Службен весник на РМ, бр. 148 од 28.11.2008 година

20081483079
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за складирање и заштита од запални течности и
гасови („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 15/76, 51/88 и
19/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/93, 66/07 и 130/08), министерот
за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ И ЗАШТИТНИ УСЛОВИ ЗА
РАБОТЕЊЕ НА СТАНИЦИТЕ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО БЕЗ ПОСАДА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните безбедносни и заштитни услови за
работење на станиците за снабдување со гориво без посада.
Член 2
Станица за снабдување со гориво без посада (во натамошниот текст: станица) е станица
каде автоматите за преточување на гориво во погонскиот резервоар на моторните возила
се вклучуваат после уфрлување – ставање на пари, магнетни или чип картички и
функционираат на принцип на самопослужување.
Член 3
Станицата е директно поврзана со контролниот мониторинг центар на трговското
друштво кое стопанисува со станицата.
Контролниот мониторинг центар од ставот 1 на овој член врши непрекинат 24 часовен
видео надзор на станицата и е директно поврзан со најблиската противпожарна единица,
како и со најблиската полициска станица.
Член 4
Вкопаните резервоари за складирање на горива на станицата се оградени со заштитна
ограда со висина од 2,20 метри на растојание на заштитната зона II.
Оградата од ставот 1 на овој член е изработена од негорливи материјали, заштитно е
заземјена и фиксирана на подлогата.
Член 5
Местото на станицата за преточување од автоцистерните во резервоарите е заштитено и
заклучено.
Пристап до местото за преточување од ставот 1 на овој член имаат само овластени и
стручно оспособени лица кои ги вршат сите дејствија сврзани со преточувањето.
Член 6
Автоматите за преточување на станицата се заштитени со настрешница и обезбедени со
заштитни столпчиња со висина од 100-120 cм.
Член 7
Автоматите за преточување и просторот на заштитната зона II на станицата (по
вертикала и хоризонтала) се заштитени (покриени) со систем за автоматско гасење на
пожар со соодветно средство за очекуваната класа на пожар.
Системот за автоматско гасење на пожар од ставот 1 на овој член има можност за:
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- рачно активирање на лице место;
- активирање од контролниот мониторинг центар и
- автоматско активирање.
Член 8
Станицата е обезбедена со светлосно-звучна алармна сигнализација со можност за
нејзино рачно и автоматско активирање.
Член 9
На станицата е дозволено поставување на автомат за преточување на пропан бутан (ТНГ)
ако на автоматот за преточување постои приклучок за спојница која овозможува
преточување само кога ќе се постигне стабилен и непропусен спој со резервоарот на
возилото.
Член 10
Просторот на станицата каде што се поставени резервоарите, преточувалиштето и
автоматите е соодветно осветлен ноќно време и во услови на намалена видливост со
светлина со јачина од најмалку 250 лукса.
Член 11
Станицата е обезбедена со резервно напојување со електрична енергија.
Член 12
На просторот од станицата каде што се поставени автоматите за преточување постојат
разбирливи и лесно читливи упатства за користење.
Член 13
На резервоарите во кој се складира гориво со кое се снабдуваат моторните возила на
станиците за снабдување со гориво без посада, во поглед на проектирање, конструкција,
опрема и означување, се применуваат одредбите од Правилникот за изградба на постројки
за запаливи течности и складирање и преточување на запаливи течности („Службен лист
на СФРЈ“ бр. 20/71), Правилникот за изградба на постројки за течен нафтен гас и
складирање и преточување на течен нафтен гас („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/71) и
Правилникот за изградба на станици за снабдување со гориво на моторни возила и
складирање и преточување на горива („Службен лист на СФРЈ“ бр.27/71), ако со овој
правилник не е поинаку уредено.
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 13.1-82648/1
20 ноември 2008 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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