје ђу је про пи са ни за штит ни по јас, 
б) на на чин да је ис кљу че на мо гућ ност оште ће ња,

неовлашће ног при сту па и коришће ња, из во ђе њем за штит -
не огра де ми ни мал не ви си не 2 m на гра ни ца ма за штит ног
по ја са или ши ре, или 24-ча сов ним над зо ром овлашће них
ли ца, те по ста вља њем зна ко ва упо зо ре ња.

Члан 50.
(1) По сто ље и еле мен ти КПС мо ра ју би ти узе мље ни уз

обез бје ђе ње при кључ ног мје ста за из јед на ча ва ње по тен ци -
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ја ла, у по ступ ку пу ње ња ре зер во а ра ауто-ци стер ном за ди -
стри бу ци ју ТНГа.

(2) Из ван про сто ра без бјед но сних и за штит них уда ље -
но сти КПС је ди ни ца мо ра би ти по ста вље на склоп ка за
искљу чи ва ње елек трич не енер ги је у слу ча ју ну жде, ко јим
се исто вре ме но ис кљу чу је на па ја ње пум пе и за тва ра елек -
тро маг нет ни вен тил на из ла зу теч не фа зе из ре зер во а ра.

Члан 51. 
Без бјед но сне уда ље но сти КПС је ди ни ца, из у зев за ста -

ни це за снаб ди је ва ње го ри вом мо тор них во зи ла, од ре ђу ју се
у скла ду са ври јед но сти ма да тим у Та бе ли број 6, 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 52. 
Око КПС је ди ни ца ус по ста вља ју се зо не опа сно сти

про сто ра угро же них екс пло зив ним смје са ма га со ва и па ра
пре ма сље де ћем рас по ре ду:

а) зо на 1 об у хва та сље де ће про сто ре:
1) уну тра шњост за штит них ку ћи шта агре га та за ТНГ,

односно уну тра шњост за штит них ку ћи шта до бав них,
тран спорт них и мјер них је ди ни ца и про стор во до рав но до
уда ље но сти 0,2 m око за штит них ку ћи шта и ви си не од гор -
њег ру ба ку ћи шта, односно од не про пу сне пре гра де из над
ко је је смје штен елек тро нич ки дио мјер не је ди ни це до тла,

2) при ис та ка њу ТНГ-а из ауто-ци стер не, про стор око
при кључ ног уре ђа ја на КПС је ди ни ци, као и при кључ ног
уре ђа ја на ауто-ци стер ни, од при кључ ка за пре та ка ње на
ауто-ци стер ни 1 m, као и про стор 0,5 m по ви си ни;

б) зо на 2 об у хва та сље де ће про сто ре:
1) про стор во до рав но до уда ље но сти 1 m око зо не 1 из

ста ва 1. тач ке а), под тач ке 1. овог чла на и ви си не од гор њег
ру ба зо не 1 до тла,

2) при ис та ка њу ТНГ-а из ауто-ци стер не, про стор во до -
рав но од при кључ ка за пре та ка ње 2 m во до рав но, као и
про стор 0,5 m по ви си ни, око зо не 1 и

3) под руч ја дје ло ва ња вен ти ла за ис та ка ње, односно
вен ти ла за ис та ка ње до ви си не рад ног дје ло ва ња вен ти ла
за ис та ка ње, односно вен ти ла за ис та ка ње на по вр ши ни
кру га или ди је лу кру га по лу преч ни ка ко ји од го ва ра ду жи -
ни са ви тљи ве ци је ви уве ћа ном за 2 m.

Члан 53.
Од ред бе овог пра вил ни ка ко је се од но се на мје сто, на -

чин по ста вља ња и пу ње ња ма лих ре зер во а ра за ТНГ сход -
но се при мје њу ју и на КПС је ди ни це.

Члан 54.
КПС је ди ни ца мо ра би ти цер ти фи ко ва на, односно

испи та на од акре ди то ва не и/или овлашће не до ма ће ор га -
ни за ци је, или да по сје ду је ва же ћи стра ни до ку мент о уса -
гла ше но сти, односно ко ја ис пу ња ва усло ве пред ви ђе не по -
себ ним про пи си ма о по су да ма под при ти ском и о про ти -
век спло зив ној за шти ти.

Члан 55.
На про сто ру КПС је ди ни це, у бли зи ни уре ђа ја за ис та -

ка ње, оба ве зно се по ста вља ју нај ма ње два ва тро га сна апа -
ра та за га ше ње по жа ра ти па С-9.

VII - ДР ЖА ЊЕ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ БО ЦА ЗА ТНГ
1. Др жа ње бо ца за ТНГ

Члан 56.
(1) Бо це са ТНГ-ом др же се у про сто ри ма и објек ти ма

ко ји ни су за то на ми је ње ни у скла ду са од ред ба ма овог
пра вил ни ка.

(2) У до ма ћин стви ма се мо гу др жа ти нај ви ше три бо це
ка па ци те та пу ње ња до 10 kg.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, мо же се др жа ти још
јед на бо ца чи ји ка па ци тет пу ње ња не пре ла зи 5 kg ТНГ-а.

(4) У про сто ри ји у ко јој се на ла зи тро ши ло за ку ха ње
или гри ја ње мо же се др жа ти са мо јед на бо ца ка па ци те та
пу ње ња до 10 kg ТНГ-а.

(5) У по слов ној про сто ри ји за пре ми не до 30 m³ мо же
се др жа ти са мо јед на бо ца ка па ци те та пу ње ња до 10 kg, а
у по слов ној про сто ри ји за пре ми не ве ће од 30 m³, на сва ких
сље де ћих 30 m³ за пре ми не још по јед на бо ца ка па ци те та
пу ње ња до 10 kg ТНГ-а.

(6) Ако се ТНГ упо тре бља ва за ла бо ра то риј ске по тре бе
на ма лим ла бо ра то риј ским пла ме ни ца ма, у ис тој про сто -
ри ји до зво ље но је коришће ње ви ше бо ца ка па ци те та пу ње -
ња ма њег од 10 kg ТНГ-а, али укуп на ко ли чи на ТНГ-а не
мо же пре ла зи ти 30 kg.

Члан 57.
(1) Бо це се не сми ју др жа ти у спа ва ћим про сто ри ја ма и

про сто ри ја ма ко је су ни же од ни воа окол ног те ре на.
(2) У про сто ру за смје штај ре зер вних бо ца мо ра се

обез би је ди ти про вје тра ва ње.
(3) Бо це се не мо гу др жа ти на мје сти ма гдје по сто ји мо -

гућ ност њи хо вог за гри ја ва ња из над 40 °C.
2. Скла ди ште ње бо ца за ТНГ 

Члан 58. 
(1) Скла ди шта пре ко 10.000 kg ТНГ-а шти те се хи -

дрант ском мре жом.
(2) Ва тро га сна опре ма скла ди шта са сто ји се од нај ма -

ње два ва тро га сна апа ра та за га ше ње по жа ра, ода бра них
та ко да на сва ких 1.000 kg скла ди ште ног ТНГ-а бу де 6 kg
пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за га ше ње по жа -
ра, ко ји се по ста вља ју на до ступ на мје ста.

Члан 59.
(1) Бо це за коришће ње теч не фа зе у скла ди шти ма оба -

ве зно се из два ја ју у по себ не гру пе ко је су вид но озна че не.
(2) Скла ди ште ње бо ца за ТНГ на ста ни ци за снаб ди је -

ва ње го ри вом мо тор них во зи ла вр ши се у скла ду са од ред -
ба ма овог пра вил ни ка. 

(3) На скла ди шта се по ста вља ју нат пи си ко ји упо зо ра -
ва ју на опа сност од по жа ра и екс пло зи је сље де ћег са др жа -
ја: “ЗА БРА ЊЕ НО ПУ ШЕ ЊЕ И ПРИ СТУП СА ОТВО РЕ -
НИМ ПЛА МЕ НОМ”, “НЕО ВЛА ШЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА
ПРИ СТУП ЗА БРА ЊЕН”, “ОПА СНОСТ ОД ПО ЖА РА И
ЕКС ПЛО ЗИ ЈЕ” и “ЗА БРА ЊЕ НА УПО ТРЕ БА АЛА ТА КО -
ЈИ ВАР НИ ЧИ”.

3. Скла ди ште ње бо ца за ТНГ на сло бод ном или нат -
кри ве ном про сто ру

Члан 60. 
(1) Скла ди ште бо ца и пре но сних ре зер во а ра мо ра би ти

ло ци ра но на рав ном про сто ру са при род ним про вје тра ва -
њем, а по мо гућ но сти из ван на се ља.

(2) Бо це и пре но сни ре зер во а ри скла ди ште се код ди -
стри бу те ра у ко ли чи ни ко ја мо же из но си ти нај ви ше 30000
kg ТНГ-а.

(3) Бо це за ТНГ скла ди ште се код ко ри сни ка у ко ли чи -
ни до нај ви ше 1000 kg.

(4) Скла ди шта бо ца и пре но сних ре зер во а ра мо ра ју
испу ња ва ти усло ве про пи са не 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.

(5) Скла ди шта бо ца код ди стри бу те ра и тр го ва ца ТНГ-
а у бо ца ма ло ци ра ју се на уда ље но сти од 15 m и ви ше, у
скла ду са уда ље но сти ма из Та бе ле 7. овог пра вил ни ка у за -
ви сно сти од ка па ци те та скла ди шта, од обје ка та у ко ји ма
бо ра ви ве ћи број љу ди (шко ла, бол ни ца, ста ди он и слич -
но), а не мо же се ло ци ра ти на про сто ру на ко ме по сто ји
опа сност од по пла ве.

(6) У слу ча ју по тре бе, по ста вља ју се за штит ни зи до ви
пре ма јав ном пу ту или гра ни ци су сјед ног зе мљи шта, ко је
мо же би ти упо трије бље но као гра ди ли ште.

(7) Скла ди ште на сло бод ном про сто ру мо ра би ти огра -
ђе но пле те ном жи ча ном огра дом ви си не 2 m, са нај ма ње
два про ла за за при ступ ва тро га сних во зи ла.

(8) Бо це и пре но сни ре зер во а ри не мо гу се по ста вља ти
не по сред но уз огра ду, рас по ре ђу ју се у по себ не гру пе од
по 5000 kg ТНГ-а, са сло бод ним и озна че ним пу те ви ма
уну тар скла ди шта.
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Члан 61.
(1) Под на ко ме се по ста вља ју бо це и пре но сни ре зер -

во а ри мо ра би ти уз диг нут од окол ног те ре на нај ма ње 20
cm и из ра ђен од бе то на са пре ма зом ко ји не вар ни чи.

(2) Те рен око огра де скла ди шта, у ши ри ни од нај ма ње
7,5 m, мо ра би ти по сут шљун ком или ту ца ни ком и не сми -
је има ти ко ров, тра ву и ра сти ње.

(3) Отво ре но или нат кри ве но скла ди ште мо ра би ти
осви је тље но, а елек трич на ин ста ла ци ја из ра ђе на пре ма
одред 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.

(4) Бо це и пре но сни ре зер во а ри не мо гу се по ста вља ти
јед ни из над дру гих, осим ако се ко ри сте па ле те ко је оне мо -
гу ћа ва ју пре вр та ње или су на не ки дру ги на чин обез би је ђе -
не од пре вр та ња.

Члан 62.
(1) Скла ди шта мо ра ју има ти од го ва ра ју ћа сред ства за

уну тра шњи тран спорт, ко ја се др же уну тар скла ди шног
про сто ра на по себ ном за ту свр ху од ре ђе ном и озна че ном
мје сту.

(2) Уну тар огра де скла ди шта до зво љен је ула зак са мо
спе ци јал но опре мље ним ка ми о ни ма и во зи ли ма за уну тра -
шњи тран спорт.

(3) Пра зне бо це и пре но сни ре зер во а ри не мо гу се
скла ди шти ти уну тар огра де скла ди шта.

(4) Скла ди ште из над 3000 kg ТНГ-а оба ве зно је да има
нај ма ње два про ла за за при ступ ва тро га сних во зи ла.

(5) Скла ди шта мо ра ју има ти нат пи се ко ји упо зо ра ва ју
на опа сност. 

(6) При ла зни пут скла ди шту мо ра се обез би је ди ти та ко
да во зи ла ко ја ни су на ми је ње на за тран спорт ТНГ-а не ула -
зе у скла ди ште.

(7) Отво ре на или нат кри ве на скла ди шта мо ра ју би ти
под стал ним над зо ром струч них ли ца ди стри бу те ра.

4. Скла ди ште ње бо ца и пре но сних ре зер во а ра за
ТНГ у гра ђе вин ским објек ти ма

Члан 63. 
(1) У гра ђе вин ским објек ти ма код ди стри бу те ра ТНГ

скла ди шти се:
а) у по го ни ма за пу ње ње бо ца и пре но сних ре зер во а ра

до 10000 kg ТНГ-а, ако је про сто ри ја за скла ди ште ње у за -
јед нич ком објек ту са про сто ри јом за пу ње ње и

б) у по себ но из гра ђе ним објек ти ма до 30000 kg ТНГ-а.
(2) Гра ђе вин ски обје кат на ми је њен за скла ди ште ње

ТНГ-а у бо ца ма или пре но сним ре зер во а ри ма мо ра би ти
ло ци ран пре ма усло ви ма про пи са ним у Та бе ли број 7. 

Члан 64.
(1) Гра ђе вин ски обје кат у ко ме се скла ди ште бо це и

пре но сни ре зер во а ри мо ра у по гле ду ло ка ци је ис пу ња ва ти
и усло ве из чла на 60. став 5. овог пра вил ни ка.

(2) Ако је опа сност од по жа ра за скла ди ште или за
окол не објек те по ве ћа на, по ста вља се ста бил на ин ста ла ци -
ја за га ше ње по жа ра у скла ду са усло ви ма из чла на 18. ст.
2. до 6. овог пра вил ни ка.

5. Из град ња објек та 

Члан 65.
(1) Обје кат за скла ди ште ње ТНГ-а мо ра би ти та кав да

је ње го ва ва тро от пор ност пред ви ђе на за нај ма ње два ча са.
(2) Обје кат за скла ди ште ње мо же има ти нај ви ше три

за тво ре на зи да.
(3) Под објек та за скла ди ште ње мо ра би ти од окол ног

те ре на уз диг нут нај ма ње 20 cm, а по мо гућ но сти до ви си -
не от прем них во зи ла ко јим се тран спор ту ју бо це или пре -
но сни ре зер во а ри, односно 1,10 m.

(4) Кров објек та за скла ди ште ње мо ра би ти из ра ђен од
ла га ног ма те ри ја ла у скла ду са усло ви ма из чла на 115. тач -
ка в) овог пра вил ни ка.

Члан 66.
Елек трич на ин ста ла ци ја објек та за скла ди ште ње мо ра

ис пу ња ва ти усло ве утвр ђе не про пи си ма о елек трич ним по -
стро је њи ма на над зем ним мје сти ма угро же ним екс пло зив -
ним смје са ма.

6. По себ ни усло ви за без бјед ност објек та

Члан 67. 
Ва тро га сна опре ма објек та за скла ди ште ње ТНГ-а у

гра ђе вин ском објек ту, ко ји је ло ци ран у скла ду са усло ви -
ма из чла на 63. став 1. овог пра вил ни ка, са сто ји се од нај -
ма ње че ти ри над зем на хи дран та са по де сет ли та ра у се -
кун ди во де и руч них апа ра та за га ше ње по жа ра ода бра них
та ко да на сва ки куб ни ме тар ТНГ-а бу де 5 kg пра ха или
дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за га ше ње по жа ра.

Члан 68.
(1) Бо це и пре но сни ре зер во а ри мо ра ју би ти на од го ва -

ра ју ћи на чин обез би је ђе ни од по мје ра ња и пре вр та ња, а
пу не бо це се мо ра ју др жа ти вер ти кал но.

(2) У истом објек ту мо гу се скла ди шти ти пра зне бо це
и пре но сни ре зер во а ри са мо у по себ ним про сто ри ја ма под
усло вом да зид из ме ђу тих про сто ри ја не ма отво ра и да
има ва тро от пор ност пред ви ђе ну за нај ма ње два ча са.

Члан 69.
(1) Објек ти за скла ди ште ње бо ца и пре но сних ре зер во -

а ра мо ра ју има ти од го ва ра ју ћа пре во зна сред ства за уну -
тра шњи тран спорт.

(2) Објек ти за скла ди ште ње бо ца и пре но сних ре зер во -
а ра мо ра ју има ти нат пи се ко ји упо зо ра ва ју на опа сност.

VI II - ПО СЕБ НИ УСЛО ВИ ЗА ЛО КА ЦИ ЈУ МА ЛО ПРО -
ДАЈ НИХ МЈЕ СТА ЗА БО ЦЕ ЗА ТНГ

1. Ло ка ци ја објек та

Члан 70. 
(1) У објек ти ма ма ло про да је бо ца мо же се скла ди шти -

ти до 3000 kg ТНГ-а, од то га нај ви ше јед на тре ћи на мо же
би ти у бо ца ма од 35 kg ТНГ-а.

(2) Пра зне бо це за ТНГ тре ти ра ју се исто као и пу не, тј.
њи хов ка па ци тет се са би ра са ка па ци те том пу них бо ца. 

(3) Обје кат ма ло про да је ТНГ-а у бо ца ма ка па ци те та
пу ње ња до 10 kg ТНГ-а, ко је су смје ште не у па ле те, ло ка -
циј ски се од ре ђу је исто као за обје кат у ко ме су смје ште не
по је ди нач не бо це.

Члан 71.
(1) Ма ло про дај но мје сто за бо це са ТНГ-ом мо ра ис пу -

ња ва ти усло ве да те 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. 

(2) Ако су сјед ни обје кат има зид без отво ра (про зо ра,
вра та отво ра за вен ти ла ци ју и слич но) пре ма објек ту ма ло -
про да је бо ца и ва тро от пор но сти ве ћу од два ча са, на ве де на
ра сто ја ња мо гу се сма њи ти за 50%.

2. Из град ња гра ђе вин ског објек та

Члан 72.
(1) Под објек та за складишт eње мо ра би ти од окол ног

те ре на уз диг нут нај ма ње 20 cm, а по мо гућ но сти до ви си -
не до прем них во зи ла ко ји ма се тран спор ту ју бо це, односно
1,10 m.

(2) Вен ти ла ци о ни отво ри при по ду мо ра ју би ти из ра ђе -
ни та ко да не оме та ју гра ви та ци о но из ла же ње га са.

(3) Ве ли чи на вен ти ла ци о них отво ра не мо же би ти ма -
ња од 10% тло црт не по вр ши не по да.

(4) Вра та и про зо ри мо ра ју би ти из ра ђе ни од ма те ри ја -
ла ко ји не вар ни чи и мо ра ју се отва ра ти пре ма ва ни.

(5) Кров мо ра би ти из гра ђен од ла га ног ма те ри ја ла,
испод ко јег мо ра би ти при чвр шће на за штит на мре жа.

(6) Елек трич на ин ста ла ци ја мо ра би ти у про ти век спло -
зив ној из вед би “Ex из вед би” (IIAT 2).
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(7) У објек ту је до зво ље но да љин ско гри ја ње или за -
гри ја ва ње са елек трич ним гри ја чи ма у “Ex из вед би”, с тим
да тем пе ра ту ра у про сто ри ји ни је ве ћа од 18 оC и да је оне -
мо гу ћен кон такт бо ца са гриј ним ти је лом.

(8) Гро мо бран ска за шти та објек та из во ди се по прин -
ци пу Фа ра де је вог ка ве за.

Члан 73.
(1) За про дав ни це ТНГ-а ни је по треб но из во ди ти по -

себ ну хи дрант ску мре жу већ се не по сред но за га ше ње по -
жа ра на су сјед ним објек ти ма и спре ча ва ње пре но ше ња по -
жа ра на про дав ни цу ко ри сти спољ на хи дрант ска мре жа
тих обје ка та, као и град ска хи дрант ска мре жа.

(2) Те рен око ма ло про дај ног мје ста за про пан-бу тан гас
мо ра би ти у по ја су ши ри не 2,5 m без ика кве ве ге та ци је или
би ло ко јег дру гог ма те ри ја ла ко ји пре но си по жар.

3. Из град ња обје ка та ка ве зног ти па

Члан 74.
(1) Обје кат ка ве зног ти па мо ра има ти зи до ве од жи це

за тег ну те на че лич ним но са чи ма.
(2) Ве ли чи на ок на на жи ци мо ра би ти та ква да оне мо -

гу ћа ва нео влашћен кон такт ли ца са спољ не стра не објек та
са бо ца ма у објек ту.

Члан 75.
Под, вра та, кров на кон струк ци ја, гро мо бран ска за шти -

та и те рен око објек та ка ве зног ти па мо ра ју ис пу ња ва ти
усло ве као код гра ђе вин ског објек та.

IX - СИ СТЕМ СА БО ЦА МА И СИ СТЕМ СА 
РЕ ЗЕР ВО А РИ МА

Члан 76. 
(1) Си стем са бо ца ма или ре зер во а ри ма је по стро је ње

ко је се са сто ји од бо ца или ре зер во а ра за ТНГ и не по крет -
не или са ви тљи ве ин ста ла ци је, уре ђа ја за ис па ри ва ње и ре -
гу ла ци ју те раз вод ТНГ-а до тро ши ла.

(2) По мо ћу си сте ма са бо ца ма и си сте ма са ре зер во а ри -
ма ко ри сти се гас, с тим што се прет ход но вр ши при пре ма
за ње го во коришће ње (ис па ра ва ње, ре дук ци ја и ре гу ла ци ја
при ти ска и ми је ша ње са ва зду хом).

(3) На по је ди нач не бо це, ма ле ре зер во а ре, пре но сне ре -
зер во а ре и дру ге ди је ло ве си сте ма при мје њу ју се од ред бе
овог пра вил ни ка ко је се од но се на бо це, ма ле и пре но сне
ре зер во а ре.

1. Ло ка ци ја и на чин по ста вља ња

Члан 77.
Си стем са бо ца ма или ре зер во а ри ма мо же би ти ин ста -

ли ран:
а) у са мо сто је ћем на мјен ском гра ђе вин ском објек ту,
б) у на мјен ском гра ђе вин ском објек ту, ко ји се на сла ња

на дру ги обје кат,
в) у на мјен ском про сто ру уну тар дру гог гра ђе вин ског

објек та и
г) на отво ре ном про сто ру.

Члан 78.
На мјен ски гра ђе вин ски обје кат мо ра за до во ља ва ти и

сље де ће усло ве:
a) да је кров из гра ђен од ла га не кон струк ци је, а ве за

изме ђу кро ва и зи до ва мо ра би ти та ква да кров у слу ча ју
екс пло зи је бу де ла ко од ба чен,

б) да су вра та из гра ђе на од ма те ри ја ла ко ји не вар ни чи,
в) да су по до ви из гра ђе ни од ма те ри ја ла ко ји не вар ни -

чи,
г) да је ви си на про сто ра нај ма ње 2,2 m и
ђ) да има отво ре за при род но про вје тра ва ње.

Члан 79.
(1) На мјен ски гра ђе вин ски обје кат ко ји се на сла ња на

дру ги обје кат мо ра би ти одво јен од тог објек та зи дом ва -
тро от пор но сти од нај ма ње два ча са.

(2) Раз мак на мјен ског гра ђе вин ског објек та од су сјед -
ног зе мљи шта, отво ра су сјед них згра да, јав ног пу та и изво -
ра па ље ња мо ра би ти нај ма ње 3 m, а уда ље ност се мје ри од
отво ра на мјен ске гра ђе ви не.

Члан 80.
(1) На мјен ски про стор уну тар дру гог гра ђе вин ског

објек та мо ра за до во ља ва ти и сље де ће усло ве:
а) да се у про стор ула зи ди рект но спо ља,
б) да је вањ ски зид на ко јем се на ла зе вра та за из лаз на -

пра вљен од ма те ри ја ла ко ји мо гу ћа екс пло зи ја мо же ла ко
раз ни је ти,

в) да строп на кон струк ци ја за до во ља ва усло ве од ре ђе -
не за зи до ве про сто ра,

г) да се из над про сто ра и ис под ње га не на ла зе про сто -
ри ко ји су на ми је ње ни за ду жи бо ра вак љу ди,

д) да је про стор ви сок нај ма ње 2,2 m и
ђ) да има отво ре за при род но про вје тра ва ње.
(2) Отво ри за про вје тра ва ње на мјен ске гра ђе ви не и

про сто ра мо ра ју би ти у ви си ни тла и пла фо на, те обез би је -
ђе ни жи ча ном мре жом, а збир по вр ши на отво ра за про вје -
тра ва ње мо ра из но си ти нај ма ње 5% тло црт не по вр ши не.

(3) На мјен ски про стор уну тар дру гог гра ђе вин ског
објек та мо ра би ти одво јен од оста лог ди је ла објек та, као и
при сло ње ног гра ђе вин ског објек та зи дом ва тро от пор но сти
од нај ма ње два ча са.

Члан 81.
(1) На мје сти ма гдје се угра ђу је ар ма ту ра и ин стру мен -

ти до зво ље но је спа ја ње са при руб ни ца ма и ци јев ним на -
вој ним спо је ви ма.

(2) Спо је ви са при руб ни ца ма и ци јев ним на вој ним спо -
је ви ма зап ти ва ју се сред стви ма одо бре ним за ТНГ и от пор -
ним на ко ро зи ју.

(3) У при мар ном ре гу ла ци о ном кру гу на цје во во ди ма
теч не фа зе ТНГ-а, код ди је ла ин ста ла ци је ви со ког при ти -
ска, из ме ђу сва ка два за пор на ор га на мо ра се по ста ви ти
вен тил без бјед но сти.

(4) Теч на фа за ТНГ-а мо же се ко ри сти ти по мо ћу си фон -
ске ци је ви или пре вр та њем бо це са вен ти лом окре ну тим
пре ма до ље, а та ко по ста вље не бо це, по ред нат пи са: “ТЕЧ -
НА ФА ЗА ТЕЧ НОГ НАФТ НОГ ГА СА”, мо ра ју има ти и вер -
ти кал но у смје ру осе уоч љи ве озна ке на че ти ри стра не.

(5) У си сте му са бо ца ма мо гу се упо тре бља ва ти руч ни
или ауто мат ски ин вер зо ри (уре ђа ји за ис кљу чи ва ње пра -
зних и укљу чи ва ње пу них бо ца).

(6) Оду шне ци је ви не мо гу се за тва ра ти по клоп цем или
жи ча ном мре жи цом и на сва кој оду шној ци је ви мо ра по -
сто ја ти ис пуст за во ду и кон ден зат ко ји се не мо же за тво -
ри ти.

(7) За вр шни крај оду шне ци је ви мо ра има ти око ше ни
отвор, ко ји омо гу ћа ва екс пан зи ју ис пу ште ног ТНГ-а вер -
ти кал но на го ре.

(8) Крај оду шне ци је ви мо ра би ти уда љен 3 m од би ло
ко јег отво ра на објек ту. 

(9) Ако се си стем са бо ца ма на ла зи у објек ту, крај оду -
шне ци је ви мо ра би ти из ве ден из ван тог објек та, на ви си -
ни од нај ма ње 50 cm из над по кро ва.

Члан 82.
(1) Ко ри сник је ду жан да сва ко днев но ви зу ел но пре гле -

да си стем са бо ца ма, односно ре зер во а ри ма.
(2) Пре глед и про вје ра ис прав но сти си сте ма са бо ца ма

или ре зер во а ри ма вр ши се у скла ду са про пи си ма ко ји уре -
ђу ју ову област.

2. Си стем са бо ца ма

Члан 83.
(1) Ин ста ла ци је за ТНГ мо ра ју би ти из ве де не од че лич -

них бе шав них ате сти ра них или по ква ли те ту њи ма од го ва -
ра ју ћих ци је ви ко је се спа ја ју за ва ри ва њем.
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(2) На мје сти ма на ко ји ма се угра ђу ју ар ма ту ра и ин -
стру мен ти до зво ље но је спа ја ње при руб ни ца ма и ци јев ним
на вој ним спо је ви ма.

(3) Спо је ви при руб ни ца ма и ци јев ним на вој ним спо је -
ви ма зап ти ва ју се сред стви ма ко ја су одо бре на за гас и не
ко ро ди ра ју.

(4) Бо ца ко ја је ин ста ли ра на за ТНГ мо ра би ти спо је на
на ста бил ни вод по мо ћу ба кар не или ар ми ра не са ви тљи ве
ци је ви.

Члан 84.
(1) По стро је њем за ТНГ мо же ру ко ва ти са мо струч но

ли це у скла ду са про пи сом ко јим се ре гу ли ше про мет екс -
пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со ва.

(2) По ста вља ње бо ца и њи хо ва за мје на вр ши се од ди -
стри бу те ра или струч но оспо со бље ног ли ца.

Члан 85.
(1) За мје на бо ца мо же се по вје ри ти и по тро ша чу ТНГ-

а, ако по тро шач има овлашће но струч но ли це оспо со бље -
но за ру ко ва ње бо ца ма.

(2) При је за мје не бо ца, сви вен ти ли бо ца мо ра ју се за -
тво ри ти.

(3) Бо це мо ра ју има ти без бје дан и одо бре ни вен тил за
за тва ра ње и из др жа ти проб ни при ти сак од 25 ba ra.

Члан 86.
(1) Бо це чи је пу ње ње не пре ла зи 0,5 kg ТНГ-а, а ко ри -

сте се за пу ње ње упа ља ча или за освје тље ње, мо ра ју има -
ти вен тил ко ји се ауто мат ски за тва ра.

(2) Вен тил за за тва ра ње бо ца и ње го ви спој ни ди је ло ви
мо ра ју се за шти ти ти од оште ће ња смје шта њем у уду бље ње
на бо ци, вен тил ском ка пом или обру чем при чвр шће ним на
бо ци одо бре не кон струк ци је.

(3) Бо ца ка па ци те та пу ње ња ве ћег од 15 kg ТНГ-а, по -
ред вен ти ла за за тва ра ње, мо ра има ти и вен тил си гур но сти
ко ји на бо ци мо ра има ти кон струк ци ју са опру гом, да је
обез би је ђен од уда ра и плом би ран и да из ме ђу ње га и бо це
ни је угра ђен ни ка кав дру ги вен тил.

Члан 87.
(1) Си стем са бо ца ма ко ји је при кљу чен на ста бил ну

ин ста ла ци ју мо ра има ти оду шну ци јев пре ко вен ти ла си -
гур но сти на ко лек то ру.

(2) Бо ца ко ја се спа ја на ко лек тор при чвр шћу је се пре -
ко вен ти ла угра ђе ног на ко лек то ру.

3. Си стем са бо ца ма у гра ђе вин ском објек ту и отво -
ре ном про сто ру

Члан 88.
(1) За бра ње но је од ла га ти бо це у про сто ри је ко је слу же

за спа ва ње, по друм ске про сто ри је, за јед нич ке про сто ри је,
на сте пе ни шта, као и у про сто ри је ко је су ни же од ни воа
те ре на.

(2) У про сто ри ји ко ја слу жи за др жа ње ре зер вних бо ца
мо ра се обез би је ди ти ефи ка сна вен ти ла ци ја.

(3) Ако је тро ши ло си сте ма са бо ца ма смје ште но у по -
друм ској про сто ри ји, мо ра по сто ја ти ста бил на ин ста ла ци ја
од бе шав них ате сти ра них или по ква ли те ту њи ма од го ва ра -
ју ћих ци је ви, а бо це се мо ра ју на ла зи ти ван те про сто ри је.

(4) Про сто ри ја из ста ва 3. овог чла на мо ра има ти ефи -
ка сну вен ти ла ци ју.

(5) Ако се си стем са бо ца ма на ла зи уну тар објек та, а не
ко ри сти ис па ри вач, тај обје кат мо же би ти при сло њен уз
зид не ког дру гог објек та на ко ме не ма про зо ра или дру гих
отво ра.

Члан 89.
(1) Обје кат у ко ме се ин ста ли ра си стем са бо ца ма мо ра

би ти из гра ђен од ма те ри ја ла ко ји обез бје ђу је ва тро от пор -
ност кон струк ци је пред ви ђе ну за нај ма ње два ча са.

(2) По ред усло ва из ста ва 1. овог чла на, сло бод но сто је -
ћи обје кат или обје кат при сло њен уз зид не ког дру гог

објек та, на ми је њен за ин ста ли ра ње си сте ма са бо ца ма, мо -
ра ис пу ња ва ти и сље де ће усло ве:

а) да је кров из гра ђен од ла га ног ма те ри ја ла, а ве за
изме ђу кро ва и зи до ва мо ра би ти та ква да у слу ча ју екс пло -
зи је бу де ла ко од ба чен,

б) да су вра та из гра ђе на од ма те ри ја ла ко ји не вар ни чи
и да се отва ра ју пре ма ва ни,

в) да је под из гра ђен од ма те ри ја ла ко ји не вар ни чи и
г) да је вен ти ла ци ја из ве де на у ни воу по да и та ва ни це

про сто ри је, а по мо гућ но сти на два су прот на зи да.

Члан 90.
(1) Ако се обје кат, у ко ји се ин ста ли ра си стем са бо ца -

ма, на сла ња на не ки дру ги обје кат ко ји има по друм или
про сто ри је ис под ни воа те ре на, про зо ри та квих про сто ри -
ја мо ра ју се за зи да ти на уда ље но сти 3 m од објек та у ко ме
се на ла зи си стем са бо ца ма или ста кла про зо ра за ми је ни ти
ар ми ра ним ста кли ма, при че му се спо је ви ста кла мо ра ју
не про пу сно за тво ри ти.

(2) Код обје ка та у ко ји ма се ин ста ли ра си стем са бо ца -
ма, а ко ји су при сло ње ни уз не ки дру ги обје кат, мо ра ју се
пред у зе ти мје ре ко је оне мо гу ћа ва ју ши ре ње по жа ра са јед -
ног објек та на дру ги.

Члан 91.
(1) Си стем са бо ца ма мо же се ин ста ли ра ти и у јед ној од

про сто ри ја објек та ко ји ни је ис кљу чи во за то на ми је њен.
(2) Про сто ри ја из ста ва 1. овог чла на у ко јој се ин ста -

ли ра си стем са бо ца ма, по ред усло ва из чла на 89. став 1.
овог пра вил ни ка, мо ра ис пу ња ва ти и сље де ће усло ве:

а) да се у про сто ри ју ула зи не по сред но спо ља,
б) да вра та, про зо ри и дру ги отво ри ни су окре ну ти пре -

ма би ло ко јој дру гој про сто ри ји у, односном објек ту,
в) да је спољ ни зид, на ко ме се оба ве зно на ла зе вра та за

улаз, из ра ђен од ла га ног ма те ри ја ла, да би у слу ча ју
експло зи је био ла ко од ба чен,

г) да кон струк ци ја та ва ни це ис пу ња ва усло ве пред ви -
ђе не за зи до ве про сто ри је,

д) да се из над и ис под про сто ри је не на ла зе про сто ри -
је на ми је ње не за ду жи бо ра вак љу ди,

ђ) да ви си на про сто ри је не из но си ма ње од 2,2 m и
е) да има отво ре за при род но про вје тра ва ње.
(3) У про сто ри ји у ко јој је ин ста ли ран си стем са бо ца -

ма, а ко ја се на ла зи у објек ту ко ји ни је ис кљу чи во за то на -
ми је њен, мо же се ин ста ли ра ти нај ви ше шест бо ца, укљу -
чу ју ћи и рад не и ре зер вне бо це.

Члан 92.
(1) Вен ти ла ци о ни отво ри про сто ри је у ко јој је ин ста ли -

ран си стем са бо ца ма мо ра ју би ти за шти ће ни жи ча ном
мре жом, а збир по вр ши на вен ти ла ци о них отво ра мо ра из -
но си ти 10% тло црт не по вр ши не.

(2) У про сто ри ји у ко јој је ин ста ли ран си стем са бо ца -
ма елек трич на ин ста ла ци ја мо ра би ти из ве де на у про ти век -
спло зив ном из во ђе њу, у скла ду са ва же ћим про пи си ма 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, а гро мо бран ска ин ста ла ци -
ја у скла ду са од ред ба ма про пи са ко јим се ре гу ли ше по ста -
вља ње гро мо бра на.

(3) У про сто ри ји у ко јој је ин ста ли ран си стем са бо ца -
ма за бра ње но је др жа ти ма те ри јал ко ји мо же по ста ти из вор
па ље ња.

(4) У сло бод но сто је ћем објек ту или при сло ње ном
објек ту у ко ме се на ла зи си стем са бо ца ма ко ји не ко ри сти
ис па ри вач, тај си стем мо же има ти нај ви ше 28 бо ца укљу -
чу ју ћи и рад не и ре зер вне бо це.

(5) Си стем са бо ца ма ко ји ко ри сти ис па ри вач мо же се
на ла зи ти са мо у сло бод но сто је ћем објек ту ко ји мо ра би ти
уда љен нај ма ње 7,5 m од би ло ког стал ног из во ра па ље ња.

(6) Си стем са бо ца ма ко ји ко ри сти ис па ри вач мо же има -
ти нај ви ше 20 бо ца, укљу чу ју ћи и рад не и ре зер вне бо це.
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Члан 93.
Си стем са бо ца ма на отво ре ном про сто ру мо ра ис пу -

ња ва ти сље де ће усло ве:
а) да са др жи нај ви ше 28 бо ца, укљу чу ју ћи и рад не и

ре зер вне бо це,
б) да је уда љен од гра ни це су сјед ног зе мљи шта, јав ног

пу та или би ло ког стал ног из во ра па ље ња - нај ма ње 15 m,
в) да је огра ђен ме тал ном огра дом ви си не нај ма ње 2 m и
г) да је оне мо гу ћен при ступ нео влашће ним ли ци ма.
4. За шти та од по жа ра

Члан 94.
Ва тро га сна опре ма си сте ма са бо ца ма са сто ји се од

руч них апа ра та за га ше ње по жа ра, с тим да на сва ких 100
kg ТНГ-а до ла зи 5 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред -
ства за га ше ње по жа ра.

Члан 95.
Про сто ри је и мје ста на ко ји ма су ин ста ли ра ни си сте ми

са бо ца ма мо ра ју би ти озна че не ла ко уоч љи вим нат пи си ма
сље де ће са др жи не: “ЗА БРА ЊЕ НО ПУ ШЕ ЊЕ И ПРИ -
СТУП ОТВО РЕ НИМ ПЛА МЕ НОМ”, “НЕО ВЛА ШЋЕ -
НИМ ЛИ ЦИ МА ПРИ СТУП ЗА БРА ЊЕН”, “ОПА СНОСТ
ОД ПО ЖА РА И ЕКС ПЛО ЗИ ЈЕ” и “ЗА БРА ЊЕ НА УПО -
ТРЕ БА АЛА ТА КО ЈИ ВАР НИ ЧИ”.

5. Си стем са ре зер во а ри ма

Члан 96. 
Си стем са ре зер во а ри ма са сто ји се од ре зер во а ра, не -

по мич не ин ста ла ци је уре ђа ја за ис па ра ва ње, ре дук ци ју и
ре гу ла ци ју при ти ска и раз вод не мре же ТНГ-а до тро ши ла.

Члан 97.
Си стем са ре зер во а ри ма мо ра ис пу ња ва ти усло ве из чл.

10. до 46. и чл. 98. до 124. овог пра вил ни ка.

X - ПРЕ ТА КА ЊЕ ТНГ-а
1. На чин пре та ка ња

Члан 98. 
Пре та ка ње ТНГ-а из јед не по су де у дру гу мо ра се вр -

ши ти на је дан од сље де ћих на чи на:
а) раз ли ком при ти ска (ком пре си јом ТНГ-а или екс пан -

зи јом теч но сти),
б) из јед на ча ва њем при ти ска и
в) гра ви та ци јом.

Члан 99.
(1) На чин пре та ка ња раз ли ком при ти ска са сто ји се из:
a) ства ра ња ве ћег при ти ска у по су ди ко ја се пра зни

ком пре си јом ТНГ-а из над теч но сти у њој,
б) ства ра ња ма њег при ти ска у по су ди ко ја се пу ни

експан зи јом теч но сти у ње ном га сном про сто ру и
в) ком пре си је ТНГ-а у пу ној по су ди, а екс пан зи је теч -

но сти у пра зној по су ди.
(2) Раз ли ка при ти ска из ме ђу по су да не сми је се по сти -

за ти:
а) сма ње њем при ти ска ис пу шта њем ТНГ-а у ат мос фе ру,
б) ком при мо ва њем ва зду ха или би ло ког дру гог га са у

по су ди осим ТНГ-а и
в) би ло ка квим дру гим пум па ма и ком пре со ри ма, осим

оним одо бре ним за пре та ка ње ТНГ-а.

Члан 100.
(1) На чин пре та ка ња из јед на ча ва њем при ти ска са сто ји

се из из јед на ча ва ња при ти ска из ме ђу по су да, а по сти же се
ме ђу соб ним спа ја њем га сних про сто ра по су да. 

(2) Теч на фа за ТНГ-а пре та че се пум пом и мо же се вр -
ши ти без ме ђу соб ног спа ја ња га сних про сто ра.

Члан 101.
На чин пре та ка ња гра ви та ци јом са сто ји се из ства ра ња

до вољ не ви син ске раз ли ке из ме ђу по су да.

Члан 102.
(1) Ко ри сник ре зер во а ра оба ве зан је при је ис та ка ња

ТНГ-а да ти на увид овлашће ном ли цу ди стри бу те ра до каз
да су ре зер во ар и уре ђа ји пре гле да ни и ис пи та ни од стра -
не над ле жне ин спек ци је. 

(2) Ди стри бу те ру ТНГ-а ни је до зво ље но вр ши ти пре та -
ка ње у ре зер во а ре за ко је му ни је до ста вље на од го ва ра ју ћа
до ку мен та ци ја на увид. 

Члан 103.
Ко ри сник ТНГ-а сва ких шест мје се ци оба вје шта ва

надле жну ин спек ци ју о ре зер во а ри ма ко је су оп слу жи ва ли,
и то:

а) по дат ке о ко ри сни ку (на зив/име и пре зи ме, адре са),
б) вр сти ре зер во а ра (под зем ни, над зем ни, ста бил ни и

дру го) и
в) ка па ци те ту ре зер во а ра.
2. Сте пен пу ње ња по су да

Члан 104. 
(1) ТНГ се пу ни у ре зер во а ре и бо це са мо до од ре ђе ног

сте пе на пу ње ња.
(2) ТНГ се пу ни у по су де пре ма усло ви ма од ре ђе ним у

Та бе ли бр. 9. и 10., ко је се на ла зе у При ло гу овог пра вил -
ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

Члан 105.
Нај ве ћа до зво ље на ко ли чи на ТНГ-а у ли три ма, ко јом

се по су да сми је на пу ни ти, из ра чу на ва се пу тем сље де ће
фор му ле:

Vmax = (S х Vp) / (s • k • 100) (ли та ра),
гдје је:
Vmax - нај ве ћа до зво ље на ко ли чи на ТНГ-а у теч ном

ста њу, ко јом се по су да сми је на пу ни ти у ли три ма,
S - сте пен пу ње ња ТНГ пре ма Та бе ли број 9. овог пра -

вил ни ка,
Vp - за пре ми на по су де у ли три ма,
k - ко рек ци о ни фак тор за пре ми не пре ма Та бе ли број

10. овог пра вил ни ка и
s - гу сти на ТНГ-а у теч ном ста њу при тем пе ра ту ри од

15 °C (kg/dm³).
3. Пре та ка ли ште ТНГ-а

Члан 106.
(1) Пре та ка ли ште је по себ но опре мље но мје сто са уре -

ђа ји ма трај но по ста вље ним за при кљу чи ва ње тран спорт -
них ци стер ни, ра ди пре та ка ња ТНГ-а.

(2) Пре та ка ли ште мо же би ти ло ци ра но код ди стри бу те -
ра или код по тро ша ча.

Члан 107.
(1) За штит на зо на пре та ка ли шта је по јас ши ри не нај -

ма ње 7,5 m, мје ре но од га ба ри та при кљу че них ци стер ни.
(2) У за штит ној зо ни пре та ка ли шта за бра ње но је др жа -

ти опре му или материјалe ко ји мо гу би ти из вор па ље ња.
(3) Ако се пре та ка ли ште на ла зи уну тар за штит не зо не

скла ди шних ре зер во а ра, уда ље ност из ме ђу при кљу че не
ци стер не и скла ди шних ре зер во а ра мо ра из но си ти нај ма -
ње 7,5 m ра чу на ју ћи од га ба ри та.

(4) Пре та ка ли штем се не сма тра про стор гдје се вр ши
пу ње ње ре зер во а ра ТНГ-а код по тро ша ча, ко је се оба вља
ауто-ци стер ном са вла сти том пум пом или ком пре со ром.

4. Опре ма пре та ка ли шта

Члан 108.
(1) Сви при кључ ни ди је ло ви пре та ка ли шта мо ра ју би -

ти из ве де ни над зем но.
(2) У зо ни пре та ка ли шта не сми ју по сто ја ти ни ка ква

уду бље ња на те ре ну у ко ји ма би се мо гао ску пља ти ТНГ.
(3) За вр ше так не по крет них цје во во да мо ра би ти без бјед -

но учвр шћен (у бе тон ском бло ку или слич но) та ко да се оне -
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мо гу ћи лом ци је ви у слу ча ју по мје ра ња тран спорт них ци -
стер ни при је не го што се са ви тљи ви спо је ви ра ста ве.

(4) При кључ ци за спа ја ње тран спорт них ци стер ни на
пре та ка ли шту мо ра ју има ти нат пи се, односно озна ке ко је
по ка зу ју да су спо је ни са про сто ром пар не, односно теч не
фа зе скла ди шних ре зер во а ра.

(5) Оду шне ци је ви вен ти ла пре та ка ли шта мо ра ју би ти
усмје ре не вер ти кал но на го ре, ви си не нај ма ње 2,5 m из над
ни воа те ре на и мо ра ју би ти из ве де не пре ма од ред ба ма из
чла на 14. ст. 9. до 11. овог пра вил ни ка.

(6) Си гур но сни вен тил на не по крет ном цје во во ду у зо -
ни пре та ка ли шта не мо ра има ти оду шну ци јев.

Члан 109.
(1) Под опре мом пре та ка ли шта под ра зу ми је ва ју се:
а) при кључ ни цје во во ди пар не и теч не фа зе ТНГ-а са

угра ђе ном ар ма ту ром,
б) при кључ не са ви тљи ве ци је ви,
в) пум пе и ком пре со ри ако се на ла зе у са ста ву пре та ка -

ли шта,
г) при ступ ни пут са опре мом,
д) елек трич на ин ста ла ци ја пре та ка ли шта и
ђ) ва тро га сна опре ма пре та ка ли шта.
(2) Сва опре ма пре та ка ли шта мо ра би ти одо бре на за

ТНГ.
(3) Ар ма ту ра и цје во во ди пре та ка ли шта мо ра ју би ти

ис пи та ни на при ти сак од нај ма ње 25 barа, хлад ним во де -
ним при ти ском.

(4) У са ста ву цје во во да теч не фа зе ТНГ-а на ла зе се за -
пор ни ор ган, вен тил про тив ло ма ци је ви, си гур но сни вен -
тил, по ка зи вач про то ка, ма но ме тар и оду шни вен тил.

(5) У са ста ву цје во во да пар не фа зе ТНГ-а на ла зе се: за -
пор ни ор ган, си гур но сни вен тил, вен тил про тив ло ма ци је -
ви, ма но ме тар и оду шни вен тил.

(6) При кљу чи ва ње тран спорт них ци стер ни на пре та ка -
ли шту мо ра би ти из ве де но ела стич ном ве зом по мо ћу са ви -
тљи вих ци је ви у јед ном ко ма ду, а ду жи на тих ци је ви за ви -
си од ко ли чи не ТНГ-а, ко ја не сми је пре ла зи ти 60 l, ни ти
ду жи ну ви ше од 25 m. 

(7) Са ви тљи ве ци је ви ис пи ту ју се јед ном у шест мје се -
ци хлад ним во де ним при ти ском од 25 barа, на кон ис пи ти -
ва ња на ци јев се ста вља на љеп ни ца жу те бо је са да ту мом
ис пи ти ва ња о че му се во ди по себ на еви ден ци ја.

(8) Код спо ја за пре та ка ње мо ра би ти при сут но од го -
вор но струч но ли це, и то од мо мен та кад су спо је ви ус по -
ста вље ни, па до њи хо вог ра ста вља ња.

5. Усло ви за пре та ка ли ште код ди стри бу те ра 

Члан 110.
(1) Пре та ка ли ште код ди стри бу те ра мо ра се на ла зи ти

ис кљу чи во на те ре ну ди стри бу те ра и ло ци ра ти за ви сно од
фре квен ци је пре та ка ња и мо гућ но сти при сту па тран спорт -
них ци стер ни скла ди шном про сто ру.

(2) Пре та ка ли ште, мје ре но од га ба ри та, мо ра би ти уда -
ље но од:

а) скла ди шних ре зер во а ра - нај ма ње 7,5 m,
б) при ступ ног пу та - нај ма ње 2 m,
в) јав ног пу та - нај ма ње 30 m и
г) оста лих обје ка та у ко ји ма мо же по сто ја ти стал ни

извор па ље ња нај ма ње 15 m.
(3) Ако се пре та ка ње вр ши у ауто-ци стер ну и ва гон-ци -

стер ну, мо ра ју по сто ја ти два по себ на пре та ка ли шта за
ауто-ци стер ну, односно ва гон-ци стер ну, с тим да од сто ја ње
из ме ђу њих из но си нај ма ње 15 m.

(4) На пре та ка ли шту ни је до зво ље на упо тре ба мо то ра
са уну тра шњим са го ри је ва њем за по гон пум пи и ком пре -
со ра.

(5) На пре та ка ли шту мо гу исто вре ме но би ти при кљу -
че не нај ви ше че ти ри тран спорт не ци стер не.

(6) На пре та ка ли шту за тран спорт не ци стер не ни је до -
зво ље но пу ни ти бо це.

(7) Ужад вен ти ла за бр зо за тва ра ње и под ме та чи тран -
спорт них ци стер ни мо ра ју за ври је ме пре та ка ња би ти
изву че ни ван за штит не зо не пре та ка ли шта.

(8) При кључ на ар ма ту ра за тран спорт не ци стер не на
пре та ка ли шту не мо ра би ти смје ште на у за штит но ку ћи ште.

(9) Пре та ка ли ште мо ра има ти де тек то ре ТНГ-а и мје -
рач от по ра за узе мље ње.

Члан 111.
За пре та ка ње на же ље зни ци, ко је ис кљу чи во слу жи за

ис та ка ње ТНГ-а из ва гон-ци стер ни у скла ди шне ре зер во -
аре ди стри бу те ра, при мје њу ју се по себ ни усло ви за пре та -
ка ли ште код по тро ша ча из чл. 112. и 113. овог пра вил ни ка.

6. Усло ви за пре та ка ли ште код по тро ша ча

Члан 112.
(1) Пре та ка ли ште код по тро ша ча ло ци ра се за ви сно од

уче ста ло сти до пре ма ња ТНГ-а и мо гућ но сти при сту па
тран спорт них ци стер ни на те рен по тро ша ча.

(2) Пре та ка ли ште, мје ре но од га ба ри та, мо ра би ти уда -
ље но од:

а) скла ди шних ре зер во а ра - нај ма ње 7,5 m,
б) при ступ ног пу та - нај ма ње 2 m,
в) јав ног пу та - нај ма ње 15 m и
г) оста лих обје ка та у ко ји ма мо же по сто ја ти стал ни

извор па ље ња - нај ма ње 15 m.

Члан 113.
(1) На пре та ка ли шту мо же би ти при кљу че на са мо јед -

на тран спорт на ци стер на.
(2) На пре та ка ли шту се упо тре бља ва ју са мо мо то ри са

уну тра шњим са го ри је ва њем за по гон пум пи и ком пре со ра,
са мо ако су смје ште ни на ауто-ци стер ни и снаб дје ве ни хва -
та чем вар ни ца на из дув ној ци је ви мо то ра.

(3) На пре та ка ли шту ни је до зво ље но пу ње ње пре но -
сних ре зер во а ра и бо ца.

(4) Ако се ТНГ до пре ма ауто-ци стер ном и ва гон-ци -
стер ном, пре та ка ли ште мо ра би ти опре мље но та ко да их
мо же при ма ти.

(5) При кључ на ар ма ту ра за тран спорт не ци стер не на
пре та ка ли шту мо ра би ти смје ште на у за штит но ку ћи ште
та ко да се оне мо гу ћи евен ту ал но нео влашће но коришће ње.

7. Пум пе и ком пре со ри за пре та ка ње ТНГ-а

Члан 114.
(1) Пум пе и ком пре со ри за пре та ка ње ТНГ-а оба ве зно

мо ра ју би ти пре гле да ни и ис пи та ни од над ле жне ин спек ци -
је, а мо гу се по ста вља ти уну тар скла ди шног про сто ра, на
пре та ка ли шту, у по го ну за пу ње ње бо ца и пре но сних ре зер -
во а ра, на ауто-ци стер ну и на ри јеч на и по мор ска пло ви ла.

(2) Пум пе и ком пре со ри, мје ре но од га ба ри та, мо ра ју
се на ла зи ти на уда ље но сти од:

а) скла ди шних ре зер во а ра - нај ма ње 1 m,
б) при кључ ног уре ђа ја за тран спорт не ци стер не - нај -

ма ње 1 m,
в) при кључ ног уре ђа ја за пре но сне ре зер во а ре - нај ма -

ње 3 m,
г) при ступ ног пу та пре та ка ли шта - нај ма ње 2 m,
д) јав ног пу та - нај ма ње 15 m,
ђ) би ло ког мо гу ћег из во ра па ље ња - нај ма ње 15 m и
е) гра ђе вин ских и дру гих обје ка та чи ја је ва тро от пор -

ност пред ви ђе на за ма ње од јед ног ча са, а у ко ји ма мо же
по сто ја ти отво ре ни пла мен нај ма ње 7,5 m.

(3) Пум пе и ком пре со ри не по ста вља ју се ис под ни воа
те ре на ни ти у би ло ка ква уду бље ња.

(4) Пум пе и ком пре со ри не по ста вља ју се не по сред но
на при кљу чак скла ди шних ре зер во а ра.
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(5) Ако ни су по крет ни, пум пе и ком пре со ри оба ве зно
се по ста вља ју и при чвр шће ни на бе тон ски те мељ, чи ји ни -
во мо ра би ти нај ма ње 10 cm из над окол ног те ре на.

(6) Пум пе и ком пре со ри мо гу би ти по ста вље ни на
отво ре ном про сто ру или у гра ђе вин ским објек ти ма (пумп -
ним ком пре сор ским ста ни ца ма) по себ но опре мље ним за
ту свр ху.

Члан 115.
Гра ђе вин ски обје кат у ко ме су по ста вље не пум пе и

ком пре со ри мо ра ис пу ња ва ти сље де ће усло ве:
а) да зи до ви има ју ва тро от пор ност пред ви ђе ну за нај -

ма ње шест ча со ва,
б) да је под уз диг нут од окол ног те ре на нај ма ње 10 cm,
в) да је кров из гра ђен од ла га ног ма те ри ја ла, ис под ког

мо ра би ти при чвр шће на за штит на мре жа,
г) да се вра та и про зо ри отва ра ју пре ма ва ни,
д) да је обје кат до бро осви је тљен,
ђ) да обје кат има вен ти ла ци ју са при род ном цир ку ла -

ци јом ва зду ха,
е) да су вен ти ла ци о ни отво ри по ста вље ни при по ду и

та ва ни ци про сто ри ја и
ж) да су вен ти ла ци о ни отво ри при по ду из гра ђе ни та ко

да не оме та ју гра ви та ци о но из ла же ње ТНГ-а и
з) да ве ли чи на вен ти ла ци о них отво ра ни је ма ња од

10% тло црт не по вр ши не по да.

Члан 116.
(1) До зво ље на је уград ња по топ них пум пи у под зем не

ре зер во а ре за ТНГ.
(2) По топ не пум пе мо ра ју би ти цер ти фи ко ва не.
8. По себ ни усло ви за пре та ка ње ТНГ-а

Члан 117.
(1) Пум пе и ком пре со ри мо ра ју има ти сље де ћу мјер ну,

ре гу ла ци о ну и без бјед но сну опре му:
а) за пор не ор га не на ула зу и из ла зу,
б) си гур но сни оби ла зни вен тил, чвр сто спо јен на пар -

ни про стор по су де из ко је се пра зни ТНГ, односно на уси -
сни цје во вод пум пе ко јим се омо гу ћа ва ис пу шта ње ТНГ-а,

в) ма но ме тар на ула зу и из ла зу и
г) фил тер на уси сној стра ни.
(2) Ком пре со ри мо ра ју би ти спо је ни на по су де та ко да

уви јек пра зне и пу не са мо пар ну фа зу, а пум пе са мо теч ну
фа зу ТНГ-а.

(3) Спа ја ње пум пи и ком пре со ра на не по крет ни цје во -
вод мо ра би ти ела стич но из ве де но по мо ћу крат ке са ви тљи -
ве ци је ви на уси сном при кључ ку.

(4) Пум пе и ком пре со ри са елек трич ним по го ном, без
об зи ра на мје сто по ста вља ња, мо ра ју има ти мо тор и елек -
трич ну ин ста ла ци ју 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.

(5) Пум пе и ком пре со ри мо ра ју би ти узе мље ни без об -
зи ра на мје сто по ста вља ња.

(6) При кључ ни цје во во ди пум пи и ком пре со ра мо ра ју
би ти озна че ни бо јом и стре ли ца ма са тач но на зна че ним
смје ром кре та ња флу и да, а си гур но сни вен тил цр ве ним
пр сте ном на свом при кључ ку.

(7) Пум пе и ком пре со ри мо ра ју би ти обез би је ђе ни од
пре ко ра че ња рад ног при ти ска по вра том ТНГ-а у си стем
без ње го вог ис пу шта ња у око ли ну.

(8) Уз пум пе и ком пре со ре мо ра се на ла зи ти упут ство
за ру ко ва ње и зна ци или нат пи си упо зо ре ња.

Члан 118.
(1) За при ступ тран спорт них ци стер ни до мје ста при -

кљу че ња на пре та ка ли шту мо ра по сто ја ти при ступ ни пут
или при ступ ни ко ло си јек.

(2) При ступ ни пут, односно при ступ ни ко ло си јек је са -
став ни дио пре та ка ли шта и ко ри сти се са мо за пре та ка ње
ТНГ-а.

(3) При ступ ни пут, односно при ступ ни ко ло си јек мо ра
би ти без на ги ба.

(4) Ду жи на хо ри зон тал ног ди је ла при ступ ног пу та, од-
носно при ступ ног ко ло сје ка мо ра би ти дво стру ко ве ћа од
укуп не ду жи не при кљу че них ци стер ни.

(5) На при ступ ном ко ло си је ку оба ве зно се на ла зе од го -
ва ра ју ћи трај но по ста вље ни за у ста вља чи.

Члан 119.
(1) У зо ни пре та ка ли шта ни је до зво љен за ври је ме пре -

та ка ња, при ступ во зи ли ма ко ја ни су на ми је ње на за тран -
спорт ТНГ-а.

(2) При ступ во зи ли ма ко ја ни су на ми је ње на за тран -
спорт ТНГ-а 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 слич но, ко ји се по ста вља ју
са обје стра не при ступ ног пу та, односно ко ло си је ка на 10
m од га ба ри та при кљу че ног во зи ла.

(3) Са о бра ћај ци стер ни на пре та ка ли шту мо ра се од ви -
ја ти у јед ном сми је ру на за то од ре ђе ним и озна че ним пу -
те ви ма.

(4) На по чет ку при ступ ног пу та по ста вља ју се ла ко
уоч љи ви нат пи си сље де ће са др жи не: “ЗА БРА ЊЕ НО ПУ -
ШЕ ЊЕ И ПРИ СТУП СА ОТВО РЕ НИМ ПЛА МЕ НОМ”,
“НЕО ВЛА ШЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА ПРИ СТУП ЗА БРА ЊЕН”,
“ОПА СНОСТ ОД ПО ЖА РА И ЕКС ПЛО ЗИ ЈЕ”, “СТОП,
ЦИ СТЕР НА ПРИ КЉУ ЧЕ НА”, “ЗА БРА ЊЕ НА УПО ТРЕ -
БА АЛА ТА КО ЈИ ВАР НИ ЧИ”.

Члан 120.
(1) Елек трич на ин ста ла ци ја пре та ка ли шта мо ра би ти

ис пи та на и одо бре на, а из гра ђе 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, ако се
на ла зи у за штит ној зо ни пре та ка ли шта.

(2) Под елек трич ном ин ста ла ци јом пре та ка ли шта под -
ра зу ми је ва ју се: ра свје та, узе мље ње, 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.

Члан 121.
(1) Пре та ка ли шту мо гу при сту пи ти са мо ис прав не ци -

стер не.
(2) При је и по сли је пре та ка ња мо ра се утвр ди ти

исправ ност тран спорт них ци стер ни, и то од струч ног и од -
го вор ног ли ца под чи јим се над зо ром вр ше све ма ни пу ла -
ци је на пре та ка ли шту.

(3) Све ци стер не при спје ле за пу ње ње или пра жње ње
мо ра ју се при је и по сли је пре та ка ња на ла зи ти ван при ступ -
ног пу та.

(4) Пу ње ње или пра жње ње ауто-ци стер ни мо же се вр -
ши ти са мо ако је мо тор во зи ла уга шен.

(5) Ауто-ци стер не мо гу при сту пи ти пре та ка ли шту са -
мо са хва та чем вар ни ца по ста вље ним на из дув ној ци је ви
мо то ра.

(6) Точ ко ви тран спорт них ци стер ни мо ра ју за ври је ме
пре та ка ња би ти уко че ни и обез би је ђе ни за ту свр ху из ра ђе -
ним под ме та чи ма.

(7) Под ме та чи за обез бје ђе ње во зи ла од по кре та ња за
ври је ме пре та ка ња мо ра ју има ти че лич ну ужад ду жи не
нај ма ње 15 m.

(8) При ступ ни ко ло сјек мо ра би ти стал но узе мљен, а
ци стер не са мо за ври је ме пре та ка ња.

9. За шти та пре та ка ли шта од по жа ра

Члан 122.
Пре та ка ли ште мо ра би ти на од го ва ра ју ћи и без бје дан

на чин за шти ће но од из во ра то пло те по мо ћу ва тро га сне
опре ме и хи дрант ске мре же.
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Члан 123.
(1) Пре та ка ли ште мо ра има ти од го ва ра ју ћу ва тро га сну

опре му:
а) ста бил ну ин ста ла ци ју за рас пр ше ну во ду и
б) пре во зне апа ра те за га ше ње по жа ра.
(2) Ин ста ла ци ја за рас пр ше ну во ду мо ра има ти ка па ци -

тет од 10 l у ми ну ти на ква драт ни ме тар тло црт не по вр ши -
не свих при кљу че них ци стер ни у тра ја њу од нај ма ње два
ча са и при ти сак во де на мла зни ца ма од нај ма ње 3,5 barа.

(3) Ста бил на ин ста ла ци ја за рас пр ше ну во ду мо же би -
ти из ве де на са ба ца чи ма во де, стал но при кљу че ним на хи -
дрант ску мре жу, чи ји при ти сак не мо же би ти ма њи од 8
barа.

(4) Број пре во зних апа ра та за га ше ње по жа ра од ре ђу је
се та ко да за сва ку при кљу че ну ци стер ну бу де обез би је ђе -
но 50 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за га ше -
ње по жа ра.

(5) Ва тро га сна опре ма пум пи и ком пре со ра са сто ји се
од руч ног 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 га ше ње по -
жа ра, смје ште ног уз агре гат.

(6) Ва тро га сна опре ма пре та ка ли шта мо ра се сва ко -
днев но ви зу ел но кон тро ли са ти.

(7) Ва тро га сним во зи ли ма мо ра би ти обез би је ђен не -
сме тан при ступ пре та ка ли шту из нај ма ње два прав ца, као
и мо гућ ност при кљу че ња на хи дран те из тих пра ва ца.

Члан 124.
Хи дрант ска мре жа пре та ка ли шта мо ра има ти нај ма ње

два над зем на хи дран та ка па ци те та во де од по 10 l у се кун ди
у тра ја њу од нај ма ње два ча са, на ми је ње на за шти ти пре та -
ка ли шта и мо гу би ти ме ђу соб но уда ље ни нај ви ше до 50 m.

XI - ПО ГО НИ ЗА ПУ ЊЕ ЊЕ БО ЦА И ПРЕ НО СНИХ 
РЕ ЗЕР ВО А РА (ПУ НИ О НИ ЦЕ)

1. Основ ни усло ви 

Члан 125.
(1) Под по го ном за пу ње ње бо ца и пре но сних ре зер во -

а ра са ТНГ у сми слу овог пра вил ни ка под ра зу ми је ва се по -
стро је ње код ди стри бу те ра, из гра ђе но и опре мље но за пу -
ње ње бо ца, односно пре но сних ре зер во а ра за ТНГ из ста -
бил них скла ди шних ре зер во а ра, а ра ди да ље ди стри бу ци је
до по тро ша ча.

(2) По сло ве пу ње ња бо ца за ТНГ мо же оба вља ти при -
вред но дру штво ко је у по гле ду ка дро ва и тех нич ке опре -
мље но сти ис пу ња ва ју усло ве 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 да у по гле ду опре мље но сти има ми ни мал но
сље де ћу опре му:

а) елек трон ску ва гу кла се тач но сти III,
б) ис пит ни суд за про вје ру не про пу сно сти бо ца,
в) руч ну пум пу за пра жње ње не ис прав них бо ца,
г) ре зер во ар за при јем ТНГ из не ис прав них бо ца,
д) скла ди ште за бо це,
ђ) скла ди ште за не ис прав не бо це тло црт не по вр ши не

од нај ма ње 10 m² и
е) про сто ри ју за пре глед бо ца.

Члан 126.
По го ни за пу ње ње бо ца, односно пре но сних ре зер во -

ара за ТНГ мо гу у свом са ста ву има ти:
а) скла ди шне ре зер во а ре,
б) пре та ка ли шта за тран спорт не ци стер не за до пре ма -

ње и от пре ма ње ТНГ,
в) ин ста ла ци је за пу ње ње пре но сних ре зер во а ра,
г) скла ди шта пре но сних ре зер во а ра и
д) по моћ не уре ђа је и објек те за рад, одр жа ва ње по го на

и пре глед бо ца.

Члан 127.
Про сто ри ја за пу ње ње бо ца и пре но сних ре зер во а ра,

мје ре но од га ба ри та те про сто ри је, мо ра би ти уда ље на од:
а) скла ди шних ре зер во а ра - нај ма ње 7,5 m,
б) гра ни це су сјед ног зе мљи шта (ре гу ла ци о не гра ђе -

вин ске ли ни је) - нај ма ње 15 m,
в) пре та ка ли шта за тран спорт не ци стер не и
г) дру гих стал них из во ра па ље ња - нај ма ње 15 m.

Члан 128.
(1) При вред но дру штво, односно прав но ли це ко је оба -

вља дје лат ност пу ње ња бо ца и ре зер во а ра мо ра ус по ста ви -
ти ба зу по да та ка ко ја са др жи по дат ке о бо ца ма, односно
ре зер во а ре ко ји су њи хо во вла сни штво, ко ја је на за хтјев
над ле жне ин спек ци је до ступ на на увид.

(2) Ба за из ста ва 1. овог чла на са др жи за сва ку по су ду
сље де ће по дат ке:

а) на зив про из во ђа ча,
б) фа брич ки број, 
в) го ди ну про из вод ње, 
г) за пре ми ну из ра же ну у ли три ма, 
д) проб ни при ти сак из ра жен у ба ри ма, 
ђ) до ди је ље ну озна ку, односно број по су де и
е) по дат ке о пе ри о дич ним и ван ред ним пре гле ди ма.
(3) Над зор над ис пу ње но сти усло ва из чл. 125. до 128.

овог пра вил ни ка вр ши над ле жна ин спек ци ја.
2. Усло ви за пу ње ње бо ца

Члан 129. 
(1) При вред но дру штво, односно прав но ли це ко је оба -

вља дје лат ност пу ње ња бо ца мо ра у по ступ ку пу ње ња
утвр ди ти ис прав ност бо це за ТНГ, и то нај ма ње:

а) од сту па ње од ма се,
б) по вр шин ске не до стат ке (ко ро зи ја, де фор ма ци ја бо -

це, не до ста так за штит не бо је) и
в) не про пу сност бо це, односно вен ти ла.
(2) Бо це за ко је је утвр ђе но да су не ис прав не, те се не

мо гу ре па ри ра ти, одва ја ју се на по себ на мје ста, те се са
њи ма по сту па у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је
одла га ње от па да.

(3) Бо це код ко јих ко ро зи ја об у хва та 10% по вр ши не
или не до ста је 10% за штит не бо је мо ра ју се ре па ри ра ти.

3. Озна ча ва ње и еви ден ци ја

Члан 130.
При вред на дру штва, односно прав на ли ца оба ве зна су

бо це ко је се на ла зе у њи хо вом вла сни штву или по сје ду ја -
сно озна чи ти на љеп ни цом мак си мал не ве ли чи не 6 до 8 cm
ко ја се по ста вља на врат бо це и ко ја са др жи нај ма ње сље -
де ће по дат ке:

а) ло го при вред ног дру штва, односно прав ног ли ца у
чи јем је вла сни штву или по сје ду бо ца, са адре сом сје ди -
шта, кон такт те ле фо ном и слич но, и

б) упу ство о си гур ном и без бјед ном ру ко ва њу бо ца. 

Члан 131.
(1) На љеп ни ца из чла на 130. овог пра вил ни ка не сми је

да пре кри ва озна ке ко је су ути сну те на бо ци, као што су
фа брич ки број, го ди на про из вод ње, жиг над ле жне ин спек -
ци је и дру го.

(2) Сло ва на на љеп ни ци из ста ва 1. овог чла на мо ра ју
би ти ја сно ви дљи ва, при че му ве ли чи на сло ва мо ра би ти
нај ма ње 12 у од го ва ра ју ћем фон ту, осим ло гоа при вред ног
дру штва ко ји мо же би ти у сло бод ној фор ми.

4. Из град ња про сто ри је и по себ ни усло ви про сто ри -
је за пу ње ње

Члан 132.
Уре ђа ји за пу ње ње мо гу се смје сти ти у гра ђе вин ски

обје кат, ако тај обје кат ис пу ња ва сље де ће усло ве:
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а) да је из гра ђен од ма те ри ја ла ко ји обез бје ђу је ва тро от -
пор ност кон струк ци је пред ви ђе ну за нај ма ње шест ча со ва,

б) да је кров ла га не кон струк ци је,
в) да је под од ма те ри ја ла ко ји не вар ни чи и уз диг нут

од окол ног те ре на нај ма ње 20 cm, а по мо гућ но сти до ви -
си не 1,10 m ра ди лак шег уто ва ра бо ца и пре но сних ре зер -
во а ра у от прем на во зи ла,

г) да се у про сто ри ји за пу ње ње мо же вр ши ти при род -
на цир ку ла ци ја ва зду ха, ако то ни је мо гу ће, цир ку ла ци ја
ва зду ха се по сти же уре ђа ји ма за вје штач ку вен ти ла ци ју ко -
ја мо ра би ти у “Ex из вед би”,

д) да се вен ти ла ци о ни отво ри на ла зе при по ду и та ва -
ни ци про сто ри је за пу ње ње, а по мо гућ но сти на нај ма ње
два су прот на зи да,

ђ) да су вен ти ла ци о ни отво ри при по ду из ве де ни та ко да
је омо гу ће но гра ви та ци о но из ла же ње ТНГ-а ван објек та,

е) да по вр ши на вен ти ла ци о них отво ра про сто ри је за
пу ње ње ни је ма ња од 10% тло црт не по вр ши не по да про -
сто ри је, од че га по вр ши на отво ра ко ја се не мо же за тво ри -
ти не сми је би ти ма ња од 2 m², 

ж) да про сто ри ја за пу ње ње има нај ма ње дво ја вра та,
по ста вље на на два су сјед на зи да од ко јих јед на мо ра ју има -
ти ди рект ни из лаз из објек та и

з) да се вра та и про зо ри отва ра ју пре ма ва ни. 

Члан 133.
(1) Бо це и пре но сни ре зер во а ри мо гу се пу ни ти ако су

из ра ђе ни и кон тро ли са ни у скла ду са од ред ба ма про пи са
ко ји ма се уре ђу је из ра да и упо тре ба по крет них за тво ре них
су до ва за ком при ми ра не, теч не и под при ти ском рас тво ре -
не га со ве, и то га сом за ко ји су озна че не.

(2) Рад у про сто ри ји за пу ње ње мо ра се вр ши ти под не -
по сред ним над зо ром струч ног ли ца.

(3) За гри ја ва ње про сто ри је за пу ње ње не мо же се вр -
ши ти отво ре ним пла ме ном и уси ја ним гриј ним ти је ли ма.

(4) Бо це и пре но сни ре зер во а ри у про сто ри ји за пу ње -
ње не сми ју би ти из ло же ни тем пе ра ту ри ви шој од тем пе ра -
ту ре у тој про сто ри ји.

(5) Бо це и пре но сни ре зер во а ри за пу ње ње ТНГ-а
испи ту ју се са мо на пред ви ђе ном и за то опре мље ном про -
сто ру.

(6) Спа ја ње бо ца и пре но сних ре зер во а ра при ли ком пу -
ње ња вр ши се са ви тљи вим ци је ви ма ко је на кра је ви ма
има ју вен ти ле за бр зо за тва ра ње.

(7) Бо це се пу не по те жи ни, а пре но сни ре зер во а ри по
за пре ми ни, и то по ступ ком екс пан зи је теч но сти у пар ни
про стор по су де.

(8) Пре но сни ре зер во а ри не сми ју се пу ни ти у про сто -
ри ји ко ја има ви ше од јед ног пот пу но за тво ре ног зи да.

Члан 134.
(1) Про сто ри ја за пу ње ње мо ра би ти до бро осви је тље -

на, а елек трич на ин ста ла ци ја мо ра би ти из ве де на у скла ду
са про пи сом ко јим се уре ђу је за шти та елек трич них по -
стро је ња на над зем ним мје сти ма угро же ним од екс пло зив -
них смје са.

(2) Не по крет ни цје во во ди на ко је су спо је не са ви тљи ве
ци је ви за пу ње ње бо ца и пре но сних ре зер во а ра мо ра ју
има ти вен тил про тив ло ма ци је ви.

(3) За ври је ме пу ње ња, бо це и пре но сни ре зер во а ри
мо ра ју би ти обез би је ђе ни од пре вр та ња.

(4) У про сто ри ји за пу ње ње мо гу се на ла зи ти са мо бо -
це или пре но сни ре зер во а ри ко ји су при кљу че ни на уре ђа -
је за пу ње ње.

(5) У про сто ри ји за пу ње ње ни је до зво ље но да се исто -
вре ме но пу не бо це и пре но сни ре зер во а ри.

(6) Бо це и вен ти ли, односно при кључ на ар ма ту ра пре -
но сних ре зер во а ра мо ра ју не по сред но по сли је пу ње ња би -
ти ис пи та ни на не про пу сност, а ис прав ност вен ти ла бо ца
на од го ва ра ју ћи на чин озна че на.

Члан 135.
(1) По пра вља ње, бо је ње и ис пи ти ва ње на при ти сак бо ца

мо ра се вр ши ти из ван про сто ри је за пу ње ње, а пра жње ње
не ис прав них бо ца мо ра се вр ши ти на по себ ном уре ђа ју.

(2) Ве ће по прав ке уре ђа ја за пу ње ње бо ца и пре но сних
ре зер во а ра мо гу се вр ши ти са мо по сли је пот пу ног пра -
жње ња тих уре ђа ја и укла ња ња свих по су да из про сто ри је
и про вје тра ва ња.

Члан 136.
(1) При је пу ње ња, бо це и пре но сни ре зер во а ри мо ра ју

би ти ви зу ел но пре гле да ни и из њих пум па ма за ТНГ од -
стра ње ни те шко ис пар љи ви оста ци или во да, ко ји се смје -
шта ју у за то од ре ђе ни ре зер во ар.

(2) Од стра њи ва ње те шко ис пар љи вих оста та ка из бо ца и
пре но сних ре зер во а ра не мо же се вр ши ти код по тро ша ча.

Члан 137.
Не ис прав не бо це и пре но сне ре зер во а ре ни је до зво ље но

пу ни ти, а ако су већ на пу ње ни, тре ба да се на без бјед ном
мје сту ис пра зни, одво ји од ис прав них и озна чи ви дљи вим
нат пи сом: “НЕ ИС ПРАВ НО - НЕ СМИ ЈЕ СЕ ПУ НИ ТИ”.

Члан 138.
(1) На пу ње не бо це и пре но сне ре зер во а ре тре ба од мах

по сли је пу ње ња да се от пре ме пр вен стве но у отво ре но или
нат кри ве но скла ди ште ко је се оба ве зно на ла зи у скло пу
по го на за пу ње ње.

(2) У јед ном објек ту мо гу по сто ја ти про сто ри је за скла -
ди ште ње пу них и пра зних бо ца и про сто ри је за пу ње ње,
ако су про сто ри је за скла ди ште ње одво је но ло ци ра не, од-
носно ако обје про сто ри је не ма ју ни је дан за јед нич ки зид.

(3) Из ме ђу про сто ри је за скла ди ште ње пу них бо ца и
про сто ри је за пу ње ње мо ра по сто ја ти зид ва тро от пор но сти
пред ви ђе не за нај ма ње шест ча со ва, у ко ме не сми је би ти
ви ше од јед ног отво ра за тран спорт бо ца из про сто ри је за
пу ње ње у скла ди ште.

(4) Про сто ри ја за скла ди ште ње пу них бо ца, ко ја се на -
ла зи у објек ту у ко ме је про сто ри ја за пу ње ње мо ра би ти
из гра ђе на и опре мље на у скла ду са од ред ба ма из чл. 65. и
66. овог пра вил ни ка, и у њу се мо же скла ди шти ти нај ви ше
до 3000 kg ТНГ-а.

(5) Пу не и пра зне пре но сне ре зер во а ре ни је до зво ље но
скла ди шти ти у објек ту у ко ме се на ла зи про сто ри ја за пу -
ње ње.

Члан 139.
(1) Ва тро га сна опре ма про сто ри је за пу ње ње са сто ји се

од руч них апа ра та за га ше ње по жа ра ода бра них и по ста -
вље них та ко да на сва ких 100 kg ТНГ-а до ђе 5 kg пра ха или
дру гог од го ва ра ју ћег сред ства за бо це, односно да на сва ки
куб ни ме тар ТНГ-а до ђе 5 kg пра ха или дру гог од го ва ра ју -
ћег сред ства за пре но сне ре зер во а ре.

(2) Око објек та из чла на 138. став 3. овог пра вил ни ка
по ста вља се хи дрант ска мре жа са нај ма ње че ти ри над зем -
на хи дран та ка па ци те та во де од по 10 l у се кун ди у тра ја -
њу од нај ма ње два ча са.

Члан 140.
(1) Цје во во ди пар не и теч не фа зе ТНГ, као и цје во во ди

по моћ них ме ди ју ма, у про сто ри ји за пу ње ње мо ра ју би ти
обо је ни од го ва ра ју ћом бо јом по ци је лој ду жи ни и ви дљи -
во озна че ни.

(2) У про сто ри ји за пу ње ње мо ра ју се на ла зи ти упут -
ства за ру ко ва ње и зна ци упо зо ре ња.

(3) Тран спорт ни пу те ви уну тар про сто ри је за пу ње ње
мо ра ју би ти вид но озна че ни и сло бод ни.

(4) У по го ни ма за пу ње ње не мо же се упо тре бља ва ти
алат ко ји вар ни чи.

(5) Ди стри бу тер ТНГ мо ра по тро ша чи ма да ти упут ства
о ру ко ва њу бо ца ма и пи са но их упо зо ри ти на опа сно сти
ко је мо гу про и за ћи из не пра вил ног ру ко ва ња.
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5. Кон тро ла и ис пи ти ва ње по стро је ња

Члан 141.
При је пу шта ња у рад по стро је ња за ТНГ, мо ра се у

при су ству про јек тан та и из во ђа ча ра до ва из вр ши ти ис пи -
ти ва ње и кон тро ла ње го ве ис прав но сти и функ ци о ни са ња.

Члан 142.
О ис пи ти ва њу по стро је ња из чла на 141. овог пра вил -

ни ка са ста вља се за пи сник у нај ма ње два при мјер ка од ко -
јих је дан при мје рак оста је код ко ри сни ка по стро је ња, а
дру ги се до ста вља над ле жној ин спек ци ји.

XII - ИС ПА РИ ВА ЧИ ЗА ТНГ
1. Ло ка ци ја по ста вља ња

Члан 143. 
(1) Ис па ри вач мо же би ти по ста вљен на отво ре ном про -

сто ру, или у објек ту из гра ђе ном у ту свр ху (ис па ри вач ка
ста ни ца), у објек ту ко ји ни је ис кљу чи во гра ђен за по ста -
вља ње ис па ри ва ча и у објек ту ко ји је при сло њен уз не ки
дру ги обје кат.

(2) При је ста вља ња у упо тре бу ис па ри вач са опре мом
мо ра би ти пре гле дан и ис пи тан од стра не над ле жне ин -
спек ци је.

Члан 144.
(1) Нај ма ње без бјед но сне уда ље но сти елек трич них, то -

пло вод них, пар них и га сних ис па ри ва ча, за ви сно од ка па -
ци те та ис па ри ва ча, од ре ђе не су у Tабели број 11, 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) Нај ма ње без бјед но сне уда ље но сти ис па ри ва ча гри -
ја них отво ре ним пла ме ном, за ви сно од ка па ци те та ис па ри -
ва ча, од ре ђе не су у Tабели број 12, 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. На чин по ста вља ња и озна ча ва ње

Члан 145.
(1) Ис па ри вач се не сми је по ста ви ти ис под ни воа те ре -

на, у би ло ка ква уду бље ња уну тар ни ти ис под скла ди шног
ре зер во а ра.

(2) Ис па ри вач мо ра би ти кон стру и сан и из ра ђен у скла -
ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је из ра да и упо тре ба по -
крет них за тво ре них су до ва за ком при ми ра не, теч не и под
при ти ском рас тво ре не га со ве, ако се за гри ја ва елек трич -
ном енер ги јом, ис па ри вач мо ра би ти кон стру и сан и из ра -
ђен у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та 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.

(3) Ис па ри вач, без об зи ра на ка па ци тет, кон струк ци ју и
на чин за гри ја ва ња, мо ра би ти на ефи ка сан и си гу ран на чин
обез би је ђен од пре ве ли ког при ли ва теч не фа зе ТНГ, од
пре ве ли ког при ти ска и од пре гри ја ва ња теч не фа зе ТНГ.

Члан 146.
(1) Си гур но сни вен тил на ис па ри ва чу мо ра се отва ра ти

на при ти ску ве ћем за 10% од нај ве ћег до зво ље ног рад ног
при ти ска.

(2) Ни је до зво ље на упо тре ба си гур но сног вен ти ла на
утег и то пљи вих оси гу ра ча на ис па ри ва чу.

(3) Си гур но сни вен тил ис па ри ва ча мо ра би ти не по -
сред но спо јен са пар ним про сто ром ис па ри ва ча и кон стру -
и сан та ко да оне мо гу ћа ва евен ту ал но ње го во коришће ње
од нео влашће них ли ца.

(4) Ако је ис па ри вач смје штен у објек ту, оду шна ци јев
мо ра би ти из ве де на ван објек та та ко да се њен за вр шни
крај на ла зи нај ма ње 40 cm из над нај ви ше тач ке кро ва
објек та, а нај ма ње 2,5 m уда љен од би ло ког отво ра на
објек ту ко ји се на ла зи ис под за вр шног кра ја ци је ви мје ре -
но хо ри зон тал но.

(5) Ако је ис па ри вач смје штен на отво ре ном про сто ру,
за вр шни крај оду шне ци је ви мо ра би ти нај ма ње 2,5 m из -
над ни воа окол ног те ре на, а нај ма ње 2,5 m уда љен од би ло
ког отво ра на објек ту ко ји се на ла зи ис под за вр шног кра ја
ци је ви мје ре но хо ри зон тал но.

(6) На из ра ду оду шне ци је ви у по гле ду ис пу шта ња
ТНГ-а сход но се при мје њу је члан 81. ст. 7. и 8. овог пра -
вил ни ка.

Члан 147. 
Гра ђе вин ски обје кат, односно про сто ри ја у ко ју се

смје шта ис па ри вач мо ра, по ред усло ва из чла на 115. т. а) до
ж) овог пра вил ни ка, ис пу ња ва ти и сље де ће усло ве:

а) ве ли чи на вен ти ла ци о них отво ра не мо же би ти ма ња
од 10% тло црт не по вр ши не по да про сто ри је у ко јој су по -
ста вље ни ис па ри ва чи, од че га нај ма њи отвор при по ду ко -
ји се не мо же за тво ри ти не мо же из но си ти ма ње од ме тра
ква драт ног и

б) про сто ри ја мо же има ти нај ви ше два пот пу но за тво -
ре на зи да.

Члан 148.
(1) Ис па ри ва чи се мо гу за гри ја ва ти то плом во дом, за си -

ће ном во де ном па ром ни ског при ти ска, елек трич ним гри ја -
чи ма са ди ја тер мич ким уљем или отво ре ним пла ме ном.

(2) Уре ђа ји за за гри ја ва ње ме ди ју ма, ко јим се вр ши
испа ра ва ње ТНГ-а, по ста вља ју се у по себ ну про сто ри ју
или на отво ре ни про стор.

(3) Уре ђа ји из ста ва 2. овог чла на не мо гу се по ста вља -
ти у про сто ри ју у ко јој се на ла зи ис па ри вач ако не чи не ње -
гов са став ни дио, односно у про сто ри ју у ко јој се на ла зе
пум пе, ком пре со ри и уре ђа ји за ми је ша ње ТНГ-а.

(4) Из ме ђу про сто ри је у ко јој се на ла зи ис па ри вач и
про сто ри је у ко јој се на ла зе уре ђа ји за за гри ја ва ње ис па ри -
ва ча, ако су те про сто ри је смје ште не у истом објек ту, мо ра
по сто ја ти зид не про пу сан за га со ве чи ја је ва тро от пор ност
пред ви ђе на за нај ма ње два ча са.

(5) Уре ђа ји за за гри ја ва ње ис па ри ва ча пу тем га сног ло -
же ња мо ра ју има ти тер мо стат ску ре гу ла ци ју или дру ги
одо бре ни ауто мат ски си гур но сни уре ђај за за тва ра ње ра ди
спре ча ва ња ис ти ца ња ТНГ-а у слу ча ју да се пла мен уга си.

(6) Уда ље ност нај бли жег отво ра из ме ђу про сто ри је
испа ри ва ча од уре ђа ја за за гри ја ва ње ис па ри ва ча из ста ва
5. овог чла на мо ра из но си ти нај ма ње 7,5 m мје ре но хо ри -
зон тал но.

(7) У са ста ву ис па ри ва ча мо гу се по ста вља ти уре ђа ји за
ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска ис па ре ног ТНГ-а.

(8) Ис па ри вач мо ра би ти та кав да оне мо гу ћи улаз теч -
не фа зе у га сни вод тро ши ла.

(9) Уз сва ки ис па ри вач мо ра се на ла зи ти руч ни апа рат
за га ше ње по жа ра ка па ци те та пу ње ња 6 kg пра ха или дру -
гог од го ва ра ју ћег сред ства за га ше ње по жа ра.

Члан 149.
Ис па ри вач мо ра има ти нат пи сну пло чи цу при чвр шће -

ну на вид ном мје сту, са сље де ћим по да ци ма:
а) на зна че ње про пи са, односно стан дар да по ко ме је

изра ђен,
б) на зив про из во ђа ча,
в) фа брич ки број,
г) го ди ну про из вод ње,
д) озна ку ате ста (број и озна ка овлашће не ор га ни за ци је),
ђ) нај ве ћи до зво ље ни рад ни при ти сак у баримa,
е) ис пит ни при ти сак у баримa и
ж) ка па ци тет ис па ра ва ња за да ти гас у kg/h.

XI II - УРЕ ЂА ЈИ ЗА МИ ЈЕ ША ЊЕ, РЕ ДУК ЦИ ЈУ 
И РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈУ ПРИ ТИ СКА ТНГ-а

1. Уре ђа ји за ми је ша ње ТНГ-а

Члан 150.
(1) Уре ђај за ми је ша ње ис па ре ног ТНГ слу жи као уре -

ђај за при пре му ТНГ-а при је упо тре бе на тро ши лу ра ди
одр жа ва ња кон стант не ка ло рич не ври јед но сти.

(2) Уре ђај за ми је ша ње ТНГ-а мо же би ти ин ста ли ран
као за мје на или до пу на град ском, односно зем ном га су или
као дио соп стве ног по стро је ња ин ду стриј ских по тро ша ча.
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(3) Уре ђај за ми је ша ње ТНГ-а са ва зду хом или дру гим
га сом је са став ни дио ис па ри вач ко-ре дук ци о не ста ни це и
ло ци ра се у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка ко је се
од но се на ло ка ци ју ис па ри ва ча.

(4) Уре ђа ји за ми је ша ње мо гу би ти ста бил не или по -
крет не кон струк ци је, а по ста вље ни пре ма уда ље но сти ма
од ре ђе ним у та бе ли бр. 11. и 12 овог пра вил ни ка.

Члан 151.
(1) Гра ђе вин ски обје кат у ко ји се по ста вља уре ђај за

ми је ша ње ТНГ-а мо ра ис пу ња ва ти усло ве из чла на 147.
став 1. овог пра вил ни ка.

(2) Ми је ша ни ТНГ мо ра при је ула ска у ди стри бу тив ни
цје во вод би ти одо зи ран. 

(3) У да љин ским цје во во ди ма при ти сак ми је ша ног 
ТНГ-а не сми је пре ла зи ти 3,5 barа, а у објек ти ма по тро ша ча
мо же се ко ри сти ти ако има при ти сак од 3 mbarа до 1,5 barа.

(4) Од нос ТНГ-а и ва зду ха у мје ша ви ни мо ра уви јек
би ти из над гор ње гра ни це екс пло зив но сти.

2. Ло ка ци ја и на чин по ста вља ња уре ђа ја за ре дук -
ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска

Члан 152.
Гра ђе вин ски обје кат, односно про сто ри ја у ко јој се на -

ла зи ре дук тор или ре гу ла тор при ти ска мо ра би ти из ве де на
та ко да омо гу ћа ва без о па сно од во ђе ње евен ту ал но ис пу -
ште ног ТНГ-а из ре дук то ра или ре гу ла то ра.

Члан 153. 
(1) Ре дук ци ја и ре гу ла ци ја при ти ска мо же се из вр ши ти

у ви ше сте пе ни.
(2) Уре ђа ји за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска по ста -

вља ју се у пр вом сте пе ну не по сред но на при кљу чак га сног
про сто ра, на из лаз из ис па ри ва ча и на улаз теч не фа зе ТНГ-
а у ис па ри вач, а у дру гом сте пе ну по ста вља ју се не по сред -
но иза пр во сте пе не ре дук ци је, односно ре гу ла ци је уз ис па -
ри ва че или мје ша ли ште ТНГ-а или ис пред тро ши ла.

(3) Уре ђа ји за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска мо ра ју
би ти по ста вље ни над зем но на про стор ко ји се про вје тра ва.

(4) Уре ђа ји за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска мо ра ју
би ти из ра ђе ни од не про пу сног и на ТНГ от пор ног ма те ри -
ја ла.

(5) Уре ђа ји за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска мо ра ју
би ти на од го ва ра ју ћи на чин обез би је ђе ни од пре ко ра че ња
до зво ље ног при ти ска и евен ту ал ног коришће ња од
неовлашће них ли ца.

(6) Уре ђа ји за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска мо ра ју
има ти ма но ме тар на ула зној и из ла зној стра ни и фил тер на
ула зној стра ни, а на из ла зној стра ни ин ста ла ци је ни ског
при ти ска до 50 mbarа мо же би ти по ста вљен са мо при кљу -
чак за ма но ме тар.

(7) Угра ђи ва ње уре ђа ја за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при -
ти ска вр ши се при руб нич ким или на вој ним спо јем.

(8) Уре ђа је за ре дук ци ју и ре гу ла ци ју при ти ска мо ра
пре гле да ти и ис пи та ти над ле жна ин спек ци ја.

Члан 154.
Ре дук тор или ре гу ла тор при ти ска мо ра има ти при чвр -

шће ну нат пи сну пло чи цу са сље де ћим по да ци ма:
а) на зив про из во ђа ча,
б) ка па ци тет ре дук то ра у m³/h или kg/h,
в) нај ве ћи ула зни при ти сак у ба ри ма или kPa,
г) из ла зни при ти сак у ба ри ма или kPa,
д) број стан дар да или ате ста и
ђ) озна ка кон тро ле про из вод ње.
3. По себ ни усло ви за ре дук то ре и ре гу ла то ре при ти -

ска ТНГ-а

Члан 155.
(1) Ре дук тор и ре гу ла тор при ти ска не по ста вљу се на

мје ста на ко ји ма мо же до ћи до њи хо вог оште ће ња и евен -
ту ал ног коришће ња од нео влашће них ли ца.

(2) Ако су ре дук тор и ре гу ла тор при ти ска смје ште ни у
за тво ре но ку ћи ште, та кво ку ћи ште мо ра има ти до бро про -
вје тра ва ње.

(3) Ако по сто ји опа сност од ви со ких тем пе ра ту ра, ре -
дук тор и ре гу ла тор при ти ска по ста вља ју се на уда ље ност
од из во ра то пло те та ко да тем пе ра ту ра око ли не не бу де ве -
ћа од 40 °C.

Члан 156.
(1) Ре дук тор и ре гу ла тор при ти ска угра ђу ју се та ко да

се оне мо гу ћи ула зак кон ден зо ва ног ТНГ-а у ре дук тор и ре -
гу ла тор, а од мр за ва ње ре дук то ра и ре гу ла то ра до зво ље но
је са мо то плом во дом или па ром.

(2) Ре дук тор и ре гу ла тор при ти ска ко ји се ко ри сте у до -
ма ћин ству мо гу има ти из ла зни при ти сак до 50 mbarа уз од -
сту па ње до 20%.

(3) Ре дук тор и ре гу ла тор при ти ска плом би ра ју се са мо
ако ни су са став ни дио тро ши ла за ТНГ, ко је вр ши про из во -
ђач или струч но ли це ко је он овла сти.

XIV - ЦЈЕ ВО ВО ДИ

Члан 157.
(1) Под цје во во ди ма, у сми слу овог пра вил ни ка, под ра -

зу ми је ва ју се цје во во ди пар не и теч не фа зе ТНГ-а без об -
зи ра на при ти ске.

(2) Цје во во ди се мо гу по ла га ти над зем но или под зем -
но, нај кра ћим пу тем, ако по сто ји мо гућ но сти у рав ним по -
те зи ма и ван јав них пу те ва и ко му ни ка ци ја.

(3) Цје во вод се по ста вља из ван згра да над зем но или
под зем но, с тим да ду би на уко па ва ња бу де нај ма ње 80 cm
ис под ни воа те ре на.

(4) Цје во во ди мо ра ју би ти по ста вље ни та ко да не оме -
та ју са о бра ћај и да ни су из ло же ни пре ко мјер ној то пло ти
или оште ће њу.

Члан 158.
(1) Цје во во ди код ко јих је при ти сак ТНГ-а до 50 mbarа

мо гу се уко па ва ти и угра ђи ва ти ис под мал те ра, ако су на
по го дан на чин за шти ће ни од ко ро зи је и ако је преч ник
ције ви ма њи од 20 mm.

(2) Ако су цје во во ди уко па ни ис под мал те ра, спа ја ње
ци је ви се вр ши ис кљу чи во за ва ри ва њем, а ар ма ту ра на цје -
во во ди ма се мо ра по ста ви ти у по себ не ла ко до ступ не ор -
ма ри ће.

Члан 159.
(1) Ин стру мен ти, ар ма ту ре и при кључ ци тро ши ла

ТНГ-а на га сни вод спа ја ју се ци јев ним на вој ним спо јем.
(2) Цје во во ди спо је ни при руб ни ца ма и оста лим виј ча -

ним ве за ма не уко па ва ју се у зе мљу.
(3) Цје во во ди кроз зи до ве и пла фо не мо ра ју се за шти -

ти ти ци је ви ма ве ћег преч ни ка.

Члан 160.
(1) У из у зет ним слу ча је ви ма цје во во ди се мо гу по ла га -

ти ис под по да у по се бан ка нал ко ји има вен ти ла ци ју или је
по сли је ис пи ти ва ња на при ти сак за ли вен би ту ме ном, ако
се вр ши ова кво по ста вља ње цје во во да, ци је ви мо ра ју би ти
без спо је ва и ар ма ту ра.

(2) Цје во во ди се мо гу по ста вља ти кроз по друм ске про -
сто ри је, ако не ма мо гућ но сти да се на дру ги на чин по ста -
ве, с тим што се у та квим про сто ри ја ма не сми ју угра ђи ва -
ти ар ма ту ра и ин стру мен ти, а спа ја ње ци је ви мо ра се вр -
ши ти ис кљу чи во за ва ри ва њем.

(3) Под зем ни цје во во ди не сми ју про ла зи ти ис под те -
ме ља гра ђе вин ског објек та.

(4) Цје во во ди ко ји пре ла зе пре ко же ље знич ког ко ло -
сије ка по ди жу се на ви си ну од нај ма ње 1,5 m из над нор -
мал ног же ље знич ког га ба ри та.

(5) Цје во во ди из над пу те ва, же ље знич ких ко ло си је ка,
по то ка, ри је ка и дру го мо ра ју би ти из ве де ни ци јев ним мо -
сто ви ма.
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(6) Цје во во ди ко ји се по ла жу ис под же ље знич ког ко ло -
си је ка или пу та мо ра ју се по ста вља ти у ар ми ра но бе тон ски
ка нал на ду би ну од нај ма ње 80 cm ис под ко ло во зне кон -
струк ци је.

Члан 161.
(1) Укр шта ње цје во во да са пу те ви ма, же ље знич ким ко -

ло си је ци ма, ка на ли за ци јом и енер гет ским ка на ли ма под
углом од 90° вр ши се са мо ако је цје во вод за шти ћен ци је -
ви ма ве ћег преч ни ка, чи ја ду жи на мо ра из но си ти нај ма ње
50 cm са јед не и дру ге стра не од спољ ног зи да ка на ли за ци -
о них ци је ви.

(2) Укр шта ње ци је во во да са во до во дом из во ди се та ко
да се ци је во вод на ла зи из над во до во да.

(3) Укр шта ње ци је во во да са ка на ли за ци јом, во до во дом,
елек трич ним ка бло ви ма и дру го, мо ра би ти из ве де но са ви -
син ском раз ли ком од нај ма ње 30 cm.

(4) Ако се ци је во во ди на ла зе упо ре до у за јед нич ком
шах ту, оста ли во до ви мо ра ју би ти од мак ну ти нај ма ње 40
cm.

(5) Кра је ви за штит не ци је ви за ли ва ју се би ту ме ном и
та кве ци је ви мо ра ју има ти оду шак.

1. Кон струк ци ја и из ра да

Члан 162. 
(1) Цје во во ди ста бил них ин ста ла ци ја за ТНГ мо ра ју

би ти из ве де ни од ате сти ра них че лич них бе шав них ци је ви
или ци је ви њи ма од го ва ра ју ћих ква ли те та, а да љин ски цје -
во во ди мо ра ју би ти из ве де ни од сред ње те шких и те шких
че лич них бе шав них ци је ви чи ја је де бљи на зи до ва по ве ћа -
на.

(2) Ба кар не, ме син га не и алу ми ни јум ске бе шав не ци је -
ви мо гу би ти упо три је бље не за пар ну фа зу ТНГ-а и уну тар
објек та као по моћ ни во до ви ду жи не 1,5 m и уну тра шњег
преч ни ка до 10 mm.

(3) Цје во во ди из ра ђе ни од че лич них бе шав них ци је ви
спа ја ју се за ва ри ва њем, при руб ни ца ма или цјев ним на вој -
ним спо је ви ма, а да љин ски цје во во ди ис кљу чи во за ва ри ва -
њем, односно по је ди не сек ци је при руб нич ким спо јем ко ји
мо ра би ти пре мо штен.

(4) Спа ја ње цје во во да при руб ни ца ма вр ши се при угра -
ђи ва њу ар ма ту ра, при при па ја њу са ви тљи вих ци је ви преч -
ни ка ве ћег од 15 mm и при уград њи ин стру ме на та, ако по -
сто ји по тре ба за чи шће ње и од му љи ва ње цје во во да.

(5) Цје во во ди мо ра ју би ти узе мље ни и за шти ће ни од го -
ва ра ју ћим сред стви ма про тив ко ро зи је.

(6) Ар ма ту ра цје во во да мо ра се за шти ти ти од ме ха нич -
ког оште ће ња и евен ту ал ног коришће ња од нео влашће них
ли ца.

(7) Цје во вод преч ни ка ве ћег од 50 mm мо ра има ти вен -
тил про тив ло ма ци је ви на свим пре ла зи ма, про ла зи ма и
оста лим кри тич ним мје сти ма. Та кви вен ти ли се по ста вља -
ју из ме ђу два за пор на ор га на.

(8) Из ме ђу два за пор на ор га на мо ра би ти по ста вљен
си гур но сни вен тил до вољ ног ка па ци те та за од но сну сек -
ци ју цје во во да.

(9) Си гур но сни вен тил се по ста вља на цје во во де теч не
фа зе, а на цје во во де га со ви те фа зе са мо на мје сти ма на ко -
ји ма се мо же оче ки ва ти кон ден за ци ја ТНГ-а.

Члан 163.
Тро ши ла за ТНГ чи ји ка па ци тет по тро шње не пре ла зи

0,8 kg/h, а рад ни при ти сак не пре ла зи 50 mbar, мо гу се спа -
ја ти са ви тљи вом ци је ви ко ја на сво јим кра је ви ма мо ра има -
ти за де бља ње од гу ме ра ди си гур ног зап ти ва ња, а њи хо ва
ду жи на мо же би ти нај ви ше до 1,5 m, а преч ник нај ви ше до
8 mm.

2. Си гур но сне и за штит не мје ре

Члан 164.
(1) Цје во вод мо ра би ти обез би је ђен од екс пан зи је, кон -

трак ци је, по тре са, ви бра ци је и сли је га ња тла.

(2) Мје ре ка тод не за шти те, као и мје ре за шти те од ко -
ро зи је, од ре ђу ју се за ви сно од вр сте и ста ња тла.

(3) Цје во вод ис под же ље знич ког ко ло сје ка мо ра би ти
по ста вљен у за штит ну ци јев на ду би ну од 1,2 m, ра чу на ју -
ћи од до њег ни воа пра га до гор њег ни воа пла шта за штит -
не ци је ви.

(4) По ла га ње цје во во да ис под пу та из во ди се исто као
по ла га ње цје во во да ис под же ље знич ког ко ло си је ка, с тим
што се ду би на мје ри од гор њег ни воа пу та.

(5) Са ви тљи ве ци је ви за ауто ге но ре за ње и за ва ри ва ње
не сми ју би ти кра ће од 15 m ни ти ду же од 25 m.

(6) При пре та ка њу ТНГ-а или при па ја ња ста бил не га -
сне ин ста ла ци је на тро ши ло ТНГ-а или не ки дру ги уре ђај
ко ји у то ку ра да ви бри ра, мо ра ју се ко ри сти ти ар ми ра не са -
ви тљи ве ци је ви.

(7) Спо је ви из ме ђу ста бил ног и са ви тљи вог цје во во да
или тро ши ла за ТНГ мо ра ју би ти из ве де ни та ко да се оне -
мо гу ћи њи хо во раз два ја ње без упо тре бе ала та.

(8) На ста бил ном цје во во ду ис пред спо ја са са ви тљи -
вим цје во во дом мо ра се на ла зи ти вен тил за за тва ра ње.

Члан 165.
(1) На са ви тљи вом цје во во ду не сми је се на ла зи ти за -

пор ни ор ган.
(2) Цје во вод се не сми је по ста вља ти у отво ре лиф то ва,

отво ре по дру ма, вен ти ла ци о не отво ре и ди мо вод не ка на ле.
(3) Цје во во ди се не сми ју по ла га ти у ро во ве пред ви ђе -

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

Члан 166.
(1) Ако се цје во вод укр шта са во до ви ма из чла на 168.

став 3. овог пра ви ни ка, мо ра се из ве сти њи хо во ми мо и ла -
же ње на ви син ској ра зли ци од 50 cm, с тим што се цје во -
вод мо ра за шти ти ти ци је ви ма ве ћег преч ни ка.

(2) Од мр за ва ње цје во во да и при па да ју ће ар ма ту ре до -
зво ље но је са мо то плом во дом или во де ном па ром ни ског
при ти ска.

(3) Из ме ђу сва ка два за пор на ор га на мо ра се по ста ви ти
си гур но сни вен тил.

(4) Цје во во ди теч не фа зе ТНГ-а мо ра ју се обез би је ди ти
си гур но сним вен ти ли ма та ко да на сва ких 25 ли та ра теч не
фа зе ТНГ-а до ла зи је дан си гур но сни вен тил.

(5) Цје во во ди иза посљедњег сте пе на ре дук ци је и ре гу -
ла ци је при ти ска мо ра ју се обез би је ди ти си гур но сним вен -
ти лом ко ји се мо же на ла зи ти и на ку ћи шту ре дук то ра.

(6) При је пу шта ња у рад га сне ин ста ла ци је, мо ра се из
ње из ду ва ти ва здух инерт ним га сом.

(7) Цје во во ди мо ра ју би ти по ста вље ни та ко да им је
омо гу ће на то плот на ди ла та ци ја.

(8) Цје во во ди мо гу ула зи ти у гра ђе вин ски обје кат у ко -
ме су смје ште на тро ши ла за ТНГ са мо пре ко вен ти ла за за -
тва ра ње ко ји се по ста вља са спољ не стра не објек та на уда -
ље но сти нај ма ње 0,20 m од фа са де.

3. Ис пи ти ва ње цје во во да

Члан 167. 
(1) Ако се цје во во ди уко па ва ју ис под мал те ра, ис пи ти -

ва ње ин ста ла ци ја мо ра се из вр ши ти при је мал те ри са ња.
(2) Ис пи ти ва ње ин ста ла ци ја и уре ђа ја при је пр вог пу -

шта ња у рад вр ши се у при су ству из во ђа ча ра до ва.

Члан 168.
(1) Цје во во ди мо ра ју би ти ис пи та ни на чвр сто ћу и на

про пу сност за ви сно од рад ног при ти ска про пи са ног у
Tабели број 13, 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) Цје во во ди ни ског при ти ска до 5 mbarа и преч ни ка
до 150 mm ко ји се упо тре бља ва ју у кућ ним ин ста ла ци ја ма
ис пи ту ју се са мо на про пу сност, а ис пи ти ва њу под ли је же
пот пу на ар ма ту ра, осим ре дук то ра.

(3) Ис пи ти ва ње на чвр сто ћу из во ди се по сли је из јед на -
че ња тем пе ра ту ре у тра ја њу од јед ног ча са, а ис пи ти ва ње
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на про пу сност по сли је из јед на че ња тем пе ра ту ре у тра ја њу
од нај ма ње 30 ми ну та вр ши се у скла ду са ври јед но сти ма
про пи са ним у Та бе ли број 13. овог пра вил ни ка.

(4) Цје во во ди ни ског при ти ска до 5 mbarа и преч ни ка
отво ра до 150 mm ис пи ту ју се са мо на про пу сност, с тим да
се пр во ис пи ти ва ње вр ши са при ти ском од 1 bar у тра ја њу
од де сет ми ну та по сле из јед на че ња тем пе ра ту ре, а при је
за штит ног пре ма зи ва ња, односно пре кри ва ња цје во во да. 

(5) Дру го ис пи ти ва ње вр ши се при дво стру ком рад ном
при ти ску, а нај ма ње при 12 mbarа нат при ти ска. 

(6) Ин ста ла ци ја се сма тра не про пу сном ако по сли је де -
сет ми ну та при ти сак у на ред них де сет ми ну та оста не кон -
стан тан.

(7) Ис пи ти ва ње не про пу сно сти цjевовода ста бил них
ин ста ла ци ја вр ши се ва зду хом, угљен-ди ок си дом или дру -
гим инерт ним га сом.

(8) Ис пи ти ва ње уре ђа ја у ра ду вр ши се ста вља њем у
по гон свих тро ши ла у тра ја њу од 15 ми ну та, при че му се
кон тро ли ше сагориjевање ТНГ-а пла ме ном раз ли чи те ја чи -
не, као и оп шта ис прав ност тро ши ла.

XV - ТРО ШИ ЛА

Члан 169. 
(1) Од ред бе овог пра вил ни ка о тро ши ли ма, не при мје -

њу ју се на ин ду стриј ске ко тло ве и пе ћи.
(2) До зво ље но је ТНГ упо тре бља ва ти са мо пу тем тро -

ши ла и го ри о ни ка при ла го ђе них за ТНГ.
(3) Пре прав ку тро ши ла са јед не на дру гу вр сту ТНГ-а

мо же вр ши ти са мо про из во ђач или за то овлашће но струч -
но ли це.

(4) Тро ши ла за ТНГ мо ра ју има ти за шти ту ко ја ауто -
мат ски пре ки да до вод ТНГ-а у слу ча ју га ше ња пла ме на
(пи ло стат ска за шти та), осим тро ши ла спо је них на камп
бо це за коришће ње на отво ре ном.

(5) Ако је на си стем за ТНГ при кљу че но ви ше тро ши -
ла, ис пред сва ког тро ши ла се мо ра на цје во вод по ста ви ти
вен тил за за тва ра ње, без об зи ра што је и на тро ши лу угра -
ђен та кав вен тил.

(6) Уре ђа ји за ТНГ ко ји се ко ри сте у кам по ви ма, а чи ја
по тро шња не пре ла зи 0,2 kg/h, мо гу се ин ста ли ра ти на бо -
цу за ТНГ ако њен ка па ци тет пу ње ња не пре ла зи 2 kg.

Члан 170.
(1) Тро ши ла за ТНГ на ми је ње на за упо тре бу у по кре ту

или за упо тре бу уз пре мје шта ње, мо ра ју се спа ја ти са су -
дом за ТНГ по мо ћу са ви тљи ве ци је ви, а њи хо ва по тро шња
не сми је пре ла зи ти 0,8 kg/h ако се ко ри сте у за тво ре ним
про сто ри ја ма, те мо ра ју има ти пи ло стат ску за шти ту.

(2) Коришће ње ТНГ-а у про сто ри ја ма ко је су ни же од
окол ног те ре на до зво ља ва се са мо ако су бо це, односно ре -
зер во а ри са ТНГ-ом смје ште ни ван тих про сто ри ја, у том
слу ча ју тро ши ла за ТНГ мо ра ју има ти пи ло стат ску ауто ма -
ти ку, а ис пред тро ши ла мо ра би ти угра ђен вен тил за за тва -
ра ње.

(3) Вен ти ла ци о ни отвор, односно дим њак мо ра има ти
та кав ка па ци тет ко ји омо гу ћа ва бр зо и пот пу но од во ђе ње
га со ва на ста лих са го ри је ва њем.

(4) У ку па ти лу и со би за спа ва ње не сми је се упо тре -
бља ва ти гри ја ли ца или пре но сна га сна ин фра гри ја ли ца у
чи јем ор ма ри ћу се на ла зи суд за ТНГ.

(5) У ку хи ња ма уго сти тељ ских обје ка та у ко ји ма је ве -
ћи број тро ши ла за ТНГ ин ста ли ран у јед ној про сто ри ји,
мо ра се по ста ви ти уре ђај за пре кид при кључ ка из ме ђу тро -
ши ла и дим ња ка.

(6) Ако се ко ри сте на отво ре ном про сто ру или у ин ду -
стриј ским ха ла ма ко је се ин тен зив но при род но или ве -
штач ки про вје тра ва ју тро ши ла на ТНГ не мо ра ју се при па -
ја ти на дим њак.

1. Кон струк ци ја и кон тро ла тро ши ла за ТНГ

Члан 171.
(1) Тро ши ло за ТНГ мо ра би ти пре гле да но и ис пи та но

од над ле жне ин спек ци је.

(2) Тро ши ло за ТНГ до зво ље но је ко ри сти ти, ако су му
рад ни при ти сак, ка па ци тет по тро шње и из град ња дим ња ка
у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 172.
(1) Ис пи ти ва ње ис прав но сти опре ме за коришће ње

ТНГ-а (ин ста ла ци је, апа ра та за ку ва ње, гри ја ње, освје тље -
ње и слич но) при је пр ве упо тре бе, као и пе ри о дич на ис пи -
ти ва ња и кон тро лу, вр ши про из во ђач тро ши ла или од ње га
овлашће ни за ступ ник. 

(2) При ис пи ти ва њу тро ши ла при кљу че них не по сред -
но на бо цу за ТНГ мо ра се утвр ди ти ис прав ност тро ши ла
и спо је ва са ви тљи вог цје во во да са бо цом и тро ши лом.

(3) Ван га рант ног ро ка кон тро ла тро ши ла вр ши се у
скла ду са од ред ба ма из ст. 1. и 2. овог чла на. 

(4) Пре глед уре ђа ја и тро ши ла за ТНГ вр ши се пе ри о -
дич но на по зив ко ри сни ка али нај ма ње јед ном го ди шње, а
у до ма ћин ству нај ма ње јед ном у дви је го ди не.

(5) Ли це ко је вр ши пре глед уре ђа ја и тро ши ла са ста вља
за пи сник о утвр ђе ном ста њу, и то у два при мјер ка од ко јих
је дан при мје рак пре да је ко ри сни ку, а дру ги за др жа ва за се -
бе.

2. При кљу чи ва ње тро ши ла

Члан 173.
(1) Тро ши ла мо ра ју би ти при кљу че на фик сним при -

кључ ком осим тро ши ла за рад ни при ти сак до 120 mbarа,
ко ја мо гу би ти при кљу че на и ра ста вљи вим при кључ ком.

(2) При кључ ци мо ра ју би ти по ста вље ни та ко да се то -
ком ра да тро ши ла не за гри ја ва ју то ли ко да би до шло до
оште ће ња, а при кључ ци са са ви тљи вом ци је ви и при кључ не
ар ма ту ре не сми ју би ти под утица јем вру ћих дим них га со ва.

Члан 174.
(1) Код тро ши ла за ТНГ на при кључ ни вод, не по сред -

но ис пред при кључ ка тро ши ла мо ра се угра ди ти тер мич ки
за пор ни уре ђај осим код при кључ ка на бо цу за ТНГ, ко ји је
кон стру и сан за тем пе ра ту ру дје ло ва ња 100 °C и тем пе ра ту -
ру по сто ја но сти 650 °C.

(2) Сви при кључ ци на цје во во ду на ко јем ни су при кљу -
че на тро ши ла или дру ги уре ђа ји мо ра ју би ти чвр сто и га -
со не про пу сно за тво ре ни че по ви ма или сли је пим при руб -
ни ца ма од ме та ла.

3. По ста вља ње тро ши ла

Члан 175.
(1) Тро ши ла мо гу би ти по ста вље на са мо у про сто ри ма

гдје због по ло жа ја, ве ли чи не, ка рак те ри сти ка град ње и на -
мје не ни су опа сна, а ве ли чи на про сто ра се из ра чу на ва из
сви је тлих мје ра по вр ши на про сто ра.

(2) Тро ши ла се не сми ју по ста ви ти у сту би шти ма и у
за јед нич ким ход ни ци ма ко ји су пу те ви ева ку а ци је, осим у
ни ским стам бе ним згра да ма за нај ви ше два ста на.

(3) У про сто ри ја ма чи ји је ни во по да ни жи је дан ме тар
од окол ног те ре на до зво ље но је по ста ви ти тро ши ла укуп -
не ин ста ли ра не сна ге до 50 кW ако је из ван про сто ри је ин -
ста ли сан уре ђај ко ји ауто мат ски пре ки да до ток ТНГ-а у
слу ча ју не кон тро ли са ног про пу шта ња.

(4) Тро ши ла не мо гу би ти по ста вље на у про сто ри ма
гдје по сто је отво ре ни ка ми ни без вла сти тог снаб ди је ва ња
ва зду хом, осим ако се дим ни га со ви од во де у за јед нич ки
дим њак.

(5) Тро ши ла не мо гу би ти по ста вље на у про сто ри ма
(осим ко тлов ни ца) или ста но ви ма ода кле се уси са ва ва здух
по мо ћу вен ти ла то ра:

а) ако се дим ни га со ви од во де у ка нал за про зра чи ва ње и
б) ако вен ти ла тор не ути че на до вод ва зду ха и од вод

дим них га со ва га сног ло жи шта ко јим је обез би је ђе но ефи -
ка сно дје ло ва ње.

Члан 176.
(1) Раз ма ком или за штит ним мје ра ма (нпр. то плот ном

изо ла ци јом или за сто ром про тив то плот ног зра че ња) мо ра
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би ти обез би је ђе но да тем пе ра ту ра гра ђе вин ских еле ме на та
од ма те ри ја ла ко ји го ре или угра ђе ног на мје шта ја не пре ђе
из над 85 °C.

(2) Ако се усљед дје ло ва ња тро ши ла, по вр ши на но си вих
сти је на стро по ва, пот пор них или оста лих но си вих еле ме на -
та за гри је на ви ше од 50 °C, по треб но је то плот но изо ло ва -
ти или до вољ но од мак ну ти тро ши ло да не би до шло до
оште ће ња ко ја би ути ца ла на но си вост тих еле ме на та, а ако
је по треб на то плот на изо ла ци ја, она мо ра би ти не го ри ва.

(3) По ста вља ње тро ши ла без од во да дим них га со ва је
до зво ље но, ако се дим ни га со ви од во де на отво ре но уз по -
у зда ну из мје ну ва зду ха, без опа сно сти и нео д го ва ра ју ћих
оп те ре ће ња. За кућ не уре ђа је за ку ха ње са оп те ре ће њем до
11 кW, до вољ но је да про стор у ко јем је тро ши ло има ве ли -
чи ну из над 20 m³ и да нај ма ње јед на вра та во де на отво ре -
ни про стор или про зор ко ји се отва ра.

4. До вод ва зду ха за са го ри је ва ње ТНГ-а и без бјед -
ност про сто ра са тро ши лом

Члан 177.
(1) Тро ши ла мо ра ју има ти обез би је ђен до во љан до вод

ва зду ха за са го ри је ва ње.
(2) До вод ва зду ха за са го ри је ва ње је до во љан ако у

про стор до ти че при род ним пу тем или дру гим мје ра ма 1,6
m³/h ва зду ха за са го ри је ва ње на 1 кW за јед нич ке то плот не
сна ге тро ши ла укуп ног на зив ног учин ка свих тро ши ла ко -
ја су за ви сна о ва зду ху у про сто ри ји, ако при из мје ни ва -
зду ха за са го ри је ва ње из про сто ра пот при ти сак у про сто ру
у од но су на вањ ски при ти сак ни је ве ћи од 0,04 mbarа.

(3) До вод ва зду ха за са го ри је ва ње при род ним пу тем
или дру гим мје ра ма мо же би ти обез би је ђен:

а) пре ко вањ ских отво ра у про сто ру са тро ши лом,
б) пре ко отво ра у ко ји ула зи ва здух из ва на,
в) за јед но пре ко вањ ских отво ра и вањ ских вен ти ла то -

ра у про сто ру са тро ши лом,
г) са про зра чи ва њем као у ко тлов ни ца ма или
д) при сил но са по себ ним тех нич ким уре ђа ји ма.
(4) Тро ши ла сна ге до 35 кW, ко ја узи ма ју ва здух из

про сто ра мо гу би ти по ста вље на у про сто ри ја ма ко је има ју
нај ма ње јед на вра та на отво ре ни про стор или про зор ко ји
се отва ра.

(5) За пре ми на про сто ри је мо ра из но си ти нај ма ње 4 m³
по 1 кW за јед нич ке то плот не сна ге.

(6) Тро ши ла ко ја узи ма ју ва здух из про сто ра мо гу би ти
по ста вље на у про сто ри је ко је има ју је дан отвор за до вод
ва зду ха по вр ши не нај ма ње 150 cm² или два отво ра по вр -
ши не нај ма ње 75 cm сло бод ног пре сје ка. 

(7) Отво ри мо ра ју има ти мо гућ ност да се за тво ре ако је
си гур но сним уре ђа ји ма пред ви ђе но да пла ме ник мо же ра -
ди ти ис кљу чи во код отво ре ног до во да за ва здух, те се шти -
те мре жом са отво ри ма нај ви ше до 10 mm x10 mm и жи цом
де бљи не до 0,5 mm и ако је очу ван сло бод ни пре сјек 150
cm².

Члан 178.
(1) Ако је отвор ве ли чи не 150 cm² при кљу чен на ка нал,

ка нал мо ра би ти та кав да се ко ли чи на ва зду ха ко ја ула зи не
сма њу је, а за рав ни ка нал ду жи не пре ко 10 m при мје рен је
пре сјек 300 cm².

(2) Про мје не смје ра по ве ћа ва ју ду жи ну ка на ла екви ва -
лент ном ду жи ном 3 m код 90 сте пе ни и 1,5 m код 45 °C. 

(3) Ка нал мо ра има ти по свој ду жи ни јед нак сло бод ни
пре сјек. 

(4) Ка нал је не по тре бан, ако је про стор са тро ши лом
по ве зан са отво ром по вр ши не пре сје ка нај ма ње 300 cm²
или са два отво ра по вр ши не пре сје ка нај ма ње по 150 cm²
са су сјед ним про сто ром у ко јем је отвор за про вје тра ва ње
по вр ши не пре сје ка 150 cm² са узи ма њем ва зду ха из отво -
ре ног про сто ра.

(5) Ако је отвор за до вод ва зду ха из ве ден као отвор са
узи ма њем ва зду ха из над кро ва, ви си на ок на мо же би ти нај -
ви ше до 4 m, а по вр ши на пре сје ка мо ра би ти нај ма ње од
230 cm².

Члан 179.
(1) Тро ши ла са вен ти ла тор ским пла ме ни ком (ло жи шта

без оси гу ра ча узи ма ња ва зду ха из про сто ра) мо гу би ти по -
ста вље на у про сто ри ја ма са вра ти ма пре ма отво ре ном про -
сто ру или без њих, са про зо ри ма ко ји се отва ра ју или без
њих, не за ви сно од ве ли чи не про сто ра, ако је обез би је ђен
до во љан до вод ва зду ха за са го ри је ва ње пре ко отво ра са
узи ма њем ва зду ха на отво ре ном, у скла ду са за хтје ви ма
про пи са ним овим чла ном.

(2) Тро ши ла са вен ти ла то ром, са до во дом ва зду ха за са -
го ри је ва ње и од во дом дим них га со ва пре ко ком би но ва ног
дим ња ка за до вод ва зду ха и од вод дим них га со ва, мо гу би -
ти по ста вље на са мо не по сред но на дим њак или што бли же
дим ња ку.

(3) Тро ши ла са вен ти ла то ром, са до во дом ва зду ха за са -
го ри је ва ње са отво ре ног и од во дом дим них га со ва на отво -
ре но пре ко кро ва, мо гу би ти по ста вље на са мо у пот кро -
вљи ма или у про сто ри ја ма гдје је строп исто вре ме но и
кров на кон струк ци ја.

(4) Тро ши ла са вен ти ла то ром, са до во дом ва зду ха за са -
го ри је ва ње са отво ре ног и од во дом дим них га со ва на отво -
ре но на вањ ском зи ду, мо гу се на ла зи ти не по сред но на
вањ ском или уну тра шњем зи ду.

Члан 180.
(1) Тро ши ла са ат мос фер ским пла ме ни ком (ло жи шта

са оси гу ра чем узи ма ња ва зду ха из про сто ра) мо гу би ти по -
ста вље на у про сто ри ма са вра ти ма ко ја из ла зе на отво рен
про стор или без њих, са про зо ри ма ко ји се отва ра ју или без
њих, ако је за пре ми на про сто ра нај ма ње 1 m³ по 1 кW
укуп не то плот не сна ге свих тро ши ла, те ако је обез би је ђен
до во љан до вод ва зду ха за са го ри је ва ње пре ко отво ра са
узи ма њем ва зду ха на отво ре ном, у скла ду са за хтје ви ма
про пи са ним овим чла ном. 

(2) Тро ши ла са ат мос фер ским пла ме ни ком мо гу би ти
по ста вље на у про сто ри је без вра та ко ја во де пре ма отво ре -
ном про сто ру или без про зо ра ко ји се отва ра, без об зи ра на
ве ли чи ну про сто ри је ако је про сто ри ја при кљу че на на цен -
трал ни до вод за про зра чи ва ње и ако се за јед но од во ди ва -
здух и дим ни га со ви.

(3) Тро ши ла са ат мос фер ским пла ме ни ком (про точ ни
гри јач во де, аку му ла циј ски гри јач во де, про точ ни гри јач
во де или ком би но ва ни гри јач во де и га сна пећ) мо гу би ти
у про сто ри ја ма ко је се про зра чу ју пре ко по је ди нач них ока -
на и има ју свој отвор за до вод ва зду ха, ако се дим ни га со -
ви одва ја ју за јед но са ва зду хом, а отво ри за до вод ва зду ха
мо ра ју би ти при ре ђе ни за до вод ва зду ха за са го ри је ва ње и
то ком ра да тро ши ла мо ра ју би ти отво ре ни.

Члан 181.
(1) Из у зет но, про сто ри ја мо же би ти ма ње за пре ми не од

1 m³ на 1 кW укуп не то плот не сна ге свих тро ши ла ако: 
а) има два отво ра пре ма отво ре ном про сто ру по вр ши не

пре сје ка нај ма ње по 75 cm² (оба отво ра мо ра ју би ти на
истој стра ни и не сми ју би ти за тво ре ни или за тр па ни, а
гор њи отвор мо ра би ти што бли же стро пу, односно ми ни -
мал но 1,80 m од тла, а до њи у бли зи ни тла) и

б) је по ве за на са су сјед ном про сто ри јом са два отво ра
по вр ши не пре сје ка ми ни мал но по 150 cm², ко ји не сми ју
би ти за тво ре ни или за тр па ни, што се обез бје ђу је отво ри ма
у вра ти ма са гор ње стра не 1,80 m од тла и са до ње стра не
отво ри ма у бли зи ни тла.

(2) Про сто ри ја са тро ши лом по ве за на са су сјед ним
про сто ри ја ма мо ра има ти укуп ну за пре ми ну нај ма ње 1 m³
по 1 кW.

(3) Ако се тро ши ло са ат мос фер ским пла ме ни ком по -
ста вља у из дво је ни дио про сто ри је, до во љан је је дан отвор
по вр ши не 150 cm² из тог из дво је ног ди је ла про сто ри је пре -
ма отво ре ном про сто ру ако је тај из дво је ни дио про сто ри -
је смје штен не по сред но уз оста ли про стор и ако је укуп ни
за пре ми на чи та вог про сто ра 1 m³ на 1 кW.

(4) До вод ва зду ха за са го ри је ва ње мо же би ти обез би је -
ђен не по сред ним отво ром, ка на лом или ок ном.
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(5) Тро ши ла ко ја узи ма ју ва здух из про сто ра мо гу би ти
по ста вље на у про сто ри ма ко ји има ју вра та ко ја во де пре ма
отво ре ном про сто ру или про зор ко ји се отва ра. 

(6) Про стор са тро ши лом има до во љан до вод ва зду ха
за са го ри је ва ње ако је ве ли чи на про сто ра нај ма ње 2 m³ на
1 кW укуп не то плот не сна ге и ако је пре о ста ли до вод до
нај ви ше 0,8 m³/h на 1 кW укуп не то плот не сна ге обез би је -
ђен вањ ским отво ри ма.

(7) Тро ши ла укуп не то плот не сна ге до 50 кW, ко ја узи -
ма ју ва здух из про сто ра мо гу би ти по ста вље на у про сто ри -
је ко је не ма ју вра та ко ја во де пре ма отво ре ном про сто ру
или про зор ко ји се отва ра, уко ли ко те про сто ри је за до во -
ља ва ју за хтје ве про зра чи ва ња за ко тлов ни це.

Члан 182.
(1) Тро ши ла без вен ти ла то ра, са до во дом ва зду ха за са -

го ри је ва ње са отво ре ног и од во дом дим них га со ва на отво -
ре но на вањ ском зи ду (га сно ло жи ште на вањ ским сти је на -
ма) мо гу би ти по ста вље на са мо не по сред но на вањ ском зи -
ду, а мо гу слу жи ти са мо за гри ја ње по је ди них про сто ра
(пећ на вањ ској сти је ни) или за при пре му то пле во де (гри -
јач во де на вањ ској сти је ни). 

(2) Пећ на вањ ској сти је ни мо же има ти нај ви ше 7 кW
то плот не сна ге, а гри јач во де на вањ ском зи ду нај ви ше 28
кW то плот не сна ге.

(3) Тро ши ла за гри ја ње на вањ ским зи до ви ма мо гу
има ти нај ви ше 11 кW то плот не сна ге и за при пре му то пле
во де нај ви ше 28 кW то плот не сна ге.

Члан 183.
Од во ди дим них га со ва про јек ту ју се, из во де, ко ри сте и

одр жа ва ју у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ова
област.

Члан 184.
(1) Тро ши ла са вен ти ла тор ским при ти ском (ло жи шта

без оси гу ра ча узи ма ња ва зду ха из про сто ра) мо гу би ти у
про сто ри ја ма без вра та ко ја се отва ра ју пре ма ва ни или без
про зо ра, не за ви сно од по вр ши не про сто ри је, уко ли ко су
по ве за на са до во дом ва зду ха за са го ри је ва ње ко ји обез бје -
ђу је до вољ ну ко ли чи ну ва зду ха.

(2) Тро ши ла са ат мос фер ским пла ме ни ком мо гу би ти
по ста вље на у про сто ри ја ма ко је не ма ју вра та ко ја во де на
отво ре но или про зор ко ји се ла ко отва ра ако је за пре ми на
про сто ри је нај ма ње 1 m³ на 1 кW укуп не то плот не сна ге
тих уре ђа ја и ако је у скла ду са чл. 177-182. овог пра вил ни -
ка обез би је ђен до во љан до ток ва зду ха за са го ри је ва ње пре -
ко до во да ва зду ха, из ра жен за јед нич ком то плот ном сна гом
свих тро ши ла.

(3) Ако је про сто ри ја са тро ши лом ма ње за пре ми не од
1 m³ на 1 кW укуп не то плот не сна ге тро ши ла, по треб но га
је по ве за ти са су сјед ним про сто ром за до вод ва зду ха са два
отво ра од нај ма ње 150 cm² сло бод ног пре сје ка, та ко да по -
ве за ни про сто ри мо ра ју за јед но има ти по треб ну ми ни мал -
ну за пре ми ну од 1 m³ на 1 кW. 

(4) Оба отво ра мо ра ју би ти на истом зи ду у раз ли чи тим
ви си на ма (гор њи отвор мо ра би ти што бли же стро пу, одно-
сно нај ма ње 180 cm из над тла, а до њи отвор што бли же тлу),
при том оба отво ра слу же као отво ри за до вод ва зду ха.

(5) Тро ши ла са ат мос фер ским пла ме ни ком по ста вља ју
се у скла ду са упут ством про из во ђа ча, мо гу би ти угра ђе на у
ор ма ре, ко ји су по ве за ни са про сто ром гор њим и до њим
отво ром сло бод ног пре сје ка нај ма ње од 600 cm², а стра ни це
ор ма ра мо ра ју би ти од мак ну те нај ма ње 10 cm од тро ши ла,
осим ако је тро ши ло са ор ма ри ћем као цје ли на ис пи та но.

(6) Код по ста вља ња тро ши ла, овлашће ни сер ви сер ду -
жан је да се при др жа ва упут ства про из во ђа ча за уград њу,
те по себ них усло ва ди стри бу те ра ТНГ-а.

XVI - ПУ ШТА ЊЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ ЗА ТНГ У РАД 
1. Ис пи ти ва ње ин ста ла ци је

Члан 185.
(1) При је пу шта ња ТНГ у ин ста ла ци ју по треб но је

утвр ди ти да ли су у скла ду са пред ви ђе ним ис пи ти ва њем

на при ти сак оба вље на и ис пи ти ва ња на чвр сто ћу и не про -
пу сност цје во во да у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма и про -
пи си ма. 

(2) Не по сред но при је пу шта ња ТНГ у ин ста ла ци ју, по -
треб но је пре гле дом чи та ве ин ста ла ци је про вје ри ти, да ли
су сви из ла зи на ин ста ла ци ји не про пу сно за тво ре ни че по -
ви ма или сли је пим при руб ни ца ма од ме та ла.

(3) Ин ста ла ци ја се мо ра га сом пра зни ти то ли ко ду го све
док ни је из гу ран из ње сав ва здух или инерт ни гас, ТНГ се
мо ра пре ко гу ме не ци је ви опре зно и без бјед но пу шта ти на
отво ре но, а ако се ра ди о ма њим ко ли чи на ма, ТНГ се мо же
по тро ши ти на при мје ре ном пла ме ни ку, при то ме је по треб -
но обез би је ди ти до вољ ну вен ти ла ци ју про сто ра.

(4) Код ин ста ла ци је са рад ним при ти ском до 120 mbarа,
ма ње ко ли чи не ТНГ-а се мо гу одво ји ти до вољ ном вен ти -
ла ци јом про сто ра, а у сва ком слу ча ју је по треб но укло ни -
ти из во ре за па љи во сти ко ји ни су не по сред но по треб ни за
са го ри је ва ње ТНГ-а (нпр. пу ше ње, укљу чи ва ње елек трич -
них апа ра та, дје ло ва ње дру гих из во ра то пло те).

Члан 186.
(1) Ин ста ла ци је се при је пу шта ња у рад ис пи ту ју на не -

про пу сност и ис прав ност.
(2) На кон пу шта ња ТНГ-а у ин ста ла ци ју, ин ста ла ци ја

се ис пи ту је на не про пу сност на свим спој ним мје сти ма
еле ме на та ин ста ла ци је ме то да ма ко је не укљу чу ју про бу
при ти ском.

(3) Ис пи ти ва ње ис прав но сти ин ста ла ци је об у хва та не -
по сред ну про вје ру функ ци је свих еле ме на та ин ста ла ци је
пред ви ђе не тех нич ком до ку мен та ци јом.

(4) Ис пи ти ва ња се оба вља ју по по ступ ку од ре ђе ном у
пра те ћој до ку мен та ци ји про из во ђа ча ин ста ла ци ја.

(5) Ис пи ти ва ње ин ста ла ци ја при је пр вог пу шта ња у
рад оба вља се у при сут но сти из во ђа ча ра до ва.

Члан 187.
Ис пи ти ва ње ис прав но сти и не про пу сно сти ин ста ла ци -

је мо ра се из вр ши ти у скла ду са чл. 167. и 168. овог пра -
вил ни ка, ако се ин ста ла ци ја ни је ко ри сти ла ду же од го ди -
ну да на. 

Члан 188.
При ли ком пу шта ња ТНГ-а у ин ста ла ци ју ко ја кра ће

ври је ме ни је коришће на (нпр. због одр жа ва ња) по треб но је
мје ре њем при ти ска или пре ма зи ва њем са пу ни цом про вје -
ри ти да ли су сви спо је ви на ин ста ла ци ји не про пу сни.

2. Ис пи ти ва ње тро ши ла

Члан 189.
(1) Код ис пи ти ва ња тро ши ла, овлашће ни сер ви сер ду -

жан је да се при др жа ва упут ства про из во ђа ча за пу шта ње
у рад.

(2) При ис пи ти ва њу ра да тро ши ла по треб но је утвр ди -
ти да се, на кон пет ми ну та ра да код за тво ре них про зо ра и
вра та, дим ни га со ви не вра ћа ју у про сто ри ју.

(3) Ако се у истом про сто ру на ла зи ви ше тро ши ла, по -
треб но је ис пи ти ва ње оба ви ти ка да су ак тив на сва тро ши -
ла, код за тво ре них као и отво ре них уну тра шњих вра та, а
ис пи ти ва ње се оба вља при нај ве ћој, као и при нај ма њој то -
плот ној сна зи тро ши ла.

(4) Код тро ши ла са уре ђа јем за кон тро лу дим них га со -
ва, по треб но је ис пи та ти и дје ло ва ње тог уре ђа ја пре ма
упут стви ма про из во ђа ча.

Члан 190.
(1) Ако се у то ку ис пи ти ва ња утвр ди про пу шта ње дим -

них га со ва, до от кла ња ња гре шке, односно по прав ке тро -
ши ло ни је до зво ље но ко ри сти ти.

(2) Тро ши ло ни је до зво ље но ко ри сти ти, ако се у то ку
ис пи ти ва ња утвр ди про пу шта ње дим них га со ва, до от кла -
ња ња гре шке, односно по прав ке.

(3) На кон оба вље ног ис пи ти ва ња тро ши ла сер ви сер са -
ста вља за пи сник и из да је увје ре ње.
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XVII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 191.
(1) При вред на дру штва, односно прав на ли ца ко ја оба -

вља ју дје лат ност ди стри бу ци је и снаб ди је ва ња ТНГ-а ду -
жна су да ускла де сво ју дје лат ност у скла ду са од ред ба ма
овог пра вил ни ка у ро ку од го ди ну да на од да на ње го вог
сту па ња на сна гу.

(2) Рад ни ци за по сле ни на по сло ви ма скла ди ште ња и
пре та ка ња теч ног нафт ног га са оба ве зни су да по ло же
струч ни ис пит за ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма и за -
па љи вим теч но сти ма и га со ви ма сход но про пи си ма ко јим
се уре ђу је ова област, као и дру гим ва же ћим про пи си ма из
обла сти га сне тех ни ке.

Члан 192.
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 теч ни нафт ни гас и о ускла ди шта ва њу и пре та ка њу теч -
ног нафт ног га са (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 24/71 и
26/71).

Члан 193.
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: 05.06/312-166/11
7. сеп тем бра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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60,10–120 20,0 12,0 2,0 1,0 

120,10–200 25,0 20,0 2,0 1,5 
200,10–500 35,0 25,0 2,5 1,5 
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� ����� � 

�����
���������� ��
���  3 m 3 m �
�� �
�� �
�� 
* – � �
 ������� �
 �������	
 ����� �
�
�����  
 
�	
��	 
��� 7. �����	� ����
���� �� ��������� ���� � ��
������ �
�
����� 

�����	� ����
���� �� ��������� ���� � ��
������ �
�
����� 
 ��������� �� 

1.000 kg 
��������� �� 

3.000 kg 
��������� ��
�� 3.000 

kg �� 10.000 kg 
��������� ��
�� 

10.000 �� 30.000 kg 
=��������� �
�
����� 7,5 m 7,5 m 15 m 20 m 
:����� �� ��	
	
 7,5 m 7,5 m 7,5 m 15 m 
:�
��������� 7,5 m 7,5 m 15 m 30 m 
#�����
 ����
���� �
������ 10 m 15 m 15 m 30 m 
*���� ���� 10 m 15 m 30 m 50 m 
"��� ��� ����$
� ������� ����� 
���
	� 10 m 15 m 30 m 50 m 

 
�	
��	 
��� 8. ����
���� �� ������������� ��
��� �� ���
 �� &�# ������ �� �������
�� ������������� ��
��� 

�����	� ����
���� ������������� ��
��� �� ���
 �� &�# – ������ ��  
�������
�� ������������� ��
��� 

 A����������� 
��
��� �� 1.000 kg 

A����������� 
��
��� �� 2.000 kg 

A����������� 
��
��� �� 3.000 kg 

;��
���� ���� 2,5 3,5 7 
*���� ���� 7 7 7 
���� ������� ����� ����
���� �
�
�����, ���� � 
���
 �� ���
��
�� ��������� �� ��	
	
 (��� �� 
�������� ����
��), ������� ��
����, �������� �� 
������	
 ����� � ����� �� ������	
 ����-����
��
 

5 5 10 

���
��� �� ���
���� ������
��� ������ �� ������� �� 
�������
�	
 ������ �������� ����� � ���
 �
 
��+
 ������
 �
������ ����
 I, II, III 

5 7,5 10 

���
��� ��������� �� ���
��� ��
���� ���� 7 10 15 
���
��� ��������� �� ��������� ��� ����
������ 
���
��� 3 5 8 
���
��� ��
���� ���� �� ������
 ����
���� �
������ 10 12 15 
=�������� ��� ����
������ ���
��� �� ������
 
����
���� �
������ 6 8 10 
����
���� 
�
�������� ���� �
� ������ �� ����� 15 15 15 

 
�	
��	 
��� 9. ���
$� �����
�� ��
�
� ��	
	� ��������� �
�
����� � ������������ ����
��� 

����
��� �
�
����� #������ &�# 
 � �
����  

���	� �� 15 °=, 
kg/dm3 

:�
����� 
�
�
����� 

� ���
, 
% 

�� 0 �� 5.000 
������,  

% 

��
�� 5.000 
������ 

����
���
 % 

:���
��� 
�
�
����� 

��� 

������ % 

>������
 
����
��
 
�������
 

�� � = 0,426 

>������
 
����
��
 �� 

����. ����� 
����
�� 
����� % 

0,473–0,480 38 38 41 42 42 41 
0,481–0,488 39 39 42 43 43 42 
0,489–0,495 40 40 43 44 44 43 
0,496–0,503 41 41 44 45 45 44 
0,504–0,510 42 42 45 46 46 45 
0,511–0,519 43 43 46 47 47 46 
0,520–0,527 44 44 47 48 48 47 
0,528–0,536 45 45 48 49 49 48 
0,537–0,544 46 46 49 50 50 49 
0,545–0,552 47 47 50 51 51 50 
0,553–0,560 48 48 51 52 52 51 
0,561–0,568 49 49 52 53 53 52 
0,569–0,576 50 50 53 54 54 53 
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0,577–0,584 51 51 54 55 55 54 
0,585–0,592 52 52 55 56 56 55 
0,593–0,600 53 53 56 57 57 56 
0,601–0,608 54 54 57 58 58 57 
0,609–0,617 55 55 58 59 59 58 
0,618–0,626 56 56 59 60 60 59 
0,627–0,634 57 57 60 61 61 60 
 
�	
��	 
��� 10.  E����� “�” �� ���
����� ����
���
 &�# 

#������ &�# � �
���� ���	� ;���
�
�� 
�
��. �C 0,500 0,510 0,520 0,530 0,540 0,550 0,560 0,570 0,580 0,590 0,600 0,610 0,620 0,630 

? 20 1,097 1,093 1,088 1,084 1,040 1,076 1,073 1,069 1,066 1,064 1,061 1,058 1,056 1,054 
? 10 1,072 1,063 1,066 1,062 1,039 1,056 1,053 1,051 1,049 1,046 1,044 1,042 1,041 1,039 

0 1,046 1,043 1,041 1,038 1,036 1,035 1,033 1,031 1,030 1,028 1,027 1,026 1,025 1,024 
10 1,017 1,016 1,015 1,014 1,013 1,013 1,012 1,011 1,011 1,010 1,010 1,009 1,009 1,009 
15 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
18 0,993 0,994 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995 0,995 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 
20 0,986 0,987 0,987 0,988 0,989 0,990 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,992 0,993 
22 0,979 0,981 0,981 0,982 0,983 0,984 0,985 0,986 0,987 0,987 0,988 0,988 0,989 0,989 
24 0,974 0,975 0,976 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,983 0,984 0,985 0,985 0,986 0,986 
26 0,967 0,969 0,971 0,973 0,974 0,976 0,977 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,983 0,983 
28 0,961 0,963 0,966 0,968 0,969 0,971 0,972 0,974 0,976 0,977 0,978 0,979 0,980 0,980 
30 0,954 0,956 0,959 0,961 0,964 0,966 0,967 0,969 0,971 0,972 0,973 0,975 0,976 0,977 
32 0,947 0,950 0,953 0,955 0,958 0,960 0,962 0,964 0,967 0,969 0,969 0,971 0,972 0,974 
34 0,940 0,944 0,947 0,950 0,953 0,955 0,958 0,960 0,963 0,965 0,966 0,968 0,969 0,971 
36 0,933 0,937 0,941 0,945 0,948 0,951 0,953 0,956 0,958 0,960 0,962 0,964 0,965 0,967 
38 0,927 0,932 0,936 0,940 0,943 0,946 0,949 0,952 0,954 0,957 0,959 0,961 0,962 0,964 
40 0,910 0,925 0,929 0,933 0,934 0,940 0,944 0,947 0,950 0,952 0,954    
45 0,901 0,908 0,912 0,918 0,923 0,928 0,932 0,935 0,939 0,942 0,946    
50 0,883 0,890 0,896 0,903 0,908 0,915 0,920 0,925 0,929 0,932 0,936    
55 0,863 0,871 0,878 0,886 0,893 0,900 0,907 0,912 0,917 0,922 0,925    
60 0,824 0,852 0,861 0,870 0,879 0,886 0,893 0,900 0,905 0,910 0,915    

 
�	
��	 
��� 11. �����	
 �
���
�����
 ����
����� ��������� 

�������
� kg/h �� 40 kg/h 40–60 kg/h ����� 60 kg/h 
=���
� �� ������ �� ����
��� � ����� �������� 3 m *** 
=���
� �� ������ � ��������
$�� ����
��� � ����� �������� �� ����
��� 

�������� 
*** 

=���
� �� ������ � ����������, ���� �
 
������ ����
��
 

�� ����
��� 
�������� 

*** *** 

=���
� �� �
�
������� �� ����
��� 0,6 m 1,5 m 3 m 
=���
� �� �
�
������� � ����
��� �� ����
��� 

�������� 
�� ����
��� 

�������� 
�� ����
��� 

�������� 
!
�
����� ����� 10 m³ 3 m * * * 

* – � ���
���� ��������, ���� �
 ����
� �����	
 3 m. =
 ����
����� ��
�
 �
 ������$�� ���
� �� �������� 
��������� �� �������� ���
���. 

** – � ���
���� ��������, ���� �
 ����
� �����	
 7,5 m.  
*** – ���
 ������
��. 
 
�	
��	 
��� 12. �����	
 �
���
�����
 ����
����� ��������� 

�������
� kg/h �� 40 kg/h ����� 40 kg/h 
=���
� �� ������ �� ����
��� 5 m – 
=���
� �� ������ � ��������
$
� ���
��� – – 
=���
� �� ������ � ��������, ���� �
 � ������ ������ 
�������� 

– – 

=���
� �� �
�
������� �� ����
��� 5 m 7,5 m 
=���
� �� �
�
������� � ���
��� – – 
!
�
����� ����� 10 m³ ���� ��������� ������ ���� ��������� ������ 

 
�	
��	 
��� 13. ;������ �������� �� ��
���
 ��
�� ����� �������� 

;������	
 
!���� �������� �� �����$�, 

bar 
�� ����������, 

bar 
����� �������� �� 0,05 bar �� ��
��� 
��
����� ����� ��
�� 150 mm 3 1 
��
�	� �������� ��
�� 0,05 �� 3 bar�  4 1 
����� �������� ��
�� 3 �� 6 bar� 7,5 6 
����� �������� ��
�� 6 �� 12 bar� 15 12 
����� �������� ��
�� 12 bar� 1,2 · ����� �������� 1,25 · ��	� ����� �������� 
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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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