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1. УВОД

Нетехнички краћи приказ података израђене Студије о процени утицаја на животну 
средину пројекта изградње нове станице за снабдевање горивом „Брус“ са 
рушењем постојеће, даје краћи приказ података од тачке 2. до тачке 9. На овај 
начин краћи приказ студије је доступан на коришћење пројектантима, извођачима 
радова, надзорним органима и надлежној инспекцијској служби.

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Макролокација
Општина Брус простире се у централном и југоисточном делу Републике Србије. 
Територија општине Брус налази се на копаоничком масиву захватајући територију 
источног дела Копаоника од највишег места Панчићев врх 2.017 метара до 
најнижег предела села Златари, између река Расине и Грашевке. Површина 
општине износи 605 km2. Просечна надморска висина општине Брус је 450 m.
Према попису из 2011. године у општини Брус живи 16.293 становника.
Општина Брус припада Расинском округу, граничи се са општинама: Рашка, 
Лепосавић, Куршумлија, Блаце, Крушевац и Александровац. Брус је смештен на 
источним падинама Копаоника између Расине и Грашевачке реке, познат је као 
ваздушна бања. Налази се на раскрсници путева за Копаоник, Александровац, 
Крушевац, Јошаничку и Врњачку Бању.

Слика 2.1. Макролокација
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Координате варошице Брус у главној улици износе 43°21' северне географске 
ширине (φ) и 21°02' источне географске дужине (λ).

Микролокација

Предметна локација предвиђена за изградњу станице за снабдевање горивом 
излази на државни пут IIА реда број 208, деоница 20805, између чвора 20803 (Брус) 
и чвора 3803 (Разбојна). 
У окружењу предметне станице за снабдевање горивом налазе се стамбени и 
пословни објекти (хадњача_винарије „ Вино Жупа“, стовариште грађевинског 
материјала, гробље, ветринарска станица, „Junior Komerc“- продавница робе за 
домаћинство, самоуслужна перионица „Hemi fresh“ и „Брзмин“- станица за 
снабдевањем горива) и река Расина која тече клисурастом долином са малим 
ерозионим проширењем какво се налази код Бруса.

Слика 2.2.  Приказ микролокације
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Обзиром на карактеристике укопаних резервоара за течна горива као и 
заштитну пратећу прему, вероватноћа удеса је минимална.
Сва остала удаљења посматраних околних објеката у односу на машинско-
технолошке елементе ССГ веће су од 100 метара.

Слика 2.3. Приказ удаљења
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Табела 2. Удаљења објеката ССГ у односу на посматране објекте [m] 

 

Објекат ССГ Околни објекат 
Удаљење 

[m] 

Шахтови резервоара за 
течна горива 

„Жупа“винарија_ хладњача 71.33 

„Жупа“винарија_ хладњача 43.67 

 „винариа Жупа“ хладњача 41.25 

Аутомати за гориво 
 

              стамбени објекат 
37.43 

 Перионица“ Hemi fresh“ 91.30 

Шахтови резервоара за 
ТНГ                                  

стамбени објекти 67.31 

„  Расина“ река   38.97 

                  гробље 115.32 

Претакалиште ТНГ стамбени објекти 83.46 

Утакачки шахт стамбени објекти 82.92 

АТ вентили „Жупа“винарија_ хладњача 65.54 

 * Графичка документација доставља се у прилогу 

 

У обухвату предметног подручја нису евидентирани заштићени природни 
објекти, заштићена културна добра, као ни објекти од посебног значаја за 
одбрану земље. 
 
2.1. Демографија 

 

У насељу Брус живи 3569 пунолетних становника, а просечна старост 
становништва износи 36,5 година (35,6 код мушкараца и 37,4 код жена). У насељу 
има 1476 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15. 

Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. 
године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника. 
 
2.2. Климатске карактеристике 

Због утицаја географске ширине и надморске висине, као и других фактора, 
климатски варијатети умерене климе се крећу од типично умерено-

континенталне, у равничарским деловима, до субпланинске и планинске изнад 
800 метара надморске висине. Температура се током зиме спушта испод 20 ºС,  
зиме су веома дуге и хладне , у просеку 60 дана током једне године је под снегом, 
док су лета умерено топла, а најтоплији месеци су јили и август. Такође општина 
Брус има брдско планинска обележја. Висинска разлика између највише и 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/2002
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накјниже тачке износи преко 1700 m .Највиша метереолошка станица у Србији се 
налази у општини Брус на планини Копаоник на висини 171 0метара надморске 
висине. 

 

2.2.1. Температура ваздуха 
 

У бруском крају највећим делом влада умерено-континентална клима. Лепо су 
изражена годишња доба и постепеним прелази између њих. Први хладни дани 
почињу на Копаонику већ крајем септембра, а у нижим пределима у другој 
половини октобра. Рани мраз јавља се у другој половини октобра. Средња 
јануарска температура за поменути период је око 0ºС. Средња јулска, као 
најтоплијег месеца, је 25ºС. Апсолутни максимум који је измерен у протеклој 
деценији је 37ºС. Апсолутни минимум који је измерен у протеклој деценији је -25 

ºС.  

2.2.2. Ветрови 
 

Најчешће се јављају југоисточни и источни ветрови, који углавном дувају у пролеће 
и јесен. Скоро се редовно јављају и у зимском периоду. Зимски ветар (северац) 
условљава ниске температуре. Магле се овде ретко јављају. На горњем делу 
општине клима прелази у хладну и влажну праву планинску климу, а просечно 
брзином од 3.4 m/s, потом северни са 3.2 m/s, северозападни са 3.0 m/s, док 
најмању западни са 1.3 m/s. Наjвећа брзина северних ветрова је током зимског 
годишњег доба-3.8 m/s, а најмања током лета- 1.9 m/s. Међутим, југоисточни 
ветрови у зимско годишње доба имају брзину 4.4 m/s. У летње доба најбржи 
ветрови су североисточни и југозападни.  

 
2.2.3. Падавине 

 
Просечна средња вредност годишњих падавина је око 700 mm је забележена у 
протеклом периоду. Највише се падавина изручи у мају 88.14 mm, а најмање у 
августу и септембру око 40 mm. Укупна сума је недовољна, али годишњи распоред 
повољан, па се успешно гаје све средњоевропске културе. Ипак, у просеку је свака 
четврта година сушна. Максимум падавина у облику кише је у мају и октобру, а 
минимум у јануару и фебруару, односно августу и септембру. Просечна количина 
падавина износи 581 mm. Први снег у нижим пределима почиње половином 
новембра, не прелази висину од 50 cm и задржава се око 45 дана.  
 
 
2.3. Хидролошке карактеристике 
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Хидрографске карактеристике општине чине површински токови, подземне воде, 
вештачка језера и минерални извори. На формирање хидрографских 
карактеристика ове области највећи утицај има геолошки састав земљишта 
односно хидро-геолошке карактеристике, као и утицај климе са релативно великом 
количином падавина. У погледу водних потенцијала који имају атрибут 
искористивог водног ресурса општина Брус је једна од најбогатијих у Србији.  
На њеној територији се на Расини налази једна од најзначајнијих вишенаменских 
акумулација Србије – акумулација Ћелије, која је главно извориште Расинско-
моравског регионалног система за снабдевање водом насеља. На јужној страни, 
на Топлици, налази се горњи, изворишни део акумулације Селова, у оквиру 
Топличког подсистема Доњег-јужноморавског регионалног система за снабдевање 
водом насеља. Због таквих погодности кључно полазиште је да ће убудуће богати 
и квалитетни водни ресурси општине бити један од главних развојно-економских 
ресурса, који који треба да доноси општини постојан приход.  
Воде које настају на територији општине одводњавају се у три слива. Најмањи слив 
је Ибар коме припада : Гобељак, Плочанска и Крива Река.  Сливу Топлице 
припадају Голичка, Запланинска и Дубока Река, а сливу Западне Мораве највећи 
водни ток ове територије - Расина (598 m2 ), од чега незнатна површина припада 
општини Блаце. 
Слив Расине има изразито асиметричан облик. Све притоке дотичу са десне 
стране, осим речице Загрже, која Расини притиче са планине Гоча с леве стране у 
изворишном делу. Највећа међу њима је Грашевачка река. Блаташница се пробија 
кроз Јанкову клисуру и улива се у Расину код Разбојне. Расина даје Западној 
Морави просечно 9 m ³ воде у секунди. Она има карактер праве бујице јер су јој 
амплитуде протицаја врло изразите. У априлу располаже готово 5,5 пута већом 
количином воде него у августу. Највећи протицај имала је априла 1958. године и 
износио је 342 m³ воде у секунди. Да би се ублажиле овако велике разлике 
протицаја и зауставио нанос који река приноси, у Златарској клисури је 1979. 
подигнута брана висока 55 метара и формирано је језеро Ћелије. 
 
2.4. Геолошка грађа терена 

 
У геолошка грађи терена на коме се налази предметна локација учествују наслаге 
квартарне и кредне старости. Квартарне наслаге представљене алувијалним 
седиментима дак се кредне наслаге представљају пешчарима и лапорцима. 
Алувијални седименти су представљени шљунковима и песком. 
Брус је смештен на источним падинама Копаоника, између Расине и Грашевачке 
реке, на 429 m надморске висине.  Познат као ваздушна бања, oд Београда 
удаљен 250 km, Брус се налази на раскрсници путева за Копаоник, Крушевац, 
Александровац, Јошаничку и Врњачку Бању. 
 
 
 
2.5. Педолошки покривач 

 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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На територији општине у зависности од геолошке подлоге, јављају различити 
типови земљишта. С обзиром на рашчлањеност рељефа земљиште је подложно 
деградацији. Од укупно 60.577 ha, оранице и баште заузимају свега 8.192 ha или 
14,6 %. Воћњаци и виногради заузимају 8,4 % површине, а ливаде и пашњаци 53,2 
% површина. Шума у општини има 43 % , док неплодног земљишта 4,1 % 
површина.  
 Подручје Бруса карактерише се високо планинским, планинским и брдским 
рељефом (подкопаоничка област). 
 
 
2.6. Сеизмолошке карактеристике терена 
 

Према карти макросеизмичке рејонизације, издате од стране Сеизмолошког 
завода Србије, подручје општине Брус за период од 95 година,налази се највећим 
делом у зони са могућим потресом од 7, 8 и 9 оMCS, те су нужне пасивне и активне 
мере заштите од трусних померања. 

 
2.7. Флора и фауна 
 

Територија општине Брус је веома разноврсна биљним светом. Њен највећи део се 
налази под шумама, ливадама и воћњацима. Постоје неколико шумских појаса са 
порастом надморске висине, а то су храстове шуме, затим букве и на крају 
четинарске шуме. Осим ових дрвећа шумску вегетацију сачињава још и самоникло 
шумско жбуње. Треба напоменути да се у појасу четинарских шума налази и 
Панчићева оморика, која се може наћи у националном парку Копаоник и која је под 
заштитом државе. 

Ливаде и пашњаци такође заузимају значајан део површине, користе се углавном 
за исхрану домаће стоке. На њима се могу наћи разне врсте лековитих трава и 
биља, као што су мајчина душица, кантарион, хајдучка трава, камилица, нана. 
Карактеристичност овога краја јесу воћњаци на којима се углавном гаји обојено 
воће (малина, купина) по чему је овај крај веома познат, али и друго воће шљива, 
јабука, ораси. 

Животињски свет је веома разноврстан на територији општине Брус. Постоје и 
ситне и крупне дивљачи. Од ситних дивљачи можемо наћи зеца, лисицу, фазана, 
пољску јаребицу. Крупније дивљачи се јављају на већим надморским висинама, а 
то су вук, дивља свиња, медвед. У Брусу постоји Ловачко удружење ''Копаоник'' које 
уједно организује и ловачку службу. Такође постоји и Риболовачко удружење 
''Пастрмка'' Брус. У речним токовима се јављају пастрмка (поточара и 
калифорнијска), клен, кркуша, док у језеру Ћелије можемо наћи смуђа, шарана, 
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караша, деверику, белицу, штуку, тостолобика. Спортски риболов је веома развијен 
на овом језеру. 

Јелак је резерват који се налази на десној страни клисурасте долине Брзећке реке, 
на локалитету Панићки јелак. Обухвата површину од 59,17 ha.  

 

2.8. Заштићена природна, културна добра и археолошка налазишта 
 

Брус има бројне културно - историјске споменике: манастир Лепенац из 15. века, 

остаци манастира Милентија из 14. века, средњовековни град Козник, 

светилиште Метође из 3. века, црква св. Преображења у Брусу из 1836. године. 

Манастир Лепенац је манастир Епархије крушевачке Српске православне 

цркве из 15. века. Манастир се налази на десној обали реке Расине, и удаљен је 
од главног пута Брус-Крушевац свега 700 метара. Манастир посвећен Светом 

Стефану спада у једне од највећих и најлепших манастира Моравске школе и тог 
времена уопште. 

Представља непокретно културно добро као споменик културе. 

У оквиру подручја Националног парка на територији општине Брус су утврђени 
следећи локалитети у оквиру различитих режима заштите: 

I. Локалитети у I степену заштите (природни резервати, споменици природе и 
непокретна културна добра), укупно 467,27 ha:  

- природни резерват „Беле стене”, укупне површине од 76,21 ha;  

- природни резерват „Метође” - укупне површине од 106,85 ha; - природни 
резерват „Јелак” –укупне површине од 57,14 ha; 

 - природни резерват „Дубока” -,укупне површине од 128,94 ha; 

 - природни резерват „Јеловарник -укупне површине од 61,87 ha; 

 - природни резерват „Суво Рудиште” - део до жичаре Дубока –Панчићев 
врх и део до жичаре Дубока - Панчићев врх, , површине од 31,63 ha;  

- 12 споменика природе - укупне површине 3,25 ha;  

- 11 непокретних културних добара - укупне површине 1,38 ha.  

 

II. Површине у II степену заштите (зоне предеоних целина, станишта 
природних реткости, остале природне вредности и непокретна културна 
добра) .У оквиру општине Брус у II степену заштите су зоне предеоних 
целина: Јарам - Брзећка река -површине 483,154 ha и Дубоке површине 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%92%D0%B5
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1836
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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170,72 ha као и локалитет Панчићев врх површине 53,33 ha, а са 
стаништима природних реткости (0,8 ha) и осталим природним вредностима 
свега 723,99 ha природних добара, односно са непокретним културним 
добрима свега 724,99 ha. Ове површине су највећим делом у оквиру ГЈ 
„Брзећка река”,а дефинисане су следећим границама: - зона Јарам - 

Граница зоне поклапа се делом са границама површина у I степену („Беле 
стене”, „Метође” и „Јелак”); - зона Дубоке обухвата одељења, ГЈ „Брзећка 
река”. Граница зоне поклапа се делом са границом површине у I степену - 
локалитет Панчићев врх ,граница локалитета поклапа се делом са 
границама површина у I степену („Суво рудиште” и „Јеловарник”). 

III.  Зона III степена заштите У зони III степена заштите налазе се све остале 
површине Националног парка ван утврђених основних површина у I и II 

степену заштите и на територији општине Брус заузима 3.013,02 ha. Метође 
-Из кањона, па преко брда и превоја, стрмим козјим стазицама стиже се под 
саму литицу, вертикално усправљену и скривену у густишу. У њеном доњем 
делу је невелика пећина, а у пећини светилишта. Мала црква смештена у 
стени настала је свакако у турско време. Ту су људи ових крајева, кријући 
се од Турака, долазили у збегове, па и 23 црквицу уредили у самој литици.  

Јелак је резерват који се налази на десној страни клисурасте долине Брзећке реке, 
на локалитету Панићки јелак. Обухвата површину од 59,17 ха. 24 Основну вредност 
овом резервату даје присуство тисе ретке и реликтне биљне врсте, планинског 
јавора– ендемита и природне реткости као и мешовите шумске заједнице тисе и 
јеле . Фауна птица заступљена је са следећим врстама: крстокљун, дрозда 
огрличара , краткокљуног пужића обични попић , итд. Подручје под најстрожијом 
заштитом обухватало би простор од речног корита на 1000 мнв до 1490 мнв. 
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3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА 

 
3.1. Опис постојећих објеката и припремних радова  

 
Плански основ:  

 План генералне регулације Бруса („Службени лист општине Брус„ бр. 18/2016 и 6/2019) – 
у даљем тексту ПГР; 

 Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Брус“ на К.П. бр. 1201 
КО Брус, потврђен од стране Општинa Брус, Одсека за урбанизам, грађевинарство, 
инспекцијске послове и заштиту животне средине (потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 
20.06.2022.год.) 
 

Намена површина према важећој планској документацији: Катастарска парцела број 1201 КО 
Брус у Брусу, у обухвату је ПГР-а, у границама постојећег грађевинског подручја, у зони 9.0.- 
пословна зона, један део катастарске парцеле у оухвату је површина осталих намена-услуге, 
други део катастарске парцеле у обухвату је површина јавне немене-саобраћајница (улица 
Краља Петра I). 

У ПГР-у су задржана сва постојећа и планирана још 2 постројења за снабдевање погонским 
горивом. Планом је прописана израда урбанистичког пројекта за изградњу и реконструкцију 
бензинске и гасне станице. 

 У складу са Планом генералне регулације зона 9 - пословна зона се налази у југоисточном делу 
обухвата уз индустријску зону, где је предвиђенео пословање са компатабилним делатностима 
(пословно-стамбени објекти са компатибилним функцијама). 
У овој зони се налази постојећи активни комплекс станице за снабдевање горивом. 

Планирана изградња комплекса станице за снабдевање горивом „Брус“, са рушењем постојеће, 
који се налази у ул. Краља Петра I бб у Брусу, на  КП 1201/1 КО Брус. Комплекс се састоји из 
објекта станице (нето корисне површине око 40,47 m²), надстрешнице над точећим местом, 
резервоарским простором за течна горива и ТНГ, помоћног објекта и свим потребним 
инсталацијама за рад (укупна нето површина објеката на комплексу је 120.29 m²). 

Постојећа ССГ функционише у једносмерном режиму саобраћаја са улазима и излазима на 
државни пут II А реда број 208. Планира се реконструкција постојећег саобраћајног прикључка 

ради усклађивања са важећим ПГР-ом, а задржава се једносмерни режим саобраћаја кроз ССГ. 
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Реконструкција саобраћајног прикључка реализоваће се кроз 2 фазе: у првој ће се конфигурација 
прикључка прилагодити изграђеном државном путу, док ће током реализације путног земљишта 
у регулацији дефинисаној ПГР-ом, бити извршена и реконструкција прикључака ССГ, а у свему 
према урбанистичком пројекту.

Тренутно је на ССГ у употреби један сепаратор отпадних вода и нема уграђене пијезометре за 
мониторинг подземних вода.

Табела 1. Приказ капацитета постојећих резервоара

Резервоар Запремина [m3] Дериват
Р1 30 Evro Premium EP BMB 95 

Р2 30 Dizel ED EBMB100 G 
Drive 100 

Р3 30 Dizel ED 

Р4 30 G Drive Dizel 

Р5 30 Autogas TNG 

3.1.1. Ограђивање градилишта

Пре почетка извођење било каквих радова на предметној локацији неопходно је извршити 
ограђивање и видно обележавање градилишта.

Градилиште мора бити ограђено пуном оградом висине најмање 2.0 m која је обезбеђена од 
померања и претурања ради спречавања неконтролисаног приступа људи на градилиште.

Градилиште мора бити означено таблом која обавезно садржи: име инвеститора, пројектанта 
и извођача, назив и врсту радова који се изводе, назив државног органа који је издао дозволу на 
основу које се радови изводе.

Запослени смеју да излазе са градилишта само на за то одређена места. На отворима у огради 
који су намењени за пролазак радника или градилишних возила постављају се знаци забране 
улаза за беспослена лица и возила.

На уласку на градилиште постављене су табле са следећим натписима:

- ПАЖЊА, ГРАДИЛИШТЕ! Пешаци пређите на другу страну!
- Забрањен приступ незапосленим лицима!
- Забрањен прилаз свим возилима која не врше превоз за потребе градилишта!
- Обавезна употреба заштитне опреме

За прилаз градилишту, уз задржавање само за време утовара и истовара, користе се постојеће 
саобраћајнице које се морају редовно одржавати, а порушени грађевински материјал се мора 
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редовно уклањати. Такође се сва возила морају редовно чистити да се блато не би разносило 
ван градилишта. 

Техничке и оперативне мере заштите чинилаца животне средине и здравља људи од негативних 
утицаја током рушења објекта, инсталација и површина: 

 Приликом радова на рушењу, уклањању и утовару грађевинског материјала и другог 
отпада врши се поливање материјала водом како би се спречило дизање сувишне 
прашине а у складу Законoм о заштити ваздуха; 

 Возила којима се превози грађевински и други отпад до крајњег одредишта морају имати 
одговарајуће прекривке којима се спречава разношење материјала у току транспорта; 

 Прикупљање и испуштање атмосферских и других отпадних вода осигурати преко 
таложника до одабраног реципијента, односно спречити одливање и разливање на околно 
земљиште; 

 Демонтажа и одношење пумпних аутомата,  

 Вађење горива из резервоара и инсталација, чишћење и дегазација цевовода, а након 
добијања уверења да су цевоводи и резервоари без експлозивних материја, приступа се 
сечењу, одвајању инсталације од резервоара; 

 Вађење челичних резервоара за горива; 

 Испитивање земљишта узимање композитних узорака на параметре укупне угљоводонике 
(C10-C40) и минерална уља.  

 Рушење, демонтажа и уклањање постојећих објеката;  

 Демонтажа и скидање постојеће надстрешнице изнад аутомата за истакање горива; 

 Демонтажа осталих инсталација: водовода, канализације, електро, телекомуникационих, 
подземних и надземних... који се налазе на редметној локацији. 

1. Дегазација резервоара 

 

Пре почетка било каквих радова на рушењу потребно је извршити дегазацију резервоара и 
инсталација. 

Обавезу чишћења резервоара за течна горива као и пратеће инсталације има, на основу уговора 
Инвеститор. Инвеститор поседује стручне службе у оквиру компаније које су оспособљене за 
вршење ових радова и поседују одговарајућу опрему и лична заштитна средства. Приликом ових 
радова потребно је организовати ватрогасну стражу са потребним бројем противпожарних 
апарата лоцираних у близини места рада. Није довољно само дегазирати резервоаре за горива 
већ и целокупну инсталацију. Лична заштитна опрема мора да буде антистатик. 

Након дегазације врши се демонтажа пумпних аутомата као и компресора и одвоз у складиште 
Инвеститора. 
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2. Демонтажа челичне надстрешнице 

 

Пре приступања рушењу надстрешница извођач је обавезан да у разводном ормару обезбеди 
искључивање електричне енергије. Записнички је потребно да се констатује стање електро 
бројила. 

Постојећа бетонска надстрешница изнад пумпних аутомата за течна горива је бруто површине 
око 113.0 m2. Висина надстрешница је око 4.50 m и извођач радова мора да монтира прописну 
цевасту скелу да би се радницима омогућио безбедан и несметан рад на демонтажи фриза, 
светиљки кровног покривача, плафона, главних и секундарних кровних челичних носача. 

На надстрешници је потребно извршити прво демонтажу светиљки и видео надзора. Након тога 
извршити демонтажу опшивки, кровног покривача, олука, главних и секундарних кровних 
челичних профила. Ови радови се изводе ручно и скинуте материјале одлагати на привремену 
градилишну депонију уз предходно сортирање. 

Потом се приступа демонтажи челичне конструкције надстрешнице - потконстукције фриза, 
главних и секундарних кровних челичних профила, стубова... Челичне носаче је потребно 

постепено отсецати аутогеним апаратом или брусилицом, пажљиво спуштати дизалицом и 
сортирати. Демонтажу и исецање радити од горе ка доле. Приликом радова брусилицом или 
аутогеним апаратом потребно је да у близини буде лице са спремним апаратом за гашење 
пожара. 

Демонтиране профиле не радити дуже од 6,0 m због лакшег транспорта. Челичне стубове 
демонтирати после рушења и разбијања острва и саме надстрешнице. Приликом одсецања 
челичног стуба од анкер плоче стуб придржавати дизалицом. 

Утовар и одвођење шута вршити на овлашћену депонију коју одреди Инвеститор, без обзира на 
којој удаљености се налази. 

 

3. Рушење и уклањање постојећег приземног малопродајног објекта 

 

Малородајни објекат је зидани објекат правоугаоног облика бруто површине по КТП-у око 79.0 
m2 у основи. Објекат има подрум бруто површине око 22.0 m2 и терасу  бруто површине око 28.0 

m2. Кровна конструкција објекта је дрвена, а кров је покривен лимом. 

Пре приступања рушењу објекта извођач је обавезан да у трафо станици обезбеди 
искључивање електричне енергије као и да изврши проверу свих утичница да су без напона. 

У водомерном шахту је потребно искључити воду. Затим треба приступити демонтирању 
санитарних уређаја, унутрашње струје расвете, столарије, фасадне браварије и излога. 

На крову је потребно демонтирати фризове, лимарске опшивке и олуке, скинути заштиту 
изолације и изолацију. Потребно је извршити демонтажу облога и кровног покривача са 
демонтажом кровне конструкције. 
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Зидане зидове и стубове рушити машинама гурањем тако што се на предњи део машине 
поставља помагало од гвожђа или дрвета преко којих се сила преноси на елемент који се руши. 

Извлачење овако срушеног материјала ( бетонских стубова, челичних носача и других делова 
објекта) из рушевина се изводити тек пошто се претходно ослободе натрпаног порушеног 
материјала. 

Други начин је да се разбијање армирано бетонских стубова и зиданих зидова вршити 
машинским путем (компресор, пикамер, багер), тако да код урушавања не дође до разбијања 
материјала ван зоне локације. 

Рушење подне плоче и темеља објекта се врши машинским путем (компресор, пикамер, багер), 
тако да се елементи довољно уситне како би могли да се утоварају у камионе. 

Утовар и одвођење шута вршити на овлашћену депонију коју одреди Инвеститор, без обзира на 
којој удаљености се налази. 

Приликом радова на рушењу и утовару врши се поливање материјала водом како би се спречило 
дизање сувишне прашине а у складу Законoм о заштити ваздуха. 

 

4. Рушење других објеката 

 

На локацији је потребно срушити и друге објекте који се налазе 

- Пилона изнад аутомата; 
- АБ плоча кавеза за ТНГ боце, површине 20.0 m2; 

- Спољашње бетонско степениште, површине 4.0 m2; 

- Потпорних зидова; 
За пилон изнад аутомата прво се врши демонтажа опшивки, секундарних носача а на крају стуба 
пилона. Ови радови се изводе ручно и скинуте материјале одлагати на привремену градилишну 
депонију уз предходно сортирање. Након демонтаже пилона компресором се врши разбијање 
бетонских елемената. 

Кавез за ТНГ боце је монтажни лимени објекат на бетонској плочи. 

Прво се врши демонтажа кровног покривача и фасадних облога...Челичне носаче је потребно 
постепено отсецати аутогеним апаратом или брусилицом, пажљиво спуштати дизалицом и 
сортирати. Демонтажу и исецање радити од горе ка доле. Приликом радова брусилицом или 
аутогеним апаратом потребно је да у близини буде лице са спремним апаратом за гашење 
пожара. 

Разбијање темељне плоче кавеза за ТНГ, степеништа и других бетонских елемената врши се 
компресором и настали шут заједно са слојем шљунка одмах утоварити у возило и одвести на 
градску депонију. 

Настали шут заједно са слојем шљунка се одмах утоварити у возило и одвести на овлашћену 
депонију коју одреди Инвеститор, без обзира на којој удаљености се налази. 
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Приликом радова на рушењу и утовару врши се поливање материјала водом како би се спречило 
дизање сувишне прашине а у складу Законoм о заштити ваздуха.

5. Вађење челичних резервоара за течна горива (ТГ)

На локацији је укопано четири челична резервоара са једноструким плаштом за нафтне 
деривате – запремине од по 30 m3.

Након добијања уверења да су цевоводи и резервоари без експлозивних материја, приступа се 
рушењу шахтова изнад резервоара за течна горива. Ако су шахтови зидани рушење се може 
урадити ручним путем, армирано бетонске шахтове рушити машинским путем уз помоћ 
компресора или багера. На исти начин се врши и рушење стаза око резервоара.

Ископ за резервоаре извести са нагибом косине 1:1.

Откоп земље изнад резервоара се врши машински и ручно до нивоа темељне плоче. Приликом 
радова вршити широк ископ како би се спречило обрушавање земље или применити потребне 
мере за заштиту од обрушавања земље користећи талпе и друге одговарајуће заштитне 
елементе. Потребно је обезбедити прописан прилаз радника на радно место који је предвиђен 
за ове радове. Механизација која служи за ове радове укључујући и дизалице треба да буде 
прописано лоцирана како не би дошло до одрона земље. Ископана земља се делимично 
депонује на градилишту ради каснијег насипања (мања количина) док се остали део земље 
утоварује у камионе и транспортује на депонију.

Због близине пута приликом вађења резервоара потребно је поставити подграду од дрвених 
греда и дасака ради заштите јаме од обрушавања земље.

Греде b/d = 10/8 cm, се постављају на 80 cm и потребно је извршити обезбеђење и учврстити их 
у горњој и доњој зони.

Даске d=2.4 cm, се постављају једна до друге без зазора и везују се за греде.

Пројекат подграде и обезбеђења израђује извођач радова и доставља на сагласност надзорном 
органу.

Одсецање челичних обруча („обујмица“) око цистерне вршити брусилицом тако да се не оштети 
плашт резервоара.

Радник дизаличар врши везивање сајли дизалице за куке на цистерни, постепено диже цистерну 
и поставља на вучно возило. Изнад крака дизалице и цистерне не смеју бити радници, већ морају 
да одступе минимум 15 m од круга кретања. Цистерне на вучном возилу прописно поткајлати 
дрвеним клиновима и везати ланцем или сајлом за вучно возило на најмање два места.

Након вађења резервоара компресором се врши разбијање бетонских јастука и темељне 
бетонске плоче. Настали шут заједно са слојем шљунка одмах утоварити у возило и одвести на 
градску депонију. Приликом радова на рушењу и утовару врши се поливање материјала водом 
како би се спречило дизање сувишне прашине а у складу Законoм о заштити ваздуха.
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Када су сви радови на рушењу и уклањању завршени врши се насипање јаме делом земље из 
ископа и новим песком све док се јама не попуни. 

 

6. Вађење челичног резервоара за ТНГ 

 

На локацији је укопан један резервоар за ТНГ запремине од 30 m3. Након добијања уверења да 
су цевоводи и  резервоар без експлозивних материја, приступа се исецању цевовода, демонтажи 
жичане ограде заједно са темељима, рушењу претакачког моста, ископ и демонтажа укопаних 
цевовода. 

Исецање челичних кутија за везу стубова и платна ограде се ради брусилицом након чега се 
платна ограде утоварају у камионе и транспортују. Одвајање стубова од бетонских темеља се 
врши брусилицом. 

Рушење темеља самаца, темеља пумпе и претакачког моста се врши машинским путем, 
компресором и шут се заједно са тампон слојем шљунка утовара у камионе и одвози на депонију. 

Откоп земље изнад резервоара се врши машински и ручно до нивоа темељне плоче. Приликом 
радова вршити широк ископ како би се спречило обрушавање земље или применити потребне 
мере за заштиту од обрушавања земље користећи талпе и друге одговарајуће заштитне 
елементе. Обезбедити прописан прилаз радника на радно место који је предвиђен за ове 
радове. Механизација која служи за ове радове укључујући и дизалице треба да буде прописано 
лоцирана како не би дошло до одрона земље. Ископана земља се делимично депонује на 
градилишту ради каснијег насипања (мања количина) док се остали део земље утоварује у 
камионе и транспортује на депонију. 

Након ископа врши се исецање анкера брусилицом како би се резервоар ослободио и био 
спреман за вађење.Радник дизаличар врши везивање сајли дизалице за куке на цистерни, 
постепено диже цистерну и поставља на вучно возило. Изнад крака дизалице и цистерне не 
смеју бити радници, већ морају да одступе минимум 15 m од круга кретања. 

Резервоар се одлаже на унапред предвиђено место на локацији где ће се извршити санација 
изолације резервоара и испитивање самог резервоара како би се припремио за поновну уградњу 
на локацији. 

Након вађења резервоара компресором се врши разбијање темељне бетонске плоче. Настали 
шут заједно са слојем шљунка одмах утоварити у возило и одвести на градску депонију. 
Приликом радова на рушењу и утовару врши се поливање материјала водом како би се спречило 
дизање сувишне прашине а у складу Законoм о заштити ваздуха. 

Када су сви радови на рушењу и уклањању завршени врши се насипање јаме делом земље из 
ископа и новим песком све док се јама не јама не попуни. 
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7. Рушење постојећих расветних стубова 

 

Пре почетка рушења извођач је обавезан да у разводном ормару станице искључи електричну 
енергију. Затим се врши демонтажа светиљки са расветних стубова. 

Расветне стубове треба пажљиво спуштати дизалицом, утоварати на камионе и транспортовати 
на место које је предвидео Инвеститор. 

Радник дизаличар врши везивање сајли дизалице за куке на стубове расвете, постепено их диже 
и поставља на вучно возило. Изнад крака дизалице и елемената који се демонтирају не смеју 
бити радници, већ морају да одступе минимум 15 m од круга кретања дизалице. 

После демонтаже врши се разбијање темеља компресором и настали шут заједно са слојем 
шљунка одмах утоварити у возило и одвести на градску депонију. 

 

8. Рушење шахти водовода, фекалне канализације, септичке јаме, сепаратора 

 

Пре почетка радова на рушењу потребно је извршити искључење воде и блиндирање цеви. 

Пре рушења сепаратора и септичке јаме потребно их је испразнити, а затим извршити широк 
ископ. Приликом радова ако се не ради широки ископ, како би се спречило обрушавање земље 
потребно је применити потребне мере за заштиту од обрушавања земље користећи талпе и 
друге одговарајуће заштитне елементе. Потребно је обезбедити прописан прилаз радника на 
радно место који је предвиђен за ове радове. Рушење се врши машинским путем компресором 
или багером. Настали шут заједно са слојем шљунка одмах утоварити у возило и одвести на 
градску депонију. Механизација која служи за ове радове треба да буде прописано лоцирана 
како не би дошло до одрона земље. Ископана земља се делимично депонује на градилишту 
ради каснијег насипања (мања количина) док се остали део земље утоварује у камионе и 
транспортује на депонију. Када су сви радови на рушењу и уклањању завршени врши се 
насипање јаме делом земље из ископа и новим песком све док се јама не попуни. 

Пре рушења шахтова врши се широки ископ земље. Приликом радова ако се не ради широки 
ископ, како би се спречило обрушавање земље потребно је применити потребне мере за заштиту 
од обрушавања земље користећи талпе и друге одговарајуће заштитне елементе. Потребно је 
обезбедити прописан прилаз радника на радно место који је предвиђен за ове радове. Рушење 
се врши машинским путем компресором или багером. Настали шут заједно са слојем шљунка 
одмах утоварити у возило и одвести на градску депонију. Механизација која служи за ове радове 
треба да буде прописано лоцирана како не би дошло до одрона земље. Ископана земља се 
делимично депонује на градилишту ради каснијег насипања (мања количина) док се остали део 
земље утоварује у камионе и транспортује на депонију. Када су сви радови на рушењу и 
уклањању завршени врши се насипање јаме делом земље из ископа и новим песком све док се 
јама не попуни. 
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9. Рушење елемената визуелне комуникације 

 

Од елемената визуелне комуникације руше се тотем, светлећи знаци улаз/излаз, компресор и 
јарболи. 

Тотем и јарболе треба пажљиво спуштати дизалицом. Након демонтаже потребно их је 
утоварати на камионе и транспортовати на место које је предвидео Инвеститор. 

Радник дизаличар врши везивање сајли дизалице за куке, постепено их диже и поставља на 
вучно возило. Изнад крака дизалице и елемената који се демонтирају не смеју бити радници, 
већ морају да одступе минимум 15 m од круга кретања дизалице. 

После демонтаже врши се разбијање темеља компресором и настали шут заједно са слојем 
шљунка одмах утоварити у возило и одвести на градску депонију. 

 

10. Разбијање интерне саобраћајнице, паркинга за аутомобиле, острва за пумпне 
аутомате, тротоара 

 

Армирано бетонску коловозну конструкцију d=22 cm, МБ30 разбијати компресором поступно, 
поље по поље, шут одмах утоварити у камион и одвозити на градску депонију. 

Врши се рушење и острва пумпног аутомата од бетона заједно са ивичњацима и тампон слоја 
шљунка, као и каналица зауљене и атмосферске канализације. Армирано бетонску конструкцију 
разбијати компресором, а шут одмах утоварити у камион и одвозити на градску депонију. 

Предвиђено је и рушење бетонског тротоара заједно са бетонским ивичњацима, слојем мршавог 
бетона као и тампон слоја шљунка. Настали шут одмах утоварити у возило и одвести на градску 
депонију. 

 

11. Рушење бетонских канала за машинске инсталације 

 

После разбијања саобраћајнице приступити уклањању армирано бетонских нафтоводних 
канала, у којима су смештене цеви за гориво. Након добијања уверења да су цевоводи 
испражњени и без експлозивних материја, приступа се демонтажи бетонских монтажних 
поклопних плоча изнад канала. Плоче се одвајају од канала машинским путем (повезане су само 
водонепропусном масом) и помоћу дизалице се утоварају у камионе. Након тога се ручно вади 
песак из канала и утоварује у камионе како би се ослободиле машинске цеви које се секу на 
дужину од 6 m и товаре у камионе. Затим се врши разбијање зидова и дна канала компресором. 
Настали шут одмах утоварити у возило и одвести на градску депонију. Приликом радова на 
рушењу и утовару врши се поливање материјала водом како би се спречило дизање сувишне 
прашине а у складу Законoм о заштити ваздуха. 

 

12. Уклањањење подземних инсталација 
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Приликом демонтаже и монтаже електроразводног ормана о радовима обавестити 
електродистрибуцију која ће искључити електричну енергију. Радове вршити у складу са 
постојећим прописима. 

Привремена електрична опреме мора бити прописно постављена и заштићена од оштећења. 
Било какве импровизације, макар и привремене, су строго забрањене. После постављања 
привремене електричне инсталације извршити њено испитивање од стране стручних радника. 

Приликом радова потребно је применити све потребне мере заштите од пожара тј. потребно је 
демонтирати аутомате у близини, а места прикључака инсталације блиндирати и постављањем 
поклопца. Потребно је поставити и заштитне параване одговарајуће висине. 

Радове на разбијању армирано бетонских елемената који се изводе машинским путем 
(компресор, пикамер, багер) радити тако да не дође до разбијања материјала ван зоне локације. 

Одношење шута и грађевинског материјала вршиће се преко постојећег излаза са станице за 
снабдевање горивом те није потребно вршити посебну регулацију саобраћаја. 

Приликом радова на рушењу станице за снабдевање горивом посебан акценат се ставља на 
опасан отпад који сакупља и одвози уговором ангажована фирма од стране Извођача радова, а 
која поседује решење (дозволу) надлежног министарства за сакупљање, транспорт, 
складиштење (привремено збрињавање) и третман истог. Oпасан отпад се односи на чишћење 
подземних резервоара и чишћење сепаратора. Складиштење опасног отпада неће се вршити на 
локацији. 

Такође, утовар и одвођење шута врши уговором ангажована фирма на начин који је у складу са 
прописима при чему се отпад од рушења одлаже на локацији градске депоније, а издвојене и 
разврстане компоненте предају оператерима који имају одговарајућу дозволу. 

 

Начин поступања са отпадним токовима 

 

Потребно је oбезбедити одговарајући начин упраљања отпадом у току извођења радова на 
уклањању садржаја из резервоара, ископавању и вађењу резервоара, помоћних објеката, 
припадајуће опреме и инсталације, а у складу са важећим законима и прописима/правилницима. 

Приликом демонтаже надземних објеката, врши се разврставање на: 

 грађевински шут металне делове и склопове електро-каблове; 

 стакло; 

 дрво; 

 пластику. 

Овај отпад има карактеристике неопасног отпада. Свако преузимање отпада прати попуњавање 
Документа о кретању неопасног отпада у складу са одредбама Правилника. 
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Подземни резервоари и инсталација за развод горива, након чишћења, имају карактер неопасног 
отпада и преузима их предузеће са одговарајућом Дозволом за сакупљање и транспорт и/или 
складиштење и третман неопасног отпада. 

Неконтаминирана земља из ископа, може се вратити на првобитно место и врши се нивелација 
терена и довођење у првобитно стање. Евентуално контаминирану земљу преузима и одвози 
предузеће са одговарајућом Дозволом за сакупљање и транспорт и/или складиштење и третман 
опасног отпада. 

Садржај из резервоара и инсталације за развод горива након чишћења има карактер опасног 
отпада и њега одвози предузеће са одговарајућом Дозволом за сакупљање и транспорт и/или 
складиштење и третман опасног отпада. 

Правно лице које ће изводити радове на уклањању објекта, инсталација и површина постојећег 
објекта станице за снабдевање горивом моторних возила дужнo је да: 

 сачини План управљања отпадом и организује спровођење у складу са Законом о 
управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр 36/09, 88/10,14/16 и 95/18); 

 након демонтаже и уклањања резервоара за гориво и припадајуће инсталације изврши 
испитивање загађености земљишта. 

Узорковање и физичко-хемијско испитивање муљевитог талога, земље и земљишта, врши 
овлашћена и акредитована лабораторија. На основу Извештаја о испитивању насталог опасног 
и неопасног отпада према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацијама отпада ( 
„Сл гласник РС“ бр 56/10, 93/19, 39/21, попуњава се документ о кретању опасног отпада и врши 
процена количине евентуално контаминиране земље (и површина захвата) на основу које се 
врши санација и/или рекултивација земљишта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. Детаљан опис планираног комплекса ССГ 

 
Опис предвиђених радова на изградњи ССГ „Брус“: 
 

 Изградња продајног објекта према „НИС Петрол“ бренду (габаритних димензија 4,90 m х 
9,65 m, БРГП 47,29 m²);  

 Изградња надстрешнице габаритних димензија 8.00 m x 8.00 m изнад аутомата за 
истакање горива на једном саобраћајном острву; 
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 Монтажа помоћног објекта (габаритних димензија 3.00 х 3.00 х 2.60 m); 

 Уградња једног подземног четворокоморног резервоара за течна горива капацитета  60 
(30+10+10+10) m3; 

 Измештање постојећег резервоара за ТНГ капацитета  30 m3; 

 Простори за истакање и точење горива, уређаји за точење горива, компресор за ваздух; 

 Израда спољашњих машинских инсталација; 

 Израда термотехничких инсталација у продајном објекту; 

 Израда инсталација водовода и канализације, како спољне мреже тако и унутрашње 
мреже и изградња санитарног чвора и потребне опреме; 

 Израда електроинсталација јаке и слабе струје, спољне и унутрашње;  

 Радови на информатичко техничком опремању објекта и видео надзор; 

 Уградња сепаратора за одводњавање зауљених вода; 

 Саобраћајно решење са израдом новог коловозног застора, острва саобраћајнице, 
саобраћајну сигнализацију, паркинг простор, место за контејнер за смеће,...; 

 Рекламна обележја – тотем  
 

 
3.2.1. Правила грађења  

 
Грађевинска линија je удаљена 5 m од регулационе линије, а положај је преузет из графичког 
прилога ПГР-а, бр. 07-Регулација са грађевинским линијама. 
 
„Нулта кота објекат“ је висинска кота тротоара на месту приступа објекту. 
На малопродајном објекту комплекса ССГ то је тачка пресека линије терена и вертикалне осе 
објекта у равни фасадног платна, према приступној саобраћајници и поклапа се са котом ±0.00 
(котом приземља). У односу на нулту коту, тј. коту приземља дефинисане су максималне висине 
објекта и надстрешница. 
 

3.2.2. Спољно уређење  
 
Предметна локација уређена је у складу са наменом објекта и окружењем. На комплексу ССГ, 
предвиђено је заснивање травњака бусеновањем на слободним површинама у директном 
контакту са тлом на око 42 % нове површине парцеле, што је више од задатих мин 35% важећим 
ПГР-ом, а за парцелу првобитне величине од 1965 m².  
 
За одлагање комуналног отпада из планираног објекта, предвиђа се 1 контејнер запремине 1100 
литара,  габаритних димензија: 1,37x1,20x1,45 m, као и 3 канте 240 литара за сепарацију 
амбалажног отпада (лименки-МЕТ, пластике-ПЕТ, папира) и 1 канта запремине 240 литара за 



Нетхнички опис  Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта Изградња нове станице за 
снабдевање горивом  „Брус‟ са рушењем постојеће 
 

 

24 

 

опасан отпад, које ће бити постављен у посебно изграђеној ниши (боксу) у оквиру граница 
комплекса станице, уз приступну саобраћајницу. Локација посуда за одлагање комуналног 
отпада приказана је у ситуационим плановима. 
 
 

3.2.3. Архитектонско решење: 
 

Концепција и  садржај  
Архитектонско решење:  
 
 

спратност П+0 

габарит објекта 4.90 х 9.65 m 

висина објекта 3.44 m  
(надстрешница објекта и облоге фасадних  
билборда 3.74) 

светла висина продајног 
простора 

3.00 m 

светла висина сервисног 
простора 

3.00 m 

габарит надстрешнице 8.00 х 8.00 m   
висина надстрешнице 5.26 m 

висина помоћног објекта 2.58 m  
 
Објекат станице за снабдевање горивом је слободностојећи, приземни, завршне коте  венца 
на +3.44 m од коте приземља (±0.00 m), а завршне коте надстрешнице објекта и облоге фасадних 
билборда на +3.74 m од коте приземља. Правилне  је правоугаоне форме и састоји се из 
следећих просторија: продајног дела са делом за пословођу, дела за кафе, санитарног дела - 
тоалета, магацина допунског асортимана, оставе алата и прибора и електро собе. 
Продајни простор је опремљен наплатним пултом, фрижидером за пића и ретропултом са 
полицом за цигарете и полицом за пласман робе. Опрема и мобилијар су у складу са захтевима 
стандарда Инвеститора. Висина продајног дела је +3.00 m. 
Продајни простор је опремљен гондолама и полицама за пласман робе, наплатним пултом. 
Опрема и мобилијар су у складу са књигом  индустријског стандарда за НИС Петрол бренд. 
У магацину уља налазе се мале резерве (до 200 L) – сагласно чл. 24. Правилник о техничким 
нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2017, 34/2019)  фабрички – херметички, пакованог производа (1, 3 и 5 
L), тако да не постоји опасност од већег изливања истих. 
 

Материјали 
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Кров 
Кров објекта је једноводан, нагиба 1° према задњем делу објекта. Ватроотпорни термо 
префабриковани сендвич панели дебљине 120 mm, за покривање крова предвиђени су са 
херметичким затварачем. 
Трапезни, кровни префабриковани, ватроотпорни сендвич панел типа Kingspan KS1000 RW у 
„Quad Core“ технологији (или еквивалент), састављен je од пластифицираног спољног лима 
дебљине 0,5 mm и унутрашњег пластифицираног лима дебљине 0,4 mm.  
Ширина панела је 1000 mm. 
Потребно је да материјал има одговарајуће сертификате: вредности коефицијента топлотне 
проводљивости, λ=0.018 W/m2K, као и гаранцију на ватроотпорност, статику и термичку 
изолацију у трајању од 40 година. 
Обавезна је примена свих прописаних упутстава за монтажу од стране произвођача Kingspan 
или еквивалент.  
Одводњавање са објекта (предмет је одговарајућег пројекта) се врши преко сливних равни и 
олучне вертикале скривене у објекту у зиду од влагоотпорних РБИ гипс-картонских плоча. 
Олучна вертикала је изолована термо изолацијом. 
Сви спојеви хоризонталног олука са уводним лимом, опшивком и кровним покривачем се 
обезбеђују постављањем "полифлеш" трака и полиуретанским премазом или неким другим 
сличним системом (Сика...), у свему према упутству произвођача изолације, а ради спречавања 
продора воде у објекат. 
Преко кровних панела поставља се хидроизолација од синтетичке мембране на бази PVC-а, са 
језгром од стаклене неткане мрежице, UV стабилна, обложена самолепљивим филцом, дебљине 
d= 1.5 mm, тип SARNAFIL  G 410-15EL FSA, произвођача „СИКА“ или еквивалент. Мембрана се 
лепи за подлогу преко свог самолепљевог филца. Спојеви се обрађују врелим ваздухом са 
ширином вара од мин. 3 cm, преклоп 8 cm, у складу с прописаном технологијом од стране 
произвођача мембране. Мембрана поседује слој лака са горње стране што јој даје осбону 
самоперивости. Отпорност на пожар Broof (t1) < 20°, Broof (t4) EN 13501-5, отпорност на град 22 
m/2, коефијент паропропусности µ=18000 према EN 1931. Мембрана се мора по периметру 
објекта механички привремено фиксирати за подлогу преко слоја за формирање кровних равни 
од ТП плоча минералне вуне.  
Сву изолацију потребно је да изводи сертификован извођач радова и у свему према упутству 
произвођача изолације, а ради спречавања продора воде у објекат. 
Зидови 
Фасадни панели су ватроотпорни термо растерни (модуларни) префабриковани сендвич панели 
дебљине 120 mm, у „Quad Core“ технологији. Завршни, спољашњи лим је у текстури Wood 4, боје 
што приближније РАЛ 8007.  
.  
Потребно је да материјал има одговарајуће сертификате: вредности коефицијента топлотне 
проводљивости, λ=0.018 W/mK, као и гаранцију на ватроотпорност, статику и термичку изолацију 
у трајању од 25 година. 
 

Столарија:  
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Излог је од алуминијумских профила завршне обраде у сивој боји РАЛ 9004. Неопходно је да 
буду задовољени услови: за рам Uf=1,4 W/(m2K), застакљење „Solar stop“ стаклом, (максимално 
дозвољени коефицијент пролаза топлоте U=0,6 W/(m2K). Излог се ради од каљеног стакла ради 
повећања отпорности, чврстоће као и из сигурносних услова. Излог се у континуитету простире 
већим делом главне и једним делом бочне фасаде (застакљен је и угао објекта).  
У оквиру излога (улазна страна) уграђују се једнокрилна, потезна, улазна врата светле ширине 
мин 100 cm која се отварају на споља, а у делу кафеа, уграђују се трокрилна хармоника врата, 
са отварањем ка спољашњем простору. Једно крило се користи као улазна врата, у свему према 
шеми столарије. Са задње стране објекта, такође у делу кафеа,  предвиђена су четворокрилна 
хармоника врата, са отварањем ка спољашњем простору.  
Из продајног дела омогућен је приступ делу за кафе преко стаклених, аутоматских, клизних, 
једнокрилних врата у склопу стаклене преграде са фиксним крилом, у свему према графичком 
делу техничке документације. Стаклена преграда је застакљена двослојним стакло пакетом са 
аргонским пуњењем, који у периоду када су хармоника врата на кафеу отворена функционише 
као улазна врата/фасада штитећи објекат од утицаја спољашње температуре. За отварање 
врата у случају нестанка напајања, врата су повезана на дизел агрегат, али је  неопходно и да 
врата имају своју батерију, која у случају нестанка или искључења напајања струјом омогућавају 
лако ручно отварање и затварање врата. 
Батерија за отварање у случају пожара је димензија sm100 / sm222 cm. Клизна врата се отварају 
на сигнал дојаве пожара и блокирају се у отвореном положају. Клизна врата се аутоматски 
отварају у случају нестанка ел. енергије.  Са унутрашње стране врата постоји тастер за отварање 
клизних врата. 
Фолија - У зависности од локације и оријентације објекта, предвиде ће се постављање заштитне 
фолије на излоге објекта, а ради заштите производа допунског асортимана од УВ зрачења, а све 
у складу са Правилником о енергетској ефикасности објеката. 

Прозори су једнокрилни од алуминијумских профила са термопрекидом  у боји РАЛ 9004. Због 
високог парапета на прозорима предвидети специјалне – дуге ручке (сајле) за отварање на 
„вентус“. Застакљени су " Solar stop " трослојним стакло пакетом са аргонским пуњењем и 
спољним каљеним стаклом, макс. дозвољени коефицијент пролаза топлоте U =0,6 W/(m2К). За 
рам Uf =1.4W/(m²К). 
Спољашња врата се изводе са надсветлом које се отвара на „вентус“. Оквир врата је од 
алуминијумских профила у алуминијумском штоку, завршна обрада је у тону РАЛ 9004. 
Застакљивање "Solar stop" трослојним стакло пакетом са аргонским пуњењем и спољним 
каљеним стаклом. Сва стакла су учвршћена дихт-гумама и PVC лајснама. Сва спољна врата 
имају надсветло које се отвара на „вентус“. 

Унутрашња врата између продајног простора и тоалета/ канцеларије пословође са електро 
собом су ентеријерска  врата од фурнираног ХДФ-А, штокови су од МДФ-а у ширини зида, као и 
завршне лајсне. Крило је са 3 шарке са ојачањем на страни шарки, покривне лајсне штелујуће 
са лица. Кваке су челичне са PVC облогом. Завршна обрада је у боји „tikkurila n487“ РГБ 103, 96, 
87. Врата се уграђују у гипс-картонски зид.  
Преградни зидови се раде од гипскартонских једноструких и двоструких плоча, дебљине 1 или 
2x1.25 cm, са алуминијумском потконструкцијом и испуном зидова ТП плочама минералне вуне 
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д=5 cm.  
У зидове на местима качења санитарне и друге опреме потребно је поставити ојачања, у свему 
према захтевима произвођача и местима која су дефинисана у техничкој документацији. 
Подне облоге у објекту је у свим просторијама предвиђена облога од противклизне керамике, 
отпорна на деривате нафте. 
Зидови - Дисперзивна боја у сувим просторијама, керамичке глазиране плочице А класе од 
пода до плафона у влажним просторијама. 
Плафон - У свим просторијама у објекту предвиђен je спуштени плафон монолитни или у 
модуларном растеру. 
Намештај и опрема 

Продајни простор је опремљен стандардним гондолама и полицама за пласман робе и 
наплатним пултом. Висина продајног дела је +3.00 m. Комплетна опрема, зидне и подне облоге, 
плафони, графика и друго задато је Књигом графичког стандарда малопродајног концепта Drive 
Cafe. 
Поплочавање око објекта - тротоар, је од бехатон плоча, постављених у песку. Испред улаза у 
објекат предвиђена је прилазна рампа ради несметаног прилаза особа са посебним потребама, 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, а у свему према пројекту сабраћајнице и 
Правилнику. 
Конструкција малопродајног објекта 

Главни конструктивни систем формиран је од крутих челичних рамова, везача и стубова од 
кутијастих профила. Кровни везач прати нагиб крова. 

Стубови главних рамова круто су везани за темељну конструкцију. Главни рамови су фундирани 
на АБ темељима-самцима. 

Просторна стабилност конструкције објекта у подужном правцу, остварује се крутим рамовима 
укљештеним у темељну конструкцију. Овакви крути рамови формирани су од стубова главних 
оквира обострано укљештених у темељну конструкцију и ригле. 

Крутост у кровној равни остварена је кровном потконструкцијом (рожњаче), кровним спреговима 
који се раде у крајњим пољима и крутим кровним покривачем (“сeндвич“ панели са челичним 
лимовима). 

Између главних рамова, предвиђене су ригле које су ослоњене на попречне носаче.  

Темељну конструкцију чине АБ темељи самци који су повезани везним гредама b/d = 20/30 cm. 
Израђени су од бетона C25/30. 

Заједничко дејство свих темеља-самаца у случају дејства хоризонталних утицаја остварује се 
крутом АБ плочом на тлу дебљине 15 cm, фундираном на претходно изведеној подлози од 
дробљеног каменог агрегата и набијеног бетона C12/15 (дебљине 10 cm). 

Заштита челичне конструкције од корозије изводи премазом на бази епоксидне смоле и 
одабраних антикорозионих пигмената (основни + завршни премаз). Оптимална је дебљина сувог 
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слоја од 160 μм. 

Сви елементи конструкције су заштићени са унутрашње стране адекватним заштитама у складу 
са са Законом о заштити од пожара. 

Ради против пожарне заштите челичне конструкције објекта потребно је урадити против пожарни 
премаз за унутрашњу употребу. Премазом се штити компллетна челична конструкција - кровна 
конструкција (носачи кровне конструкције, рожњаче, кровни спрег против ветра), ригле у 
подужном правцу и стубови тј све осим  потконструкција која се налази у зидовима и већ је 
заштићена гипс картонским плочама. 

Потребно је извршити припрему подлоге, израду прајмера, наношење експандирајућег премаза 
потребне дебљине како би се задовољила против пожарна заштита челичне конструкције од 30 
минута и завршни премаз. Боја завршног слоја РАЛ 7016. 

Надстрешница 

Надстрешница је један од најважнијих носилаца симбола малопродајног бренда. Њена сврха је 
мултифункционална: она носи атрибуте бренда, штити купце, особље, аутомате за гориво и 
друге елементе на острвима од падавина, а такође омогућава осветљење простора у мраку.  
Надстрешница је квадратног облика, висине 5,26 m од коте приземља. Кров надстрешнице је 
двоводни, нагиба ка средини надстрешнице где се налази олучна хоризонтала. Вертикале су уз 
стубове, сакривене у облогама. Израда кровног покривача је од трапезног поцинкованог 
пластифицираног лима – боја РАЛ 9003. Oблогa са бочних страна надстрешнице треба да 
визуелно постигне изглед лагане, танке конструкције/ елемента атрактивног изгледа. Израда 
фриза надстрешнице од АЛ лима дебљине 2 mm, максималне висине 60 cm. 
 

Конструкција надстрешнице 

Размак стубова надстрешнице у подужном правцу је 5.00 m. Конзолни препуст у подужном 
правцу је 1.50 m, а у попречном правцу је 4,00 m. Најнижа тачка челичне конструкције је на + 
4.80 m од коте саобраћајнице. 
Главни статички систем чине рам са препустима који се састоји од стубова и ригле. 
За главни носач се везују попречни носачи који су повезани на крајевима подужним носачима. 
Стубови су урађени од ХЕА 280. Веза између стуба и темеља се остварује преко лежишне плоче 
дебљине 25 mm која се вари за стуб угаоним шавовима.  
Рожњаче се преко носача рожњача се ослањају на попречне носаче.  
Кровни покривач је од трапезног поцинкованог пластифицираног лима ТР 40/245 d = 0.8 mm, 
ослоњен на челичну конструкцију и везан завртњевима М4.2 са подлошкама на врху сваког 
таласа. 
У кровној равни су предвиђени кровни спрегови који се раде у крајњим пољима надстрешнице. 
По ободу надстрешнице ради се потконструкција за фриз. Потконструкција се изводи од 
кутијастих профила □ 60x60x3 који се заварују за носећу конструкцију. 
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За спуштени плафон се ради потконструкција од кутијастих профила који се везују за носећу 
конструкцију надстешнице. 
Заштита челичне конструкције од корозије изводи премазом на бази епоксидне смоле и 
одабраних антикорозионих пигмената (основни + завршни премаз). Оптимална је дебљина сувог 
слоја од 160 μм.
Темељну конструкцију чине АБ темељи самци димензија 1.60x1.60x0.4 m. Димензије АБ јастука 
су 0,6x0,6x0,87 m. 
Темељи самци су повезани везним гредама b/d = 30/30 cm.
Помоћни објекат
Помоћни самостојећи приземни објекат је монтажног типа спољних димензија 3,00 m x 3,00 m х 
2,60 m. Монтира се на бетонску подлогу. 
Простор је климатизован и служи за складиштење допунског асортимана. Објекат има улазна 
врата са преструјном решетком димензија око 400 x 200 mm са противинсект мрежом у доњој 
зони ради вентилације. На супротном зиду налази се решетка истих димензија и карактеристика 
у горњој зони зида. Конструкција је челична у склопу префабрификованог објекта. 
Префабриковани објекат је са свих страна (кров, зидови, и под), ојачан челичним рамом. Зидови 
и кров су термо панели са испуном од камене вуне, а завршна облога пода су керамичке плочице. 
Завршни лим термо панела треба да је гладак/раван због брендирања објекта.
Грађевински радови на уградњи резервоара за течна горива
Раде се на темељној плочи. Резервоари се полажу на темељну армирано бетонску плочу 
дебљине d=30 cm. Темељна армирано бетонска плоча се бетонира бетоном C25/30 у нагибу 1% 
према манлоху.
На темељној плочи су предвиђени АБ стубови, димензија 30/60cm, преко којих се изводи горња 
АБ плоча дебљине 30 cm, пошто се резервоари укопавају испод саобраћајнице. Горња АБ плоча 
и стубови су димензионисани тако да могу да приме предвиђено саобраћајно оптерећење и 
преко доње темељне плоче га пренесу на тло.
На темељној плочи постављају се бетонски јастуци – седишта на која се ослањају резервоари и 
преко анкера од пљоштег гвожђа–челичног профила, резервоари се причвршћују-везују за 
темељну плочу.
Након спуштања резервоара простор око резервоара запунити песком у слоју дебљине 20 cm
док се остатак јаме испуњава дробљеним каменим агрегатом и земљом из ископа уз набијање 
до постизања модула стишљивости од Ms=30 МPа. Насипање извести у слојевима дебљине 30 
cm уз одговарајуће збијање.
Дубина на којој се врши полагање цеви је cca 80 cm.

Грађевински радови на уградњи резервоара за ТНГ
Постојећи резервоар за ТНГ се задржава, али како би се испоштвала безбедоносна растојања 
резервоар се помера на ново место. Против пожарни зид који је уједно има и улогу потпорног 
зида се задржава и не руши се, иако више неће имати улогу против пожарног зида.
Резервоар за ТНГ се полаже на темељну армирано бетонску плочу дебљине d=25 cm. Испод 
плоче се ради слој мршавог бетона C 12/15  дебљине 10 cm и тампон слој дробњеног каменог 
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агрегата у два слоја дебљине 30 cm. Испод је потребно извршити збијање подтла до постизања 
модула стишљивости Ms=20 MPa. 
Ограда око резервоара за ТНГ је од истегнутог лима, висине 1.20 m. Истегнути лим се поставља 
између челичних кутијастих хладно обликованих профила и вари за њих. Стубови се раде од 
кутијастих хладно обликованих профила. 
По извршеном полагању резервоара врши се пуњење јаме ситним песком у слојевима од 20 cm 
са набијањем.  
Постојећи цевоводи се укидају и ради се нови развод горива. 
Инсталација развода ТНГ-а на делу испод саобраћајнице се ради у бетонском каналу, а у зеленој 
површини у земљаном рову у које ће се полагати машинске инсталације. 
По монтажи и испитивању цевовода канали се испуљавају у пуној висини ситним песком пре 
покривања поклопним плочама. Простор унутар ограде око резервоара се покрива иберлауфом 
у слоју d=10 cm. 
Потпорни зид 
 
На локацији постоје два потпорна зида. Зид ка суседној парцели се задржава док се зид унутар 
парцеле руши. 
Због издизања платоа ССГ са задње стране парцеле ка суседној парцели предвиђена је израда 
новог потпорног зида. Целом дужином новог зида предвиђена је ограда h=1,20 m пошто зид 
излази 20-30 cm изнад коте терена. На осталим странама парцеле терен се шкарпира и уклапа 
у коту постојећег терена. 
Замена слоја испод темеља потпорних зидова ради се у складу са геомеханичким елаборатом. 
Насипање терена са обе стране зида се ради земљом из ископа или са земљом која се довози 
у слојевима од 30 cm. Предвиђено је и збијање подтла као и скидања хумуса пре почетка израде 
зида. 
 

 

 

 

Рекламна обележја 

Готови елементи бренда, рекламна обележја, предвиђени Каталогом графичког стандарда (3D 
натпис на објекту „Drive Cafe“, фриз надстрешнице са просветљеним 3D натписом, као и 
самостојећи елемент фасадни билборди,  тотем и  мултифункционална канта са ознаком броја 
точећег места), се допремају и монтирају са припремом свих потребних конструктивних детаља 
и прикључака на инсталације. 
 

Тотем за истицање ценовника на ССГ је планиран у оквиру грађевинске парцеле, на заштитном 
острву, тако да не омета саобраћајну прегледност. 
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Саобраћајне површине 
 
Комплекс ССГ излази на државни пут IIА реда број 208, деоница 20805, између чвора 20803 
(Брус) и чвора 3803 (Разбојна).  
Планира се да се постојећи саобраћајни прикључци реконструишу уз задржавање стационажа. 
Постојећа ССГ функционише у једносмерном режиму саобраћаја са једним улазом и једним 
излазом на предметне државне путеве. 
У складу са горе наведеним, у наставку је представљена деоница државног пута 208 за коју је 
извршено бројање саобраћаја. 
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ПА БУС ЛТ СТ ТТ АВ Укупно

Број пута: 208 85,2

307 20801со1 Врњци - Врњачка Бања 4,3 10103 83 138 75 79 32 10511 АБС 1343
308 20801со2 Врњачка Бања - Гоч 12,5 950 15 24 18 19 15 1040 ИНТ
309 20802 Гоч - Грчак 14,4 1000 16 27 20 21 24 1109 ИНТ

20703 Грчак - Ботурићи 2,9 752 13 22 15 17 15 833 Преклоп 207
310 20803 Ботурићи - Брус (Брзеће) 10,9 714 12 19 14 15 20 795 ИНТ
311 20804 Брус (Брзеће) - Брус 0,1

312 20805 Брус - Разбојна 16,8 1564 26 41 29 23 60 1743 АБС 1203

ЛЕГЕНДА:
ПА - путнички аутомобил,

БУС - аутобус,
ЛТ - лако теретно возило,
СТ - средње теретно возило
ТТ - тешко теретно возило,
АВ - аутовоз и теретно возило са приколицом,

АБС 1055 - аутоматски бројач саобраћаја са класификацијом (10+1 категорија),
ИНТ - интерполација података,

*  - подаци преузети са бројача на суседној деоници

НАПОМЕНА: ПОДАЦИ СУ ПРЕЛИМИНАРНИ И ПОДЛОЖНИ СУ ПРОМЕНАМА НАКОН ДЕТАЉНЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

МРЕЖА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА IIА РЕДА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОСЕЧАН ГОДИШЊИ ДНЕВНИ САОБРАЋАЈ - ПГДС
У 2020. ГОДИНИ (Прелиминарни резултати)

Напомена
Ред.
број

Ознака
деонице С а о б р а ћ а ј н а    д е о н и ц а

Дужина 
деонице

(km)

П Г Д С

нема података - градска деоница
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Извор: Референтни систем мреже државних путева Републике Србије, преузет са званичног портала ЈП 
„Путеви Србије“ 

 

ССГ ће функционисати у једносмерном режиму саобраћаја са једним улазом и једним излазом. 
Интерни саобраћај планиран је тако да омогући приступ свим садржајима комплекса станице за 
снабдевање горивом. Интерни саобраћај планиран је као једносмерни, тако да омогући приступ 
свим садржајима комплекса станице за снабдевање горивом. Интерне саобраћајне површине ће 
се ситуационо и нивелационо ускладити са саобраћајним површинама на које се предметни 
простор наслања. 
  
Разделно острво, планирано је као граница јавне саобраћајне површине и комплекса ССГ и 
минималне је ширине веће од 50 cm у складу са Правилником о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова  ("Службени 
гласник РС", број 54/2017 и 34/2019). 
Осовине саобраћајница, као и сва ивична геометрија, дефинисани су у државном координатном 
систему. 
Унутар комплекса ССГ обезбеђен је једносмерни режим кретања возила. 
Све површине унутар комплекса предвиђене за кретање возила димензионисане су у складу са 
меродавним саобраћајним оптерећењем, а према планираној шеми кретања путничких и 
теретних возила. 
 
Геометрија саобраћајних површина комплекса ССГ усклађује се са геометријом постојећих 
јавних саобраћајница. 
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 Нивелационо решење саобраћајних површина проистиче из синтезе ограничења која су 
условљена нивелационим положајем постојеће саобраћајнице и самим комплексом који има 
своје захтеве у погледу нивелационог решења. 
У ситуационом плану новопројектовано решење прилагођава се функционалности простора 
саме станице за снабдевање горивом. 
 
Димензионисање флексибилне коловозне конструкције саобраћајних површина ССГ врши се 
применом националног стандарда СРПС У.Ц4.012. Коловозна конструкција на претакалишту и 
на местима за истакање горива пројектована је као крута цементно-бетонска коловозна 
конструкција, а према СРПС У.Е3.020. Површинска обрада се изводи "хеликоптеркама". 
Оивичење коловозних површина предвиђено је сивим ливеним бетонским ивичњацима 18/24 
MB40 у усправном положају са надвишењем од 12 cm. Оивичење тротоара врши се сивим 
ливеним бетонским ивичњацима 12/18 MB40 у усправном и обореном положају са надвишењима 
од 6 cm и 2 cm респективно. На местима где је то неопходно, упуштеним ивичњацима је 
обезбеђено несметано кретање особа са посебним потребама у складу са важећим 
правилницима. 
Тротоар се изводи префабрикованим бехатон коцкама дебљине 6 cm са обореним ивицама, 
димензија 10x10 cm и 10x20 cm, на претходно припремљеној постељици. 
 
Обезбеђенo је једно паркинг место за особе са редукованом мобилношћу, три стандардна 
паркинг местоа и једно паркинг место уз компресор за пнеуматике. У складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалититетом, деци и старим особама („Сл. гласник 
РС“ бр. 22/2015), члан 36, став 3, тачка 3 предвиђа се да на паркиралиштима уз бензинске пумпе, 
ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева 5% места од укупног броја места 
предвиђених за паркирање, али не мање од једног места за паркирање возила особа са 
инвалидитетом. 
 
Пешачке комуникације су пројектоване у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалититетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015). 
 
Места за смештај контејнера за евакуацију смећа су пројектована ван јавних саобраћајних 
површина. Контејнерски простор је пројектован тако да не угрожава прегледност у зони 
прикњучка на јавни пут. Пројектовано је место за контејнер, који ће бити постављен на 
асфалтираном платоу у посебно изграђеној ниши (боксу) у оквиру граница комплекса станице. 
 
Саобраћајна опрема и сигнализација 

У оквиру станице за снабдевање горивом дозвољено је једносмерно кретање у смеру супротном 
од смера кретања казаљке на сату. Обележавањем стрелица на коловозу у смеру кретања и уз 
вертикалну сигнализацију нагласиће се и дефинисати дозвољени смерови кретања. 

 
3.3. ОПИСИ ПЛАНИРАНИХ ТЕХНИЧКИХ РЕШЕЊА 
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3.3.1. Инсталације 
 
Планираном изградњом предметне ССГ предвиђају се комплетно нове инсталације водовода,  
фекалне (санитарне) и атмосферске канализације. За третман зауљане воде предвиђа се 
уградња одговарајућег сепаратора. 
Водовод 

Овим пројектом је планирана изградња санитарне водоводне мреже за снабдевање 
малопродајног објекта ССГ, као и за потребе снабдевања баштенске хидрантске мреже за 
заливање зелених и одржавање саобраћајних површина.  
За потребе снабдевања објекта водом у редовним условима предвиђа се прикључак DN 40 
Потребна количина воде износи Q=0.875 l/s. 

Пројектом хидротехничких инсталација планирана је изградња  санитарне водоводне мреже за 
снабдевање малопродајног објекта ССГ, као и за потребе снабдевања баштенске хидрантске 
мреже као и прања и одржавања саобраћајница. 

 
Опис постојећег и пројектованог стања: 
 
Објекат је сада прикључен на градску водоводну мрежу са позицијом водомерне шахте на острву 
ван  парцеле. Према подацима са терена из ЈКП Расина, прикључак на воду је на супротној 
страни пута. Договорено је да се прикључак задржи, а да се водомерни шахт помери у парцелу 
инвеститора. 

 
Пројектом и условима за ову квадратуру и тип објекта није предвиђена ни унутрашња ни 
спољашња хидрантска мрежа. 
Објекат је стандардни НИС А+ формат који поседује један мокри чвора. У продајном делу 
предвиђене су инсталације водовода и канализације за кафе апарате. 
Спољни развод водоводне мреже изведен је посебно за објекат и посебно за баштенску 
хидрантску мрежу. Предвиђена су 3 баштенска хидранта. Црево за прање и заливање ће бити 
смештено у шахту БХ2. 
За потребе очитавања утрошка воде комплекса ССГ предвиђено је постављање мерне групе, са 
савременим вишемлазним хоризонталним водомерима пречника DN20 (произвођача „ИНСА“,  
са вертикалном турбином, метролошке класе Б, за радне притиске до 16 бара (ПН16), са екстра 
сувим ЕЕЦ, антимагнетним бројчаником и фабричком припремом за евентуално прикључење 
електронике за меморисање и даљинско очитавање потрошње, као и са свим потребним 
арматурама (узводни и низводни вентил, хватач нечистоће и узводни и низводни усмеривач 
млаза) и фитинзима. Водомер DN20 мери потрошњу за санитарне потребе и потебе баштенске 
хидрантске мреже ( Q = 0,88l/s).  
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Пречници развода су усвојени према хидрауличком прорачуну. 
 

На основу броја изливних јединица, унутар малопродајног објекта, израчунат је протицај у часу 
максималне потрошње и усвојен (унутрашњи) пречник доводне цеви за санитарну мрежу Ø25 
mm. Потрошња санитарне воде, при истовременом раду свих потрошача у објекту као и рад 
једног баштенског хидранта износи 0.86 l/s.  
 
За срачунати меродавни протицај укупни пад притиска у пројектованој водоводној мрежи за 
санитарну воду, пречнике Ø32, Ø25, Ø20, на делу од прикључка на градску мрежу па до 
најудаљенијег потрошача у објекту, износи : 

∆Huk = 2.2 bar 

Према мерењима које је извршило  ЈKП „Рацина“ Пожаревац, радни притисак у градској мрежи 
на месту прикључка износи од 2.0-6.0 bara.  Анализа потрошње санитарне воде и прорачун за 
димензионисање водоводне мреже за санитарну воду је приложен у делу - НУМЕРИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН. 

Као цевни материјал за спољну водоводну мрежу (санитарну) су предвиђене водоводне ХДПЕ 
цеви и фазонски комади од полиетилена високе густине, („PE“100), за радне притиске до 10 bar, 
класа „S-8“ („SDR“-17), пречника dn25 и dn32, са спојевима који се изводе помоћу зупчастих 
спојки.  
Унутрашњи развод за санитарну воду је пројектован од трослојних „PPR“80 (полипропилен-
рандом кополимер) водоводних цеви и фитинга, класе „SDR“ 7,4 за радне притиске до 10 bar, са 
спојевима који се изводе полуфузионим чеоним заваривањем или електроварним муфовима.  
Примарни,  хоризонтални развод је кроз објекат предвиђен је у простору спуштеног плафона, а 
доводи до потрошача (вертикални развод) у оквиру зидова, између зидних облога или у поду за 
потрошаче који се повезују из пода. 
 
Да би се спречило орошавање цевовода и топлотни губитци, на свим разводима хладне воде 
који се воде слободно кроз просторе плафона, као и на свим разводима топле воде предвиђена 
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је одговарајућа термичка изолација у складу са стандардима и важећим техничким прописима 
за ову врсту инсталација.   

 
На свим унутрашњим разводима санитарне воде у објекту је предвиђен потребан број 
централних и пропусних вентила којима се обезбеђује исправно функционисање водоводне 
инсталације и уредно снабдевање свих планираних потрошача у објекту, у редовним и 
хаваријским условима. Код сваког санитарног уређаја предвиђени су одговарајући вентили за 
затварање воде код отклањања евентуалног квара.  

 
За снабдевање малопродајног објекта ССГ топлом водом, предвиђена је монтажа електричног 
бојлера 5l.   
 
За одржавање површина комплекса ССГ предвиђено је постављање два баштенских хидранта. 
Два баштенска црева дужина од по 15 m се смешта у шахт БШ 2израђен од префабрикованих 
бетонских прстенова. Горњи ел. је сужен са делом за смештај лаког ЛГ поклопца. Баштенски 
хидрант  БХ-1 и БХ-3 се на предвиђеним местима смештају у зеленој површини и то у ЛГ кућишта 
са поклопцем. За ове хидранте предвиђена је употреба хидрантских црева. 
Цеви се у разводу полажу у рову, на прописној дубини, на тампон-слој песка дебљине 10 cm и 
прекривају се истом дебљином песка.  
 

Канализација 

Предвиђено је извођење канализације по сепаратном систему и то за потребе одвођења 
санитарне (фекалне) и атмосферске канализације.  
За одвођење фекалне отпадне воде планиран je прикључак на канализациону мрежу  Ф160.  

Како у близини ССГ нема атмосферске канализације одводњавање ће се вршити у КП 1215 – 
јаз, према условима ЈКП Расина, бр. 237/22. од 27.01.2022.г., a у складу са УП-ом и другим 
документима. Све потенцијалне зауљене атмосферске воде ће пре испуштања бити третиране 
на одговарајућем сепаратору нафтних деривата. Излив у јаз  ће бити Ф200. 
 

Санитарна (фекална) канализација  
 

Планирано је извођење канализације по општем систему и то за потребе одвођења санитарне 
(фекалне) и атмосферске канализације.  
Опис постојећег и пројектованог стања: 
Објекат је сада прикључен на градску канализациону мрежу. У постојећем објекту постоји само 
један мокри чвор. На основу добијених услова ЈКП „РАСИНА“ предвиђено је да се прикључење 
изведе у постојећи шахт фекалне канализације на парцели 1215.При извођења радова обавезно 
усагласити детаље прикљушка са надлежном службом ЈКП „Расина“. 
Комплетна фекална канализациона мрежа изводи се од одговарајућих пластичних  ПВЦ цеви 
датих у одговарајућем правцу и нагибу, тако да се обезбеди прихватање санитарних отпадних 
вода из свих планираних саниталедрних уређаја у објекту и њихова ефикасна евакуација.   
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За контролу рада мреже и евентуалну интервенцију предвиђени су одговарајући ревизиони 
отвори. Све санитарије су спојене са канализацијом преко сифонских прелива или сливника, 
како то захтевају санитарни услови. За вентилисање санитарне мреже предвиђено је 
постављање две вентилациона вертикала Ø110. Ради контроле и редовног одржавања, на 
примарним унутрашњим разводима санитарне канализације, предвиђен je одговарајући број 
ревизионих фазонских комада. 
Санитарни уређаји и опрема су стандардни, класе А, према усвојеном каталошком 
индустријском стандарду НИС ад Нови Сад. 
Унутрашњи развод санитарне канализације је пројектован од трослојних ПП-ХТ 
(полипропиленских) канализационих цеви и фазонских комада за кућне инсталације, од 
материјала и у димензијама у складу са одредбама ЕН 1451 стандарда, са спојем на наглавак 
са интегрисаним гуменим прстеном, дужине од 0.25 до 3.0 m. 
Као цевни материјал за спољне деонице санитарне канализације су усвојене ПВЦ 
канализационе цеви и фазонски комади пречника Ø160 и Ø200, класе оптерећења СН8, (СДР34) 
са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, дужине 1, 2, 3, 5 и 6 m, које 
су произведене од материјала и у димензијама у складу са ЕУ нормама ЕН 1401-1, ЕН 13476, 
ЕН 476, ЕН ИСО 9967 и ЕН 9969. Цеви се полажу у рову на тампон слоју песка дебљине 10 cm 
и прекривају истом дебљином песка.  
 
Атмосферска и технолошка  канализација  
 
Пројектом је предвиђено одвођење атмосферске и технолошке канализације, пројектован је 
цевовод за меродавну двадесетоминутну кишу, повратног периода 2 године према статистичким 
податцима из Годишњака РХМЗ за најближу станицу ГМС Крушевац, очитан је интензитет од 
117,50 l/s/ha. Атмосферска вода са објекта и надстешице се води до пумпне станице за 
препумпавање атмосферске канализације. 
 Вода са манипулативних површина и паркинга прикупља се системом решетки и одводи до 
сепаратора - капацитета 10 l/s са интегрисаним таложником од 2000 l, у свему према СРПС и ЕУ 
норми ЕН124. Ефикасност пречишћавања сепаратора: класа I (лаких нафтних деривата у 
излазној води ≤ 5mg/l).  После сепаратора је предвиђен шахт са ултразвучним мерачем протока. 
После мерача протока превиђено је да се водаодведе до до пумпне станице за препумпавање 
атмосферске канализације. 
Пумпна станица је KESSEL Aqualift F XL 1500-S3 Duo са две пумпе и ормаром управљања. 
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Предвиђено је да се из пумпне станице ток смири у ревизионом окну. Предвиђена је бетонска 
изливна грађевина која се налази у косини. Вода се из изливне грађевине излива у јаз на КП 
1215. 

Као цевни материјал за спољну атмосферску канализацију су усвојене „PVC“ канализационе 
цеви и фазонски комади пречника  Ø160 и Ø200 класе оптерећења „SN“8, („SDR“34) са спојем 
на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, дужине 1, 2, 3, 5 и 6 м, које су 
произведене од материјала и у димензијама у складу са ЕУ нормама ЕН 1401-1, ЕН 13476, ЕН 
476, ЕН ИСО 9967 и ЕН 9969. 

На свим хоризонталним и вертикалним преломима спољне атмосферске канализације су 
предвиђени АБ ревизиони силази унутрашњег пречника Ø1000 mm од префабрикованих 
бетонских прстенова и завршних конуса са пењалицама. 

 
3.3.1.1. Праћење нивоа и квалитета подземних вода 

 
Пројектом је предвиђено постављање 2 пиезометра за праћење нивоа и квалитета подземних 
вода. 
На локацијама нових оскултационих тачака избушиће се бушотина Ø146 mm и у њу уградити 
пијезометарска цев Ø2". Бушење се изводи спиралом и бућкањем, без употребе исплаке, до 
дубине 11 m. 

Укупна дужина пијезометарске конструкције износи 10 m : 
 
- пуна цев у дужини од 4 m,  
 

- филтарски део у дужини од 5 m, 
 

- таложник, пуна цев у дужини од 1 m. 
 
Након постављања пијезометарске конструкције у бушотину се до дубине од 5 m уграђује 
шљунчани гранулат Ø 1-3 mm. 

Глинени тампон се поставља на дубини од 3 m до 0,6 m. 

-  Пијезометар ће се заштитити: 

1. изградњом бетонског осигурања пијезометарске цеви на површини. У равни терена се изводи 
осигурање пијезометарске цеви бетонским блоком МБ 20, димензија  30 x 30 x 30 cm.  

2. постављањем око пијезометарске цеви пречника Ø2” шире цеви од ПВЦ-а пречника Ø250 mm. 
Дужина постављене ПВЦ цеви је 120 cm, од чега је 60 cm цеви испод површине терена, а 60 
cm изнад површине терена, 

3. простор између пијезометарске цеви и унутрашњег пречника ПВЦ цеви се бетонира. 
4. На врху пијезометарске цеви  се монтира пијезометарска капа са механизмом за 

закључавање. 

Након завршетка свих активности везаних за бушење структурно-пијезометарских бшотина 
терен се доводи у првобитно стање. 
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САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР  
Сви пројектовани санитарни уређаји, арматуре и галантерија су I класе, беле боје и стране 
производње, прилагођени су усвојеном систему суве градње и средњег су ценовног разреда, а 
њихов тип је у складу са захтевима Инвеститора и Пројектанта ентеријера. 

 
3.3.2. Машинске инсталације 

 
На станици за снабдевање возила моторним горивима (ССГ) предвиђају се два  система, систем 
за издавање течних горива и систем за издавање ТНГ-а. 
Систем за течна горива састојаће се од: једног четворокоморног резервоара капацитета 
60(30+10+10+10) m3, цевне инсталације за развод горива, индиректног претакања, одушивања 
и поврата бензинских испарења и аутомата за точење горива.  
Систем за ТНГ састојаће се од: постојећег подземног резервоара запремине 30 m3 који се 
премешта на нову позицију у оквиру парцеле ССГ, пумпне станице, претакалишта и аутомата за 
точење. 
Предвиђа се уградња једног острвског, комбинованог аутомата за точење течних горива и ТНГ-
а и једног тротоарског, мултиплекс аутомата са брзим пиштољем за точење течних, дизел 
горива. 
Резервоар за течна горива и цевни развод од резервоара ка аутоматима предвиђени су са 
дуплим плаштом и биће опремљени системом за индикацију цурења. Примениће се затворени 
технолошки систем за издавање течних горива. Испарења настала приликом пуњења 
складишних резервоара враћаће се назад у аутоцистерну. Приликом точења горива у 
резервоаре у аутомобилима настала бензинска испарења ће се враћати назад у подземни 
складишни резервоар. 
 
 

3.3.2.1. Инсталација система за праћење и обраду издавања горива 
 
Систем се састоји из централне јединице која се смешта у неугроженом простору – продајни 
објекат. На њу се повезује рачунарска јединице агрегата за издавање горива. Централна 
јединица се повезује са регистар касом и периферијама (монитор, штампач, POS i BOS 
рачунари) локалним везама које нису предмет пројекта. 
Унутрашњост пумпног аутомата је зона опасности 1, па је стандардом SRPS EN 60079-11 
предвиђена употреба самосигурних електричних уређаја категорије Exib. 
Инсталација спољних информационих каблова се полаже у кабловску канализацију кроз 
посебне цеви које немају енергетске каблове. 
Од централне јединице до истакачког агрегата као и до тотема полажу се ширмовани каблови 
типа LIYCYÖ, за пренос информационих података. 
 
 
 

3.3.2.2. Инсталација система за мерење нивоа горива 
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Овим системом се мери ниво горива, температура, густина и ниво воде у резервоару. Систем се 
састоји од главне конзоле тип TLS 450 произвођача „GILBARCO-VEEDER ROOT COMPANY“, 
USA или сличне која се монтира у неугроженом простору – електро соба, и сонди за мерење које 
се уграђују у шахтама резервоара (зона опасности 0). Стандардом SRPS EN 60079-11. за зону 
опасности 0 допушта се употреба самосигурних електричних уређаја категорије Exia. Сонде за 
мерење нивоа, конзола и припадајућа инсталација за њихово повезивање чине компатибилну 
целину која обезбеђује заштиту самосигурност  категорије Exia. 
Прорачуном је показано да су параметри кабла за везу између сонди и конзоле за наведени 
систем у дозвољеним границама. 
Инсталација спољних каблова се полаже у кабловску канализацију кроз посебне цеви које немају 
енергетске каблове. 
Од TLS 450 до шахтова резервоара постављају се ширмовани каблови типа LIYCYÖ. 
Самосигурна инсталација је пројектована као изоловна од уземљивача бензинске станице. 
Напајање сонди је преко галвански изолованог трансформатора и преко сигурносне баријере (у 
придруженом уређају TLS 450).  
Приликом монтаже наведених уређаја неопходно је придржавати се упуства испоручиоца 
опреме, атестне документације као и овог техичког описа, техничких услова из пројекта и 
графичке документације. 
 

3.3.2.3. Инсталација за ТНГ 
 

Машински пројекат инсталације за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом –ТНГ, 
урађен је у свему према приложеној ситуацији и одобрењу надлежних органа, којима се 
дефинише положај аутомата за издавање горива, складишног резервоара и претакалишта. 
Пројекат је урађен према  Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и 
експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", број 54/2017, 34/2019 
и 92/2021), Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Сл. 
гласник РС", број 77/2021) и другим важећим прописима, нормама и стандардима за инсталације 
ове врсте. 

 
Пројектом је предвиђено задржавање комплетне постојеће опреме система за ТНГ, с тим што 
ће се извршити њена дислокација на нову позицију према пројекту и израдити потпуно нови 
цевоводи. Пре поновне монтаже, потребно је испитати исправност свих елемената инсталације, 
очистити хватаче прљавштине, баждарити све сигурносне вентиле и очистити резервоар од 
наслага талога. Потребно је извршити ванредно периодично испитивање опреме у Ex изведби. 
Уколико се испитивањима покаже да је део демонтиране опреме неисправан, у договору са 
инвеститором ће се одлучити да ли ће се опрема сервисирати или ће се набавити нова, што ће 
бити предмет накнадних радова. 

 
Постројење је лоцирано тако да су обезбеђена минимална сигурносна растојања од суседних 
објеката који нису у саставу станице, ради безбедности у случају хаварије. 

 
Инсталација за ТНГ-а на станици за снабдевање горивом, састоји се од следећих сегмената: 
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1. Резервоара 
2. Пумпне станице 
3. Претакалишта 
4. Аутомата за издавање 
 
 
Р Е З Е Р В О А Р 
 

За складиштење ТНГ-а предвиђен је постојећи подземни резервоар  запремине  V = 30 m  који 
се измешта на позицију предвиђену пројектом. Припадајуће сигурносне вентиле потребно је 
баждарити пре поновне монтаже. 

 
Пројектом је предвиђено да се на резервоар додатно постави трансмитер притиска парне фазе 
који је преко Т-комада повезан на исти прикључак на који је монтиран и манометар за мерење 
притиска парне фазе. Трансмитер притиска је повезан са дисплејом који је измештен у 
канцеларију пословође. Дисплеј поседује следеће улазе/излазе:  1 x универзални / 1 x аналогни 
+ 2 релеја. 
Након ископавања резервоара (ископ, премештање и поновно постављање резервоара на 
унапред припремљену темељну плочу, што је део пројекта грађевинских конструкција)  потребно 
је проверити стање изолације и извршити санацију у случају потребе. Резервоар се поставља 
подземно у ископану јаму и везује анкер вијцима на припремљену, армирано-бетонску плочу. 
Јама се испуњава опраним, набијеним, сувим песком и прекрива завршним слојем крупног 
шљунка. На тај начин се омогућава лакши ископ и преглед резервоара, према предвиђеном року 
из техничких прописа. Сви поменути детаљи око постављања резервоара, предмет су посебног 
грађевинског пројекта.  
Узорна плоча се укопава 1-2 m поред резервоара, на дубини од 2 m, а место обележава 
стубићем са натписном таблом, приликом затрпавања резервоара. Ископану контролну плочицу 
потребно је закопати са стране резервоара супротно од пумпе. 
Рокове за преглед и испитивање опреме под притиском одређује именовано тело, на основу 
Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе ("Сл.гласник РС" 
бр.114/2021). Пре пуштања у погон, а након уградње, резервоар и цевовод се морају прегледати 
и проверити на унутрашњи испитни притисак од 25 бара, од стране именованог тела. 
 

 
П У М П Н А   С Т А Н И Ц А 
 

Пумна станица-агрегат састоји се од постојеће пумпе протока Q=100 l/min, пратеће арматуре, 
аутоматике и електро мотора који се сви скупа измештају на нову позицију. Пумпа се поставља 
комплет са електро мотором на заједничком, челичном постољу, које је причвршћено за 
бетонски темељ. 

 
Пумпом се течна фаза ТНГ-а из подземног резервоара усисава кроз ножни вентил, филтрира у 
хватачу нечистоће и преко издвајача гасова шаље према аутомату за истакање. Приликом 
усисавања течне фазе долази до парцијалног испаравања у усисном цевоводу, тако да на усису 
пумпе долази мешавина течности и паре. Пара се услед притиска унутар пумпе поново 
кондензује, тако де се на потисној страни избацује течни гас без мехурића. 
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Пре првог укључења, пумпа се обавезно пуни течном фазом, тако што се на усисној страни пуме 
врши одушивање у атмосферу, а тако и пуњење цевовода течном фазом, на бази разлике 
притисака. Ради праћења и контроле притиска на усисним и потисним прикључцима постављени 
су манометри. 
У склопу усисно-потисног кола пумпе, предвиђен је регулатор макс./мин. нивоа у 
противексплозивној заштити, који одржава сталан ниво течне фазе ТНГ-а у случају када нема 
претакања, односно спречава опадање њеног нивоа испод доње границе, а тиме и појаву парне 
фазе у усисном цевоводу и колу пумпе, као и појаву рада пумпе “на суво”. 
Да би се обезбедио сигуран рад пумпе при претакању, предвиђен је одвајач гаса (парне фазе) 
са неповратним, преструјним вентилом и бајпас, диференцијалним вентилом са мембраном, на 
потисној страни, који су саставни део пумпне станице. Одвајач гаса је цевоводом за 
изједначавање притиска у који је уграђена бленда спојен повратним водом са парном фазом 
резервоара (повратни вод). Цевоводом за изједначавање притиска се издвојени гас са потисне 
стране пумпе, пребацује у резервоар, путем диференцијалног "by-pass" вентила са опругом, који 
се отвара на диференцијалном притиску од 3 до 4 bar. Бајпас-диференцијалним вентилом са 
мембраном се регулише притисак течне фазе, односно елиминише појава мехурића паре у 
течној фази, одржавајући разлику у притиску између усисног и потисног цевовода течне фазе до 
8 bar. 
За правилан рад пумпе отпори у усисном цевоводу морају бити што је могуће мањи. Испред 
улаза у пумпу струјање не сме да се омета кривином, филтером, засуном или променом 
попречног пресека. Испред усисног прикључка обавезно се поставља стабилизациони вод, који 
одговара дужини од минимум 10 пречника усиса пумпе (препорука произвођача), што је 
пројектом и предвиђено. 
Пумпна станица је смештена на бетонском темељу поред резервоара, а због безбедности исти 
су ограђени жичаном оградом. Спојница и вратило пумпе и електромотора морају бити 
заштићени од могућности случајног додира, заштитним оклопом. 

 
 
П Р Е Т А К А Л И Ш Т Е 
 

Предвиђено је да се допрема ТНГ-а на станици врши аутоцистернама, а испорука на издвојеном 
претакалишту, помоћу центрифугалне пумпе на возилу. Предвиђено је да се искористи 
постојеће претакалиште које се измешта на нову позицију. Претакалиште је предвиђено са 
трајно постављеним прикључцима и пратећом арматуром за проток од 200 l/min. Прикључак за 
течну фазу је DN50, а за парну DN25 и сваки понаособ је снабдевен слепом, заштитном 
прирубницом. Прикључак за течну фазу је снабдевен лоптастом славином, хватачаем 
нечистоћа, противломним вентилом, индикатором протока, вентилом сигурности, одзрачним 
вентилом и манометром. Прикључак за парну фазу је снабдевен лоптастом славином, 
потивломним вентилом, вентилом сигурности, одзрачним вентилом и манометром. 

 
  
А У Т О М А Т    З А   И С Т А К А Њ Е 
 

Предвиђен је комбиновани аутомат за истакање ТГ и ТНГ са две утакачке славине-пиштоља за 
ТНГ, маx. протока 2x50 l/min, са два електронска дисплеја, који показују јединичну цену, 
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испоручену количину и укупан износ у динарима. Електронски дисплеји поседују аутоматски, 
температурски компензатор за преачунавање запремине ТНГ-а на референтној температури од 
15 C. Компензатор је врло значајан елемент, пошто коефицијент топлотног ширења ТНГ-а 
износи око 0,3% по  C. 
Из пумпне станице течна фаза ТНГ-а се шаље у аутомат за издавање, где преко финог филтера 
(од 10.000 окаца по cm ) долази у издвајач гаса, када се одвајају мехурићи гаса и паре. ТНГ у 
гасној фази, одвојен од течне фазе у издвајачу гасова иде натраг у подземни резервоар, кроз 
цевовод гасне фазе. Даље из издвајача гасова, течна фаза ТНГ-а долази до волуметра, помоћу 
кога се мери запремина издатог горива, а затим до диференцијалног вентила, који одржава 
притисак течне фазе изнад притиска испаривања, како би се спречила појава мехурића гаса. 
Често се диференцијалном вентилу придодаје и функција противломног вентила, што је овде 
случај, тако да се вентил при прекорачењу одређених вредности протока аутоматски затвара и 
спречава неконтролисано истакање. Из диференцијалног вентила, преко индикатора протока, 
спојнице за брзу демонтажу црева и спојнице са потезним, противломним вентилом за 
аутоматско одвајање црева, када је сила затезања већа од дозвољене, течна фаза ТНГ-а 
протиче кроз еластично црево и утакачки пиштољ са брзораставном спојницом у резервоар 
аутомобила. 

 
Аутомат поседује све потребне елементе за контролу и безбедност испоруке ТНГ-а. Најважнији 
елемент је вентил сигурности, који је подешен да се отвори при појави притиска у аутомату 
већем од 25 bar. 
 

Ц Е В О В О Д 
 

Цевовод за течну фазу и парну фазу ТНГ-а у оквиру пумпне станице је вођен надземно и ограђен 
је жичаном оградом. Цевовод од пумпне станице до аутомата за издавање, као и од 
претакалишта до резервоара, вођен је подземно, у зеленом појасу, или делом испод 
саобраћајнице у армирано-бетонским каналима, напуњеним ситним, сувим песком. Након 
извршене монтаже, а пре затрпавања цевовода, мора се извршити радиографско снимање свих 
заварених спојева, као и хидростатичка провера на чврстоћу и непропусност.  

 
Надземни цевовод се премазује у два слоја, заштитном бојом на бази цинковог праха и бојом на 
бази каучука, као и завршним премазом-лак бојом, жутом за гасну фазу и зеленом за течну фазу. 
Цеви за одушивање треба обојити црвеном бојом. Подземни цевовод се премазује у два слоја, 
заштитном бојом на бази цинковог праха и бојом на бази каучука, а затим изолује кондор траком, 
натопљеном антихидрираном масом. Квалитет хидроизолације се испитује на пробојност 
електричном струјом напона од 15.000 V.Пре пуњења цевовода  
ТНГ-ом мора се извршити његово чишћење и продувавање инертним гасом. 

 
Предвиђено је да се на цевоводу између свака две запорна елемента инсталирају вентили 
сигурности од прекорачења притиска, који су подешени да отварају на притисак од 16,7 bar. 
Постојеће сигурносне вентиле потребно је баждарити пре поновне монтаже. 

 
 

3.3.2.4. Резервоарски простор за течна горива 
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Складишни простор се састоји од уграђених челичних, лежећих, резервоара са ДУПЛИМ 
ПЛАШТОМ према "SRPS EN 12285-2:2009" (димензија према "SRPS M.Z3.014"). 
 Резервоари  су  намењени  за  ускладиштење  запаљивих  течности  I  и  II  групе  запаљивости. 
Уграђен је систем за индикацију у случају цурења горива које обезбеђује да у случају оштећења 
резервоара постоји индикација преко система. У случају активирања система извршиће се 
прекид рада на ССГ и обавестити службу за одржавање малопродајних објеката. У случају 
цурења горива обавестиће се надлежна инспекција и предузети одговарајуће мере. 
Резервоарски складишни простор састоји се од подземног четворокоморног  челичног 
резервоара, израђеног према "SRPS EN 12285-1:2009" (димензија према "SRPS M.Z3.014"), 
запремине 60(30+10+10+10) m3, предвиђеног за складиштење следећих врста горива: 
 
 
Р1 – резервоар запремине 30 m3 за евро дизел - ED  
Р2 – резервоар запремине 10 m3 за брендирани евро дизел - GDIZEL  
Р3 – резервоар запремине 10 m3 за брендирани безоловни бензин - GDRIVE100 
Р4 – резервоар запремине 10 m3 за  евро безоловни бензин - BMB95 
 
Укупна количина течних горива који се складишти је 60 m3. 
 
Услед потребе за заштитом подземних вода и животне средине, одабран je резервоар са дуплим 
плаштом који је опремљен системом за контролу дуплог плашта резервоара, а како би се 
избегла могућност процуривања горива у околину у случају евентуалног оштећења главног 
плашта током експлоатације. 
Систем за индикацију пропустљивости резервоара састоји се од електронске централе, 
смештене у објекту, са мини компресором, колекторима и славиницама за ваздух, под притиском 
од 0,2 bar на коју је повезан резервоар путем пластичних полиамидних црева ø10/6x2 mm и 
прикључака на плашту резервоара. Од резервоара до централе воде се два вода. Црева су 
савитљива и отпорна на нафтне деривате, а воде се подземно, кроз заштитне пластичне цеви 
за електро каблове (заштитне цеви су део пројекта електроенергетских инсталација). Уколико 
дође до оштећења зида резервоара, долази до пада притиска у контролном цевводу када се 
укључује сигнална лампица и звучни аларм на централи, што је знак да треба испитати 
резервоар и отклонити евентуални квар. 
За контролу међуплаштног простора цевовода за развод горива користи се посебна електронска 
централа, са мини компресором и одговарајућим колектором и славиницама за цевовод, чији је 
радни притисак 2,5 бара. Централа је путем поиламидних црева ø6/4x1mm повезана са 
цевоводима. Од краја сваког цевовода у шахти резервоара до централе води се по једно 
полиамидно црево. Ова црева се воде истом трасом, кроз исту заштитну цев, као и црева за 
детекцију цурења резервоара. 
Резервоар у потпуности задовољава одредбе Правилника о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова. 
("Службени гласник РС", број 54/2017, 34/2019 и 92/2021). Хидроизолација мора бити изведена 
тако да не пропушта воду, не напада челик и мора бити отпорна према штетном утицају земље. 
При транспорту, утовару, истовару и уградњи резервоара, мора се строго водити рачуна да не 
дође до механичких оштећења. Резервоар се приликом уградње мора прекрити слојем земље, 
дебљине најмање 60 cm. Пре затрпавања земљом, резервоар се мора обложити слојем 
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набијеног, сувог песка, дебљине мин.15 cm. Уграђени резервоари и цевоводи морају бити 
уземљени поцинкованом траком, ради елиминисања појаве статичког електрицитета. 
Сваки резервоар се након укопавања мора испитати на непропусност хладним хидрауличким 
притиском од 2 бара у трајању од 2 часа, односно међуплаштни простор резервоара ваздухом 
под притиском од 0,2 бара. Уколико су у атестно-техничкој документацији резервоара наведени 
други притисци и поступци испитивања потребно је поступити према истим. О извршеним 
испитивањима морају се сачинити одговарајући записници. 
Приступно окно на резервоару у саобраћајници израђено је од "PVC"-а дебљине 4-5 mm и 
садржи две, вертикално постављене коморе. Окно се састоји из три дела, доњег, горњег са 
"PVC" поклопцем и клизног споја на врху. На отвору окна – шахта, изнад "PVC" поклопца, 
поставља се ливени, заштитни поклопац, који се може закључати. Окно је обезбеђено од 
сакупљања атмосферских падавина дихтовањем свих спојева. Поклопац шахта резервоара се 
поставља у метални, дихтујући рам, који се анкерише у армирано бетонско окно, ширине 50 cm 
од габарита рама, мин. дебљине 20 cm у коловозу и не сме преносити притисак на "PVC" шахт. 
То се постиже клизним спојем горњег дела "PVC" шахта и заштитног, ливеног поклопца са 
рамом. Са унутрашње стране поклопца мора словима бити назначена врста горива која се ту 
складишти. Утакачки шахт за индиректно пуњење такође треба да је означен у складу са горивом 
које се пуни у одговарајући резервоар. Поклопац шахте за индиректно утакање треба израдити 
од алуминијумског ребрастог лима и угаоних алуминијумскихи и челичних профила, на начин да 
не може доћи до стварања варнице приликом затварања или случајног пада поклопца. 
Сви резервоари (коморе) су снабдевени одушним прикључцима који су преко једноплашних 
цевовода од полиетилена DN50 (ø2") повезани са вентилом за изједначавање притиска - одушни 
"АТ" вентил. Исти се поставља на врху вертикалне, одушне, челичне цеви, на висини 2,5 m изнад 
коте терена. На њој је изведен и прикључак за поврат пара горива који се користи приликом 
пражњења аутоцистерне. Блок са вертикалним одушним цевима и прикључцима за поврат пара 
поставља се у близини шакта за индиректно утакање како би се омогућило једноставно 
повезивање цистерне у току истакања горива.  
Како се ради о ускладиштењу и претакању запаљивих течности I и II групе запаљивости, станица 
и резервоарски простор су снабдевени свом потребном опремом и арматуром према 
Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", број 54/2017, 34/2019 и 92/2021) и 
Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и 
објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих 
течности ("Сл. Гласник РС", бр. 114/2017). 

 
 

3.3.2.5. Систем  за  претакање  и  мерење 
 

Предвиђено је да се допремање горива на ССГ врши ауто-цистернама. Ауто-цистерне 
треба да буду снабдевене свим потребним уређајима и прикључцима за функционисање 
"затвореног технолошког система", тј. за циркулацију испарења горива из складишног 
резервоарског простора у простор резервоара ауто-цистерне. 

 Повезивањем прикључка за циркулацију гасова на ауто-цистерни и прикључка на 
вертикалним одушним цевима резервоара,  путем сувих, брзораставних, цевних спојки 
(одговарајућих адаптера и куплера) и флексибилног гуменог црева DN50 (ø2"), омогућена је 
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циркулација запаљивих гасова из складишних резервоара у резервоар (комору) ауто-
цистерне, приликом претакања-гасна фаза. Из ауто цистерне путем флексибилног гуменог 
црева DN80 (ø3") са одговарајућим брзораставним цевним прикључцима и цевног наставка 
на прикључку у утакачком шахту за пуњење резервоара (суве спојке), гориво се претаче 
природним падом у подземни резервоар-течна фаза. Пре почетка претакања оба  
флексибилна црева (за течну фазу и гасну фазу) морају бити чврсто спојена на поменутим 
прикључцима у утакачком шахту и на ауто-цистерни. 
"Затворен технолошки систем" при претакању горива онемогућује простирање запаљивих 
гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање горива, а чиме 
се знатно умањују и елиминишу зоне опасности од избијања пожара. Због тога се од 
надлежног органа (МУП-Управа противпожарне полиције) може тражити посебно одобрење 
за могућност истовременог издавања горива преко аутомата, купцима на ССГ, као и пуњење 
складишних резервоара горивом из ауто-цистерне (код допреме горива). У том случају 
испоручилац горива, тј. превозник мора поседовати ауто-цистерне са прикључцима и 
уређајима предвиђеним и одобреним за рад у затвореном технолошком систему. 
На "затворен технолошки систем" са циркулацијом гасова су примењени важећи "ASA", 
односно "DIN" стандарди и прописи, којима је  обезбеђен сигуран рад постројења, као и 
максимална заштита животне средине од могућег загађења. Они се примењују у земљама ЕУ 
и САД. Такође, коришћена су и техничка упутства произвођача уређаја и опреме за ССГ 
("Dresser-Wayne"- Švedska; "Scheidt-Bachman"- GmbH, Monchengladbach; "Alfons Haar"- GmbH, 
Hamburg; "OPW”-USA, Dover  итд.) 
Мерење висине стуба течности (горива) у резервоару врши се помоћу електромагнетне мерне 
сонде, изведене у противексплозивној "Еx" заштити. Глава сонде се поставља на поклопцу 
грла у шахту резервоара. Мерни део сонде је зароњен до дна резервоара и опремљен је 
пловцима за детекцију горива и воде. Мерне сонде са свих резервоара су повезане на 
заједничку електронску централу, која даје извештај о тренутној количини и температури 
горива, као и о присуству воде за сваки резервоар посебно. Електро инсталација за мерне 
сонде и детаљи уградње и функционисања система за електронско мерење дати су у 
посебном електро-пројекту. 
Остављен је и прикључак за могуће механичко мерење висине стуба течности, помоћу 
баждарене мерне летве (баждарске шипке), тј. за спуштање исте кроз мерну цев DN50 (2"). 
Количина горива се тада одређује помоћу параметра измерене висине стуба течности, 
односно очитава се из баждарске таблице, издате од стране именованог тела. 
 
 
 
 

3.3.2.6. Систем  за  развод  горива,  поврат  гасова  и  арматура на  поклопцу  
резервоара 

 
Пројекат обухвата израду и монтажу машинских инсталација и пратеће опреме у складу са 
важећим прописима, СРПС и ЕУ стандардима, а предвиђа снабдевање свих врста возила 
горивом, на савремен и економичан начин, помоћу претходно наведене опреме. Пројектом је 
предвиђен најквалитетнији, хемијски обезбеђен материјал за уградњу, отпоран на нафтне 
деривате. Испоручилац материјала и опреме је дужан да Инвеститору достави атесте за сав 
уграђени материјал и опрему, верификоване од одговарајуће стручне установе у смислу 
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чланова Закона о безбедности и здрављу на раду. Сав рад се мора обавити на високо стручној 
и квалитетној основи. 
Систем за развод горива који повезује резервоарски простор са аутоматима за издавање 
горива, израђен је од полиетиленског цевовода DN50 (2"), са двоструким зидовима. Цеви се 
спајају полиетиленским спојницама и фитингом са изведеним крајевима утопљених 
електрода, тако што се повезују на уређај, помоћу кога се међусобно стапају. На исти начин 
се монтира и једноструки полиетиленски цевовод за поврат бензинских пара-гасова од 
пумпних аутомата, који на колекторском принципу цевоводом DN32 (ø5/4)", повезује све 
пумпне аутомате за издавање горива, са прикључком на грлу једног од резервоара за 
складиштење бензина (ниже октанске вредности), према диспозицији из пројекта. Цевоводи 
за индиректно пуњење резервоара од аутопретакалишта, као и циркулацију гасова до 
резервоара, израђени су од полиетиленских једноструких цеви DN80 (ø3"), односно DN50 
(ø2"). Ове цеви се такође спајају полиетиленским фитингом, међусобним стапањем. Сви 
поменути полиетиленски цевоводи и њихови спојеви омогућују електростатичку 
проводљивост, како би се на крајевима могли уземљити. Нагиб цевоводног система за 
цевоводе износи: за усисни и поврат гасова од аутомата мин.0,5% (препорука 1% где год је 
могуће), за ваздушење, индиректно пуњење и циркулацију гасова од аутопретакалишта мин. 
0,5% (препорука од 1% до 3% где је могуће), све према прикључцима на резервоару. Сви 
цевоводи се полажу у трасираном земљаном рову са потребним падом, чије је дно насуто 
слојем ситног песка дебљине мин. 15 cm. Простор изнад цеви се такође насипа слојем ситног 
песка дебљине 15 cm. Размак између цевовода мора износити мин. 10 cm од габарита осим 
уколико другачије није наведено у произвођачком упутству за монтажу цеви. 
Крајеви свих полиетиленских цевовода се завршавају прелазним спојним комадима и 
одговарајућим металним фитингом, или прирубничким спојем. Ради отклањања статичког 
електрицитета, сва прирубнички спојна места на цевоводу, морају бити уземљена бакарном 
или поцинкованом траком. 
Пре него што се затрпају, цевоводи се испитују хладним, хидрауличним притиском од 4 бара, 
по деоницама. Испитивање се врши помоћу друк пумпе и баждарених манометара (0-6 bar), 
са поделом скале од 0,10 бара, према техничким условима из пројекта. Потребно је сачинити 
записнике о спроведеним испитивањима. 
Усисни прикључак на поклопцу резервоара изведен је прирубничким спојем, како би се могла 
извадити усисна корпа. Аутомат је преко флексибилне  цеви повезан прирубницом са грлом 
и цевним навојем са доводним усисним цевоводом DN50 (2”), , као и са цевоводом за поврат 
гасова DN32 (ø5/4"), редукованим на DN25 (ø1"). Потребно је оставити довољну дужину 
вертикалне цеви на крају цевовода како се еластична веза са аутоматом не би пренапрезала. 
Испод аутомата за истакање горива уграђују се заштитне шахте од челичног лима, чија је 
функција да спречи евентуално цурење горива у околину. Сви пролази цевовода кроз зидове 
заштитних шахтова изнад грла резервоара, испод пумпних аутомата и шахта за утакање, 
морају се задихтовати гуменим манжетама отпорним на нафтне деривате. 
 

3.3.2.7. Систем  за  издавање  горива 
 
Састоји се од стабилних пумпних аутомата изведених у противексплозивној "Еx" заштити, у 
којима су смештени: самоусисна крилна пумпа, волуметар и електронско бројило за мерење 
и регистровање издате количине горива, гумено црево и пиштољ-славина за истакање. 
Пројектом су предвиђени "мултиплекс" и  "combo" пумпни аутомати за истакање више врста 
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горива, који у себи садрже 2-4 мерно-хидрауличне групе наведених уређаја. На аутоматима 
намењеним за издавање бензина, уграђен је и компресор са системом за поврат гасова из 
погонског резервоара који се пуни на моторном возилу у подземни складишни резервоар. 
Пумпни аутомати су постављени тако да обезбеђују мало задржавање и брзо напајање 
различитих врста возила потребним горивом. Скидањем пиштоља са лежишта на стубу 
аутомата за истакање горива, активира се прекидач који укључује крилну пумпу, а 
постављањем истог у уливну цев резервоара на возилу и притиском ручице на пиштољ-
славини, отвара се вентил и врши се истакање. Приликом пуштања ручице, тј. затварања 
вентила на пиштољу, гориво прелази у усисни цевовод пумпе преко преструјног вентила и 
циркулише у затвореном кругу. По враћању пиштоља у своје лежиште на аутомату искључује 
са крилна пумпа. Све тренутно издате количине горива у литрима, као и износ у динарима, 
региструју се и могу се очитати на екрану бројила аутомата. Ради отклањања статичког 
електрицитета сваки пумпни аутомат се мора уземљити. Предвиђени су следећи пумпни 
аутомати за уградњу, према диспозицији из пројекта: 
 
А1 -  комбиновани мултиплекс, обострани,  макс.  протока  

Q=2x(2x40 + 2x70 +1х50) l/min за  безоловни бензин БМБ95, брендирани безоловни 
бензин GDRIVE100, брендирани евро дизел GDIZEL, евродизел ЕД и течни нафтни гас 
ТНГ. Појачан проток је на апаратима на којима се точи дизел гориво; 

А2 - брзопроточни аутомат за дизел гориво, једнсотрани, макс. протока  
Q=1x(1x120+1x70) l/min за евродизел ЕД и брендирани евродизел GDIZEL.  

 
 
 
УРЕЂАЈ ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ  

 
За контролу и допуну ваздуха у пнеуматицима предвиђен је компресорски агрегат који је 
смештен на отвореном простору, према диспозицији из пројекта. Агрегат је обезбеђен од 
атмосферског утицаја тиме што је постављени у кућиште од прохромског лима.  

 
 
 
 
 
 
 
МОНИТОРИНГ СИСТЕМА ЗА ПОВРАТ ПАРА 

 

Апарати за истакање горива опремљени су аутоматским системом за контролу система за 
поврат пара. Контролни систем мора да испуњава минималне захтеве из члана 17 Правилника 
о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива 
органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина: 

1) Аутоматски одређује грешке у раду система за сакупљање паре и запосленима сигнализира 
уочене грешке;  
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2) Аутоматски прекида проток горива услед грешака у раду система за сакупљање паре које су 
сигнализиране запосленима више од 72 h;  

3) Одређује грешке у могућности самосталног рада и запосленима аутоматски сигнализира 
уочене грешке;  

4) Аутоматски прекида проток горива услед грешака у могућности самосталног рада које су 
сигнализиране запосленима више од 2 h.  

Грешка у раду система за сакупљање паре постоји уколико резултати аутоматског праћења 
процеса допуне покажу да је однос запремине сакупљене смеше бензин/ваздух и количине 
бензина који је допуњен (просек током процеса допуне) пао испод 85% или прекорачио 115% у 
случају 10 узастопних процеса допуне. У обзир се узимају само процеси допуне који трају 20 
секунди или више, са протоком горива од 25 l/min или више.  

Специјални захтеви 

- Пушење у околини је забрањено; 
- При грмљавини је забрањено пуњење резервоара; 
- При чишћењу резервоара треба се придржавати "Инструкција за чишћење 

резервоара, складишта на станицама за снабдевање горивом; 
- Станица за снабдевање горивом се опрема апаратима за почетно гашење пожара, а 

што је дефинисано Главним пројектом заштите од пожара. 
 
 

3.3.3. Електричне инсталације 
 
Новопројектовани објекат ССГ је потребно прикључити на електродистрибутивну мрежу. 

Тренутна одобрена снага, постојеће станице за снабдевање горивом (ССГ) је 17,25 kW. За 
новопројектовану ССГ једновремена, максимална снага неће прећи 22,08 kW. Број места 
мерења је 4010676695, ED 619749468, Брус.  

Мерење потрошње електричне енергије би требало да се врши директном мерном групом за 
двотарифно мерење активне и реактивне енергије и показивачем максимума средње снаге. 
Предлог је да се орман мерног места (ОММ) постави у зеленом појасу на граници парцеле. 

Као резервни извор напајања предвиђен је мобилни уређај, стабилни контејнерски дизел 
електрични агрегат за спољашње услове рада. Агрегат је са аутоматским стартом - стопом при 
нестанку мрежног напона.  

Поставља се на бетонски плато и у себи садржи кадице за прихват просуте течности (горива, 
уља или било ког другог флуида). Ове кадице спречавају истицање било које течности изван 
ДЕА.Такође задовољава европски стандард о нивоу буке. 

Новопројектовани објекат ССГ је потребно прикључити на телекомуникациону мрежу Телекома 
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Србије. Самим тим, потребно је да се обезбеди повезивање на мрежу преко L3VPN сервиса 
протока 1Mb/s / 1Mb/s (upload/download). Проток од 1Mb/s реализовати у SHDL технологији из 
реалне потребе за повећањем протока у наредном периоду.  
С тим у вези, потребно је да се обезбеде 3 телефонске линије и то једна за потребе пуштања 
L3VPN услуга, друга за пуштање услуга директног приступа интернету преко Wi-Fi, трећа линија 
се планира као резервна у случају интерних додатних захтева. 
 
 

3.4. Систем противпожарне заштите 
 
На станици за снабдевање горивом постоји опасност-ризик од настанка свих класа пожара. 
На основу Уредбе о разврставању објекат, делатности и земљишта у категорији угрожености од 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 76/2010) станице за снабдевање моторних возила горивом спада 
у категорију II.3. на основу количине горива које се складишти. 
Материје се складиште у за то предвиђене резервоаре у складу са важећим стандардима. 
Категорија угрожености продајног објекта се дефинише на основу Правилника о техничким 
нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Сл. 
гласник РС, бр. 22/2019).  
На основу члана 7 овог Правилника продајни објекат спада у издвојене пословне објекте и 
пословне објекте у низу висине до 10 m (IP 1). На основу табеле 1 из тачке 8 овог Правилника 
објекат спада у класу P1. 
На основу табеле 3 из члана 10 овог Правилника класификације објеката према доминантној 
намени, издвојености и висин, броју лица, која бораве и површине пожарног сектора, потребан 
степен отпорности овог објекта према пожару је II, што се и усваја као захтеван степен 
отпорности према пожару. Сви грађавински елементи објекта морају да имају одговарајући 
степен отпорности од пожара и за њих је потребно доставити атест о пожарном истпитивању и 
декларисаној отпорности од пожара према одговарајућим стандардима. 
Од противпожарне опреме предвиђени су ватрогасни апарати S-9А, S-50А и CO2-5, као и 
сандуци са песком на местима где може доћи до проливања горива.  
Пројектни степен отпорности СОП за наш објекат је II, што се и усваја као захтеван степен 
отпорности од пожара, СОП II  (мала отпорност). 
За степен отпорности према пожару објекта II (МО- мала отпорност), потребна отпорност према 
пожару конструкције преградног зида је 15 минута , конструкције фасадног панела је 30 минута, 
конструкције кровног покривача је 15 минута    и челичне конструкције 30 минута (члан 11 табела 
4 Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и 
објеката јавне намене (Службени гласник РС, бр. 22/2019) и СРПС У.Ј1.240. 

 
I. Места локације и број ПП апарата на бензинској станици: 

 
Тип апарата и сандука  са песком количина 
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ПП апарат S -9А 10 
ПП апарат S -50А 2 
ПП апарат CO2-5 1 
Сандук са песком  3 

 
 

3.5. Систем контроле и надзора објекта 
 

I. Систем видео надзора 
 

Према захтевима Дирекције за корпоративну заштиту Инвеститора, предвиђени су само 
инсталациони каблови и цеви за повезивање елемената система IP видео надзора, опрема је 
предмет посебног пројекта. 
Централна опрема система (мрежни видео снимач - NVR) смешта се у комуникациони „RACK“ 
орман у електо соби (просторија бр. 3). 

Кабловска инсталација система IP видео надзора предвиђена је кроз структурни 
кабловски систем, а напајање камера предвиђено је преко PoE портова L2 свича. Каблови се 
полажу по регалима, а изван ових траса кроз инсталационе цеви и кроз кабловску канализацију. 
За напајање камера нису неопходни инсталациони каблови. 
Напајање система предвиђено је преко UPS-а како би се обезбедио несметан рад система у 
случају нестанка мрежног напајања и обрађено је пројектом електроенергетских инсталација. 
Тачан положај опреме мора бити према техничким прописима и стандардима за заштиту од 
пожара и експлозија, а у сагласности са зонама опасности. Пројекти система техничке заштите 
биће приказани у посебном елаборату, према захтеву Дирекције за корпоративну заштиту, тако 
да ће се тачне количине утврдити из поменутог елабората. 

 
II. Систем сигнализације провале и препада 

 
Према захтевима Дирекције за корпоративну заштиту Инвеститора, предвиђени су само 
инсталациони каблови и цеви за повезивање елемената система, опрема је предмет посебног 
пројекта. 
Централна опрема система смешта се у електро соби (просторија бр. 3). Алармна централа (АЦ) 
монтира се на зиду такође у електо соби (просторија бр. 3). 
Повезивање алармних сензора са центалним уређајем предвиђено је инсталационим каблом 
типа J-H(St)H 3x2x0,6mm. Каблови се полажу по кабловским регалима, а изван ових траса кроз 
инсталационе цеви постављене у спуштеном плафону и у зиду испод малтера. 
Напајање система сигнализације провале предвидети напоном 220V/50Hz. 
Тачан положај опреме мора бити према техничким прописима и стандардима за заштиту од 
пожара и експлозија, а у сагласности са зонама опасности. Пројекти система техничке заштите 
биће приказани у посебном елаборату, према захтеву Дирекције за корпоративну заштиту, тако 
да ће се тачне количине утврдити из поменутог елабората. 
 
III. Систем контроле приступа 
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Према захтевима Дирекције за корпоративну заштиту Инвеститора, предвиђени су само 
инсталациони каблови и цеви за повезивање елемената система, опрема је предмет посебног 
пројекта. 
Централна опрема система смешта се у електо соби (просторија бр. 3). 
Кабловска инсталација система контроле приступа предвиђена је инсталационим кабловима 
типа J-H(St)H 3x2x0,6mm и H03VV-F (PP/L) 2x0,75mm2. Кабл типа J-H(St)H 3x2x0,6mm користи 
се за повезивање читача картица, детектора излаза и магнетног контакта са централним 
уређајем. За повезивање електромагнетне браве са централним уређајем користи се кабл типа 
H03VV-F (PP/L) 2x0,75mm2. 
Каблови се полажу по кабловским регалима у спуштеном плафону, а изван ових траса кроз 
инсталационе цеви причвршћене за таваницу у спуштеном плафону или у зиду. 
Тачан положај опреме мора бити према техничким прописима и стандардима за заштиту од 
пожара и експлозија, а у сагласности са зонама опасности. Пројекти система техничке заштите 
биће приказани у посебном елаборату, према захтеву Дирекције за корпоративну заштиту, тако 
да ће се тачне количине утврдити из поменутог елабората. 
 
 

3.6. Отпад 
 
У току експлоатације бензинске станице настају одређене врсте отпада кoје се контролисано 
сакупља и уклањања. Комунални отпад се сакупља у контејнерима које одвози надлежно ЈКП. 
Неопасан отпад се класификује и предаје уговором ангажованом предузећу.  
Наведени поступак се односи и на поступак извођења изградње објекта. 
Посебан акценат се ставља на опасан отпад који сакупља и одвози уговором ангажована фирма 
која поседује решење (дозволу) надлежног министарства за сакупљање, транспорт, 
складиштење (привремено збрињавање) и третман истог. Oпасан отпад се односи на чишћење 
подземног резервоара и чишћење сепаратора. Складиштење опасног отпада неће се вршити на 
локацији.   
 

3.7. Карактеристике горива које се складишти 
 
Бензин је лакозапаљива и лакоиспарљива течност, карактеристичног мириса, а представља 
сложену смешу угљоводоника. Температуре паљења бензина је  -40ºС ( I.1. група запаљивих 
течности) и температуре самопаљења око 25-470оC (сврстава се у температурни разред Т3). 
Температура пламена бензина је око 1200 оC, а паре бензина са ваздухом граде експлозивне 
смеше, у интервалу експлозивности  од 1 % вол до 6 % вол. Релативна густина пара бензина у 
односу на ваздух је  2.5. На основу Класификације материја и робе према понашању у пожару 
бензин се налази у класи опадности Fx I-II B Fu, а пожари бензина се гасе пеном, прахом, 
угљендиоксидом. 
 
Дизел гориво је запаљива и испарљива течност, која се добија прерадом нафте. Температуре 
паљења 55 оС, тако да се разврстава у  групу запаљивих течности. Температуре самопаљења 
дизел горива је око 250-460оС тако да се сврстава у температурни разред Т3.  Приликом 
сагоревања дизел горива развијају се велике количине дима. Специфична тежина дизел горива 
је од 0,85 до 0,89, а релативна густина пара у односу на ваздух је око 3. На основу Класификације 
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материја и робе према понашању у пожару дизел гориво се налази у класи опадности Fx III B Fu, 
а пожари дизел горива  се гасе пеном, прахом, угљендиоксидом. 
 
Течни нафтни гас (ТНГ) је запаљив, експлозиван, безбојан гас, није корозиван, нити токсичан, 
састава дефинисаног стандардом SRPS B.H2.134.  и представља смешу нафтних угљоводоника 
(пропан, бутан, пропен и њихови изомери), чији парни притисак прелази 1.25 kp/cm2 при 40C. 
На температури околине и атмосферском притиску је у гасовитом стању, а при релативно малом 
повећању притиска (без снижења температуре) прелази у течно стање, док  падом притиска 
прелази у парну фазу. ТНГ је безбојан гас, а његова густина у течном стању је упола мања од 
густине воде. То значи да би уобичајни ТНГ, пре него што испари, пливао по води. Течност има 
1/250 део запремине гаса. ТНГ има већу густину од ваздуха на нормалној температури и не 
диспергује лако. Има особину да се након истицања спусти на најнижу тачку и може да се 
акумулира у рупама, каналима и другим депресијама. ТНГ формира експлозивне смеше са 
ваздухом између 2 i 10% vol. У високим концентрацијама делује као анестетик, с тим да због 
смањења парцијалног притиска кисеоника може доћи до асфиксије. Приликом истицања из 
резервоара и наглог испаравања, због обарања температуре може изазвати промрзлине. ТНГ-у 
се додају карактеристични мириси ради лакше идентификације. На овај начин се омогућава 
идентификација по мирису до 1/5 од доње границе експлозивности (0.4%). 
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ 
 

У фази пројектовања ССГ Брус нису разматрана алтернативна решења у погледу 
локације. Разматране су различите концепције унутрашњег уређења и коришћења 
простора на локацији. 
Избор и определење за постојећу локацију су донети на основу техно-економске 
анализе и анализе потреба за снабдевањем моторним горивом корисника који живе 
и раде на локацији града Брус, а који су због саобраћајних услова упућени и 
навикнути на ову локацију. 
 
Станица за снабдевање горивом ће бити урађена у складу са стандардима 
компаније за овај тип објеката. ССГ Брус ће функционисати у једносмерном режиму 
саобраћаја са једним улазом и једним излазом. Интерни саобраћај планиран је тако 
да омогући приступ свим садржајима комплекса станице за снабдевање горивом.  
Интерне саобраћајне површине ће се ситуационо и нивелационо ускладити са 
саобраћајним површинама на које се предметни простор наслања. 
 
Разматрана варијанрна решења: 

A. У погледу избора капацитета складишта разматране су варијанте са 
различитим запреминама резервоара, а анализом оперативности и потреба 
ССГ за кличинама горива по типу горива инвеститор се определио за 
наведене одабране запремине резервоара. 

B. Разматрана је просторна оријентација складишних резервоара, 
претакалишта и других елемената (извора опасности) произашла је из 
анализе утицаја удаљености или близине појединих повредивих објеката као 
што су стамбени и пословни простори, пешачке зоне и саобраћајнице. 

 
Извођење пројекта ће се вршити према утврђеној динамици, а у складу са важећим 
Законом о планирању и изградњи и осталим важећим законским прописима,  што 
подразумева припрему инвестиционо техничке документације, припрему 
градилишта, изградњу новог објекта и пуштање објекта у рад. Приликом извођења 
радова на  станици за снабдевање горивом посебна пажња биће посвећена 
заштити животне средине. Биће предузета адекватна техничка решења у циљу 
спречавања загађења површинских и подземних вода, као и загађења ваздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ 

УТИЦАЈУ 
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Стање животне средине и процена капацитета дата је на основу вредновања 
простора са аспекта природних карактеристика, створених вредности, услова 
насталих у простору, као и идентификацијом потенцијалних извора загађења на 
анализираном подручју. Могући утицаји на животну средину, разматрају се у односу 
на воду, земљиште, ваздух, ниво буке, здравље становништва, еко систем и околне 
објекте. 
Процена стања животне средине даје се на основу природних карактеристика 
локација и просторне целине којој припада, створених вредности и услова на 
локацији и окружењу и опсервацијом на терену уз идентификацију извора 
загађивања. 
Процена могућих негативних утицаја предметног пројекта на животну средину 
спроводи се у оквиру могућих: 

- утицаја у току изградње и 
- утицаја у току експлоатације. 

Прву групу утицаја представљају они који се јављају као последица извођења 
пројекта изградње предметне станице. Ови утицаји су по правилу привременог 
карактера, просторно ограничени на непосредну околину пројекта, а настају као 
последица рада ангажованих лица, грађевинских машина, организације извођења 
радова и примене различитих технологија. Негативне последице могу да се јаве као 
резултат рушења, ископа земљишта, транспорта и уградње грађевинског 
материјала.  
Након завршетка изградње  станице за снабдевање горивом, јављају се утицаји на 
животну средину, који могу бити  трајног карактера, а као последица њене 
експлоатације – неконстролисаног истицања горива, емисије загађујућих материја 
у ваздух, земљу или воду, депоновање честица чађи као резултат сагоревања 
горива у моторима са унутрашњим сагоревањем, 
За период током извођења радова на станици за снабдевање горивом као и током 
њене експлоатације посебна пажња је посвећена заштити животне средине. Биће 
предузета адекватна техничка решења у циљу спречавања загађења површинских 
и подземних вода, као и загађења ваздуха како је у наредним поглављима студије 
образложено. 
 

5.1. Становништво 
 
Реализација планираног Пројекта, неће изазвати неприхватљиве промене у 
демографском простору, у смислу рушења објеката становања и расељавање 
становништва. Зона становања, односно стамбени објекти налазе се на безбедној 
удаљености од предметне локације. Обзиром на карактеристике пројекта, не 
очекује се његов утицај у смислу повећања или било каквог другог утицаја на 
концентрацију становништва. 
Неће условити расељавање ни досељавање становништва, те стога неће утицати 
на демографска кретања и демографске промене шире просторне целине. 
 
5.2. Квалитет ваздуха 
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На месту на којем се налази ССГ Брус, мерење емисије усклађује се са Законом о 
заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013, 26/2021- др. закон), као и 
у складу са вредностима о количини загађујућих материја према важећим 
стандардима и правилницима. 
Послове мониторинга ће обављати организације овлашћене за обављане стручних 
послова мерења нивоа загађења и емисије према Правилнику о условима за 
издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из 
стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 01/12) и Уредби о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС" бр. 
11/10, 75/10 и 63/13).  
Техничко решење система за кондензацију и повратак бензинских пара, на 
постојећем постројењу обезбеђује да је емисија пара бензина у току рада ССГ 
сведена на најмању могућу меру, а тиме је обезбеђено да емисија бензена из 
бензина не прелази граничне вредности емисије прописане Законом и 
подзаконским актима Републике Србије: Закон о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10,75/10 и 63/13); Уредбе о 
мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора 
загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16). 
Осим техничког решења које спречава емисију пара бензена, кондензовањем и 
повратом пара у резервоар, штетне паре бензена су значајно смањене редукцијом 
његовог присуства (удела) у бензину. То је постигнуто увођењем савремених 
технологија производње моторних горива. 
 
5.3. Квалитет вода 
 
Након пуштања у рад за предметну станицу вршиће се узорковање и мерење 
квалитета отпадних вода у складу са законском регулативом : 
 

1. Закон о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/2016 и 95/2018 - др. 
закон); 

2. Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање 
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима 
„Службени гласник РС“, бр.33/16. 

 
 
5.4. Квалитет земљишта и подземних вода 
 
Са аспекта прописаног мониторинга стања земљишта на територији станицe за 
снабдевање горивом ССГ Брус , стање земљишта се оцењује помоћу четири 
кључна аспекта: 

 Стање заузимања и деградација површина земљишта услед грађевинских  
радова нивелације земљишта; 

 Загађење материјама из постројења енергетско –индустријског комплекса; 
 Коришћења земљишта у пољопривредне сврхе; 
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 Клизишта, одрони и ерозије. 
Ради спречавања загађења земљишта и водотокова услед рада ССГ, значајно је 
редовно праћење квалитета подземних вода. Мерења квалитета подземинх вода 
обавља се помоћу пијезометра и односи се на контролу утврђивања присуства 
нафтних деривата у подземним водама. Квалитет подземних вода утврђује се из 
узорка за испитивање квалитета подземних вода, користи се упоређивање 
максимално дозвољене концентрације у складу са законском регулативом 
Републике Србије која регулише ту област: 

 Закон о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 
95/2018 - др. закон); 

 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту (Сл.глас. РС 30/2018 и 64/2019). 

У складу са наведеним, пре пуштања у рад ССГ извршиће се утврђивање квалитета 
подземних вода на свим пијезометрома,  што ће предсатављати „НУЛТО“ стање 
квалитета подземних вода на локацији. 
 
5.5. Бука 
 
На територији ССГ Брус бука је присутна услед положаја из саобраћајница и услед 
рада мотора возила при улазу и излазу из ССГ. Интензитет буке није висок да 
угрожава рад запослених на станици, као ни становништво у њеној околини. Бука 
на станици је бука тзв. „комуналног порекла“. 
Нивои буке на одређеним растојањима од пута, као и потребна растојања су услов 
слободног простирања звучних таласа за достизање граничних вредности буке. 
Бука коју изазива саобраћај директно је зависна од обима саобраћаја, брзине 
саобраћајног тока, структуре тока (% учешћа теретних возила у укупном саобраћају) 
и расподеле интервала између возила. Ниво буке зависи од квалитета коловозног 
застора, као и од техничких фактора везаних за возило као извор буке (бука 
издувног система и усисног система, буке мотора и механичка бука, бука система 
за хлађење, бука гума). 
За добијање компримованог ваздуха за пумпање пнеуматика на возилима 
предвиђен је компресорски агрегат који је смештен на отвореном простору, према 
диспозицији из пројекта. Агрегат је обезбеђен од атмосферског утицаја тиме што је 
постављен у кућиште од прохромског лима. Поседује и усисивач прашине за 
чишћење возила. Бука компресора је привременог карактера – повремена је и 
кратко траје. 
Полазећи од постојећег фона (коме највише доприноси управо саобраћај) и 
удаљеност суседних повредивих објеката не очекује се повећање нивоа буке у току 
рада ССГ Брус. 
Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о заштити од буке у животној средини 
(Сл. гл. РС, бр. 28/2011, 1/2014 и 96/2021), као и подзаконска акта донета на основу 
овог закона. 
Обезбеђење услова за заштиту од буке (у зависности од удаљености од насеља) 
спроводи се на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 
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у животној средини (Сл. гл. РС 75/2010) и Правилника о буци коју емитује опрема 
која се употребљава на отвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 1/2013). 
 
5.6. Непокретна културна добра 
 
На територији Општине постоје бројна регистрована заштећена културна добра – 
споменици културе, просторно-културно историјске целине, знаменита места и 
археолошка налазишта.  
На локацији на којој се изводи пројекат, а ни у његовој околини није позиционирано 
ниједно регистровно заштећено природно ни културно добро које би реализацијом 
пројекта могло бити угрожено. 
Изградња предметног пројекта и његова каснија експлоатација не могу имати 
утицаја на споменике културе који се налазе на територији Града Бруса.. 
На предметном простору као и у непосредном окружењу не постоје непокретна 
културна добра нити се локација налази на подручју природног добра тако да  
уклањање ССГ не може имати утицаја.  
Уколико би се приликом извођења грађевинских и других радова наишло на 
археолошка налазишта или на археолошке предмете, обавеза извођача радова је 
да одмах обустави радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе како би се преузеле мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува 
на месту и у положају у коме је откривен (Закон о културним добрима Сл. гл. РС бр. 
бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. Закон, 6/2020- др.закон и 35/2021- 
др.закон и 129/2021 – др.закон). 
 
5.7. Флора и фауна 
 
Процењује се да се активностима у току изградње објекта ССГ Брус и у току 
редовног рада, неће значајно угрозити биљни и животињски свет. 
Овакав закључак је донет на основу процене мера које се предузимају у фази 
изградње и у току рада ССГ. 
 
  
6. ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Течна горива добијају се прерадом сирове нафте, а користе се за моторе са 
унутрашњим сагоревањем. Припадају класи лакших и средњих фракција нафте и 
представљају смешу лако испарљивих алифатичних и ароматичних угљоводоника.   
Квалитет горива дефинисан је Правилником о техничким и другим захтевима за 
течна горива нафтног порекла (Службени гласник РС, бр.150/2020, 127/2021 и 
129/2022). 

Резервоарски складишни простор састоји се од подземног четворокоморног  
челичног резервоара, израђеног према "SRPS EN 12285-1:2009" (димензија према 
"SRPS M.Z3.014"), запремине 60(30+10+10+10) m3, предвиђеног за складиштење 
следећих врста горива: 
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Р1 – резервоар запремине 30 m3 за евро дизел - ED  
Р2 – резервоар запремине 10 m3 за брендирани евро дизел - GDIZEL  
Р3 – резервоар запремине 10 m3 за брендирани безоловни бензин - GDRIVE100 
Р4 – резервоар запремине 10 m3 за  евро безоловни бензин - BMB95 
 
За наведене врсте горива израђене су безбедносне листе у складу са Правилником 
о садржају безбедносног листа (»Службени гласник РС«, бр. 81/10) који су дати у 
прилогу ове Студије. 
 
6.1. Могући утицаји на животну средину у току извођења радова 
 
У току извођења радова на  локацији, утицаји на животну средину су ограниченог 
периода трајања. Заштита животне средине у овој фази рада спроводи се 
одговарајућом  организацијом рада на градилишту, као и пажљивим руковањем 
опремом и машинама. 
 
У овом периоду утицаји на животну средину могу се појавити у облику: загађење 
ваздуха, загађења земљишта и подземне воде, настајање отпада и производња 
буке.  
Један од главних полутаната који се јавља током извођења грађевинских радова је 
прашина. Прашина је већином неорганског порекла (песак, цемент, креч итд.), али 
је присутна и прашина органског порекла (дрво, земља и асфалт).  Пропратна 
емисија загађујућих материја настаје у поступку фарбања, употребе заштитних и 
антикорозивних средстава, као и присуства радних машина. Примена машина 
(багера, грејдера, утоваривача, ровокопача, ваљкова, различитих врста камиона и 
сл.), које за рад користе дизел гориво, доводи до загађивања доњих слојева 
атмосфере издувним гасовима.  
 
Сва грађевинска механизација која се буде користила приликом изградње мора 
бити у исправном стању. У случају квара забрањено је вршити поправку 
механизације на самом градилишту због могућности загађења земљишта и 
подземних вода. У случају уоченог цурења горива или уља на механизацији 
потребно је одмах прекинути са радом и преузети мере за отклањање квара и 
прукупљање исцуреле течности одговарајућим сорбентом. Приликом коришћења 
органских растварача и других опасних материја поштовати упутство о коришћењу 
истог. Строго је забрањено просипање по градилишту било каквих хемијских 
материја. 
 
Свака врста отпада насталог у току изградње објекта уклониће уговором 
ангажовано правно лице које поседује Дозволу за сакупљање и транспорт и/или 
Дозволу за складиштење и третман, издату од стране надлежног министарства што 
ће бити пропраћено и Документом о кретању отпада уз претходну  карактеризацију 
и класификацију отпада од стране акредитованог овлашћеног правног лица.  
Грађевински и занатски радови генеришу пропратни отпад, као што је вишак 
ископаног материјала (земље) и мање количине отпадних материја. Извођач 
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радова је у обавези да сав отпадни материјал који се класификује као комунални 
отпад одвози на одговарајућу  депонију. 
Грађевински материјал и шут, се не сматрају  опасним отпадом,  транспортују се на 
депонију чију су локацију заједнички одредили носилац пројекта и надзорни орган.  
 
Према литературним подацима, механизација која се користи при изградњи 
(багери, грејдери, камиони итд.) развија буку од преко 85 DB(А). Овај повећан ниво 
буке у току грађења сматра се краткотрајним и прихватљивим за време извођења 
радова. 
 
6.2. Могући утицаји на животну средину у току рада на станици за 

снабдевање горивом 
 
Промет нафтних деривата (течних) на станицама за снабдевање горивом се одвија 
у више фаза и то: 

 допремање горива  аутоцистерном, 
 претакање горива из аутоцистерне у складишне резервоаре,  
 складиштење горива у резервоарима, 
 претакање горива из складишних резервоара у резервоар моторног возила. 

Свака од ових фаза представља опасност по околину услед удесних или 
континуалних појава загађивања угљоводоницима пореклом из  нафтних деривата, 
пожара, испаравања и слично.  
 
Могући штетни утицаји на животну средину у току рада ССГ привременог  су и 
локалног карактера, а могу да буду испољени кроз: 

 загађење ваздуха;  
 загађење земљишта и воде;  
 повећани ниво буке и вибрација; 
 генерисање отпада. 

 
6.2.1. Загађење ваздуха 
 
У процесу транспорта, претакања и складиштења нафтних деривата загађење 
ваздуха угљоводоницима се јавља приликом претакања горива из цистерни у 
резервоаре и при издавању горива. Извори емисија варирају у зависности од типа 
складишних резрвоара и типа система за претакање горива. Приликом претакања 
горива користи се систем са повратом пара угљоводоника из складишног 
резервоара у резервоар аутоцистерне. То се постиже повезивањем одушног 
цевовода резервоара са аутоцистерном помоћу посебног прикључка 
флексибилним цревом.  
Подземни резервоари су обезбеђени атмосферским вентилима који су подешени 
да отварају на одговарајућем подпритиску и надпритиску, а чија је основна намена 
изједначавање напона паре горива у резервоару са атмосферским притиском.  
Операција претакања може бити двојака – пуњење и пражњење резњрвоара.  
 



Нетхнички опис  Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта Изградња нове 
станице за снабдевање горивом  „Брус‟ са рушењем постојеће 

 

 

 66 

Приликом пуњења резервоара долази до стварања надпритиска у суду 
аутоцистерне и на тај начин гасна фаза из подземног резервоара преко система за 
поврат пара на одушном цевоводу прелази у суд - резервоар аутоцистерне док кроз 
сам одушни вентил у случају да ипак дође до његовог отварања излази минимална 
количина пара. Тиме је спречена могућност изласка гасне фазе у атмосферу преко 
одушних вентила. Испаравање током операције пуњења резервоара настаје као 
резултат повећања нивоа течности у  резервоару. За подземне резервоаре може 
се увести апроксимација да су складишни губици занемарљиви, због мале промене 
температуре течности у резрвоару због уједначене температуре земљишта у које 
су укопани резервоари и добрих изолационих карактеристика земљишта. Пошто се 
на овом објекту ради о укопаним резервоарима, може се занемарити варирање 
температуре горива у резервоару које износи око 15°С. Ово подразумева да ће 
емитовање гасова запаљивих течности уз применом система за поврат пара бити 
сведена на најмању могућу меру. 
 
Приликом пражњења резервоара услед рада пумпе долази до смањења нивоа 
горива чиме се ствара подпритисак који се изједначава са атмосферским 
отварањем одушних вентила и уласком ваздуха из атмосфере у складишни 
резервоар. 
 
6.2.2. Загађење земљишта и воде 
 
Током редовне експлоатације ССГ долази до хабања аутомобилских гума и 
подлоге, просипања терета, бацања отпадака ван предвиђеног места, таложења 
што за последицу има акумулацију честица чађи и спирање депозита 
атмосферским падавинама при чему загађујуће материје које могу продирати у 
земљиште и подземне воде. Да би се спречило да се загађене атмосферске воде 
које са собом носе примесе исцурелих течности и масноћа неконтролисано 
испуштају у животну средину (земљиште, површинске и подземне воде, као ни у 
канализационе системе) предвиђен је систем зауљене канализације на местима где 
може доћи до цурења течних горива. 
 
Нафта  и њени деривати представљају веома сложену смешу једињења која се 
значајно разликују у физичко-хемијскиим карактеристикама (испарљивости, 
растворљивости) и осетљивости према биодеградацији. У зависности од 
сорпционих карактеристика земљишта, материје које се налазе у дериватима 
нафте, а релативно добро се растварају у води (бензен, толуен, ксилен, 
етилбензен) се могу везати за глину процесима адсорпције и тако везане 
егзистирати веома дуго. Међутим променом услова: закишељавањем земљишта 
утицајем киселих киша може доћи до: ослобађања (десорпције) ових материја и 
образовања других - такође штетних облика, њиховог растварања потом и 
миграције, а самим тим и угрожавања подземних вода. У овом случају, земљиште 
може бити врста „акумулатора” за штетне материје. Највеће последице од 
загађивања могу настати  у хидросфери. Процесом дифузије загађивач се рашири 
у већој запремини где егзистира дуги низ година. Загађивањем подземних вода 
намеће се дугорочни проблем јер је процес самопречишћавања врло дуг. Због 
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овога је неопходно предузети све мере за спречавање продирања загађених 
медијума у тло. 
 
До значајног угрожавања земљишта, површинских и подземних вода може доћи 
првенствено у случају удесних ситуација и то:  

 неконстролисаног истицања горива из резервоара,  
 неконстролисаног истицања горива на цевоводима и припадајућој опреми 

(прирубнице, вентили и сл), 
 проливања као последице непажње приликом манипулације са горивом, 

приликом којих може доћи до расипања мањих или већих количина горива по 
манипулативној површини ССГ.  

Како би се то спречило, предвиђена је и уградња цевовода са дуплим плаштом и 
индикацијом цурења чиме је обезбеђена заштита од загађења земљишта услед 
оштећења цевовода. Према литературним подацима, већа је вероватноћа да ће 
доћи до цурења на цевоводима него на резервоару, а обим последица зависи 
првенствено од локације ССГ, близине подземних вода, сорпционих особина 
земљишта, коефицијента филтрације.  
 
 
6.2.3. Бука и вибрације 
 
Бука се дефинише као нежељени ометајући звук.  Она је значајан фактор ометања 
и представља елемнт штетан по здравље човека који има физиолошке и 
психолошке ефекте. До нивоа буке од 65 dB(A) само код веома осетљивих особа 
може доћи до извесне узнемирености, раздражљивости и главобоље. Када бука 
достигне ниво преко 90 dB(A) најступају промене трајног карактера који воде у 
глувоћу и изазивају трајне неровегетативне сметње нарочито при дужој временској 
експозицији. Дат је приказ средње вредности нивоа звука неких извора буке. 
 
 
Табела 6.1. Средње вредности нивоа звука неких извора буке 

Извор буке Ниво буке 

Компресорски чекић 120 dB(A) 
Фабричке машине 100 dB(A) 
Теретни ауто 90 dB(A) 
Јака саобраћајна бука 80 dB(A) 
Бука прометнијих саобраћајница 70 dB(A) 

 
Бука коју изазива саобраћај директно је зависна од обима саобраћаја, брзине 
саобраћајног тока, структуре тока (% учешћа теретних возила у укупном саобраћају) 
и  расподеле интервала између возила. Ниво буке зависи од квалитета коловозног 
застора, као и од техничких фактора везаних за возило као извор буке (бука 
издувног система и усисног система, буке мотора и механичка бука, бука система 
за хлађење, бука гума). 
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Бука на станици је бука комуналног порекла. Присутнаје услед положаја ССГ уз 
саобраћајнице и услед рада мотора са унутрашњим сагоревањем - возила 
корисника услуга на ССГ. Интензитет буке није висок и не угрожава рад запослених 
на станици, као ни људства у њеној околини. За добијање компримованог ваздуха 
за пумпање пнеуматика на возилима предвиђен је компресорски агрегат који је 
смештен на отвореном простору, према диспозицији из пројекта. Агрегат је 
обезбеђен од атмосферског утицаја тиме што је постављен у кућиште од 
прохромског лима. Поседује и усисивач прашине за чишћење возила. Бука 
компресора је привременог  карактера. 
Нивои буке на одређеним растојањима од пута, као и потребна растојања су услов 
слободног простирања звучних таласа за достизање граничних вредности буке. 
Полазећи од постојећег фона (коме највише доприноси управо саобраћај) и 
удаљености првих повредивих објеката, не очекује се изразито повећање нивоа 
буке. Интензитет буке и време трајања на самом објекту нису такве природе да би 
могли угрожавати делатност и запослено особље на станици и њеној непосредној 
околини. 
 
Смањење штетног утицаја буке постиже се коришћењем штитника за уши, 
постављање препрека на простирању звучних таласа и смањења нивоа буке на 
самом извору.  
 
6.2.4. Генерисање отпада 
 
На станици за снабдевање горивом генерише се више врста отпада – опасан 
(зауљена вода) и неопасан (комиунални).  
 
Неопасан отпад који се генерише током изградње и касније експлоатације објекта 
се разврстава, одвози ван комплекса и депонује на локацију која је за то 
предвиђена. Након сакупљања отпад се предаје правном лицу које поседује 
решење о издатој интегралној дозволи. Извршилац се обавезује да ће са отпадом 
преузетим са објекта Корисника услуга поступати у свему сагласно одредбама 
Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом, Правилником о 
обрасцу Докумената о кретању опасног отпада и упуством за његово попуњавање. 
 
Опасан отпад настаје пре свега спирањем просутих деривата са манипулативних 
површина. Технолошком канализацијом овакви ефлуенти се одводе до сепаратора 
уља. На ССГ Брус  ће бити уграђен  сепаратор за пречишћевање отпадних 
зауљених вода. Сепарирани уљни опасни отпад ће се редовно контролисати и 
чистити од стране Овлашћеног предузећа за управљање опасним отпадом и даље 
поступати према прописима о опасном отпаду. Учесталост чишћења се одређује на 
основу количине генерисаног отпада. Доказ о правилном и редовном одржавању 
сепаратора је квалитет отпадних вода иза сепаратора који је оператер дужан да 
спроводи. 
 
Зауљени отпрад се генерише приликом чишћења резервоара које се редовно врши 
када истекну баждарене таблице јер се пре истека резервоар мора очистити. Након 



Нетхнички опис  Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта Изградња нове 
станице за снабдевање горивом  „Брус‟ са рушењем постојеће 

 

 

 69 

сакупљања третирани отпад се предаје правном лицу које поседује решење о 
издатој интегралној дозволи за третман у мобилном постројењу или извозу опасног 
отпада индексних бројева 05 01 03* 13 07 03*  13 08 99*. Извршилац се обавезује 
да ће са отпадом преузетим са објекта Корисника услуга поступати у свему 
сагласно одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о управљању 
отпадом, Правилником о обрасцу Докумената о кретању опасног отпада и упуством 
за његово попуњавање. 
 
 

7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ 
 
Удес подразумева неочекивани, односно непредвиђени догађај који директним или 
индиректним путем може угрозити запослене, становништво, квалитет чинилаца 
животне средине уз наношење материјалне штете. Као непредвиђене појаве, удеси 
се могу окарактерисати као хемијски, настали услед испуштања штетних материја 
у животну средину и радну околину, затим пожаре, експлозије, урушавање и 
оштећење објеката, у зависности од природе пројекта. 
 Удеси се најчешће манифестују услед непоштовања технолошке и радне 
дисциплине, непоштовању превентивних мера поступка контроле, извођењу 
радова од стране нестручних лица, неисправности опреме услед неправилног 
одржавања, неадекватних поправки и других захвата, отказивању мерних и 
сигурносних уређаја, итд. 
 Акцидентне ситуације на предметној локацији могуће су у фази извођења радова 
и у фази редовног рада постројења. Када се говори о извођењу радова један од 
могућих удеса, који може имати утицаја на животну средину, је хазардно проливање 
нафтних деривата из ангажоване механизације. Спречавање акцидента у фази 
извођења радова се остварује ангажовањем исправне механизације и 
забрањивањем било каквих активности на поправкама механизације и 
манипулације нафтним дериватима на локацији. Складиштење овог материјала је 
неопходно вршити на тачно предвиђеном месту који испуњава услове прописане 
законском регулативом. 
 Уколико, ипак дође до наведеног акцидента, потребно је приступити хитној 
санацији, ограничавању зоне утицаја изливања и ремедијацији земљишта. У току 
рада, акцидентне ситуације могу да се догоде услед саобраћајних удеса 
(превртање возила, механизације) и несреће изазване вишом силом (земљотреси, 
изузетно неповољни временски услови (поплаве), удар грома итд.) 
 
Поступак санације полутаната у случају просипања течног горива садржи:  
- избор адекватног сорбента;  
- куповину, транспорт и складиштење сорбента;  
- примену сорбента  
- поступак сакупљања након примене  
- регенерацију (у колико је сорбент регенерабилан)  
- коначно одлагање сорбента  
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На основу важећег Закона о заштити животне средине дефинисано је да правно 
или физичко лице које обавља активности у којима је присутна или може бити 
присутна једна или више опасних материја у количинама које су једнаке или веће 
од прописаних, а које могу изазвати удес дужно је да у поступку процене утицаја 
пројекта на животну средину изради процену опасности од удеса, тј да је обавеза 
правног и физичког лица дефинисано је да "правно и физичко лице које производи, 
превози, ставља у промет, користи, прерађује, складишти или одлаже опасне 
материје дужно је да изради план заштите од удеса и да најмање сваке три године 
врши његово ажурирање или ревизију у складу са променама у раду постројења, 
промени технологије или обављању активности, укључујући и приправност за 
његово спровођење". 

 На основу усвојеног Правилника о садржини политике превенције од удеса, 
садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од 
удеса (Сл. Гласник РС бр. 41/10), и количине ускладиштеног горива (капацитета 
резервоара) објекат бензинске станице се не убраја у СЕВЕСО постројење. 

 Без обзира на претходно, поступање са опасним материјама се мора строго 
вршити у складу са упутствима за вођење технолошког поступка, а складиштење и 
манипулација уз употребу одговарајућих заштитних средстава, на начин да се не 
доведе у опасност живот и здравље људи, не загади животна средина и обезбеде 
и предузимају мере заштите од удеса и друге мере утврђене законом. 

 За ове активности је од највећег значаја обученост радне снаге за руковање и 
манипулацију опасним материјама. Заштита од удеса обухвата планирање, 
организовање и предузимање превентивних мера управљања опасним материјама 
и санационих мера у случају удеса. 

Основне карактеристике хемијских удеса су:  

- непредвидиви у односу на време, 

- специфични у односу на могућност настанка, превенцију, последице и начин 
санације. 

На основу наведених разлога неопходно је предузимање мера превенције и 
благовремено реаговање. Удесне ситуације могу бити различите. Самим тим су 
различити и обими последица и угрожавања екосистема у широком простору. 

 Узроци удесних ситуација (акцидената) могу се поделити у 4 групе: 

 1. Карактеристике горива као фактора утицаја;  

2. Људски фактор;  

3. Механичка оштећења;  

4. Спољни утицај. 
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 Најчешћи разлог за акциденте у локалној дистрибуцији, продаја течног горива и 
ТНГ на пумпама, су механички кварови на резервоарима за складиштење и 
системима за претакање. Применом адекватних и законом прописаних техничко-

технолошких решења, као и свих прописаних мера контроле готово да се може 
искључити настанак удеса у току рада објекта. И поред тога, пропусти у раду могу 
проузроковати мање или веће удесе.  

Анализа опасности од појаве удеса обухвата: 

1. Идентификацију опасности; 

 2. Анализу утицаја и последица  

1. Идентификацију опасности подразумева прикупљање података о материјама и 
активностима које могу бити опасне у току експлоатације станице за снабдевање 
возила са течним горивом и ТНГ. 

Бензин је лакозапаљива и лакоиспарљива течност, карактеристичног мириса, а 
представља сложену смешу угљоводоника.  

Температуре паљења бензина је  -40ºС ( I.1. група запаљивих течности) и 
температуре самопаљења око 25-470оC (сврстава се у температурни разред Т3). 

Температура пламена бензина је око 1200 оC, а паре бензина са ваздухом граде 
експлозивне смеше, у интервалу експлозивности  од 1 % вол до 6 % вол. 

Релативна густина пара бензина у односу на ваздух је  2.5. 

На основу Класификације материја и робе према понашању у пожару бензин се 
налази у класи опадности Fx I-II B Fu, а пожари бензина се гасе пеном, прахом, 
угљендиоксидом. 

Дизел гориво је запаљива и испарљива течност, која се добија прерадом нафте. 
Температуре паљења 55 оС, тако да се разврстава у  групу запаљивих течности. 

Температуре самопаљења дизел горива је око 250-460оС тако да се сврстава у 
температурни разред Т3.  Приликом сагоревања дизел горива развијају се велике 
количине дима.  

Специфична тежина дизел горива је од 0,85 до 0,89, а релативна густина пара у 
односу на ваздух је око 3.  

На основу Класификације материја и робе према понашању у пожару дизел гориво 
се налази у класи опадности Fx III B Fu, а пожари дизел горива  се гасе пеном, 
прахом, угљендиоксидом. 

Течни нафтни гас (ТНГ) је запаљив, експлозиван, безбојан гас, није корозиван, 
нити токсичан, састава дефинисаног стандардом SRPS B.H2.134.  и представља 
смешу нафтних угљоводоника (пропан, бутан, пропен и њихови изомери), чији 
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парни притисак прелази 1.25 kp/cm2 при 40C. На температури околине и 
атмосферском притиску је у гасовитом стању, а при релативно малом повећању 
притиска (без снижења температуре) прелази у течно стање, док  падом притиска 
прелази у парну фазу.  

ТНГ је безбојан гас, а његова густина у течном стању је упола мања од густине воде. 
То значи да би уобичајни ТНГ, пре него што испари, пливао по води. Течност има 
1/250 део запремине гаса. 

ТНГ има већу густину од ваздуха на нормалној температури и не диспергује лако. 
Има особину да се након истицања спусти на најнижу тачку и може да се акумулира 
у рупама, каналима и другим депресијама. 

ТНГ формира експлозивне смеше са ваздухом између 2 i 10% vol. 

У високим концентрацијама делује као анестетик, с тим да због смањења 
парцијалног притиска кисеоника може доћи до асфиксије.  

Приликом истицања из резервоара и наглог испаравања, због обарања 
температуре може изазвати промрзлине.  

ТНГ-у се додају карактеристични мириси ради лакше идентификације. На овај начин 
се омогућава идентификација по мирису до 1/5 од доње границе експлозивности 
(0.4%). 

Опасне активности су све оне активности које се могу појавити као извор 
акцидентног ослобађања опасних и штетних материја у животну средину.Удесне 
ситуације приликом манипулације са течним горивом могу бити различите. Самим 
тим су различити и обими последица и угрожавања екосистема у широком 
простору.  

Активности у манипулацији са ТНГ:  

Поштовањем процедуре претакања ТНГ из аутоцистерне у укопани резервоар за 
ТНГ, као и намиривање возила овим горивом неопходна је потпуна заптивеност 
(херметичност) система за претакање. На тај начин се избегава контакт гаса са 
ваздухом и извором паљења као неопходним елементом за појаву пожара и 
експлозија. Могући извор удеса на локацији су механичка оштећења, и то:  

- хаварије на спојевима, вентилима и другој арматури уређаја за претакање, 

- хаварија услед појаве пукотина на цевоводима и резервоару за складиштење ТНГ 

 - хаварије на резервоару ТНГ у возилима 

 Чињенице о опасностима које могу да изазову акциденти који су везани за ТНГ, 
иницирале су потребу за израдом и поштовањем законске регулативе кјом су 
регулисани општи елементи противпожарне заштите, као и изградња и рад 
постројења за течни нафтни гас, као и низ других правилника, стандарда и 
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норматива у којима се дају мере којима се умањује могућност појаве удеса на 
станицама за снабдевање возила ТНГ. 

 Људски фактор: поред механичких оштећења, може бити извор удеса, и то изазван 
од стране запослених на пумпи, као и купаца. Запослени на пумпи су обучени за 
рад са течним горивом и ТНГ, као и за коришћење противпожарне опреме у случају 
акцидента. Понашање и нехат купаца који може да изазове акцидент је мерама 
превенције значајно умањен обавезујућом применом захтева из обимне законске 
регулативе из области противпожарне заштите. 

 

 2. Анализа утицаја и последица удеса  

На бензинским станицама са подземно ускладиштеним дериватима нафте (течно 
гориво) могу се догодити следеће врсте хемијских акцидената и то: 

 Експлозија пара течности у стању кључања  

Ова врста хемијског акцидента подразумева разарање резервоара на 
температурама изнад температуре кључања течности на атмосферском притиску. 
Могућност појаве ове врсте акцидента је смањена јер резервоари са течним 
горивом (бензини, дизел) нису под притиском и подземни су. 

Експлозија неограниченог гасног облака 

Експлозија може настати услед мешања бензинских испарења са ваздухом уз 
снажан извор топлоте за иницијацију. Последице које настају могу бити од 
незнатних оште-ћења до потпуног уништења бензинске станице и блиских објеката. 
Притисак у детонационом облаку зависан је од односа бензина и ваздуха у облаку 
и од величине обла-ка. Техничким организационим мерама и контролом мора се 
спречити неконтролисано истицање горива. Од количине исцурелог горива и 
времена реаговања особља на станици у многоме зависи величина гасног облака, 
односно интензитет ударног таласа. Код безоловног бензина садржај аромата 
износи преко 2% тежинских, тако да опасност од детонације гасног облака не 
постоји ни теоретски. Дизел горива имају ви-соку температуру кључања која 
онемогућава стварање експлозивне смеше са ваздухом.  

Последице дејства ударног таласа на људе и животиње су повреде и као крајњи не-

гативни исход - смрт. Повреде могу бити непосредне или посредне. Учинак је већи 
уколико су људи и животиње незаклоњени. Тежина повреде зависи од критичног 
нат-притиска. Деловање ударног таласа на организам је преко ударног фронта, који 
ствара притисак на површини организма и преноси се кроз организам већом 
брзином него кроз ваздух због густине тела. На тај начин долази до наглог притиска 
на ткиво, крвне судове и телесне шупљине, прскања крвних судова и других 
шупљих органа испуње-них течностима, конзистентним садржајем или ваздухом. 
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Последица деловања ударног таласа зависи и од положаја тела у простору. У 
стојећем положају изложеност ударном таласу је већа него у лежећем положају.  

Ограничене експлозије  

Пошто су резервоари подземни није могућ директан контакт исцурелог горива и 
ваздуха што је потребан услов за ову врсту акцидента.  

Пожар  

Пожар на бензинским станицама може се избећи применом: пројектантских 
решења, избором опреме, израдом одговарајућих инсталација, поштовањем 
одговарајућих радних поступака и операција. Заштита од пожара на бензинским 
станицама регулисана је законском регулативом. 

 Складиштење и промет течног горива и ТНГ-а захтева појачане противпожарне 
мере, а опрема за гашење од пожара се поставља на дефинисана места. Опрема 
за заштиту од пожара мора се свакодневно визуелно контролисати. Запаљивост 
ТНГ-а је најважније порекло акцидента. Радници који рукују овом хемикалијом треба 
да су упознате са ризицима и да су обучени за рад са специфичном опремом, 
заштитом на раду и безбедношћу. Једина заштита људи од инхалације гасова је 
употреба апарата за дисање, јер гас не може да се филтрира. Удесне ситуације на 
складишту нафтних деривата бензинским станицама могу бити различите па самим 
тим варира и интезитет потенцијалног угрожавања животне средине.  

При одређеним технолошким операцијама може доћи до локалног цурења и 
просипања мањих количина нафтних деривата. Њиховим испаравањем могуће је 
извесно загађивање ваздуха. Обзиром да изливања нафтних деривата, као могући 
облик акцидената, представљају догађаје који изазивају тренутно нежељене 
последице и као такви спадају у групу удесних ризика. 

 Да просути дериват не би угрожавао животну средину потребно је извршити 
санацију полутаната. Из светских искустава ово се најбоље обавља сорбентима, 
односно посипањем угрожене површине овим средствима, која највећи део 
просутог горива вежу и тако делимично спречавају загађивање земљишта и вода.У 
близини места на којима је могуће просипање запаљивих течности на станици 
највећа, постављају се сандуци са песком запремине најмање 0,03 m3 .  

Опрема за гашење пожара се састоји од ручних и превозних апарата за гашење 
пожара, постављених тако да се по један ручни апарат пуњења најмање 9 кг (прах 
или друго одговарајуће средство за гашење пожара) поставља на свака два 
аутомата за за истакање горива, у просторији за смештај запосленог особља и у 
посебним просторијама где се складишти уље и мазиво у одговарајућем паковању.  

Противпожарни ручни апарати С – 9А постављају се поред аутомата за истакање у 
близини ТНГ склопа којег чине електромотор са пумпом и припадајућим вентилима. 
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Приликом пријема ТГ и ТНГ из аутоцистерне у резервоар, обавезно у непосредној 
близини поставља се превозни ватрогасни апарат С- 50А (заједнички за цео 
објекат).  

Поштовањем свих законских мера заштите од пожара и експлозија, постављањем 
опреме за гашење пожара , у склади са важећим законским прописима, знатно се 
смањује вероватноћа појаве ових врста акцидената. 

Анализа утицаја и последица удеса услучају појаве акцидентних ситуација на 
станици за намиривање возила ТНГ се може извршити у зависности од утицаја: 

 - без паљења ТНГ 

 -са паљењем и експлозијом ТНГ 

 Утицај без паљења ТНГ се може сматрати сразмерно малим на животну средину и 
запослене на пумпи јер су једињења која улазе у састав ТНГ сразмерно хемијски 
стабилна. ТНГ као тежи од ваздуха задржава се у приземном делу атмосфере и 
ширење и смањење концентрације у ваздуху утичу ветрови чиме се знатно умањује 
могућност појаве смеше са концентрацијама гасова у границама експлозивности. 
При појави ове врсте утицаја било какве последице по становништво и животну 
средину не могу се испољити. Утицај са паљењем и експлозијом ТНГ може имати 
за последицу угрожавања објекта, становништва и њихове имовине у непосредној 
близини објекта.  

Истицање течног нафтног гаса (ТНГ) може да резултира опасним пожарима, 
експлозијама, а понекад и тровањима и не само у оквиру гасне станице, већ и шире. 
При одређивању потенцијалне опасности неопходно је знати до које удаљености 
може доћи облак запаљивог гаса или паре после инцидентног испуштања и која 
зона је угрожена могућим пожаром, односно експлозијом и евентуалним 
тровањима.  

ТНГ је екстремно запаљив. Експлозивне концентрације гасова у ваздуху лако се 
формирају. Поштовањем свих меродавних законских прописа, норматива и 
стандарда при израдњи објекта, како бензинске станице за течно гориво, тако и за 
ТНГ, избором и набавком опреме и уређаја, испуњењем услова и мера које утврђују 
надлежни државни органи, комунална и друга јавна предузећа, спроводе се 
превентивне мере заштите од акцидентних ситуација.  

Експлозија је реакција оксидације која се одиграва великом брзином. Основна 
карактеристика ових реакција је у томе што се за веома кратко време и на малом 
прос-тору ослобађа велика количина енергије. Услед тога долази до загревања 
производа сагоревања на високе температуре, што опет доводи до повећања 
притиска и нагле експанзије гасова. Експлозије су увек праћене формирањем 
ударног таласа и звучним ефектом - праском.  
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На бензинској станици су присутне супстанце које спадају у запаљиве течности 
(бен-зини, дизел горива). Сагоревање течности је процес који се у суштини своди 
на горење пара које се налазе изнад течности. Овај процес има специфичан ток. 
После паљења пара изнад површине течности појављује се пламен и долази до 
развијања топлоте. Ова топлота се зрачењем и провођењем преноси на површину 
течности, где се танак слој течности додатно загрева што доводи до испаравања 
нових количина течности и до сагоревања насталих пара. 

 Запаљиве течности испаравају при чему настала пара ствара са ваздухом смеше 
које горе или експлодирају, ако им се неким извором паљења температура повиси 
до тачке паљења. 

 Експлозивна атмосфера је смеша запаљивог гаса или прашине са ваздухом у којој 
се горење нагло шири и тиме изазива експлозију. Паре запаљивих течности са 
ваздухом могу да праве смеше које су експлозивне у одређеним границама 
експлозивности, тј. дефинише се:  

- доња граница експлозивности  

- горња граница експлозивности 

 Електроинсталација на објекту бензинске станице је специфична јер се, при 
претовару и дистрибуцији течних горива јављају експлозивне смеше. Параметри Еx 

смеша које се могу јавити на објекту су следећи:  

- температурни разред: Т3 

 - eксплозивна група: IIА 

- температура паљења: 200-400оC  

- запр.граница експлозивности (%): 0,6-8 

 - рел.густина (ваздух=1): 4-7 

 Аутомати за точење горива, утакачки и шахтови резервоара као и одушне цеви 
извори су експлозивних смеша, те простор око њих спада у опасне зоне које су 
прописима подељене на зоне.  

ЗОНЕ ОПАСНОСТИ 

 

Зоне опасности су делови радног простора угроженог екслозивним 
атмосферама (смеша запаљиве материје са ваздухом при атмосферским 
условима). 

Пошто се ради о складиштењу и претакање лакозапаљивих и експлозивних 
материја дефинишу се зоне опасности око места где се оне складиште и претачу. 
Границе зона опасности су одређене у складу са Правилником о техничким 
нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање 
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горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017, 34/19, 
92/2021). 

На диспозицији са зонама опасности су приказане зоне опасности на објекту. 
Стандардом SRPS EN 60079-10-1 (експлозивне паре и гасови) и IEC 60079-

10-2 (експлозивне прашине) дефинишу се зоне опасности: 
 

Зона опасности 0: Простор у којем је експлозивна атмосфера присутна 
стално или дужи период времена. 

Зона опасности 1: Простор у којем је вероватно да ће се експлозивна 
атмосфера појавити за време нормалног погона. 

Зона опасности 2: 
Простор у којем није вероватно да ће се експлозивна 
атмосфера појавити за време нормалног погона, а 
ако се ипак појави, трајаће само кратко време. 

 
Нормалан погон: ситуација када опрема постројења ради унутар 

пројектованих вредности. 
Извод из правилника који дефинише зоне опасности на станицама за 

снабдевање моторних возила: 
 

Станица за снабдевање горивом 
 

Извод из правилника везан за дефинисање зона опасности: 
 
Члан 5 
 
На појам зона опасности (у даљем тексту: зоне), извора опасности и 

поступање у зонама, у смислу овог правилника, примењују се одредбе српског 
стандарда SRPS EN 60079-10-1. 

 
Члан 6 
 

ИЗВОР 
ОПАСНОСТИ 

ЗОНА 
ОПАСНОСТИ 

ДИМЕНЗИЈЕ ЗОНА ОПАСНОСТИ 

Подземни 
резервоар за 
течна горива 

Зона 0 Унутрашњост резервоара 

Зона 1 

Унутрашњост приступног окна резервоара, 
простор 1 m од габарита окна мерено у свим 
правцима и до нивоа тла, унутрашњост 
армирано-бетонског корита резервоара (уколико 
постоји), као и сферни простор око завршетка 
одушног цевовода и вентила полупречника 1,5 m 

Зона 2 
Простор изнад околног терена ширине 5 m 
мерено хоризонтално од габарита окна и висине 
0,5 m мерено од нивоа тла  



Нетхнички опис  Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта Изградња нове 
станице за снабдевање горивом  „Брус‟ са рушењем постојеће 

 

 

 78 

Подземни 
резервоар за 
течни нафтни гас 

Зона 0 
Унутрашњост подземног резервоара и 
унутрашњост армирано-бетонске коморе 
(уколико постоји) 

Зона 1 
Унутрашњост окна са прикључцима и простор 1,5 
m сферно око габарита окна, прикључака, 
завршетка одушног цевовода и вентила 

Зона 2 
Простор изнад околног терена ширине 5 m 
мерено хоризонтално од габарита окна и висине 
0,5 m мерено од нивоа тла  

Место за 
претакање 
течних горива са 
системом за 
сакупљање пара  

Зона 1 
Простор 1 m од прикључка на ауто-цистерни 
мерено у свим правцима до нивоа тла 

Зона 2 

Простор 4 m мерено хоризонтално од прикључка 
на ауто-цистерни, висине 1 m мерено од нивоа 
тла и сферни простор око отвора на врху ауто-
цистерне полупречника 1 m  

Место за 
претакање 
течних горива 
без система за 
сакупљање пара  

Зона 1 
Простор 1,5 m од прикључка на ауто-цистерни 
мерено у свим правцима до нивоа тла 

Зона 2 

Простор 4,5 m мерено хоризонтално од 
прикључка на ауто-цистерни, висине 1 m мерено 
од нивоа тла и сферни простор око отвора на 
врху ауто-цистерне полупречника 1 m 

Место за 
претакање 
течног нафтног 
гаса  

Зона 1 
Простор 1,5 m од места прикључења ауто-
цистерне и прикључка на ауто-цистерни мерено у 
свим правцима до нивоа тла 

Зона 2 
Простор 5 m мерено хоризонтално од места 
прикључења ауто-цистерне и прикључка на ауто-
цистерни, висине 1 m мерено од нивоа тла  

Пумпе и 
компресори за 
претакање 
течног нафтног 
гаса 

Зона 1 
Простор 0,5 m мерено од габарита пумпе или 
компресора у свим правцима до нивоа тла  

Зона 2 
Простор 5 m мерено хоризонтално од габарита 
пумпе или компресора и висине 1 m мерено од 
нивоа тла 

Уређај за точење 
горива са 
паронепропусним 
преградама 

Зона 1 
Унутрашњост уређаја и простор око габарита 
уређаја 0,2 m и висине од нивоа паронепропусне 
преграде до нивоа тла, односно до нивоа воде  

Зона 2 
Простор око габарита уређаја 2,5 m мерено 
хоризонтално и висине 1 m од нивоа тла, 
односно од нивоа воде  

Уређај за точење 
горива без Зона 1 

Унутрашњост уређаја и простор око габарита 
уређаја 0,2 m мерено у свим правцима и висине 
до нивоа тла, односно до нивоа воде  
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паронепропусних 
преграда Зона 2 

Простор око габарита уређаја 2,5 m мерено 
хоризонтално и висине 1 m од нивоа тла, 
односно од нивоа воде  

Сепаратор и 
технолошки 
канал за прихват 
зауљених вода 

Зона 0 Унутрашњост сепаратора  

Зона 1 

Унутрашњост коморе сепаратора (уколико 
постоји), унутрашњост окна сепаратора и 
технолошких канала, као и сферни простор око 
завршетка одушног цевовода и вентила 
полупречника 1 m  

Зона 2 

Простор изнад околног терена ширине 2 m 
мерено хоризонтално од габарита окна и висине 
0,5 m мерено од нивоа тла и простор изнад 
околног терена ширине 0,5 m мерено 
хоризонтално од габарита технолошког канала 
висине 0,3 m од нивоа тла 

 

 

Члан 7 

 

Станица мора бити изграђена тако да се зоне опасности извора станице не 
распростиру ван граница парцеле станице, при чему се распростирање зона 
опасности може ограничити изградњом зида од негоривих грађевинских производа. 

Изузетно од става 1. овог члана распростирање зона опасности не мора се 
ограничити у односу на границу парцеле јавне намене - саобраћајнице, зелене 
површине, парка, водотока и сл. површина на којима није дозвољена градња. 

Зона опасности се не може распростирати унутар објекта за смештај запосленог 
особља и унутар пратеће зграде из члана 8. овог правилника. 

Изузетно од става 3. овог члана, ако зона опасности "2" обухвата простор објеката 
из става 3. овог члана, морају се предузети мере за ограничење распростирања 
зоне изградњом зида од негоривог материјала, а уколико постоје улазна врата, она 
морају бити непропусна и опремљена уређајем за држање у стално затвореном 
положају. 

У зонама опасности не смеју се налазити канализациони отвори за одвођење 
атмосферског талога, јаме и отворени канали за каблове и цевоводе. 

Изузетно, у зони опасности "2" могу се налазити канализациони отвори технолошке 
канализације само ако су повезани са сепаратором зауљених вода. 

Одређивање зона опасности простора угрожених експлозивним смешама 
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 Инсталацијом система за мерење нивоа горива се мери ниво горива, 
температура, густина и ниво воде у резервоару. Систем се састоји од главне 
конзоле тип TLS 450 произвођача „GILBARCO-VEEDER ROOT COMPANY“, USA или 
сличне која се монтира у неугроженом простору – електро соба, и сонди за мерење 
које се уграђују у шахтама резервоара (зона опасности 0). Стандардом SRPS EN 
60079-11. за зону опасности 0 допушта се употреба самосигурних електричних 
уређаја категорије Exia. Сонде за мерење нивоа, конзола и припадајућа 
инсталација за њихово повезивање чине компатибилну целину која обезбеђује 
заштиту самосигурност  категорије Exia. 

Самосигурна инсталација је пројектована као изоловна од уземљивача 
бензинске станице. Напајање сонди је преко галвански изолованог трансформатора 
и преко сигурносне баријере (у придруженом уређају TLS 450).  

Унутрашњост пумпног аутомата је зона опасности 1, па је стандардом SRPS 
EN 60079-11 предвиђена употреба самосигурних електричних уређаја категорије 
Exib. 
 

Инсталација система за праћење и обраду издавања горива се састоји из 
централне јединице која се смешта у неугроженом простору – продајни објекат. На 
њу се повезује рачунарска јединице агрегата за издавање горива. Централна 
јединица се повезује са регистар касом и периферијама (монитор, штампач, POS и 
BOS рачунари) локалним везама које нису предмет пројекта. 

Унутрашњост пумпног аутомата је зона опасности 1, па је стандардом SRPS 
EN 60079-11 предвиђена употреба самосигурних електричних уређаја категорије 
Exib. 

 
Аутомати за точење горива, утакачки и шахтови резервоара као и одушне 

цеви, извори су експлозивних смеша, те простор око њих спада у опасне зоне које 
су дефинисане стандардом SRPS EN 60079-10-1 и подељене су на зоне: 0, 1 i 2. 

Границе зона опасности су одређене у складу са Правилником о техничким 
нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017, 34/2019, 
92/2021), Правилником о изградњи постројења за запаљиве течности и о 
ускладиштавању и претакању запаљивих течности тачке. 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5, и 3.6. и 
обележене су у овом пројекту. 

 Због постојања зона опасности од експлозије у којима ће се налазити и 
електрични уређаји, мора се одабрати електрична опрема у одговарајућој Еx 
заштити и електрични развод у складу са стандардом SRPS EN 60079–14. 
Елетрични уређаји у зонама опасности морају бити у експлозивно заштићеној 
изради минимиум степена заштите Еx II АТ3. 

   У зони опасности "0" пројектом су предвиђене електричне инсталације 
самосигурних електричних уређаја у заштити "Еxiа"- уређаји инструментације - 
сонде за мерење нивоа и сензори за контролу цурења.  

   У оквиру зоне опасности "1" предвиђена је електро опрема која мора бити 
у експлозивно заштићеној изради и то мин. степена заштите Ex II AT3. 
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 Електрични уређаји у зони опасности "2" пројектом нису предвиђени. 
Прикључне кутије канделаберских стубова, односно њихова доња страна мора бити 
изнад 1m висине, изван зоне опасности.Тотем је конструктивно решен да су све 
електричне инсталације унутар њега изнад 0.5м висине, тј. изван зоне опасности 2. 

   Овакви уређаји, у нормалном погону и у случају погонских предвиђених 
грешака, не смеју бити узрок паљења експлозивне смеше, ако су исправно 
монтирани и правилно коришћени.  

Сви уређаји у експлозивној заштити морају поседовати исправе о 
усаглашености (декларација о усаглашеност, извештај о испитивању, сертификат, 
уверење о контролисању или други документ којим се потврђује усаглашеност 
производа са прописаним захтевима) према Правилнику о опреми и заштитним 
системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама 
(Сл. гласник РС бр. 10/17). 

На диспозицији са зонама опасности су приказане зоне опасности на објекту. 

Приликом пројектовања се водило рачуна да се камере и осветљење, које је 
монтирано на надстрешници, налази на довољној висини тако да не улази у зоне 
опасности од пумпних аутомата што је детаљно приказано у пројекту 
електроинсталација као и у цртежу пресека зона опасности.  

Сви отвори и шахте на објекту су удаљени минимално 3m од извора 
опасности, тј. налазе се у зони 2, на основу правилника, или ван зона опасности. 

Сва електоопрема, која се налази на станици за снабдевање горивом  је у 
одговарајућој Еx заштити за шта морају да постоје одговарајући Атести о 
саобразности противексплозионо заштићених електричних уређаја издати од 
стране Републичког завода за стандардизацију. 

У случају да се користи опрема произведена у иностранству, увозник опреме 
или инвеститор је дужан спровести поступак сертификације увезене серије опреме. 

Опрема која се уграђује мора да задовољава у погледу функционалних 
карактеристика дефинисаних Техничким прописима, да је извршено оцењивање 
усаглашености и да поседују декларацију о усаглашености издате од именованог 
тела према Закону о техничким захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености (Сл. гласник РС бр. 36/09) и сходно Правилнику о обавезном 
атесирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према 
пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада 
овлашћене за атестирање тих прозивода (Сл. Лист СФРЈ бр. 24/90). 

 
У зонама опасности је забрањено: 
 Употребљавати отворен пламен и ужарене предмете, 
 Употребљавати алат који варничи, 
 Постављати надземне водове без обзира на напон, 
 Лоцирати кишну канализацију (регулисано главним пројектом), 
 Лоцирање било каквог неприпадајућег материјала. 
 
На станици за снабдевање горивом морају да буду постављени видљиви 

знаци забране и опасности што је приказано на Ситуацији противпожарне заштите. 
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Расподелом објекта на ССГ обезбеђена су потребна растојања у оквиру саме 
станице као и од суседних парцела објеката. 
 

Продајни објекат бензинске станице спада у групу објеката са ниским ризиком од 
пожара и експлозија. Могући су пожари класе "А". Пожарно оптерећење објекта 
спада у ниско пожарно оптерећење. Зонама опасности одређена је вероватноћа 
егзистенције експлозивне смеше у појединим просторима и дефинисан њен 
просторни домет, а вероватноћа је оцењена класификацијом.  

Да би се минимизирала вероватноћа дешавања акцидената и да би се спречила, 
односно минимизирала негативна дејства на здравље људи и животне средине, 
пројектован је низ мера заштите животне средине. Објекти у комплексу су 
пројектовани у складу са важећим прописима противпожарне заштите. 

Пасивна заштита објекта од пожара обезбеђена је применом незапаљивих и 
негоривих материјала за конструкцију (бетон, глинени блокови, метална 
конструкција), као и правилним распоредом објекта и уређаја у оквиру комплекса. 

Активна заштита је предвиђена хидратантском мрежом и апаратима за гашење 
пожара. Електроинсталација је пројектована у »Еx« заштити уз мере заштите од 
струје кратког споја, преоптерећења, случајног додира делова под напоном, 
превисоког напона, статичког електрицитета, електромагнетног поља. 
Пројектована је адекватна заштита од атмосферског пражњења. У циљу 
спровођења квалитетне противпожарне заштите Носилац пројекта је дужан да 
организује и спроведе противпожарну обуку за запослене у предметном комплексу, 
да постави видљива упуства употребе противпожарних средстава и поступања у 
случају пожара. 

 За бензинску станицу »Брус« израдиће се следећа документа: 

 -Табела информисања у случају акцидента (удеса),  

-Процедура у случају акцидента (удеса), 

 -Упутство у случају пожара 

 -Упутство у случају изливања веће количине горива.  

У складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Сл. Гласник РС, бр. 
81/10), израђене су безбедносне листе за сваку врсту горива, као и за хемикалије 
које се продају на објекту бензинске станице. 

 У студији су приложене безбедносне листе за ускладиштена горива (течна и ТНГ). 
Обележавање горива, хемикалија, складиштење, и сл. у складу је са претходно 
наведеним законским прописима. 
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Процена утицаја на животну средину у случају удеса врши се у складу са важећим 
законским прописима уз сарадњу са надлежним институцијама. 

                          

8. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И 
ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА 

 

 

 
8.1. Мере заштите предвиђене законом и другим прописима, 

нормативима и стандардима 
 
Носилац Пројекта је у обавези да предвиди и спроводи мере, које се директно 
односе на заштиту животне средине или су у индиректој вези са заштитом животне 
средине, прописане националним законском регулативом. У том смислу: 

 сва инвестиционо-техничка докумцфцентација мора бити израђена у складу 
са одговарајућим законима, прописима и стандардима и потврђена од стране 
надлежних министарства;  

 након изградње станице неопходно је прибавити Решење о примењеним 
мерама заштите од пожара и удеса од стране Министарства унутрашњих 
послова, Сектора за заштиту и спашавање и Управе за превентиву; 

 након изградње станице неопходно је извршити технички пријем од стране 
Техничке комисије именоване од стране Носиоца пројекта чији ће члан који 
је одређен за заштиту животне средине, изврши контролу усклађености 
изведених радова (у погледу испуњености услова и мера заштите животне 
средине и здравља људи, а који буду утврђени Решењем о давању 
сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, мера 
прописаних у Студји, односно техничком документацијом и важећим 
прописима и стандардима) и да да своје стручно мишљење о исправности 
изведених радова; 

 мониторинг животне средине ће се врши редовно према захтевима из 
нормативних аката у погледу контроле: ваздуха, отпадних вода, земљишта, 
поземних вода и буке. 

 
 

8.2. Мере које су неопходне за спречавање, смањење и отклањање 
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину  

 
А. Мере које су предвиђене планском и техничком документацијом  

А1. Мере заштите у току изградње ССГ  
А2. Мере заштите у току редовног рада  
А3. Мере заштите од елементарних и других већих непогода  

Б. Мере заштите од удеса  
Б1. Мере превенције  
Б2. Мере приправности  
Б3. Мере одговора на удес  
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Б4. Мере отклањања последица удеса - санација  
Б4.1. Мере отклањања последица удеса у случају проливања горива  
Б4.2. Мере отклањања последица удеса у случају пожара  

В. Мере које предлаже обрађивач  
В1. Опште мере заштите  
В2. Мере заштите након престанка рада објекта  

 

А. Мере које су предвиђене планском и техничком документацијом  
 
Имајући у виду одредбе: техничких прописа о изградњи станица за снабдевање 
горивом моторних возила и о ускладиштењу и претакању, Правилнику о техничким 
нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за 
запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих 
течности ("Сл. гласник РС", бр. 114/2017) и Правилнику о техничким нормативима 
за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова ("Сл. гласник РС", број 54/2017, 34/2019 и 92/2021) и остале важеће 
законске прописе и стандарде, дефинисани су технички услови за пројектовање, 
изградњу и експлоатацију ССГ.  
 

А1. Мере заштите у току изградње ССГ  
 
1. Обавеза Носиоца пројекта је да изради Елаборат о уређењу 

градилишта и План превентивних мера. 
2. Извођач радова је у обавези да поступа према израђеном Елаборату 

о уређењу градилишта и Плану превентивних мера.  
3. На градилишту обезбедити/планирати места за привремено одлагање 

неопасног и опасног отпада.  
4. Обавеза извођача радова је да вишак земљаног материјала од ископа, 

као и неискоришћен грађевински материјал и безопасни отпад по 
завршетку радова одвезе ван комплекса и депонују на локацију која је 
за то предвиђена. 

5. Обавезно је редовно квашење манипулативних површина ради 
спречавања расипања грађевинског материјала у току извођења 
радова и транспорта у летњем, сушном периоду. 

6. У случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и 
механизације обавезна је санација загађеног земљишта. 

7. Отпад који настане у процесу извођења радова (комунални отпад, 
грађевински отпад, пластика…) прописно сакупити, разврстати и 
одложити на за то предвиђену локацију до организованог уклањања из 
комплекса. 

8. Строго је забрањено слободно депоновање отпада, односно 
формирање депонија било које врсте на градилишту. 

9. Забрањено је сервисирање грађевинских машина и возила у току 
извођења радова на градилишту. 
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10. Ако се у току извођења радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског 
порекла за које се претпоставља да има својство природног 
споменика, извођач радова је дужан да обустави радове и о томе 
обавести надлежну организацију за заштиту природе. 

11. Након окончања свих радова обавезно треба санирати све евентуално 
деградиране површине и уклонити све вишкове грађевинског 
материјала, опреме, машине и сл. 

12. Све грађевинске и инсталатерске радове извршити у потпуности у 
складу техничком документацијом и пројектима. 

13. Резервоари се испитују на лицу места пре постављања и затрпавања. 
14. Укопавање резервоара је предвиђено Правилником о техничким 

нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и 
објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и 
претакању запаљивих и горивих течности ("Сл. гласник РС", бр. 
114/2017). 

15. Темељи се у свему раде према Правилнику о техничким нормативима 
за темељење грађевинских објеката - ("Сл. лист СФРЈ", бр.15/90). 

16. Затрпавање цеви се обавља након испитивања цевовода под 
притиском. 

17. Простор око цеви, са сваке стране, треба испунити песком. 
18. Изградњу електроинсталација изводити према електропројекту. 
19. Елементи целог објекта су, у складу са техничким нормативима, 

заштићени од статичког електрицитета одговарајућим уземљењем. 
20. Објекат је, према одговарајућим стандардима, заштићен од удара 

грома. 
21. Резервоари (изоловани и заштићени од корозије) се испитују на 

статички притисак Пре постављања и затрпавања. 
22. Укопавање резервоара се врши у складу са Правилником о техничким 

нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и 
објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и 
претакању запаљивих и горивих течности ("Сл. гласник РС", бр. 
114/2017). 

23. Tемељи резервоара се изводе тако да се спречи њихово нагињање 
услед слегања терена, у свему према Правилнику о техничким 
нормативима за темељење грађевинских објеката - ("Сл. лист СФРЈ", 
бр.15/90). 

24. Окно изнад улазног отвора укопаних резервоара, односно окно у којем 
су смештени прикључци за пуњење резервоара, морају се затварати 
поклопцем са катанцем. 

25. Растојање између два аутомата за истакање износи преко 2 m, мерено 
од осовине тих аутомата. 

26. Електрична инсталација ССГ мора се извести у складу са техничким 
прописима за противексплозивну заштиту. 
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27. Сви цевоводи су премазани одговарајућом вишеслојном заштитном 
хидроизолационом бојом и завршно лак бојом (за гасну фазу жутом, за 
течну фазу зеленом). 

28. Одговарајућим подужним падом, са места точења, дела 
саобраћајнице и манипулативних површина, површинске воде се 
одводе у градску канализацију преко таложника и сепаратора уља. 

29. Димензионисање атмосфеске канализације са таложником-
сепаратором извршен је на основу сливне површине за прихват кише 
са повратним периодом од две године. 

30. Положени челични резервоари су са двоструким зидовима (дупли 
плашт) и одговарајућом сигналном опремом. 
 

А2. Мере заштите у току редовног рада  
 

1. Пројектним решењем је обезбеђена прегледност улаза и излаза 
приступног пута.  

2. У складу са важећим законским прописима обезбеђен је приступ за 
ватрогасна возила.  

3. Носивост коловозне конструкције је усаглашена са меродавним 
саобраћајним оптерећењем.  

4. Коловозне и манипулативне површине су водонепропусне и отпорне 
на нафтне деривате.  

5. Хоризонтална и вертикална сигнализација је остварена кроз 
сагледавање саобраћаја на макро нивоу и израђено је саобраћајно 
решење допремања горива на објекат аутоцистернама.  

6. Ради заштите земљишта и подземних вода од могућег цурења 
нафтних деривата из резервоара, течно гориво за моторна возила се 
на ССГ складишти у укопаним двоплаштним резервоарима који су 
прописани стандардом СРПС М.З3.014.  

7. Забрањено је издавања горива и приступ ССГ за време претакања 
горива (имајући у виду положај претакалишта за горива у односу на 
интерну саобраћајницу, као и близину осетљивих објекта предметној 
локацији)  

8. Сваки резервоар мора бити прописно уземљен од статичког 
електрицитета.  

9. Рамови поклопаца шахтова и прирубнички спојеви морају бити 
премошћени FeZn траком.  

10. Сви прикључци на резервоарима су у складу са захтевима Правилника 
о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о 
ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности ("Сл. 
гласник РС", бр. 114/2017)  

11. Уређаји (аутомати) за истакање горива за моторних возила изводе се 
у "Еx" (проптивексплозијској) заштити, а постављају на острву 
уздигнутом изнад нивоа пута и удаљени од ивице острва.  
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12. Цевоводни систем, спојеви и арматура су предвиђени за називне 
притиске од 6 bar, за течна горива у дизел.  

13. На ССГ мора бити обезбеђен најмање један прикључак за уземљење 
аутоцистерни, ради прикључења, приликом истакања горива.  

14. У објекту за смештај запосленог особља, у засебној просторији 
(магацину) одлажу се уља, мазива, средства против замрзавања и 
средства ауто козметике (пакована појединачно у херметички 
затвореним посудама).  

15. У циљу контроле квалитета подземних вода и уочавања евентуалног 
загађења предвиђено је постављање три пијезометра.  

16. Обезбеђује се испитивање квалитета отпадних вода пре и након 
пречишћавања кроз сепаратор, као и испитивање квалитета 
подземних вода у пијезометрима.  

17. Претакање бензин и дизел горива из ауто-цистерне у подземне 
резервоаре, врши се природним падом.  

18. Прикључно место на коме се аутоцистерна повезује на уземљивач се 
поставља ван зоне опасности 2.  

19. Комунални и амбалажни отпад се одлаже у за то намењен контејнер.  
20. Отпад који настане у току редовног рада објекта (картон, папир, дрво, 

пластична амбалажа …) према пропису се сакупља, разврстава и 
одлаже на, за то предвиђену локацију, до организованог уклањања из 
комплекса, а према условима надлежног комуналног предузећа што ће 
бити потврђено Уговором о пружању услуга и у складу са Правилником 
о условима и начину сакупљања, складиштења и третмана отпада који 
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. 
гласник РС“, бр. 98/10). 

 
 

 

А3. Мере заштите од елементарних и других већих непогода  
 

1. Обезбеђено је одговарајуће уземљење опреме.  
2. Обезбеђена је адекватна громобранска инсталација.  
3. Сви резервоари су опремљени обујмицама ради спречавања 

превртања и испливавања.  
 

Б. Мере заштите од удеса  
 

Б1. Мере превенције  
 

Превентивне мере у погледу рада  са запаљивим материјама (дизел, бензин) 
 

1. Извршити обуку свих радника који раде на претакању горива за 
правилан и безбедан рад; запослено особље на ССГ мора да има 
уверење о положеном испиту за руковаоца на станици, којим се 
доказује да је обучено за безбедно и сигурно руковање уређајима, 



Нетхнички опис  Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта Изградња нове 
станице за снабдевање горивом  „Брус‟ са рушењем постојеће 

 

 

 88 

опремом, средствима за гашење пожара и осталим заштитним 
средствима на станици; 

2. При набавци црева за претакање тражити доказ о атесту и стручни 
налаз о појединачном испитивању флексибилних црева за ТНГ; 

3. Вршити плански, свакодневни, превентивни преглед опреме за рад 
на претакању горива, од стране запослених уз вођење записа; 

4. Развијати свест запослених о повећању пажње приликом обављања 
редовних радних активности; 

5. Вршити сталну контролу рада свих активности везаних за транспорт, 
претакање и складиштење горива, у смислу испуњења следећих 
захтева: 

 претакању горива присуствују возач и прималац горива (само 
неопходан број људи у опасној зони с високим потенцијалним 
ризиком и у ограниченом временском интервалу), 

 израдити План поступања у случају удеса и обучити раднике 
да га спроводе, 

 у циљу локализације и санације удесно опасних ситуација 
запослени на ССГ морају бити добро обучени и мора постојати 
уређен систем обавештавања о пожарно и експлозивно 
опасним ситуацијама.  

6. Пројектовати систем за одвођење статичког електрицитета у складу 
са прописима.  

7. Цео систем повезати на заједничко уземљење. Вршити периодично 
испитивање система за одвођење статичког електрицитета.  

8. Пројектовати систем громобранске инсталације у складу са 
прописима.  

9. Вршити периодично испитивање громобранске инсталације.  
10. Сва електро опрема која се налази у зони опасности, мора да је у 

одговарајућој противексплозивној заштити и да поседује атест.  
11. У зонама опасности 1 и 2, забрањено је складиштење било каквог 

материјала.  
12. Сходно одредбама Правилника о техничким нормативима за 

безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", број 
54/2017) у зони 2 се не смеју постављати канализациони отвори (за 
одвођење атмосферског талога), јаме и отворени канали за каблове 
и цевоводе,. 

13. У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу 
проузроковати пожар, или омогућити његово ширење. 

14. Приликом претакања горива обавезно повезати аутоцистерну на 
електростатичко уземљење. 

15. Гориво се не сме издавати за време претакања горива из 
аутоцистерне у подземне резервоаре. 
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16. У зонама опасности поставити одговарајуће табле упозорења и 
забране. 

17. Приликом претакања цистерне поставити таблу са натписом „СТОП 
ЦИСТЕРНА ПРИКЉУЧЕНА“. 

18. Израдити следећа документа која ће бити доступни на објекту: 
 План поступања у случају удеса; 
 Упутство у случају пожара; 
 Упутство у случају изливања нафтних деривата; 
 План евакуације из објекта. 

19. Обучити запослене како да поступе у случају оглашавања система за 
контролу херметичности резервоара на звучн сигнал да је један од 
зидова резервоара за течна горива пробијен. 

20. Одговорно лице у случају пробијања зида двоплаштног резервоара је 
дужно да прекине рад, обавести надлежне у НИС, предузме кораке 
за пражњење резервоара, утврди узроке дехерметизације 
међупростора двоплашног резервоара и тиме спречи могуће цурење 
горива у земљиште.  

 

Б2. Мере приправности 
 

1. Извести стабилни систем за гашење евентуалних пожара (хидрантска 
мрежа). 

2. На критичним местима поставити мобилне ПП апарате за гашење 
пожара у настанку. Поставити одговарајуће апарате , превозни 
апарат S - 50 поред места за утакање и сандуке са песком уз сваки 
истакачки аутомат. 

3. Редовно вршити контролу и одржавање противпожарне опреме. 
4. На видном месту поставити таблу са називима важних институција и 

телефонским бројевима, надлежним за реаговање у удесу (МУП-
Сектор за ванредне ситуације, хитна медицинска помоћ, Центар за 
контролу тровања и др.). 

 
Б3. Мере одговора на удес 

 
1. Искључити електричну енергију преко главног прекидача. 
2. У случају удеса, активирати све потребне системе предвиђених 

Мерама одговора  на удес. 
3. У случају пожара на објекту/комплексу, одмах приступити гашењу. 
4. Уколико се почетни удес не може држати под контролом сопственим 

средствима, обавестити професионалну ватрогасну јединицу и друге 
институције које су надлежне за реаговање у удесним ситуацијама. 

5. Пожар на електричним инсталацијама гасити прахом или угљен-
диоксидом. 

6. Пожар нафтних деривата гасити прахом или користити песак или 
земљу. 
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7. Организовати евакуацију затечених лица на комплексу ССГ, на 
безбедна места. 

8. Организовати обавештавање грађана у пролазу и спречити њихово 
окупљање у околини ССГ, до доласка патроле МУП. 

9. Уколико је потребно, уз ангажовање полиције, зауставити саобраћај 
на деоници пута око ССГ. 

10. Организовати безбедно место за указивање прве помоћи угроженим 
лицима, до доласка медицинске екипе. 
 

Б4. Мере отклањања последица удеса - санација 
 
По завршеном удесу, спроводити План санације последица од удеса и уколико 
буде потребно  извршити санацију и ремедијацију простора захваћеног удесом. 
 
Поступак санације удеса на ССГ са  течним горивима садржи следеће фазе:  

 избор адекватног сорбента; 
 куповину, транспорт и складиштење сорбента; 
 обуку радника за поступање у случају удеса; 
 примену сорбента; 
 поступак сакупљања сорбента након примене; 
 регенерацију (у колико је сорбент регенерабилан) и  
 коначно одлагање сорбента као опасног отпада. 

У близини места на којима је могуће просипање запаљивих течности на станици 
највећа, постављају се сандуци са песком запремине најмање 0,03 m3. 
Противпожарана опрема мора се поставити према диспозицији из пројекта, коју 
даје пројектант одговоран за противпожарну заштиту. Против пожарна опрема 
мора бити постављена на објекту до дана техничког пријема, а најкасније пре 
почетка пуњења резервоара горивом и свакодневно се визуелно контролише. 
Обавезна је обука радника док се провера знања врши сваке треће године од 
овлашћене установе.  
 
Приликом настанка пожара на ССГ, обавеза запосленог је да одмах обавести 
локалну ватрогасну јединицу, због могућности да почетни пожар измакне 
контроли. Обавеза ватрогасне јединице да за овај тип објекта има урађену 
оперативну карту гашења чиме се значајно смањује време интервенције. У оквиру 
компаније се одржавају обуке за ново пријављене запослене на ССГ од стране 
систематизоване службе. Обука обухвата рад у продајном објекту ССГ, 
коришћење инсталисане опреме, коришћење против пожарних апарата, пратеће 
опреме за заштиту од пожара и упутства за безбедан и здрав рад. 
 
Опрема за гашење пожара се састоји од ручних и превозних апарата за гашење 
пожара, постављених тако да се по један ручни апарат пуњења најмање 9 kg (прах 
или друго одговарајуће средство за гашење пожара) поставља на свака два 
аутомата за истакање горива, у просторији за смештај запосленог особља и у 
посебним просторијама где се складишти уље и мазиво у одговарајућем паковању. 
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Б4.1. Мере отклањања последица удеса у случају проливања горива 

1. Обезбедити место где је дошло до изливања горива од приступа 
трећих лица. 

2. Обавестити стручну службу у НИС-у по процедури информисања 
3. Возила која су у близини изливеног горива не палити , већ их уклонити 

у „леру“. 
4. Уклонити сав запаљив материјал из зоне изливања горива. 
5. У случају мањег изливања горива приступити прикупљању горива 

песком или адсорбентом , који је већ припремљен на ССГ. 
6. Организовати ватрогасну стражу до санације места изливања горива. 
7. Употребљен адсорбент/песак ставити у затворену посуд, адекватно 

обележити и предати на даље поступање овлашћеном Оператеру 
8. Поставити ознаке о забрањеном улазу на ССГ. 
9. Извршити санацију просутог горива од стране овлашћеног 

Оператера, у случају већег изливања. 
 

Б4.2. Мере отклањања последица удеса у случају пожара 
1. Обавестити стручну службу у НИС-у по процедури информисања. 
2. Уклонити сва возила са станице. 
3. Поставити знаке да је затворена станица. 
4. Након гашења пожара извршити уклањање воде и пене од гашења 

пожара. 
5. Обезбедити локацију до доласка службе која је надлежна за 

испитивање настанка узорка пожара. 
6. Приступити отклањању изгорелог и оштећеног материјала и опреме. 
7. Извршити санацију простора и објеката захваћених пожаром. 

 
 
Мере противпожарнe заштитe 
 
Мере безбедности и систем противпожарне заштите који је предвиђен пројектном 
документацијом условљени су особинама и опасностима које прете при 
складиштењу, претакању и раду са течним горивима на овој локацији. 
Основне мере безбедности и заштите људи, објеката, постројења и инсталација 
дата су кроз исправна техничка решења, избор опреме, избор материјала, 
техничке прорачуне, прописана растојања од путева унутар постројења и других 
објеката, услове и упутства који се дају у пројектима за извођење према којима је 
грађен објекат и инсталације на овој локацији. 
 
На објектима су истакнуте натписне табле са називима објеката, називом врсте 
гаса, као и табле упозорења и забрана. Распоред натписних табли је дат у 
Главном пројекту заштите од пожара. 
 
Противпожарна заштита станице за пуњење погонских резервоара моторних 
возила течним горивима и течним нафтним гасом се обезбеђује мобилном 
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противпожарном опремом (противпожарним апаратима). Број, величина и 
расопоред мобилне противпожарне опреме даће се према важећим 
правилницима и пожарном оптерећењу у Главном пројекту заштите од пожара. 
 
Простори угрожени екплозивним смешама гасова са ваздухом и одређивање 
зона  
 

Елаборатом за одобрење локације, дата је Ситуација са зонама опасности 
за објекте и просторе угрожене од стварања експлозивних смеша гасова са 
ваздухом. Цео поступак за одређивање зона опасности извршен је за угрожене 
просторе класификацијом тих простора на зоне опасности узимајући у обзир 
степене опасности за трајне, примарне и секундарне изворе, према СРПС Н.С8.007 
, према Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о 
ускладиштавању и претакању запаљивих течности 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6. и 
према Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2017, 34/19, 92/21). Правилнику о изградњи станица за снабдевање горивом 
моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Сл. лист СФРЈ бр. 27/71 
и 26/71). 
 
 

В. Мере које предлаже обрађивач  
 

В1. Опште мере заштите 
 

1. Забрањено је спаљивање било ког отпада и и других материја на и 
ван комплекса ССГ 

2. Забрањено је одлагање било ког отпада на комплексу ССГ 
3. Забрањена је неовлашћена употреба отвореног пламена на 

комплексу ССГ 
4. Редовно одржавати ниско и високо растиње око ССГ, у складу са 

Пројектом хортикултурног уређања комплекса 
5. Вршити редовно контролисање, одржавање и чишћење таложника и 

сепаратора масти и уља 
6. Чишћење тложника и сепаратора поверити овлашћеном предузећу 
7. Отпад који настаје приликом чишћења сепаратора и резервоара се 

односи са комплекса, од стране овлашћеног Оператера 
8. Проверавати да ли пијезометри имају заштитне капе на врху 

пијезометарске цеви 
9. Пражњење контејнера за комунални отпад организовати преко 

надлежног комуналног предузећа 
10. Најмање једанпут у 10 година обавезно је извршити недеструктивну 

контролу дебљине зидова резервоара и контролу напредовања 
корозивних процеса 
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11. Забрањено је скидање било каквих заштитних уређаја који се налазе 
на опреми. 

 
В2. Мере заштите након престанка рада објекта 

 

1. У случају престанка рада објекта израдити Студију о процени утицаја 
престанка рада и уклањања објекта, у складу са законом. 

2. Организовати предају свег затеченог отпада овлашћеном Оператеру. 
3. За опасан отпад, израдити Извештај о испитивању отпада. 
4. Чишћење и дегазацију резервоара пре вађења урадити у складу са 

прописима. 
5. Чишћење и дегазацију резервоара поверити овлашћеном Оператеру. 
6. Обавезно урадити пост-мониторинг основних чиниоца животне 

средине. 
7. По потреби, израдити План санације и ремедијације угроженог 

простора. 
8. Довести парцелу у првобитно стање. 
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ЗАКЉУЧАК: 
 
Испред НИС а.д. БЛОК-а ПРОМЕТ Департман за развој бизниса ће извршити 
изградњу објекта ССГ „Брус“ са рушеем постојеће  у складу са важећим  Законом о 
планирању и изградњи као и осталим важећим законским прописима који се односе 
на објекте ове намене.  
 
Одабраном  технологијом рада уз примену прописаних законских норматива, 
превентивним мерама и мерама за смањење и спречавање негативних утицаја на 
животну средину, утицај пројекта своди се на минималне вредности које су у 
законским оквирима и као такве прихватљиве.  
 
Испуњење захтева се спроводи прописаним мониторингом од стране оператера и 
надлежних органа.  
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