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НИС а.д. Нови Сад 
Народног фронта 12 
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА 
Број: 70/II-13a 
21.06.2010. године 

НИС а.д. Нови Сад 
Народног фронта 12 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
№: 70/II-13a 
21.06.2010 года 

  
На основу чланова 7., 185., 290. став 1. тачка 1., 
339. ставови 1. и 2., и 340. Закона о привредним 
друштвима (Сл. гласник РС, бр. 125/2004) (у 
даљем тексту : "Закон") и члана 11.2 тачка 1. 
Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад од 10.02.2009. 
године, са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 
17.08.2009. године и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. 
године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад 
на редовној Годишњој седници одржаној 
21.06.2010. године, доноси: 

На основании статьей 7, 185, 290 абзаца 1 
пункта 1, 339 абзацов 1 и 2, и 340 Закона "О 
хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС, 
№125/2004) (далее – "Закон") и статьи 11.2 
пункта 1 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад 
от 10.02.2009 года, с изменениями и 
дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009 года и 
№70/41-6 от 12.01.2010 года, Общее собрание 
акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном 
годовом заседании, проведенном 21.06.2010 
года, принимает: 

  
 

ИЗМЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ 
 

ОСНИВАЧКИ АКТ 
 

ДРУШТВА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, 
ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И 

НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА 

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. 
НОВИ САД 

 
(у даљем тексту: "Оснивачки акт") 

 
(Пречишћен текст) 

 
ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ 

 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
ОБЩЕСТВА ПО РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ, 

ПЕРЕРАБОТКЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СБЫТУ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И РАЗВЕДКЕ И 

ДОБЫЧЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
„НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕРБИИ“ А.Д. 

НОВИ САД 
 

(далее – "Учредительный акт") 

(Последняя редакция) 
  

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Члан 1 Статья 1 

  
1.1 Историјат – Друштво за истраживање, 
производњу, прераду, дистрибуцију и промет 
нафте и нафтних деривата и истраживање и 
производњу природног гаса „Нафтна индустрија 
Србије“ а.д. Нови Сад (у даљем тексту: 
"Друштво") је основано Одлуком о оснивању 
Акционарског друштва за истраживање, 
производњу, прераду, дистрибуцију и промет 
нафте и нафтних деривата и истраживање и 

1.1 Предыстория – Общество по разведке, 
добыче, переработке, распределению и сбыту 
нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче 
природного газа „Нефтяная промышленность 
Сербии“ а.д. Нови Сад (далее – "Общество") 
учреждено Решением об учреждении 
Акционерного общества по разведке, добыче, 
переработке, распределению и сбыту нефти и 
нефтепродуктов и разведке и добыче 
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производњу природног гаса од дана 7. јула 2005. 
године (Сл. гласник РС, бр. 60/2005). 

природного газа от 7-ого июля 2005 года (Сл. 
вестник РС, № 60/2005). 

  
1.2 Уговор о продаји и куповини – Дана 24. 
децембра 2008. године (i) Република Србија коју 
је представљала Влада Републике Србије, и (ii) 
ОAO Гaзпром нефт, отворено акционарско 
друштво које је основано и послује у складу са 
законима Руске Федерације, са седиштем у 
Петрограду, улица Галернаја 5А, Руска 
Федерација, регистровано у Јединственом 
државном регистру правних лица под 
регистрационим бројем 1025501701686, (у 
даљем тексту: "ГПН"), закључили су Уговор о 
продаји и куповини акција НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
СРБИЈЕ а.д. НОВИ САД (у даљем тексту: "Уговор о 
продаји и куповини"), на основу кога је ГПН 
стекао 51% од укупног броја акција Друштва. 

1.2 Договор купли-продажи – 24-ого декабря 
2008 года (i) Республика Сербия в лице 
Правительства Республики Сербия, и (ii) ОAО 
„Газпром нефть“, открытое акционерное 
общество, учрежденное и действующее в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Галерная д. 5А, Российская 
Федерация, зарегистрированное в 
Единственном государственном реестре 
юридических лиц за регистрационным 
номером 1025501701686 (далее – "ГПН"), 
заключили Договор купли-продажи акций 
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕРБИИ а.д. 
НОВИ САД (далее –  "Договор купли-
продажи"), на основании которого ГПН 
приобрел 51% общего числа акций Общества. 

  
ПРАВНА ФОРМА И АКЦИОНАРИ ДРУШТВА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И 

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 
  

Члан 2 Статья 2 
  
2.1 Правна форма – Друштво je организoвано и 
послује као отворено акционарско друштво. 

2.1 Организационно-правовая форма – 
Общество организовано и действует в качестве 
открытого акционерного общества. 

  
2.2 Акционари – Акционари Друштва су сва лица 
која су као таква уписана у Централни регистар, 
депо и клиринг хартија од вредности Републике 
Србије. 

2.2 Акционеры – Акционерами Общества 
являются все лица, которые в качестве таковых 
указаны в Центральном регистраторе, 
депозитарии и клиринге ценных бумаг 
Республики Сербия. 

  
2.3 Књига акција – Друштво не води књигу 
акција/акционара. Подаци о власничкој 
структури Друштва садржани су у јединственој 
евиденцији акционара Друштва коју води и 
ажурира Централни регистар, депо и клиринг 
хартија од вредности Републике Србије у складу 
са законом. 
 
 

2.3 Книга акций – Общество не ведет книгу 
акций/акционеров. Данные о структуре 
владельцев Общества содержатся в 
единственном реестре акционеров, который 
ведет и обновляет Центральный регистратор, 
депозитарий и клиринг ценных бумаг 
Республики Сербия в соответствии с Законом. 

  
ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 

  
Члан 3 Статья 3 
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3.1 Друштво послује под пословним именом и 
скраћеним пословним именом. 

3.1 Общество осуществляет свою деятельность 
под полным и сокращенным фирменными 
наименованиями. 

  
3.2 Пословно име – Пословно име Друштва је: 3.2 Фирменное наименование – Фирменное 

наименование Общества: 
Друштво за истраживање, производњу, прераду, 
дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата 
и истраживање и производњу природног гаса 
„Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад. 

Общество по разведке, добыче, переработке, 
распределению и сбыту нефти и 
нефтепродуктов и разведке и добыче 
природного газа „Нефтяная промышленность 
Сербии“ а.д. Нови Сад. 

  
3.3 Скраћено пословно име – Скраћено пословно 
име Друштва је: 

3.3 Сокращенное фирменное наименование – 
Сокращенное фирменное наименование 
Общества: 

НИС а.д. Нови Сад. НИС а.д. Нови Сад. 
  
3.4 Пословно име Друштва на страном језику – 
Друштво има и пословно име на руском и 
енглеском језику. 

3.4 Фирменное наименование Общества на 
иностранном языке – Общество имеет 
фирменное наименование на русском и 
английском языке.  

Пословно име Друштва на руском језику гласи: Фирменное наименование Общества на 
русском языке: 

Нафтна Индустрия Сербии  а.о. Нови Сад Нафтна Индустрия Сербии  а.о. Нови Сад 
Пословно име Друштва на енглеском језику 
гласи: 

Фирменное наименование Общества на 
английском языке: 

Naftna Industrija Srbije  j.s.c. Novi Sad Naftna Industrija Srbije j.s.c. Novi Sad  
 
3.5 Пословно име Друштва може се променити 
одлуком Скупштине акционара. 
 

 
3.5 Фирменное наименование Общества может 
быть изменено решением Общего собрания 
акционеров. 
 

СЕДИШТЕ ДРУШТВА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
  

Члан 4 Статья 4 
  
4.1 Седиште Друштва је у Новом Саду, у улици: 
Народног фронта 12. 

4.1 Местонахождение Общества: г. Нови Сад, 
ул. Народног фронта, д. 12. 

  
4.2 Седиште Друштва може се променити 
одлуком Скупштине акционара. 

 
4.3 Све док Република Србија има најмање 10% 
учешћа у основном капиталу Друштва, неопходан 
је потврдан глас Републике Србије ради 
доношења одлуке Скупштине акционара из 
члана 4.2 овог Оснивачког акта. 

4.2 Местонахождение Общества можно 
изменить принятием решения Общим 
собранием акционеров. 
 
4.3 Пока Республика Сербия владеет не менее, 
чем 10% акций в уставном капитале Общества, 
необходимо получить положительный голос 
Республики Сербия для принятия решения 
Общим собранием акционеров в соотвествии 
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со статьей 4.2 настоящего Учредительного акта. 
  

ПЕЧАТ ДРУШТВА ПЕЧАТЬ ОБЩЕСТВА 
  

Члан 5 Статья 5 
  
5.1 Друштво има печат и/или штамбиљ. 5.1 Общество имеет печать и/или штамп. 
  
5.2 Посебном одлуком Генералног директора 
утврђује се изглед и садржина печата и/или 
штамбиља, као и начин коришћења, чувања и 
уништавања печата и/или штамбиља. 

5.2 Отдельным решением Генерального 
директора Общества утверждается вид и 
содержание печати и/или штампа, а также 
способ использования, хранения и уничтожения 
печати и/или штампа. 

  
ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

  
Члан 6 Статья 6 

  
6.1 Претежна делатност – Претежна делатност 
коју Друштво обавља је: 

6.1 Основная деятельность - Основной 
деятельностью Общества является: 

11101 Вађење сирове нафте. 11101 Добыча сырой нефти. 
  
6.2 Остале делатности – Осим претежне 
делатности, Друштво, такође, обавља следеће 
делатности: 

6.2 Иные виды деятельности – Помимо 
основной деятельности, Общество, также 
осуществляет и следующие виды деятельности: 

 11102 Вађење природног гаса; 
 11200 Услуге у производњи нафте и гаса, 

осим истраживања; 
 15981 Производња минералне воде; 

 
 15982 Производња освежавајућих пића; 

 11102 Добыча природного газа; 
 11200 Услуги в сфере добычи нефти и 

газа, кроме разведки; 
 15981 Производство минеральной 

воды; 
 15982 Производство прохладительных 

напитков; 
 23201 Производња деривата нафте; 
 23202 Производња битуменског 

материјала за кровове и путеве; 
 24110 Производња индустријских гасова; 

 
 24130 Производња осталих основних 

неорганских хемикалија; 
 24140 Производња осталих основних 

органских хемикалија; 
 24510 Производња сапуна и детерџената, 

препарата за чишћење и полирање; 
 

 24520 Производња парфема и тоалетних 
препарата; 

 24660 Производња осталих хемијских 
производа на другом месту непоменута; 

 23201 Производство нефтепродуктов; 
 23202 Производство покрытий из 

битума для крыш и дорог; 
 24110 Производство промышленных 

газов; 
 24130 Производство иных основных 

неорганических химикатов; 
 24140 Производство иных основных 

органических химикатов; 
 24510 Произвоство мыла, моющих 

средств, а также средств для чистки и 
полировки; 

 24520 Производство духов и туалетной 
продукции; 

 24660 Производство иных химических 
продуктов, неуказанных в других 



 5

 
 25220 Производња амбалаже од 

пластичних маса; 
 25240 Производња осталих производа од 

пластичних маса; 
 28110 Производња металних 

конструкција и делова конструкција; 
 28120 Производња металних производа 

за грађевинарство; 
 28210 Производња цистерни, резервоара 

и судова од метала; 
 

 28400 Ковање, пресовање, штанцовање и 
ваљање метала; металургија праха; 

 
 

 28510 Обрада и превлачење метала; 
 

 28520 Општи машински радови; 
 28740 Производња везних елемената, 

вијчаних производа, ланаца и опруга; 
 

 29110 Производња мотора и турбина, 
осим мотора за авионе, возила, 
мотоцикле и мопеде; 

 
 29120 Производња пумпи и компресора; 

 
 29130 Производња славина и вентила; 
 29140 Производња лежајева, зупчаника, 

зупчастих преносника и погонских 
механизама; 

 29220 Производња уређаја за дизање и 
преношење; 

 29240 Производња осталих машина 
опште намене, на другом месту 
непоменута; 

 29520 Производња машина за руднике, 
каменоломе и грађевинарство; 

пунктах; 
 25220 Производство пластмассовой 

тары; 
 25240 Производство иных 

пластмассовых продуктов; 
 28110 Производство 

металлоконструкций и их частей; 
 28120 Производство 

металлоконструкций для строительства; 
 28210 Производство металлических 

цистерн, резервуаров и металлических 
емкостей; 

 28400 Перфорирование, 
брикетирование, штамповка и прокат 
металлов; обогащение шлаков и 
отходов; 

 28510 Обработка металлов и 
металлопокрытие; 

 28520 Общие механические работы; 
 28740 Производство крепежных 

элементов, гофрированных изделий, 
цепей и пружин; 

 29110 Производство двигателей и 
турбин (кроме двигателей для 
самолетов, транспортных средств, 
мотоциклов и мотовелосипедов); 

 29120 Производство насосов и 
компрессоров; 

 29130 Производство кранов и задвижек; 
 29140 Производство подшипников, 

шестерней, механизмов для зубчатых 
транспортеров и агрегатов; 

 29220 Производство подъемных и 
транспортных средств; 

 29240 Производство иной техники 
общего применения, в других пунктах 
неуказанной; 

 29520 Производство техники для шахт, 
карьеров и строительства; 

 31200 Производња опреме за 
дистрибуцију електричне енергије и 
управљачке опреме; 

 
 33300 Производња опреме за управљање 

у индустријским процесима; 
 

 34300 Производња делова и прибора за 
моторна возила и њихове моторе; 

 31200 Производство оборудования для 
распределения электроэнергии и 
контрольно-измерительного 
оборудования; 

 33300 Производство контрольно-
измерительного оборудования для 
промышленных целей; 

 34300 Производство запасных частей и 
аксессуаров для автомобилей, и их 
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 37200 Рециклажа неметалних отпадака и 

остатака; 

двигателей; 
 37200 Рециклирование 

неметаллических отходов и отбросов; 
 40102 Производња термоелектричне 

енергије; 
 40203 Дистрибуција гаса; 
 40300 Производња и снабдевање паром 

и топлом водом; 
 41000 Сакупљање, пречишћавање и 

диструбуција воде; 
 45110 Рушење и разбијање објеката, 

земљани радови; 
 45120 Испитивање терена бушењем и 

сондирањем; 
 45210 Груби грађевински радови и 

специфични радови нискоградње; 
 

 45220 Монтажа кровних конструкција и 
покривање кровова; 

 45240 Изградња хидрограђевинских 
објеката; 

 45250 Остали грађевински радови, 
укључујући специјализоване радове; 

 45310 Постављање електричних 
инсталација и опреме; 

 45320 Изолациони радови; 
 45330 Постављање цевних инсталација; 
 45340 Остали инсталациони радови; 
 45410 Малтерисање; 
 45420 Уградња столарије; 

 
 45430 Постављање подних и зидних 

облога; 
 45440 Бојење и застакљивање; 
 45450 Остали завршни радови; 
 45500 Изнајмљивање опреме за 

изградњу или рушење, с руковаоцем; 

 40102 Производство 
термоэлектрической энергии; 

 40203 Распределение газа; 
 40300 Производство и снабжение паром 

и теплой водой; 
 41000 Сбор, фильтрация и 

распределение воды; 
 45110 Демонтаж и снос зданий, 

земляные работы; 
 45120 Разведка местности посредством 

бурения и зондирования; 
 45210 Подготовительные строительные 

работы и специальные работы по 
малоэтажному строительству; 

 45220 Монтаж кровельных конструкций 
и покрытий; 

 45240 Сооружение гидростроительных 
объектов; 

 45250 Прочие строительные работы, 
включая специализированные работы; 

 45310 Монтаж электроустановок и 
прочего оборудования; 

 45320 Изоляционные работы; 
 45330 Укладка труб; 
 45340 Прочие монтажные работы; 
 45410 Штукатурные работы; 
 45420 Установка деревянных 

элементов; 
 45430 Монтаж полов и стенных 

панелей; 
 45440 Покраска и остекление; 
 45450 Прочие финишные работы; 
 45500 Аренда оборудования с 

оператором для строительства или 
сноса; 

 50100 Продаја моторних возила; 
 

 50200 Одржавање и оправка моторних 
возила; 

 
 50300 Продаја делова и прибора за 

моторна возила; 
 50401 Продаја мотоцикала, њихових 

делова и прибора; 
 50402 Одржавање и оправка мотоцикала; 

 50100 Продажа автотранспортных 
средств; 

 50200 Ремонт и техническое 
обслуживание автотранспортных 
средств; 

 50300 Продажа деталей и аксессуаров к 
автотранспортным средствам; 

 50401 Продажа мотоциклов, деталей и 
аксессуаров к мотоциклам; 

 50402 Ремонт и техническое 
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 50500 Трговина на мало моторним 

горива; 
 51110 Посредовање у продаји 

пољопривредних сировина, живих 
животиња, текстилних сировина и 
полупроизвода; 
 

 51120 Посредовање у продаји горива, 
руда, метала и индустријских хемикалија; 

 
 51130 Посредовање у продаји дрвне 

грађе и грађевинског метеријала; 
 

 51140 Посредовање у продаји машина, 
индустријске опреме, бродова и авиона; 

 
 51150 Посредовање у продаји намештаја, 

предмета за домаћинство и металне и 
гвожђарске робе; 

 
 51160 Посредовање у продаји текстила, 

одеће, обуће и предмета од коже; 
 

 51170 Посредовање у продаји хране, 
пића и дувана; 

 
 51180 Посредовање у специјализованој 

продаји посебних производа или групе 
производа, на другом месту непоменутих; 

 
 51190 Посредовање у продаји 

разноврсних производа; 
 51310 Трговина на велико воћем и 

поврћем; 
 51340 Трговина на велико алкохолним и 

другим пићима; 
 51350 Трговина на велико дуванским 

производима; 
 51360 Трговина на велико шећером, 

чоколадом и слаткишима од шећера; 
 51370 Трговина на велико кафом, 

чајевима, какаом и зачинима; 
 51380 Неспецијализована трговина на 

велико храном, пићима и дуваном; 
 

 51410 Трговина на велико текстилом; 
 

обслуживание мотоциклов; 
 50500 Розничная продажа моторного 

топлива; 
 51110 Оказание агентских услуг при 

продаже сельскохозяйственной 
продукции и сырья, живого скота, сырья 
для текстильной промышленности и 
полуфабрикатов; 

 51120 Оказание агентских услуг при 
продаже топлива, руды, металлов и 
промышленных химикатов; 

 51130 Оказание агентских услуг при 
продаже пиломатериалов и 
строительных материалов; 

 51140 Оказание агентских услуг при 
продаже техники, промышленного 
оборудования, кораблей и самолетов; 

 51150 Оказание агентских услуг при 
продаже мебели, бытовых товаров, а 
также изделий из железа и прочих 
металлов; 

 51160 Оказание агентских услуг при 
продаже текстильных и кожаных 
изделий, одежды и обуви; 

 51170 Оказание агентских услуг при 
продаже продуктов питания, напитков и 
табака; 

 51180 Оказание агентских услуг при 
целевой продаже определенных 
изделий или групп изделий, не 
указанных в других пунктах; 

 51190 Оказание агентских услуг при 
продаже различных изделий; 

 51310 Оптовая торговля фруктами и 
овощами; 

 51340 Оптовая торговля алкогольными 
и прочими напитками; 

 51350 Оптовая торговля табачными 
изделиями; 

 51360 Оптовая торговля сахаром, 
шоколадом и конфетами; 

 51370 Оптовая торговля кофе, чаем, 
какао и специями; 

 51380 Неспециализированная оптовая 
торговля продуктами питания, 
напитками и табаком; 

 51410 Оптовая торговля текстильными 
изделиями; 
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 51420 Трговина на велико одећом и 
обућом; 

 51430 Трговина на велико електричним 
апаратима за домаћинство и радио и 
телевизијским уређајима; 

 51440 Трговина на велико порцуланом и 
стакларијом, лаковима, бојама, зидним 
тапетима и средствима за чишћење; 

 51450 Трговина на велико 
парфимеријским и козметичким 
производима; 

 51470 Трговина на велико осталим 
производима за домаћинство; 

 51510 Трговина на велико чврстим, 
течним и гасовитим горивима и сличним 
производима; 

 
 51520 Трговина на велико металима и 

металним рудама; 
 51530 Трговина на велико дрветом и 

грађевинским материјалом; 
 51540 Трговина на велико металном 

робом, цевима, уређајима и опремом за 
централно грејање; 

 
 51550 Трговина на велико хемијским 

производима; 
 51560 Трговина на велико осталим 

репродукционим материјалом; 
 51570 Трговина на велико отпацима и 

остацима; 
 51640 Трговина на велико 

канцеларијским машинама и опремом; 
 51660 Трговина на велико 

пољопривредним машинама, прибором 
и справама, укључујући и тракторе; 
 

 51700 Остала трговина на велико; 
 52110 Трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама, 
претежно хране, пића и дувана; 

 
 52120 Остала трговина на мало у 

продавницама мешовите робе; 
 

 52210 Трговина на мало воћем и 
поврћем; 

 52220 Трговина на мало месом и 

 51420 Оптовая торговля одеждой и 
обувью; 

 51430 Оптовая торговля бытовыми 
электроприборами, радио- и 
телевизионной техникой; 

 51440 Оптовая торговля фарфором и 
стеклом, лаками, красками, обоями и 
чистящими средствами; 

 51450 Оптовая торговля парфюмерными 
и косметическими изделиями; 
 

 51470 Оптовая торговля иныими 
бытовыми товарами; 

 51510 Оптовая торговля твердыми 
сжиженными, газообразными 
энергоносителями и схожими 
продуктами;  

 51520 Оптовая торговля металлами и 
металлосодержащими рудами; 

 51530 Оптовая торговля древесиной и 
строительными материалами; 

 51540 Оптовая торговля 
металлическими изделиями, трубами, а 
также устройствами и оборудованием 
для центрального отопления; 

 51550 Оптовая торговля изделиями 
химической промышленности; 

 51560 Оптовая торговля прочими 
сырьевыми материалами; 

 51570 Оптовая торговля отходами и 
отбросами; 

 51640 Оптовая торговля офисной 
техникой и оборудованием; 

 51660 Оптовая торговля 
сельскохозяйственными машинами, 
приспособлениями и оборудованием, 
включая тракторы; 

 51700 Прочие виды оптовой торговли; 
 52110 Розничная торговля в 

неспециализированных магазинах, 
главным образом, продуктами питания, 
напитками и табаком; 

 52120 Прочие виды розничной торговли 
в точках по продаже товаров 
смешанного ассортимента; 

 52210 Розничная торговля фруктами и 
овощами; 

 52220 Розничная торговля мясом и 



 9

производима од меса; 
 52230 Трговина на мало рибом, 

љускарима и мекушцима; 
 52240 Трговина на мало хлебом, 

колачима и слаткишима; 
 52250 Трговина на мало алкохолним и 

другим пићима; 
 52260 Трговина на мало производима од 

дувана; 
 52270 Остала трговина на мало храном, 

пићима и дуваном у специјализованим 
продавницама; 

 
 52330 Трговина на мало козметичким и 

тоалетним препаратима; 
 

 52410 Трговина на мало текстилом; 
 

 52420 Трговина на мало одећом; 
 52430 Трговина на мало обућом и 

предметима од коже; 
 52440 Трговина на мало намештајем и 

опремом за осветљавање; 
 52450 Трговина на мало апаратима за 

домаћинство, радио и телевизијским 
уређајима; 

 52460 Трговина на мало металном робом, 
бојама и стаклом; 

 
 52470 Трговина на мало књигама, 

новинама и писаћим прибором; 
 

 52480 Остала трговина на мало у 
специјализованим продавницама; 

 52630 Остала трговина на мало изван 
продавница; 

 52740 Оправка на другом месту 
непоменута; 

 55231 Радничка одмаралишта; 
 55300 Ресторани; 
 55400 Барови; 
 55510 Кантине; 
 55520 Кетеринг; 

мясными продуктами; 
 52230 Розничная торговля рыбой, 

ракообразными и моллюсками; 
 52240 Розничная торговля хлебом, 

пирожными и сладостями; 
 52250 Розничная торговля 

алкогольными и прочими напитками; 
 52260 Розничная торговля табачными 

изделиями; 
 52270 Прочие виды розничной торговли 

продуктами питания, напитками и 
табаком в неспециализированных 
магазинах; 

 52330 Розничная торговля 
косметическими изделиями и 
туалетными принадлежностями; 

 52410 Розничная торговля 
текстильными изделиями; 

 52420 Розничная торговля одеждой; 
 52430 Розничная торговля обувью и 

кожаными изделиями; 
 52440 Розничная торговля мебелью и 

осветительными приборами; 
 52450 Розничная торговля бытовыми 

электроприборами, радио- и 
телевизионной техникой; 

 52460 Розничная торговля 
металлоизделиями, красками и 
стеклом; 

 52470 Розничная торговля книгами, 
газетами и письменными 
принадлежностями; 

 52480 Прочие виды розничной торговли 
в специализированных магазинах; 

 52630 Прочие виды розничной торговли 
за пределами магазинов; 

 52740 Виды ремонта, в других пунктах 
неуказанные; 

 55231 Дома отдыха для работников; 
 55300 Рестораны; 
 55400 Бары; 
 55510 Столовые; 
 55520 Кейтеринг; 

 60100 Железнички саобраћај; 
 61110 Поморски саобраћај; 
 61120 Саобраћај у приобалним морским 

водама; 
 61200 Саобраћај унутрашњим воденим 

 60100 Железнодорожный транспорт; 
 61110 Морской транспорт; 
 61120 Транспорт в территориальном 

море; 
 61200 Транспорт во внутренних водах; 
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путевима; 
 60211 Превоз путника у друмском 

саобраћају; 
 60212 Превоз путника у градском 

саобраћају; 
 60230 Остали превоз путника у друмском 

саобраћају; 
 60250 Превоз робе у друмском 

саобраћају; 
 60300 Цевоводни транспорт; 
 63110 Претовар терета; 
 63120 Складиште и стоваришта; 
 63213 Одржавање уређаја на железници; 

 
 63214 Услуге у друмском саобраћају; 

 
 63222 Услуге у речном и језерском 

саобраћају; 
 63400 Активност других посредника у 

саобраћају; 
 64200 Телекомуникације; 
 66030 Остало осигурање; 
 67130 Помоћне активности у 

финансијском посредовању, на другом 
месту непоменуте; 

 
 60211 Транспортировка пассажиров в 

дорожном транспорте; 
 60212 Транспортировка пассажиров в 

городском транспорте; 
 60230 Иные виды транспортировки 

пассажиров по дорогам; 
 60250 Транспортировка товаров в 

дорожном транспорте; 
 60300 Трубопроводный транспорт; 
 63110 Перегрузка грузов; 
 63120 Склады и депо; 
 63213 Обслуживание 

железнодорожного оборудования; 
 63214 Предоставление услуг в 

автодорожном транспорте; 
 63222 Предоставление услуг в речном и 

озерном транспорте; 
 63400 Деятельность иных посредников 

в транспорте; 
 64200 Телекоммуникации; 
 66030 Иные виды страхования; 
 67130 Вспомогательные виды 

деятельности в качестве финансового 
брокера, не упомянутые в других 
пунктах; 

 70120 Куповина и продаја некретнина, за 
сопствени рачун; 

 
 70200 Изнајмљивање некретнина; 
 71100 Изнајмљивање аутомобила; 

 
 71210 Изнајмљивање осталих копнених 

саобраћајних средстава; 
 71310 Изнајмљивање пољопривредних 

машина и опреме; 
 71320 Изнајмљивање машина и опреме 

за грађевинарство; 
 71330 Изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме, укључујући и 
компјутере; 

 71340 Изнајмљивање осталих машина и 
опреме, на другом месту непоменуто; 
 

 72100 Пружање савета у вези с 
компјутерском опремом; 

 
 72200 Пружање савета и израда 

 70120 Купля-продажа объектов 
недвижимого имущества за счет 
Общества; 

 70200 Аренда недвижимого имущества; 
 71100 Аренда автотранспортных 

средств; 
 71210 Аренда иных видов средств 

наземного транспорта; 
 71310 Аренда сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 
 71320 Аренда машин и прочего 

оборудования для строительства; 
 71330 Аренда офисной техники и 

оборудования, включая компьютеры; 
 

 71340 Аренда иных видов техники и 
оборудования, неуказанных в других 
пунктах; 

 72100 Оказание консультационных услуг 
в отношении компьютерного 
оборудования; 

 72200 Консультирование и разработка 
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компјутерских програма; 
 72300 Обрада података; 
 72400 Изградња база података; 
 72500 Одржавање и оправка 

канцеларијских, рачунских и рачунарских 
машина; 

 72600 Остале активности у вези с 
компјутерима; 

 73102 Истраживање и експериментални 
развој у техничко-технолошким наукама; 
 

 73109 Истраживање и експериментални 
развој у непоменутим природним 
наукама; 

 
 74112 Остали правни послови; 

 
 74120 Рачуноводствени и 

књиговодствени послови и послови 
контроле; саветодавни послови у вези с 
порезом; 

 74130 Испитивање тржишта и 
испитивање јавног мнења; 

 74140 Консалтинг и менаџмент послови; 
 74202 Пројектовање грађевинских и 

других објеката; 
 74203 Инжењеринг; 
 74204 Остале архитектонске и 

инжењерске активности и технички 
савети; 

 
 74300 Техничко испитивање и анализе; 

 
 74401 Приређивање сајмова; 
 74402 Остале услуге рекламе и 

пропаганде; 
 74700 Чишћење објеката; 
 74820 Услуге паковања; 
 74830 Секретарске и преводилачке 

активности; 
 74840 Остале пословне активности, на 

другом месту непоменуте; 
 

 75250 Делатност ватрогасних јединица; и 

компьютерных программ; 
 72300 Обработка данных; 
 72400 Создание баз данных; 
 72500 Ремонт и техническое 

обслуживание офисной, счетной и 
компьютерной техники; 

 72600 Прочие виды деятельности, 
относящиеся к компьютерам; 

 73102 Исследования и 
экспериментальные разработки в сфере 
технологий; 

 73109 Исследования и 
экспериментальные разработки в сфере 
естественных наук, неуказанных в 
других пунктах; 

 74112 Прочие виды юридической 
деятельности; 

 74120 Деятельность по бухгалтерскому 
учету, аудиту и контролю; оказание 
консультационных услуг по вопросам 
налогообложения; 

 74130 Изучение рынка и проведение 
опросов общественного мнения; 

 74140 консалтинг и менеджмент; 
 74202 Проектироование объектов 

строительства и иных объектов; 
 74203 Инженеринг; 
 74204 Прочие архитектурные и 

инженерные работы и 
консультирование по техническим 
вопросам; 

 74300 Техническая проверка и 
проведение анализа; 

 74401 Организация ярмарок; 
 74402 Прочие услуги по маркетингу и 

рекламе; 
 74700 Услуги по уборке объектов; 
 74820 Услуги по упаковке; 
 74830 Секретарские и переводческие 

услуги; 
 74840 Услуги в других сферах 

деятельности, в других пунктах 
неуказанные; 

 75250 Услуги по противопожарной 
защите; и 

 80420 Образовање одраслих и остало 
образовање на другом месту непоменуто. 

 80420 обучение взрослых, а также иные 
виды обучения, в других пунктах не 
указаные. 
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993.786.000 евра (девет стотина деведесет три 
милиона седам стотина осамдесет шест хиљада 
евра) (у даљем тексту: "Основни капитал"), чему 
одговара противвредност од 81.530.200.000 
динара (осамдесет једна милијарда пет стотина 
тридесет милиона две стотине хиљада динара) и 
састоји се од : 

по состоянию на 31.05.2005 г., составляет 
993.786.000 евро (девятьсот девяносто три 
миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч 
евро) (далее – "Уставный капитал"), что в 
пересчете на динары составляет 81.530.200.000 
динаров (восемьдесят один миллиард пятьсот 
тридцать миллионов двести тысяч динаров), и 
состоит из: 

(i) новчаног капитала у укупном износу на дан 
уплате од 39.711.000 евра (тридесет девет 
милиона седам стотина и једанаест хиљада 
евра); и 
(ii) неновчаног капитал чија вредност изражена у 
новцу на дан уноса износи 954.075.000 евра 
(девет стотина педесет и четири милиона 
седамдесет пет хиљада евра). 

 

(i) капитала, внесенного денежными 
средствами, в сумме на день оплаты 39.711.000 
евро (тридцать девять миллионов семьсот 
одиннадцать тысяч евро); и 
(ii) капитала, внесенного в неденежной форме, 
стоимостью на день внесения 954.075.000 евро 
(девятьсот пятьдесят четыре миллиона 
семьдесят пять тысяч евро). 

8.2 Основни капитал подељен је на 163.060.400 
(стотину шездесет три милиона шездесет хиљада 
и четири стотине) акција, при чему номинална 
вредност сваке акције износи 500 динара (пет 
стотина динара). Све акције Друштва су обичне 
акције. 

 

8.2 Уставный капитал Общества разделен на 
163.060.400 (сто шестьдесят три миллиона 
шестьдесят тысяч четыреста) акций, причем 
номинальная стоимость каждой акции 
составляет 500 динаров (пятьсот динаров). Все 
акции Общества являются обыкновенными 
акциями. 
 

  
ПОВЕЋАЊЕ И/ИЛИ СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ 

КАПИТАЛA 
УВЕЛИЧЕНИЕ И/ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ 

УСТАВНОГО КАПИТАЛA 
  

Члан 9 Статья 9 
  
9.1 Основни капитал може се повећати и/или 
смањити, у складу са Законом. 

9.1 Уставный капитал Общества можно увеличить 
и/или уменьшить в соответствии с Законом. 

  
9.2 Повећање и смањење Основног капитала је у 
надлежности Скупштине акционара и његова 
регистрација се врши у складу са законом. 

9.2 Увеличение и уменьшение Уставного 
капитала Общества входит в компетенцию 
Общего собрания акционеров, и регистрация 
такого увеличения/уменьшения осуществляется 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

  
9.3 Одлуком о повећању и/или смањењу 
Основног капитала мења се Оснивачки акт. 
 
Све док Република Србија буде имала најмање 
10% учешћа у Основном капиталу Друштвa, 
неопходан је потврдан глас Републике Србије за 
доношење одлука Скупштине акционара o 

9.3 Решением об увеличении и/или уменьшении 
Уставного капитала изменяется Учредительный 
акт. 
До тех пор пока Республика Сербия владеет не 
менее, чем 10% акций в Уставном капитале 
Общества, необходимо получить 
положительный голос Республики Сербия для 
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повећању или смањењу Основног капитала. 
 

принятия решений Общим собранием 
акционеров об увеличении или уменьшении 
Уставного капитала. 

  
ПРАВО ПРЕЧЕГ УПИСА НОВОИЗДАТИХ АКЦИЈА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ВНОВЬ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ 
  

Члан 10 Статья 10 
  
Сваки акционар Друштва има право пречег уписа 
новоиздатих акција Друштва које се остварује на 
начин и у складу са Законом и осталим 
релевантним прописима. Упркос претходној 
одредби, право пречег уписа новоиздатих акција 
се може ограничити или укинути одлуком 
Скупштине акционара, а на предлог Управног 
одбора. 
 
 
Све док Република Србија буде имала најмање 
10% учешћа у Основном капиталу Друштвa, 
неопходан је потврдан глас Републике Србије за 
доношење одлука Скупштине акционара којом се 
ограничава или укида право пречег уписа 
новоиздатих акција. 

 

Каждый акционер Общества имеет 
преимущественное право покупки вновь 
выпускаемых акций Общества в соответствии с 
Законом и иными применимыми нормативно-
правовыми актами. Несмотря на предыдущее 
положение, преимущественное право покупки 
вновь выпускаемых акций можно ограничить 
или отменить решением Общего собрания 
акционеров по предложению Совета 
директоров. 
До тех пор пока Республика Сербия владеет не 
менее 10% акций в Уставном капитале 
Общества необходим положительный голос 
Республики Сербия для принятия решений 
Общим собранием акционеров, 
ограничивающих или отменяющих 
преимущественное право покупки вновь 
выпускаемых акций. 

  
ОРГАНИ ДРУШТВА ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

  
Члан 11 Статья 11 

  
Органи Друштва су: Органы Общества: 

 Скупштина акционара; 
 

 Управни одбор; 
 Извршни одбор и Генерални директор; 
 Надзорни одбор; и 
 Секретар. 

 Общее собрание акционеров (собрание 
акционеров); 

 Совет директоров; 
 Правление и Генеральный директор; 
 Ревизионная комиссия; и 
 Секретарь. 

  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

  
Члан 12 Статья 12 

  
12.1 Састав – Скупштину акционара чине 
акционари Друштва (у даљем тексту: 
"Скупштина акционара"). 

12.1 Состав – Общее собрание акционеров 
образуют акционеры Общества (далее – 
"Общее собрание акционеров" или "Собрание 
акционеров"). 
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12.2 Остваривање права акционара – Право да 
учествује у раду Скупштине акционара, право 
гласа, право подношења предлога и добијања 
одговора у вези са питањима из дневног реда, 
као и право постављања питања у вези са 
дневним редом у складу са Законом, овим 
Оснивачким актом и статутом Друштва има 
акционар са најмање 1% акција од укупног броја 
акција Друштва, односно пуномоћник који 
представља најмање 1% од укупног броја акција. 
Акционари који поседују мање од 1% од укупног 
броја акција Друштва могу се удруживати ради 
остваривања у овом члану утврђених права 
давањем пуномоћја истом лицу. 

12.2 Осуществление прав акционерами – 
Правом участия в работе Общего собрания 
акционеров, правом голоса, правом 
выдвижения предложений и получения ответов 
по вопросам повестки дня, равно как и правом 
задавать вопросы относительно повестки дня в 
соответствии с Законом, настоящим 
Учредительным актом и Уставом обладает 
акционер, который владеет минимум 1% акций 
совокупного числа акций Общества, или 
представитель акционера, который 
представляет не менее чем 1% совокупного 
числа акций. Акционеры, владеющие менее 
чем 1% акций совокупного числа акций 
Общества, вправе объдиняться  с целью 
осуществеления определенных в настоящей 
статье прав путем выдачи доверенности 
одному и тому же лицу. 

  
12.3 Поступак сазивања –Скупштина акционара 
се може сазвати упућивањем индивидуалног 
позива сваком акционару на начин предвиђен 
чланом 12.4 овог Оснивачког акта, или 
објављивањем на интернет страници Друштва и 
дневним новинама на начин предвиђен чланом 
12.5 овог Оснивачког акта. Управни одбор 
одлучује на који од претходна два начина 
ћеСкупштина акционара бити сазвана. 

12.3 Порядок созыва – Заседание Общего 
собрания акционеров может созыватся путем 
направления индивидуального уведомления о 
созыве каждому акционеру способом, 
предусмотренным статьей 12.4 настоящего 
Учредительного акта, или посредством 
размещения уведомления на интернет-сайте 
Общества и его опубликования в ежедневной 
газете способом, предусмотренным статьей 
12.5 настоящего Учредительного акта. Совет 
директоров принимает решение какой из двух 
вышеупомянутых способов письменного 
уведомления о проведении заседания Общего 
собрания акционеров будет применен. 

12.4 Упућивање индивидуалног позива сваком од 
акционара Друштва – Позив за годишњу 
(редовну) седницу Скупштине акционара се 
упућује најкасније 30 (тридесет) дана и најраније 
60 (шездесет) дана пре дана одржавања 
годишње (редовне) седнице Скупштине 
акционара, док се позив за ванредну седницу 
Скупштине акционара упућује најкасније 15 
(петнаест) дана и најраније 30 (тридесет) дана 
пре дана одржавања сваке ванредне седнице 
Скупштине акционара. 

12.4 Направление отдельного уведомления 
каждому акционеру Общества – Уведомление о 
созыве годового (очередного) заседания 
Общего собрания акционеров направляется не 
менее чем за 30 (тридцать) и не более чем за 60 
(шестьдесят) дней до даты проведения 
годового (очередного) заседания Общего 
собрания акционеров, а уведомление о 
проведении внеочередного заседания Общего 
собрания акционеров направляется не менее 
чем за 15 (пятнадцать) и не более чем за 
(тридцать) дней до даты проведения каждого 
внеочередного заседания Общего собрания 
акционеров. 
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12.5 Објављивање позива на интернет страници 
Друштва и у дневним новинама – Позив за 
седницу Скупштине акционара се објављује: 

12.5 Опубликование уведомления на интернет-
сайте Общества и в ежедневной газете – 
Уведомление о проведении заседания Общего 
собрания акционеров: 

 на интернет страници Друштва 
(www.nis.rs), и то најкасније 30 (тридесет) 
дана и најраније 60 (шездесет) дана пре 
дана одржавања годишње (редовне) 
седнице Скупштине акционара и 
најкасније 15 (петнаест) дана и најраније 
30 (тридесет) дана пре дана одржавања 
сваке ванредне седнице Скупштине 
акционара, где се објављује без прекида 
током овог времена до закључења 
одржавања одговарајуће седнице 
Скупштине акционара; и 

 размещается на интернет-сайте 
Общества (www.nis.rs) не менее чем за 
30 (тридцать) дней и не более чем за 60 
(шестьдесят) дней до даты проведения 
годового (очередного) заседания 
Общего собрания акционеров и не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней и 
более чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения каждого внеочередного 
заседания Общего собрания 
акционеров, и публикуется непрерывно 
в течение указанного периода до 
проведения соответствующего 
заседания Общего собрания 
акционеров; и 

 у једном дневном листу који испуњава 
услове утврђене Законом, најмање 30 
(тридесет) дана и највише 60 (шездесет) 
дана пре дана одржавања годишње 
(редовне) седнице Скупштине акционара, 
и најмање 15 (петнаест) дана и највише 
30 (тридесет) дана пре дана одржавања 
сваке ванредне седнице Скупштине 
акционара. 

 публикуется в ежедневной газете, 
которая отвечает предусмотренным 
Законом требованиям, не менее чем за 
30 (тридцать) дней и не более чем за 
(шестьдесят) дней до даты проведения 
годового (очередного) заседания 
Общего собрания акционеров, и не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней и не 
более чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения каждого внеочередного 
заседания Общего собрания 
акционеров. 

У случају да се Скупштина акционара сазива у 
складу са претходним ставом, сматраће се да је 
објављивање позива извршено након што исти 
буде објављен на сваки од предвиђена два 
начина. 
 
 
Независно од наведеног у члану 12.5 овог 
Оснивачког акта, акционару са најмање 10% 
акција са правом гласа  позив ће се увек 
достављати појединачно у писаној форми са 
целокупним материјалом за Скупштину. 

В случае если Заседание Общего собрания 
акционеров созывается в соответствии с 
предыдущим абзацем, считается, что 
публикация уведомления осуществлена после 
его опубликования каждым из двух 
предусмотренных способов в совокупности. 
 
Вне зависимости от процедуры, 
предусмотренной статьей 12.5 настоящего 
Учредительного акта, каждому акционеру, 
обладающему не менее чем 10% голосующих 
акций, уведомление о созыве будет 
предоставляться в индивидуальном порядке в 
письменной форме вместе с матералами к 
заседанию Общего собрания акционеров. 

  
12.6 Дан утврђења листе акционара – Дан 12.6 Дата утверждения списка акционеров – 
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утврђења листе акционара је дан на који Управни 
одбор донесе одлуку о сазивању седнице 
Скупштине акционара. 

Датой утверждения списка акционеров 
является дата принятия решения Советом 
директоров о созыве заседания Общего 
собрания акционеров. 

  
12.7 Место одржавања седнице – Годишња 
(редовна) или ванредна седница Скупштине 
акционара се одржава на територији Републике 
Србије, у месту којe одреди Управни одбор.  

12.7 Место проведения заседания – Годовое 
(очередное) или внеочередное заседание 
Общего собрания акционеров проводится на 
территории Республики Сербия в месте, 
определяемом Советом директоров.  

  
12.8 Делокруг – Скупштина акционара одлучује о: 12.8 Компетенция – Общее собрание 

акционеров принимает решение: 
1. усвајању Оснивачког акта, као и његовим 

изменама и допунама; 
1. о принятии Учредительного акта, а 

также изменений и дополнений к 
Учредительному акту; 

2. усвајању  статута Друштва, као и његовим 
изменама и допунама; 

2. о принятии устава Общества, а также 
изменений и дополнений к нему; 

3. статусним променама, промени правне 
форме у другу форму Друштва и стицању 
и располагању имовином велике 
вредности, у складу са Законом; 

3. об изменении статуса, организационно-
правовой формы Общества, равно как и 
о приобретении и распоряжении 
имуществом большой стоимости, в 
соответствии с Законом; 

4. промени претежне делатности, пословног 
имена и седишта Друштва, у складу са 
Законом и овим Оснивачким актом; 

4. об изменении основного вида 
деятельности, фирменного 
наименования и места нахождения 
Общества в соответствии с Законом и 
настоящим Учредительным актом; 

5. усвајању годишњих финансијских 
извештаја, као и извештаја Управног 
одбора, извештаја ревизора Друштва и 
Надзорног одбора у вези са годишњим 
финансијским извештајима; 
 

5. об утверждении годовой финансовой 
отчетности, а также отчетов Совета 
директоров, отчетов аудитора Общества 
и Ревизионной комиссии относительно 
годовой финансовой отчетности; 

6. политици и начину утврђивања висине 
накнада и награда чланова Управног 
одбора; 

6. о политике и порядке утверждения 
размера компенсаций и 
вознаграждений членов Совета 
директоров; 

7. избору и разрешењу чланова Управног 
одбора; 

7. об избрании и освобождении от 
должности членов Совета директоров; 

8. престанку Друштва; 8. о прекращении существования 
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Общества; 

9. избору и разрешењу ревизора Друштва; 9. об избрании и освобождении от 
должности аудитора Общества; 

10. питањима поднетим Скупштини 
акционара на одлучивање од стране 
Управног одбора, у складу са Законом; 

10. о вопросах, направляемых Советом 
директоров Общему собранию 
акционеров для принятия решения в 
соответствии с Законом; 

11. издацима по основу награђивања 
чланова Управног одбора издавањем 
акција, вараната и другим финансијским 
и нефинансијским давањима; 

11. о расходах, связанных с 
вознаграждениями членам Совета 
директоров путем выпуска акций, 
варантов и иных финансовых и 
нефинансовых поощрений; 

12. повећању или смањењу Основног 
капитала; 

12. об увеличении или уменьшении 
размера уставного капитала Общества; 

13. променама права и овлашћења власника 
акција одређене врсте и класе, у складу 
са Законом; 

13. об изменениях объема прав и 
полномочий владельцев акций 
определенного вида и класса в 
соответствии с Законом; 

14. избору и разрешењу чланова Надзорног 
одбора; и 

 
 

14. об избрании и освобождении от 
должности членов Ревизионной 
комиссии; и 

15. утврђивању и одобравању услова уговора 
које Друштво закључује са члановима 
Надзорног одбора, као и утврђивању 
њихове накнаде; и 

15. об определении и одобрении условий 
договоров, заключаемых между 
Обществом и членами Ревизионной 
комиссии, равно как и определении 
размера их вознаграждения; и 

16. другим питањима наведеним у Закону 
или овом Оснивачком акту. 

 

16. об иных вопросах, указанных в Законе и 
настоящем Учредительном акте. 

  
12.9 Осим уколико Законом или овим 
Оснивачким актом није другачије предвиђено, 
одлуке Скупштине акционара усвајају се већином 
гласова од укупног броја гласова свих акционара 
Друштва (у даљем тексту: "Редовна већина"). У 
случајевима када Закон захтева доношење 
одлука квалификованом већином, такве одлуке 
се усвајају 2/3 (двотрећинском већином) гласова 
свих акционара Друштва (у даљем тексту: 
"Квалификована већина"). 

12.9 В случае, если Законом или 
Учредительным актом не предусмотрено иное, 
решения Собрания акционеров принимаются 
большинством голосов совокупного числа 
голосов всех акционеров Общества (далее - 
"Очередное большинство"). В случаях, когда 
Закон требует принятия решений 
квалифицированным большинством, такие 
решения принимаются 2/3 (двумя третями) 
голосов всех акционеров Общества (далее - 
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 "Квалифицированное большинство"). 
  
12.10 Независно од одредаба из претходног 
става, све док Република Србија буде имала 
најмање 10% учешћа у Основном капиталу 
Друштвa, неопходан је потврдан глас Републике 
Србије за доношење одлука Скупштине 
акционара о следећим питањима: 

 

12.10 Вне зависимости от положений 
предусмотренных в предыдущем абзаце, пока 
Республика Сербия владеет не менее 10% 
акций в Уставном капитале Общества, 
необходим положительный голос Республики 
Сербия для принятия решений Общим 
собранием акционеров по следующим 
вопросам: 

 усвајање финансијских извештаја и 
извештаја ревизора; 

 промене Оснивачког акта и Статута; 
 
 повећање и смањење Основног капитала; 

 
 статусне промене; 
 стицање и располагање имовином велике 

вредности Друштва; 
 
 промене претежне делатности и седишта 

Друштва; и 
 престанак Друштва. 

 принятие финансовых отчетов  и отчетов 
аудитора; 

 изменение Учредительного акта и 
Устава; 

 увеличение и уменьшение Уставного 
капитала; 

 статусные изменения; 
 приобретение и распоряжение 

имуществом, большой стоимости  
Общества; 

 изменение основной деятельности и 
местонахождения Общества; и 

 прекращение деятельности Общества. 
  

УПРАВНИ ОДБОР СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
  

Члан 13 Статья 13 
  
13.1 Број чланова и начин избора – Друштво има 
управни одбор (у даљем тексту: "Управни 
одбор"). Управни одбор има 11 (једанаест) 
чланова које бира Скупштина акционара 
кумулативним гласањем, од којих најмање 
онолико независних чланова како је то 
предвиђено Законом. 

13.1 Число членов и способ их избрания – 
Общество имеет совет директоров (далее – 
"Совет директоров"). Совет директоров 
состоит из 11 (одиннадцати) членов, 
избираемых Общим собранием акционеров 
путем кумулятивного  голосования, из которых 
независимыми является не менее, чем 
предусмотренное законом число членов.  

  
13.2 Право предлагања кандидата – Кандидате за 
избор чланова Управног одбора предлаже 
акционар Друштва са најмање 10% учешћа у 
Основном капиталу, односно пуномоћник који 
представља најмање 10% од укупног броја акција 
Друштва, постојећи Управни одбор, или комисија 
за именовање. Акционари који поседују мање од 
10% од укупног броја акција Друштва могу се 
удруживати ради остваривања у овом члану 
утврђених права давањем пуномоћја истом лицу. 
 

13.2 Право выдвижения кандидатов – 
Кандидатов в члены Совета директоров 
выдвигает акционер Общества, владеющий 
минимум 10% акций в Уставном капитале, или 
представитель акционера, который 
представляет не менее 10% совокупного числа 
акций, действующий Совет директоров, либо 
комиссия по назначению. Акционеры, 
владеющие не менее, чем 10% общего числа 
акций Общества, могут объединяться с целью 
реализации предусмотренных настоящей 
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статьей прав, путем предоставления 
доверенности одному и тому же лицу. 

  
Независно од горе наведеног, а у складу са 
чланом 4.4.1 Уговора о продаји и куповини, све 
док је Република Србија акционар Друштва са 
најмање 10% учешћа у Основном капиталу, иста 
ће имати право на онај број   чланова Управног 
одбора који је пропорционалан њеном учешћу у 
Основном капиталу. 

Вне зависимости от всего вышеперечисленного, 
и в соответствии со статьей 4.4.1 Договора 
купли-продажи, до тех пор, пока Республика 
Сербия является акционером Общества, 
владеющим не менее 10% акций Уставного 
капитала Общества, она обладает правом на 
число членов Совета директоров, 
пропорциональное ее участию в Уставном 
капитале Общества. 

  
ГПН има право на оперативно управљање 
Друштвом. 

ГПН обладает правом оперативного управления 
Обществом. 

  
13.3 Позив – Писани позив за седницу Управног 
одбора се доставља свим члановима Управног 
одбора најкасније 14 (четрнаест) дана пре 
планираног датума одржавања седнице 
Управног одбора. Међутим, изузетно од 
претходне одредбе, позив за седницу Управног 
одбора може бити достављен и у краћем року (i) 
ако се ниједан од чланова Управног одбора не 
успротиви таквом достављању у писаном облику 
до предложеног дана одржавања седнице 
Управног одбора, или (ii) у хитним случајевима. 
Под хитним случајевима у смислу ове одредбе 
сматрају се: 
 
 

13.3 Уведомление – Письменное уведомление 
о созыве Совета директоров направляется всем 
членам Совета директоров не менее чем за 14 
(четырнадцать) дней до запланированной даты 
проведения заседания Совета директоров. Тем 
не менее, в отличие от предыдущего 
положения уведомление о созыве Совета 
директоров может быть доставлено и в более 
короткие сроки (i) если никто из членов Совета 
директоров в письменной форме не представит 
возражения относительно такого уведомления 
до даты проведения заседания Совета 
директоров, или (ii) в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств. Чрезвычайными 
обстоятельствами в смысле настоящего 
положения являются: 

 потреба сазивања ванредне седнице 
Скупштине акционара у случају 
пославања Друштва са губитком сходно 
чл. 280 Закона; 

 
 

 инсолвентност Друштва која траје дуже 
од 10 (десет) дана узастопно; 

 
 блокада пословних рачуна Друштва; 
 хаварија великог обима на постројењима 

у власништву Друштва и/или наступање 
друге штете велике вредности по 
Друштво; 

 обустава рада већег обима услед штрајка 
запослених и/или из других разлога; 
 

 необходимость созыва внеочередного 
заседания Общего собрания 
акционеров в случае убыточной 
деятельности Общества исходя из 
смысла ст. 280 Закона; 
 

 неплатежеспособность Общества, 
продолжительностью более чем 10 
(десять) дней подряд;  

 наложение ареста на счета Общества; 
 крупные аварии на объектах, 

находящихся в собственности Общества, 
и/или в случае причинения Обществу 
ущерба в крупном размере; 

 прекращение значительного объема 
деятельности вследствие забастовки 
работников и/или иных причин; 
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 поремећаји на тржишту хартија од 
вредности услед којих постоји потреба 
доношење одлуке о стицању сопствених 
акција Друштва и/или других мера; 

 
 потреба изјашњавања и/или извршења 

других радњи од стране Управног одбора 
везаних за објаву понуде за преузимање 
акција Друштва. 

 

 изменения на рынке ценных бумаг, 
вследствие которых возникает 
необходимость принятия решения о 
приобретении Обществом собственных 
акций и/или предпринятия иных мер; 

 необходимость волеизявления и/или 
совершения иных действий Советом 
директоров в связи с опубликованием 
предложения о приобретении акций 
Общества. 

  
13.4 Делокруг – Управни одбор је надлежан 
нарочито да одлучује о питањима која се односе 
на: 

13.4 Компетенция – К компетенции Совета 
директоров относится принятие решений по 
вопросам, в частности касающимся: 

1. контролу тачности финансијских 
извештаја и информација; 

2. усвајање периодичних финансијских 
извештаја (кварталних и полугодишњих) 
чије усвајање није у надлежности 
Скупштине акционара; 
 

3. разматрање и усвајање периодичних 
извештаја о пословању (кварталних и 
полугодишњих) чије усвајање није у 
надлежности Скупштине акционара; 

 
4. усвајање стратегије развоја Друштва; 

 
5. управљање развојем Друштва и 

стратегијом и надзирањем чланова 
Извршног одбора и Секретара, 

 
6. утврђивање  или одобравање пословног 

(бизнис) плана Друштва, као и  његових 
измена; 

7. сазивање седнице Скупштине акционара 
и утврђивање предлога дневног реда; 
 

8. утврђивање предлога одлука Скупштине 
акционара и контролу њиховог 
спровођења; 

9. давање и опозив прокуре; 
10. издавање обвезница или других хартија 

од вредности, у оквиру ограничења 
утврђених Законом; 

11. утврђивање вредности акција и друге 
имовине Друштва у складу са Законом; 
 

12. одређивање броја чланова Извршног 

1. контроля точности финансовых отчетов 
и информации; 

2. утверждения переодической 
финансовой отчетности (квартальной и 
полугодовой), чье утверждение не 
относится к компетенции Собрания 
акционеров; 

3. рассмотрения и утверждения 
переодических отчетов о деятельности 
Общества (квартальных и полугодовых), 
чье утверждение не относится к 
компетенции Собрания акционеров; 

4. утверждения стратегии развития 
Общества; 

5. управления процессом развития 
Общества и реализацией стратегии, а 
также контроля за деятельностью 
членов Правления и Секретаря; 

6. утверждения или одобрения бизнес-
плана Общества, а также его 
изменений; 

7. созыва заседания Общего собрания 
акционеров и утверждения 
предложенной повестки дня; 

8. утверждения проектов решений Общего 
собрания акционеров и контроля их 
выполнения; 

9. предоставления и отмены прокуры; 
10. выпуска облигаций или других ценных 

бумаг в рамках установленных законом 
ограничений; 

11. утверждения стоимости акций и иного 
имущества Общества в соответствии с 
Законом; 

12. определения числа членов Правления; 
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одбора; 
13. избор и разрешење Генералног 

директора и осталих чланова Извршног 
одбора; 

14. утврђивање и одобравање услова 
уговора које Друштво закључује са 
Генералним директором и осталим 
члановима Извршног одбора, као и 
утврђивање њихове накнаде; 

 
15. утврђивање накнада ревизора; 

 
16. одлучивање о расподели добити и 

покривању губитака у складу са Законом; 
 

17. утврђивање износа и дана дивиденде, 
дана плаћања, као и поступка плаћања 
дивиденди; 

18. доношење одлукe о давању зајмова 
трећим лицима у вредности већој од 
5.000.000 (пет милиона) евра; 

 
13. избрания и освобождения от должности 

Генерального директора и остальных 
членов Правления; 

14. утверждения и одобрения условий 
договоров, которые Общество 
заключает с Генеральным директором и 
остальными членами Правления, а 
также утверждения размера их 
вознаграждения; 

15. утверждение размера вознаграждения 
аудитора; 

16. решений о распределении прибыли и 
покрытию убытков в соответствии с 
Законом; 

17. утверждения размера и даты 
дивидендов, даты выплаты, а также 
порядка выплаты дивидендов; 

18. принятия решения о предоставлении 
займов третьим лицам в размере более 
5.000.000 евро (пяти миллионов) евро; 

19. доношење одлуке о оснивању или  
ликвидирању  друштава у којима 
Друштво има учешће у капитау као и 
огранака Друштва; 

20. доношење одлуке о повећању капитала 
друштава у којима Друштво има учешће у 
капиталу 

21. доношење одлуке о куповини и продаји 
акција, удела и/или других учешћа које 
Друштво има у другим привредним 
друштвима; 

22. именовање и разрешење представника 
Друштва у органима зависних друштава. 
 

19. принятия решения об учреждении или 
ликвидации обществ, в которых 
Общество имеет участие в капитале, 
равно как и филиалов Общества; 

20. принятия решения об увеличении 
уставного капитала обществ, в которых 
Общество имеет участие в капитале; 

21. принятия решения о купле-продаже 
акций/долей либо ином участии, 
которые Общество имеет в других 
хозяйственных обществах; 

22. назначения и освобождение от 
должности представителей Общества в 
органах дочерних обществ; 

23. доношење одлуке о одобравању посла 
чија је вредност већа од 100.000.000 (сто 
милиона) евра; 

24. усвајање кодекса корпоративног 
управљања Друштва; 

25. усвајање интерних аката и докумената 
чије доношење није према Закону, овом 
Оснивачком акту и статуту Друштва у 
надлежности Скупштине акционара или 
другог органа Друштва; 
 

26. избор и разрешење Председника 
Управног одбора; 

27. доношење пословника о раду Управног 

23. принятия решений об одобрении 
сделок на сумму свыше 100.000.000 (сто 
миллионов) евро; 

24. принятия кодекса корпоративного 
управления Общества; 

25. принятия внутренних актов и 
документов, принятие которых согласно 
Закону, настоящему Учредительному 
акту и уставу Общества не входит в 
компетенцию Общего собрания 
акционеров или иного органа Общества; 

26. избрания и освобождения от должности 
Председателя Совета директоров; 

27. принятия положения о работе Совета 
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одбора; 
28. припрему извештаја за Скупштину 

акционара у складу са Законом; 
 

29. именовање и разрешење Секретара, као 
и закључивање одговарајућег уговора са 
Секретаром; 
 

30. доношење одлука о формирању Фонда 
резерви и релевантним износима 
резерви који се у исти уносе; 
 

31. разматрање других питања, предложених 
од стране Генералног директора и/или 
Извршног одбора Друштва, из њиховог 
делокруга; 

32. доношење одлука по другим питањима у 
складу са Законом, овим Оснивачким 
актом и статутом Друштва. 

 

директоров; 
28. подготовки отчетов для Общего 

собрания акционеров в соответствии с 
Законом; 

29. назначения и освобождения от 
должности Секретаря, а также 
заключения соответствующего договора 
с Секретарем; 

30. принятия решения о формировании 
Фонда обязательного резервирования и 
соответствующего размера резервов, 
входящих в него; 

31. рассмотрения иных вопросов, 
предложенных Генеральным 
директором и/или Правлением 
Общества в рамках их компетенции; 

32. принятия решений по иным вопросам в 
соответствии с Законом, настоящим 
Учредительным актом и уставом 
Общества. 

  
13.5 Одлуке Управног одбора доносе се простом 
већином гласова од укупног броја чланова 
Управног одбора осим Одлуке о кооптацији која 
се доноси простом већином присутних чланова 
Управног одбора и одлука Управног одбора за 
које је Законом и/или овим Оснивачким актом  
другачије предвиђено. Ако су гласови чланова 
Управног одбора при одлучивању једнако 
подељени, глас Председника Управног одбора је 
одлучујући. 
 
 
 
 
Све док Република Србија буде имала најмање 
10% учешћа у Основном капиталу Друштвa, за 
доношење одлуке из члана 13.4 тачка 10 када 
услед такве одлуке директно или индиректно 
може бити повећан или смањен Основни капитал 
Друштва, неопходан је потврдан глас свих 
чланова Управног одбора који представљају 
Републику Србију. 
 
 
Све док Република Србија буде имала најмање 
10% учешћа у Основном капиталу Друштва, 
Управни одбор доноси одлуке из члана 13.4 
тачака 18, 19, 20 и 21 под условом позитивног 

13.5 Решения Совета директоров принимаются 
простым большинством голосов общего числа 
членов Совета директоров, за исключением 
решения о кооптации члена Совета директоров, 
когда решение принимается простым 
большинством голосов присутствующих членов 
Совета директоров, а также других решений 
Совета директоров, в отношении которых 
Законом и/или настоящим Учредительным 
актом предусмотрен иной порядок принятия. В 
случае, если голоса членов Совета директоров 
при принятии решения разделились поровну, 
голос Председателя Совета директоров будет 
иметь решающее значение. 
До тех пор пока Республика Сербия владеет не 
менее 10% акций в Уставном капитале 
Общества, для принятия решения  в 
соответствии с п. 10 статьи 13.4 в случае, если 
вследствие принятия такого решения прямо 
либо косвенно может быть увеличен или 
уменьшен Уставный капитал Общества, 
необходим положительный голос всех членов 
Совета директоров, представляющих 
Республику Сербия. 
До тех пор пока Республика Сербия владеет не 
менее 10% акций в Уставном капитале 
Общества Совет директоров принимает 
решения, предусмотренные п. 18, 19, 20. 21 
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мишљења Надзорног одбора. 
 

статьи 13.4. при условии положительного 
мнения Ревизионной комиссии. 

  
ИЗВРШНИ ОДБОР И ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

  
Члан 14 Статья 14 

  
14.1 Број чланова – Друштво има извршни одбор 
(у даљем тексту: "Извршни одбор"), чији број 
чланова утврђује Управни одбор. Број чланова 
Извршног одбора је непаран. 

14.1 Число членов – Общество имеет правление 
(далее – "Правление"), число членов которого 
утверждается Советом директоров. Число 
членов Правления является нечетным. 

  
14.2 Генерални директор – Генералног 
директора, који је истовремено и председник 
Извршног одбора, бира Управни одбор (у даљем 
тексту: "Генерални директор"). Генерални 
директор није истовремено и Председник 
Управног одбора. 

14.2 Генеральный директор – Генерального 
директора, который одновременно является и 
председателем Правления, избирает Совет 
директоров (далее – "Генеральный 
директор"). Генеральный директор не является 
одновременно и Председателем Совета 
директоров. 

  
14.3 Одговорност за рад – За свој рад, Генерални 
директор и Извршни одбор одговарају Управном 
одбору. 

14.3 Ответственность за действия – За свои 
действия Генеральный директор и Правление 
отвечают перед Советом директоров. 

  
14.4 Делокруг Извршног одбора – Извршни 
одбор надлежан је за спровођење одлука 
Управног одбора и сва питања која не спадају у 
надлежност Скупштине акционара, Управног 
одбора и Генералног директора, а нарочито за: 

14.4 Компетенция Правления – Правление 
ответствено за выполнение решений Совета 
директоров, и за все вопросы, не относящиеся к 
компетенции Общего собрания акционеров, 
Совета директоров и Генерального директора, а 
именно: 

1. обезбеђивање извршавања одлука 
Скупштине акционара и Управног одбора; 

1. обеспечение выполнения решений 
Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 

2. достављање на разматрање Управном 
одбору одређених питања поднетих од 
стране Извршног одбора; 

2. представление на рассмотрение Совету 
директоров определенных вопросов, 
поднятых Правлением; 

3. припремање закључака у вези са 
финансијским извештајима Друштва на 
захтев Управног одбора; 

3. подготовка заключений в отношении 
финансовых отчетов Общества по 
запросу Совета директоров; 

4. припрему предлога пословног плана 
Друштва, који се доставља на одобрење 
Управном одбору; 

4. подготовку проекта бизнес-плана 
Общества, который представляеся на 
одобрение Совету директоров; 

5. континуирано и потпуно информисање 
Управног одбора о догађајима који могу 
битно утицати на рад Друштва и његове 
пословне односе са другим привредним 
друштвима, као и о свим другим 
питањима у складу са законом, овим 
Оснивачким актом и статутом Друштва, уз 

5. постоянноое и полное информирование 
Совета директоров о событиях, которые 
могут значительно повлиять на 
деятельность Общества и его деловые 
отношения с другими хозяйственными 
обществами, а также обо всех других 
вопросах в соответствии с законом, 
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достављање одговарајућих извештаја; настоящим Учредительным актом и 
уставом Общества с предоставлением 
соответствующих отчетов; 

6. организовање контроле извршења  
пословних планова Друштва; 

6. организацию контроля выполнения 
бизнес-планов Общества; 

7. одлучивање по другим питањима, 
изнетим Извршном одбору на 
разматрање од стране Генералног 
директора. 

7. принятие решений по иным вопросам, 
представленным Генеральным 
директором на рассмотрение 
Правления. 

  
14.5 Делокруг Генералног директора – Генерални 
директор обавља послове дневног управљања и 
текућег пословања Друштва и овлашћен је да 
одлучује о следећим питањима, која не спадају у 
надлежност Скупштине акционара, Управног 
одбора или Извршног одбора, а нарочито: 

14.5 Компетенция Генерального директора – 
Генеральный директор занимается 
ежедневным управлением и текущей 
деятельностью Общества, и уполномочен 
принимать решения по следующим вопросам, 
которые не входят в компетенцию Общего 
собрания акционеров, Совета директоров или 
Правления, а именно: 

1. сазива седнице Извршног одбора и 
председава њима, организује његов рад 
и стара се о вођењу записника са тих 
седница; 

1. созыв заседания Правления и 
председательство на нем, организация 
его работы, а также организация 
ведения протокола этих совещаний; 

2. предлаже Управном одбору кандидате за 
чланове Извршног одбора; 

2. выдвижение кандидатур на должности 
членов Правления для их последующего 
утверждения Советом директоров; 

3. доставља Управном одбору предлоге по 
питању броја чланова Извршног одбора; 

3. представление Совету директоров 
предложений по вопросу числа членов 
Правления; 

4. закључује уговоре и/или друге правне 
послове у име и за рачун Друштва, изузев 
уговора и/или послова чије закључивање 
спада у делокруг Скупштине акционара, 
Управног одбора или Извршног одбора; 

4. заключение договоров и/или 
совершение иных юридических 
действий от имени и за счет Общества, 
помимо договоров и/или сделок, 
заключение которых относится к 
компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров или 
Правления; 

5. издаје и опозива пуномоћја у име и за 
рачун Друштва, укључујући пуномоћја са 
правом преноса/делегирања (изузев 
издавања и опозива прокуре); 

5. выдача и отзыв доверенностей, от 
имени и за счет Общества, в т.ч. 
доверенностей, выданных с правом 
передоверия/делегирования (за 
исключением выдачи и отзыва 
прокуры); 

6. доноси правилник о организацији и 
систематизацији послова у Друштву и 
његових огранака, заступништва и/или 
представништва, као и измене и допуне 
тог правилника, као и друге опште акте из 
области радноправних односа, у складу 
са законом; 

6. принятие регламента/положения об 
организации и систематизации 
деятельности Общества и его филиалов 
и/или представительств, и изменений и 
дополнений к этому регламенту, а 
также иных общих актов в области 
трудовых отношений в соответствии с 
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законом; 
7. именује и разрешава заменике 

Генералног директора и друга одговорна 
лица Друштва; 

7. назначение и освобождение от 
должности заместителей Генерального 
директора, и других ответственных лиц 
Общества; 

8. именује и разрешава представнике 
Друштва у органима друштава у којима 
Друштво има право управљања по основу 
поседовања акција или удела осим у 
случају када је то у надлежности Управног 
одбора у складу са овим Оснивачким 
актом; 

8. назначение и освобождение от 
должности представителей Общества в 
органах обществ, в отношении которых 
Общество имеет право управления на 
основании владения акциями или 
долями за исключением случаев, когда 
указанные вопросы отнесены к 
компетенции Совета директоров в 
соответствии с настоящим 
Учредительным актом; 

9. закључује уговоре о раду и утврђује 
измене тих уговора са запосленима у 
Друштву, утврђује услове менаџерских 
уговора о правима, обавезама и 
одговорностима, закључује уговоре ван 
радног односа са лицима која су 
ангажована у и/или за Друштво; 

9. заключение трудовых договоров и 
утверждение изменений к этим 
договорам с сотрудниками Общества, 
утверждение условий менеджерских 
договоров о правах, обязанностях и 
ответственности, заключение договоров 
подряда (и/или оказания услуг) с 
лицами, привлеченными в рамках 
Общества и/или для Общества; 

10. доноси опште акте, одлуке и/или 
решења, која су обавезујућа за све 
запослене у Друштву, као и лица која су 
ангажована по другом основу у Друштву 
и/или имају закључене уговоре о 
правима, обавезама и одговорностима са 
Друштвом; 

10. принятие общих актов, решений и/или 
приказов, являющихся обязательными 
для всех сотрудников Общества, а также 
для лиц, привлеченных по иным 
основаниям для работы в Обществе 
и/или с которыми заключены договоры 
о правах, обязанностях и 
ответственности перед Обществом; 

11. доноси одлуке о расписивању тендера, 
реализације набавки, именовању 
тендерских комисија (одбора); 
  

12. подноси кварталне извештаје Надзорном 
одбору о свим закљученим уговорима 
чија вредност прелази 5.000.000 (пет 
милиона) евра; 

11. принятие решений об объявлении 
тендеров, реализации закупок, 
создании тендерных комиссий 
(комитетов); 

12. предоставление квартальных отчетов 
Ревизионной комиссии обо всех 
договорах на сумму свыше 5.000.000 
(пяти миллионов) евро; 

13. оснива и ликвидира, заступништва, 
представништва и друге организационе 
јединице Друштва осим у случају када је 
то у надлежности Управног одбора у 
складу са чланом 13.4 овог Оснивачког 
акта; 

13. учреждение и ликвидация  
представительств и других структурных 
подразделений Общества, за 
исключением случаев, когда указанные 
вопросы отнесены к компетенции 
Совета директоров в соответствии со 
статьей 13.4 настоящего Учредительного 
акта; 

14. именује и разрешава заступнике огранака 14. назначение и освобождение от 
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заступништва и/или представништва 
Друштва; 

должности руководителей филиалов 
и/или представительств Общества; 

15. доноси интерни акт о огранцима, 
заступништвима и/или 
представништвима Друштва; 

15. принятие внутренних актов о филиалах 
и/или представительствах Общества; 

16. спроводи одлуке Скупштине акционара, 
Управног и/или Извршног одбора; 

16. выполнение решений Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и/или 
Правления; 

17. обезбеђује извршавање обавеза 
Друштва; 

17. обеспечение выполнения обязательств 
Общества; 

18. закључује уговоре о отварању банкарских 
рачуна Друштва; 

18. заключение договоров об открытии 
банковских счетов Общества; 

19. обезбеђује контролу коришћења 
материјалних, финансијских и/или радних 
ресурса; 

19. организация контроля использования 
материальных, финансовых и/или 
кадровых ресурсов; 

20. организује управљање Фондом резерви 
Друштва; 

20. организация управления Фондом 
обязательного резервирования 
Общества; 

21. организује геолошко-истражне радове; 21. организация геологоразведочных работ; 
22. организује производњу и прераду 

угљоводоника; 
22. организация добычи и переработки 

углеоводородов; 
23. организује капиталну изградњу; 23. организация капитального 

строительства; 
24. одређује цене нафтних деривата; 24. определение цен на нефтепродукты; 
25. организује и планира малопродају; 25. организация и планирование розничной 

продажи; 
26. организује пружање одговарајућих услуга 

у вези са нафтом; 
26. организация оказания определенных 

услуг относительно нефти; 
27. организује успостављање односа и/или 

рада са државним органима, научним 
и/или друштвеним организацијама, 
средствима јавног информисања, 
правним лицима и другим 
организацијама; 

27. организация установления отношений 
и/или сотрудничества с 
государственными органами, научными 
и/или общественными организациями, 
СМИ, юридическими лицами и другими 
организациями; 

28. утврђује списак исправа и података који 
имају статус поверљивих података 
Друштва, као и правила поступања са 
таквом документацијом и 
информацијама; 

28. утверждение перечня документов и 
сведений, содержащих 
конфиденциальную информацию 
Общества, а также правил работы с 
такой документацией и информацией; 

29. доноси одлуке у име Друштва о 
захтевима према правним и физичким 
лицима и иницира покретање судског 
поступка против истих; 

29. принятие решений от имени Общества о 
требованиях по отношению к 
юридическим и физическим лицам, и 
инициирование возбуждения судебных 
дел в отношении вышеупомянутых; 

30. обезбеђује реализацију права које 
Друштво има по основу учешћа у 
капиталу у другим привредним 
друштвима и организацијама; 

30. обеспечение реализации прав, которые 
Общество имеет на основании доли в 
капитале других хозяйственных обществ 
и организаций; 
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31. закључује уговоре са ревизором Друштва, 
односно утврђује и одобрава услове 
уговора које Друштво закључује са 
ревизором Друштва, осим оних услова 
које утврђује Управни одбор; 

31. заключание договоров с аудитором, 
утверждение и одобрение условий 
договоров, заключаемых с аудитором 
Общества, за исключением тех условий, 
которые определяет Совет Директоров; 

32. доноси и/или мења интерна акта у вези 
са текућим пословима Друштва, изузев 
оних аката чије доношење и/или измена 
спада у делокруг Скупштине акционара, 
Управног одбора или Извршног одбора, а 
нарочито о питањима: 

 
 
 
 

 управљања резервама нафте и 
гаса; 

 извођења геолошко-истражних 
радова; 

 управљања разрадом налазишта; 
 

 производње и прераде нафте и 
гаса; 

 оперативног производног 
планирања; 

 планирања и вршења текућег 
одржавања производње; 

 
 управљања енергетским 

обезбеђењем; 
 управљања заменом застареле 

опреме и организационо-
техничким пословима; 
 

 управљања капиталном 
изградњом; 

 формирања, консолидације, 
утврђивања и контроле извршења 
плана капиталних улагања, 
уколико то не спада у надлежност 
Скупштине акционара или 
Управног одбора; 

 
 формирања корпоративних 

приступа у реализацији пројеката 
инвестиционе изградње; 

 припреме изградње; 
 контроле организације изградње; 

32. принятие и/или изменение внутренних 
актов по вопросам текущей 
деятельности Общества, за 
исключением тех актов, принятие и/или 
изменение которых относится к 
компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров или 
Правления, а именно по  следующим 
вопросам: 

 
 управление резервами нефти и 

газа; 
 осуществление 

геологоразведочных работ; 
 управление разработкой 

месторождений; 
 добыча и переработка нефти и 

газа; 
 оперативное производственное 

планирование; 
 планирование и осуществление 

текущего обслуживания 
производства; 

 управление 
энергообеспечением; 

 управление процессом замены 
устаревшего оборудования, а 
также организационно-
техническими работами; 

 управление капитальным 
строительством; 

 формирование, консолидация, 
утверждение и контроль 
выполнения плана капитальных 
инвестиций, если не относится к 
компетенции Собрания 
акционеров или Совета 
директоров 

 формирование корпоративного 
подхода к реализации проектов 
инвестиционного строительства; 

 подготовка строительства; 
 контроль организации 
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 управљања набавкама; 
 управљања транспортом нафте, 

деривата и гаса; 
 маркетинга, извоза нафте и 

нафтних деривата, организације 
продаје нафтних деривата на 
велико и на мало; 

 управљања резервоарима 
(складиштима); 

 управљања инвестиционим 
(укључујући и међународне) и 
организационим пројектима; 

 управљања правима на резултате 
интелектуалне делатности; 
 

 рада са државним органима, 
научним и/или друштвеним 
организацијама, средствима 
јавног информисања, правним 
лицима и другим организацијама; 

 
 унутрашње контроле и ревизије; 
 извршења пореских обавеза, 

рачуноводства и књиговодства, 
управљања финансијама, 
укључујући усвајање 
књиговодствене политике; 
 

 правила за процену основних 
средстава, процену вредности 
удела у капиталу, акција и слично; 

 управљања ризицима; 
 безбедности на раду, еколошке и 

индустријске безбедности; 
 

 организације рада и правила за 
радно распоређивање; 

 накнаде и награђивања 
запослених; 

 начин решавања стамбених 
питања запослених; 

 организације деловодника и 
печата и/или штамбиља; 

 
 начина израде, коришћења, 

чувања и уништавања печата 
и/или штамбиља; 

строительства; 
 управление закупками; 
 управление транспортом нефти, 

нефтепродуктов и газа; 
 маркетинг, экспорт нефти и 

нефтепродуктов, организация 
продажи нефтепродуктов оптом 
и в розницу; 

 управление резервуарами 
(нефтебазами); 

 управления инвестиционными (в 
т.ч. международными) и 
организационными проектами; 

 управление правами на 
результаты интелектуальной 
деятельности; 

 взаимодействие с 
государственными органами, 
научными и общественными 
организациями, СМИ, 
юридическими лицами и 
другими организациями; 

 внутренний контроль и аудит; 
 исполнение налоговых 

обязательств, ведение 
бухгалтерской отчетности, 
управление финансами, в т.ч. 
принятие бухгалтерской 
политики; 

 правила по оценке основных 
средств, по оценке стоимости 
доли в капитале, акций и т.п.; 

 управление рисками; 
 безопасность труда, 

экологическая и промышленная 
безопасность; 

 организация труда и правил 
трудового распорядка; 

 выплата премий и 
вознаграждений сотрудникам; 

 порядок решения жилищных 
вопросов работников; 

 ведение журнала регистрации 
документов и работы с печатью 
и/или штампом; 

 порядок изготовления, 
использования, хранения и 
уничтожения печати и/или 
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 утврђивања вредносних 

ограничења за уговоре које 
закључују организациони делови 
Друштва; 

 
 начина рада са купцима и 

повериоцима Друштва; 
 

 начина закључивања и 
реализације послова, укључујући 
и међународне послове; 

 процедуре набавке и продаје 
робе, радова и услуга; 

 утврђивање цена за набављену 
робу и робу за продају, радове и 
услуге; 

 начина ангажовања консултаната 
по питањима из делатности 
Друштва; 

 начина отписа и продаје 
средстава Друштва, укључујући 
хартије од вредности; 

 организације рада са уговорима, 
пуномоћјима, унутрашњим 
документима; 

 формирања комисија и одбора по 
питањима из делатности Друштва, 
изузев комисија и одбора чије 
формирање је у надлежности 
Управног одбора; 

 
 

 начина реализације инвестиционе 
делатности Друштва; 
 

 информисање и реализација 
принципа информационе 
политике Друштва, укључујући 
начин рада са поверљивим и 
инсајдерским информацијама; 

 
 правила безбедности и других 

докумената која регулишу 
управљање текућим пословима 
Друштва; и  
 

 начина и поступака увида у 

штампа; 
 утверждение предельных 

стоимостей относительно 
договоров, заключаемых 
структурными подразделениями 
Общества; 

 порядок взаимодействия с 
покупателями и кредиторами 
Общества; 

 порядок заключения и 
реализации сделок, в т.ч. 
международных сделок; 

 процедуры закупки и продажи 
товаров, работ и услуг; 

 утверждение цены на 
приобретаемые и реализуемые 
товары, работы и услуги; 

 порядок привлечения 
консультантов по вопросам 
деятельности Общества; 

 порядок списания и продажи 
средств Общества, в т.ч. ценных 
бумаг; 

 организация работы по 
договорам, доверенностям, 
внутренним документам; 

 создание комиссии и советов по 
вопросам деятельности 
Общества, за исключением 
комиссий и комитетов, 
формирование которых 
отнесено к компетенции Совета 
директоров; 

 порядок реализации 
инвестиционной деятельности 
Общества; 

 информирование и реализация 
принципов информационной 
политики Общества, в том числе 
способы обращения с 
конфиденциальной и 
инсайдерской информацией; 

 правила соблюдения 
безопасности и другие 
документы, регулирующие 
управление текущей 
деятельностью Общества; и 

 способ и процедуры 
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интерне акте и документе 
Друштва; 

 

ознакомления с внутренними 
актами и документами 
Общества; 

33. обезбеђује приступ информацијама о 
Друштву у складу са законом, овим 
Оснивачким актом, статутом Друштва и 
интерним актима Друштва; 

33. обеспечение доступа к информации об 
Обществе в соответствии с законом, 
настоящим Учредительным актом, 
уставом Общества и внутренними 
актами Общества; 

34. доноси одлуку  о куповини и продаји 
ствари и права, осим ако се ради о 
стицању и располагању имовином велике 
вредности и када је то у надлежности 
Управног одбора. 
 

34. принятие решений о купле-продаже 
имущества и прав, за исключением 
случаев, когда речь идет о 
приобретении и распоряжении 
имуществом большой стоимости, и 
когда такой вопрос отнесен к 
компетенции Совета директоров. 

35. решава и сва друга питања, која су везана 
за текуће пословање и која не спадају у 
надлежност Скупштине акционара, 
Управног одбора и/или Извршног одбора. 

35.  решение всех других вопросов, в связи 
с текущей деятельности, которые не 
относятся к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета 
директоров и/или Правления. 

  
НАДЗОРНИ ОДБОР РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

  
Члан 15 Статья 15 

  
15.1 Број чланова и и начин избора – Друштво 
има надзорни одбор (у даљем тексту: "Надзорни 
одбор"). Надзорни одбор има 3 (три) члана које 
бира Скупштина акционара директним гласањем. 
Сходно претходној одредби, кумулативно 
гласање је искључено у овом случају. 
 

 
 

15.2 Одговорност за рад - Чланови Надзорног 
одбора за свој рад одговарају Скупштини 
акционара. 
 

 
Акта (Правила) Друштва којима се регулише 
унутрашња организација рада, положај, права и 
обавезе запослених не односе се на чланове 
Надзорног одбора. 

15.1 Количество членов и порядок избрания, 
мандат – Общество имеет ревизионную 
комиссию (далее – "Ревизионная комиссия"). 
Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) 
членов, избираемых Общим собранием 
акционеров путем прямого голосования. 
Исходя из предыдущего положения 
куммулятивное голосование в данном случае 
исключается.  
15.2 Ответственность за исполняемые 
обязанности – Члены Ревизионной комиссии 
отвественность за исполняемые ими 
обязанности несут перед Общим собранием 
акционеров. 
 
Акты (Правила) Общества, которыми 
регулируется внутренняя организация труда, 
статус, права и обязанности работников не 
распространяются на членов Ревизионной 
комиссии. 

  
15.3 Посебна права у вези са кандидатуром и 
избором – У складу са чланом 4.4.2 Уговора о 
продаји и куповини, све док је Републике Србија 

15.3 Особые права относительно кандидатуры и 
избрания – В соответствии со статьей 4.4.2 
Договора купли-продажи в течение всего 
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акционар Друштва са најмање 10% учешћа у 
Основном капиталу, Република Србија има право 
да предложи и изабере председника и већину 
чланова Надзорног одбора, а ГПН обавезу да 
подржи и гласа за избор кандидата предложених 
од стране Републике Србије. 
 
 
 
 
15.4 Већина заодлучивање – Одлуке Надзорног 
одбора доносе  се већином гласова од укупног 
броја чланова Надзорног одбора. 

периода, пока Республика Сербия является 
акционером Общества, владеющим не менее 
10% доли в Уставном капитале, Республика 
Сербия вправе выдвигать и избирать 
кандидатов в председатели и большинство 
членов Ревизионной комиссии Общества, а ГПН 
обязан их поддержать и голосовать за избрание 
кандидатов, предложенных Республикой 
Сербией. 
 
15.4 Большинство, необходимое для принятия 
решений – Ревизионная комиссия принимает 
решения большинством голосов от общего 
числа членов Ревизионной комиссии. 

  
15.5 Дужност извештавања – Надзорни одбор 
извештава Скупштину акционара о следећим 
питањима: 

15.5 Обязанность уведомления – Ревизионная 
комиссия уведомляет Общее собрание 
акционеров по следующим вопросам: 

1. рачуноводственој пракси, извештајима и 
пракси финансијског извештавања 
Друштва и његових повезаних друштава; 

1. правила бухгалтерского учета, отчеты и 
практика финансовой отчетности 
Общества и связанных с ним обществ; 

2. усклађености пословања Друштва са 
законима и другим захтевима 
регулаторних тела; 

2. соблюдение законов и других 
требований регулирующих органов 
Обществом при осуществлении 
деятельности; 

3. квалификованости, независности и 
способности ревизора Друштва; и 

3. проверка квалифицированности, 
независимости и способностей аудитора 
Общества; и 

4. уговорима закљученим између Друштва и 
чланова Управног одбора Друштва, као и 
са повезаним лицима у смислу Закона. 

4. договоры, заключенные между 
Обществом и членами Совета 
директоров Общества, а также с 
аффилированными лицами в 
соответствии с Законом. 

  
15.6 Дужност контроле – Надзорни одбор такође 
контролише и расправља са Управним одбором, 
као и са ревизором Друштва, када то сматра 
потребним о питањима из члана 15.5 овог 
Оснивачког акта, а нарочито о: 

15.6 Обязанность контроля – Ревизионная 
комиссия, также осуществляет контроль, и 
обсуждает с Советом директоров, а также с 
аудитором Общества, когда сочтет 
необходимым, вопросы согласно статье 15.5 
настоящего Учредительного акта, а именно: 

1. избору и накнади за рад ревизора 
Друштва; 

1. избрание и размер вознаграждения 
аудитору Общества; 

2. веродостојности и потпуности 
финансијских извештаја Друштва и 
предлога за расподелу добити и друга 
плаћања акционарима; 

2. достоверность и полнота финансовых 
отчетов Общества, а также предложения 
относительно распределения прибыли и 
иных выплат акционерам; 

3. веродостојности и потпуности 
извештавања акционара Друштва о 
финансијским и другим чињеницама; 

3. достоверность и полнота уведомления 
акционеров Общества о финансовых и 
иных фактах; 
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4. усклађености организације и деловања 
Друштва са кодексом корпоративног 
управљања; 

4. соблюдение Обществом кодекса 
корпоративного управления при 
организации и деятельности; 

5. целисходности пословне политике 
Друштва и њене усклађености са 
законом; и 

5. целесообразность деловой политики 
Общества и ее соответствие закону; и 

6. поступању по приговорима акционара, 
органа Друштва или других лица. 

6. меры, применяемые в ответ на 
возражения акционеров, органов 
Общества или других лиц. 

  
СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА 

  
Члан 16 Статья 16 

  
16.1 Избор – Друштво има секретара кога бира 
Управни одбор (у даљем тексту: "Секретар"). 

16.1 Избрание – Общество имеет Cекретаря, 
которого избирает Совет директоров (далее – 
"Секретарь"). 

  
16.2 Делокруг – Секретар је нарочито одговоран 
за: 

16.2 Комптенция – Секретарь Общества несет 
ответственность за: 

1. утврђивање листе акционара Друштва у 
складу са Статутом; 

1. утверждение списка акционеров 
Общества в соответствии с Уставом; 

2. припрему седница и вођење записника са 
седница Скупштине акционара и седница 
Управног одбора, Извршног одбора и 
Надзорног одбора; 

2. подготовку заседаний и ведение 
протоколов заседаний Общего собрания 
акционеров и заседаний Совета 
директоров, Правления Общества и 
Ревизионной комиссии; 

3. вођење регистра записника седница 
Скупштине акционара; 

3. ведение реестра протоколов заседаний 
Общего собрания акционеров; 

4. вођење регистра записника седница 
Управног и Надзорног одбора; 

4. ведение реестра протоколов заседаний 
Совета директоров и Ревизионной 
комиссии; 

5. чување докумената утврђених Законом и 
статутом Друштва, осим финансијских 
извештаја; 

5. хранение документов, утвержденных 
Законом и уставом Общества, за 
исключением финансовых отчетов; 

6. организовање рада и праћење 
извршавања одлука Скупштине 
акционара, Управног одбора и Надзорног 
одбора; и 

6. организацию работы и отслеживание 
выполнения решений Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и 
Ревизионной комиссии; и 

7. друге дужности и обавезе у складу са 
Законом. 

7. другие должностные обязанности в 
соответствии с Законом. 

  
ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА 

  
Члан 17 Статья 17 

  
Генерални директор – Генерални директор 
заступа Друштво у унутрашњем и спољњем 
промету неограничено по свим питањима. 

Генеральный директор – Генеральный 
директор представляет интересы Общества во 
внутреннем и внешнеторговом обороте без 
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ограничений и по всем вопросам. 
  

ОГРАНЦИ ДРУШТВА ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА 
  

Члан 18 Статья 18 
  
18.1 Огранци Друштва – Друштво може 
образовати огранке у складу са Законом. 

18.1 Филиалы Общества– Общество может 
образовывать филиалы в соответствии с 
Законом: 

  
18.2 Руковођење – Огранком руководи заступник 
огранка, кога именује Генерални директор 
посебном одлуком. Претходном одлуком се 
утврђује обим овлашћења за заступање 
заступника огранка. 

18.2 Управление – Филиалом управляет 
представитель филиала, которого назначает 
Генеральный директор отдельным решением. 
Данным решением утверждается объем 
полномочий по представлению интересов 
представителем филиала. 

  
18.3 Статус и овлашћења – Огранак је 
организациони део Друштва који нема својство 
правног лица. Огранак послове са трећим лицима 
обавља у име и за рачун Друштва. 

18.3 Правовое положение и полномочия – 
Филиал является структурным подразделением 
Общества, которое не имеет статус 
юридического лица. Филиал осуществляет 
сделки с третьими лицами от имени и за счет 
Общества. 

  
18.4 Могућност закључења уговора и вршења 
других послова и радњи – Огранак има право да, 
у име и за рачун Друштва, закључује уговоре и 
врши друге правне послове и радње у оквиру 
своје делатности коју врши, у оквиру овлашћења 
утврђених одлуком Генералног директора и/или 
интерним актом Друштва који регулише правни 
статус огранка и који доноси Генерални 
директор. 

18.4 Возможность заключения договоров и 
осуществление других работ и действий – 
Филиал вправе от имени и за счет Общества 
заключать договоры и осуществлять иные 
юридические действия в рамках своей 
деятельности, осуществляемой в рамках 
полномочий, утвержденных решением 
Генерального директора и/или внутренним 
актом Общества, регулирующим правовое 
положение филиала и принимаемым 
Генеральным директором. 

  
РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ 

УБЫТКОВ 
  

Члан 19 Статья 19 
  
19.1 Расподела  добити – Уколико Друштво 
оствари добит, иста ће бити расподељена 
одлуком Управног одбора у складу са Законом, 
Оснивачким актом и уз поштовање одредбе 
члана 8.1.3 Уговора о продаји и куповини. 

19.1 Распределение прибыли – В случае если 
Общество получит прибыль, то она будет 
распределена решением Совета директоров в 
соответствии с Законом, Учредительным актом, 
а также с соблюдением положений ст. 8.1.3 
Договора купли-продажи. 

  
19.2 Одобрење плаћања дивиденди – Одлуком о 19.2 Одобрение выплаты дивидендов – 
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одобрењу плаћања дивиденди, коју доноси 
Управни одбор, између осталог се утврђује начин 
и време исплате дивиденди. 

Решением об одобрении выплаты дивидендов, 
принимаемым Советом директоров, в том 
числе определяется способ и время выплаты 
дивидендов. 

  
19.3 Дан дивиденде – Дан на који се утврђује 
листа акционара који имају право на дивиденде 
је дан који ће бити утврђен одлуком Управног 
одбора о расподели добити. 

19.3 Дата дивидендов – Датой утверждения 
списка акционеров, имеющих право на 
дивиденды, является дата, которая будет 
утверждена решением Совета директоров о 
распределении прибыли. 

  
19.4 Покриће губитака – Управни одбор одлучује 
о покрићу губитака Друштва у складу са Законом. 

19.4 Покрытие убытков – Совет директоров 
принимает решение о покрытии убытков 
Общества в соответствии с Законом. 

  
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Члан 20 Статья 20 
  
20.1 Хијерархија аката Друштва – Оснивачки акт 
је највиши интерни општи акт Друштва. 

20.1 Иерархия актов Общества – 
Учредительный акт является внутренним 
общим актом Общества, обладающим высшей 
юридической силой. 

  
20.2 Питања која нису регулисана Оснивачким 
актом – На сва питања која нису регулисана овим 
Оснивачким актом, примењиваће се непосредно 
Закон и/или други прописи, статут Друштва и/или 
други акт, односно документ Друштва који 
регулише појединачно питање, односно 
релевантну област. 

20.2 Вопросы, не урегулированные 
Учредительным актом – По всем вопросам, 
которые не урегулированы настоящим 
Учредительным актом, будет непосредственно 
применяться Закон и/или другие нормы, устав 
Общества и/или другие акты, т.е. документ 
Общества, который регулирует отдельные 
вопросы или соответствующую область. 

  
20.3 Ступање на снагу – Оснивачки акт ступа на 
снагу даном усвајања од стране Скупштине 
акционара. 

20.3 Вступление в силу – Учредительный акт 
вступает в силу в дату его принятия Общим 
собранием акционеров. 

  
20.4 Измене и допуне – Оснивачки акт се мења у 
складу са Законом и статутом Друштва. Овај 
Оснивачки акт, као и његове евентуалне измене 
и допуне , потписује председник Скупштине 
акционара, а његов потпис се оверава у складу са 
законом. 
 
 
Све док Република Србија буде имала најмање 
10% учешћа у Основном капиталу Друштвa, 
неопходан је потврдан глас Републике Србије за 

20.4 Изменения и дополнения – Учредительный 
акт подлежит изменению в соответствии с 
Законом и уставом Общества. Настоящий 
Учредительный акт, а также возможные 
изменения и дополнения к нему подписывает 
председатель Общего собрания акционеров, а 
его подпись заверяется в соответствии с 
законом. 
До тех пор пока Республика Сербия владеет не 
менее 10% акций в Уставном капитале 
Общества необходим положительный голос 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

У складу са добијеним решењем о потреби израде Студије о процени утицаја на 
животну средину бр. 501-33/2022-IV-04 од 11.10.2022. г, које издаје  Република 
Србија, Општинска управа Брус, одсек за урбанизам, грађевинарство, 
инспекцијске послове и заштиту животне средине,  
- у поступку спровођење поступка процене утицаја и добијања сагласности на
студију, за пројекат изградње нове станице за снабдевање горивом који се
планира у Брусу, на катастарској парцели број 1201/1 К.О. Брус на подручју
општине Брус,

СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗГРАДЊЕ НОВЕ СТАНИЦЕ ЗА 
СНАБДЕВАЊЕ  ГОРИВОМ  „БРУС" СА РУШЕЊЕМ ПОСТОЈЕЋЕ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

израдити у оквиру овлашћења сагласно Закону о процени утицаја на животну 
средину (Сл.гл.РС  бр.36/09) за предметни објекат и предвиђену делатност. 

   НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТA 

___________________ 

 Станко Вељовић 
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2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Локација планирана за изградњу станице за снабдевање Брус“ налази се на КП 
1201/1 КО Брус. Пројекат за грађевинску дозволу - ПГД изградње станице за 
снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојеће „Брус“, урађен је на основу 
Локацијских услова бр.: ROP-BRU-20368-LOC-1/2021, издатим у Брусу дана 
05.08.2022. године, као и на основу важећих Закона, Прописа и Стандарда, а за 
потребе исходовања Грађевинске дозволе. 

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, налази се 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 

2.1. 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. 

Може се рећи да општина Брус има добар положај према крупним 

географским целинама и просторима у којима се налазе значајни природни 

ресурси Републике Србије, положај према саобраћајницама, развијеним 

привредним регионима и крупним пословним центрима. 

Општина Брус припада Расинском округу, граничи се са општинама: Рашка, 

Лепосавић, Куршумлија, Блаце, Крушевац и Александровац.  

Административни центар општине је градско насеље Брус који 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. Последњих година 
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се развија као туристичко средиште и постаје североисточна капија 

Копаоника. Бисер туристичке понуде општине Брус је Туристички центар 

Бела Река - Брзеће који се налази у подножју Копаоника које је доступније и 

питомије од врхова, идеално за породични боравак, боравак спортиста и 

деце, особа са здравственим тегобама, пружа могућност пешачких излета до 

воденица, поточара, извора, гејзира, водопада, пећина. Повезаност жичара 

у јединствен систем, омогућава скијашима који бораве у подножју доступност 

свих ски стаза Копаоника. 

Слика 2.1. Макролокација 

Координате варошице Брус у главној улици износе 43°21' северне географске 

ширине (φ) и 21°02' источне географске дужине (λ). 

На основу крупних географским целинама и просторима у којима се налазе 

значајни природни ресурси Републике Србије , затим у односу на важне 

саобраћајнице, развијене привредне регионе и пословне центре , може се рећи 

да општина Брус има добар географски положај. 

На крајњем западу општине Брус налази се Национални парк Копаоник носећи 

пол развоја планинског туризма Србије и најјачи зимско-спортски туристички 

центар Србије. На северозападу простире се пространа Криворечка раван која 

чини спону са падинама Жељина и преко које прелазе комуникације према 
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Врњачкој Бањи и Гочу преко Митровог поља и Јошаничкој Бањи на северној 

гранци Националног парка Копаоник. Јединствена, питома висораван, 

делимично захваћења заштитном зоном Националног парка Копаоник. Јужни део 

општине чини планински предео и део сливног подручја реке Топлице од 

Блажевско - Бораначке котлине до Липовачко – Батотских шума и сенокоса. 

2.2. 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. 
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Слика 2.2.  Приказ микролокације 

 
Са аспекта заштите од хемисјког удеса, материје које се складиште на 
станици за снабдевање горивом припадају групи опасних материја (бензин, 
дизел и ТНГ). Предвиђена је уградња једног подземног резервоара за течна 
горива капацитета укупног капацитета 60 m3 (30+10+10+10) m3 и резервоара 
за течни нафтни гас  запремине 30 m3 и пратећих машинских инсталација.  
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 и 34/2019) количине материја укупног 
капацитета 90 m3 које су предвиђене за складиштење на предметној 
локацији су у складу са максималном дозвољеном количином и неће 
негативно утицати на већ изграђене околне објекте. 
 
 
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. 
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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. 
 
 

2.3. 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. 

 

 

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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У периоду од почетка XX века па до данас, мање се насељавају сеоска насеља, 
а много више градско подручје Брус, који је нагло почео да се развија као 
индустријски центар региона. Приметне су миграције становништва у веће 
градове у Србији, као што су Београд, Крушевац. Према званичним подацима, у 
последњих четрдесет година евидентан је пад броја становника. Према попису 
становништва из 2011. године, најинтезивнији период емиграције из општине 
Брус је био период после пописа 1981. године.  

Дневни мигранти су лица која раде или се школују ван места свог сталног 

становања, али се свакодневно или више пута током једне седмице у њега 

враћају. Сматра се да се лице свакодневно враћа у место сталног становања и 

у случају када због природе посла одсуствује од куће дуже од 24 сата. 

 

Табела бр.3. Аутохтоно и мигрантско становништво општине Брус по 
попису из 2011. године 
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На табели видимо да је аутохтоног становништва (становништво које се никада 
није селило) више, и то 61,10 %, док је мигрантско становништо у мањини са 
39,90 %.  
 
 

 
 
Графикон 1. Аутохтоно и мигрантско становништво општине Брус по попису из 2011. Године 
 

Табела бр.4 : Становништво општине Брус према времену досељавања 
по попису из 2011. године 
 

 
 
Табела нам показује да се становништво досељавало у општину Брус највише у 
послератном периоду све до 1980. године, након чега се број досељеног 
становништва постепено смањуј 
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2.4. Климатске карактерстике 
 

 

Климатске карактеристике и морфолошки параметри представљају битан 

фактор за дефинисање стања животне средине и процену могућих утицаја. 

Климатске карактеристике и релевантни метеоролошки подаци најчешће се 

дефинишу преко просторних и временских варијација струјања ваздуха, 

температуре и влажности као и интензитета зрачења.  

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 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. 

 
2.4.1. Температура 

 

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.  

 

Табела бр.5. Просечна температура по месецима за општину Брус  
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У климатском погледу, Копаоник се битно разликује од околних долина. Сматра 

се да је клима на Копаонику лековита, захваљујући проређеном ваздуху са 

смањеним парцијалним притиском кисеоника. Просечна годишња температура 

је око 4°C, а јануарска -5,2°C. Снег почиње крајем новембра и траје до маја или 

просечно 159 дана годишње. Ниво падавина планине је већи од 1.000 mm 

годишње. Зиме су веома хладне, дуге и променљиве. Снежни покривач је 

обилан и траје веома дуго. Број дана са мразевима је велик, а ниске 

температуре могу нанети велике штете воћњацима и виноградима. Лета су 

умерено топла. Летње суше понекад угрожавају усеве, воће и винограде. 

Пролеће и јесен су свежи. У просеку свака четврта година је сушна, а свака 

двадесета са обилним летњим кишама и великим поплавама (1962., 1979., 

1999., 2015.).Овакве климатске прилике погодују развоју како летњег тако и 

зимског туризма. 

 
2.4.2. 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.  

 
           

2.4.3. 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.  
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Табела бр.6.Просечна количина падавина по месецима за општину 
Брус 

 
 
 
 

2.5. Геоморфолошке особине 
 
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. 
Општина Брус је на целокупној својој површини планинског рељефа, са доста 
планина које је окружују : Копаоник, Гоч, Жељин и Јастребац. Најзначајнија 
планина је Копаоник, на чијем масиву се налази и највећи део територије 
општине, тачније на источним падинама ове планине. Копаоник са највишим 
врхом од 2017 km (Панчићев врх), представља изузетну туристичку вредност, 
како у зимским тако и у летњим месецима. Дужина снежног покривача је пет 
месеци, од друге половине октобра до друге половине марта. Што се тиче нагиба 
терена, источна страна Копаоника је благог нагиба, за разлику од западне,јужне 
и северне.  
На јужним падинама Сребрнца и на источном подножју Гобеље, избијају на 
површину земљишта кречњаци, па се због тога образују литице и камените 
стране. Простор испод Сребрнца, Јарма и око Метођа, представља најстрмији 
део ове регије. Непосредно испод Гобеље и Гобељске реке до Јарма и Јелице 
наилази се на слојевите стене кречњака, затим слабо везане пешчаре и 
шкриљце који су делимично изгужвани, што сведочи да се ради о живој тектонској 
активности.  
 
Планинско залеђе се издиже изнад заталасане језерске површине Доње Жупе и 
нижих долинских страна речних токова захватајући највећи део територије . Ова 
област је сложене геолошке градње и састоји се из седиментних, магматских и 
метоморфних стена. Оне су формиране и под разним утицајима мењане од 
старијег палезоика па до холоцена. Старији палезоик је представљен 
разноразним шкриљцима, најчешће филитског хабитуса, макшистима, 
гнајсевима, кристаластим кречњацима, мермерима и доломитима. Ове стене се 
простиру средином планинских масива чинећи непосредну кровину млађих 
мезозоиских и вулканских стена. Велика распрострањеност вулканита и њихов 
однос према терцијарним седиментима указује да је вулканска активност била 

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


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

 
 

21 

 

аритмичка, да су највероватније алармирани између алигомиоцена и плиоцена, 
а могуће све и до квортора. Пространа зараван „равни Копаоник“ са надморском 
висином од 1300 до 1700 m, је морфолошки доминантан елеменат рељефског 
склопа. Она се преко суседних, северних планина Жељина и Гоча, благо спушта 
у долину Западне Мораве. Са друге стране, источне планине планински венци и 
њихова подгорина су процесима флувијалне ерозије јако динсецирани. Остале 
морфолошке карактеристике овог подручја су честе појаве тектонских расеља, 
магматских излива и пробоја, трагови глацијалног рељефа у изворишној челинци 
Дубоке реке, бројне крашке, хидролошке и стелеошке појаве. Подручје општине 
Брус располаже и рудним резервама. Локалитет „Раичева гора“ располаже 
одговарајућим количинама антимона, олова и цинка. На локалитету „Врело“ 
откривене су знатне количине базалта. У руднику „Бело Брдо“ врши се 
експлоатација олова и цинка, а веће резерве ових руда налазе се на локалитету 
„Запланина“. На локалитету „Јарам-Дубока“ утврђене су и откривене резерве 
волостанита. У нижим деловима општине , у атару села Игрош постоји 
налазиште зеолита, минерала који се користи у више од 1.500 производа у свету. 
Према проценама Геолошког завода Србије на подручју Игроша се налази од 
500-800 000 тона залиха ове руде а само на два ревира Видојевићи и Шовићи. 
На Копаонику је био развијен снажан вулканизам, нарочито у терцијару. Ови 
магматски процеси довели су до стварања више значајних рудних лежишта, 
нарочито олова – цинка, гвожђа, молибдена, антимона и живе. Као пратећи 
елементи јављају се злато, бакар, калај, сребро, бизмут, кадмијум, телур, 
волфрам, те лежишта азбеста, магнезитта и барита. Сви делови Копаоника нису 
подједнако богати минералним 12 сировинама. На Равном Копаонику код 
Сребрнца, откривена су богата налазишта високо квалитетног минерала 
воластонита. Неметални минерал светло зеленкасте боје, који се употребљава 
за изолацију од високих температура.  
 
 

2.6. Педолошки покривач 
 
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). 
 
 

2.7. Хидрографске карактеристике 
 
 
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 
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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. 
Тектонски услови средишњег дела територије општине Брус условили су изразит 
ток Расине са латкастим скретањем од југоистока ка североистоку. Највеће 
притоке Расине су: Грабовничка, Грашевачка, Батотска и Блаташничка река. 
Карактеристичне хидролошке појаве су: „Бруска бања“ и природни извори 
„Жаревачке киселе воде“ и киселе воде у Судимљу. 
Геоморфолошко- литолошке предиспозиције терена условиле су његове 
одговарајуће хидргеолошке одлике. Наслаге квартарне старости спадају у добро 
до средње водопропусне седименте. Комбиноване су порозности. У прашинасто- 
глиновитим слојевима порозност је микро до ситнопрслинска , а у песковитим и 
шљунковитим је интергрануларна. 
Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка је 92 km и има слив од 981 
km². Извире на падинама Гоча и Жељина, под Црним Врхом на надморској 
висини од 1340 метара од изворишних кракова Велике и Бурманске реке, а утиче 
у Западну Мораву 5 km низводно од Крушевца, на 134 m надморске висине. Има 
просечан пад корита од 13 промила. Тече дубоком долином која се ка доњем току 
постепено проширује достижући и до 3 km ширине. До села Разбојне тече 
клисурастом долином са малим ерозионим проширењима, какво је код Бруса. 
Између Разбојне и Златара протиче плитким и широким коритом кроз 
Доброљубачку котлину, да би потом ушла у Златарску клисуру у којој гради 
неколико укљештених меандара. Низводно од Мајдева, Расина улази у 
Крушевачку котлину, долина јој је широка и извијугана и у близини ушћа река је 
широка 35 до 40 и дубока 0,5 до 1 метар. 
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 м³ 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. 
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Језера 
 
Површина слива вештачког језера Ћелије је 598 km ². Средњи годишњи протицај 
Расине на месту бране је 6,13 m³ у секунди. У језерском басену акумулирано је 
51,5 милиона m³ воде која се користи за наводњавање земљишта и 
водоснабдевање Крушевца. Дубина воде је 45 m, а њена провидност за време 
лета износи 4 m. Амплитуде водостаја језера Ћелије зависе од количине 
падавина и обима воде која се користи. Највиши водостаји су крајем пролећа, а 
најнижи крајем лета и почетком јесени. Појединих година ниским водостајима се 
одликују и зимски месеци јер се протицање воде у језеро сведе на минимум. 
Током летњих дана температура површинског слоја воде износи 25 до 27°С, те 
је она погодна за купање и спортове на води. Зими се успоставља индиректна 
термичка стратификација воде, али је лед изузетна појава само за време 
хладнијих зима. 
У близини села Ћелије изграђена је брана Ћелије 1979.године. Њоме је 
формирана вишенаменска акумулација, са више значајних водопривредних 
функција: снабдевање насеља и индустрије водом, заштита од поплава - 
ублажавање поплавних таласа, побољшањем режима малих вода, 
наводњавање и хидроенергетика. 
 Акумулација је са годишњим регулисањем ,што јој пружа посебан значај у 
водопривредном систему Србије, у коме недостају објекти управо таквог степена 
регулисања, који могу да утичу на побољшање водних режима – смањење 
великих и повећање малих вода, уз друге намене у области коришћења вода. 
Језеро има три морфолошки различита дела: најдубљи Водозахватни басен, 
Васићки (у кањону) и Златарски најузводнији басен који је најплићи и најшири. 
Таква структура просечно доста плитке акумулације (просек око 12,2 m) не 
омогућава да се језеро одржи у стању олиготрофије, али мерама заштите могуће 
је одржавати га у прихватљивом мезотрофном стању,са параметрима квалитета 
који су прихватљиве за извориште водоснабдевања. 
 
Минерални извори 
 
Подручје општине богато је и минералним водама. До сада су извршена 
истраживања на локалитету у Брусу, Судимљи и Жареву. У самом граду Брусу, 
на обали Грашевачке реке налази се извор минералне воде -Бруска бања из кога 
са дубине од 700 метара тече 8 литара воде у секунди, чија је температура 27ºС. 
Резултати анализа потврђују да се ради о гео-термалној води која због својих 
хемијских и физичких особина, пијењем, као допунско средство лечења може да 
се 19 користи код хроничног гастритиса, функционалних обољења желуца и 
црева, обољења бубрега. У периоду 1998—2003. године праћен је режим 
издашности самоизлива и утврђено је да се кретао у распону од 4,9 - 5,1 l/s са 
температуром воде од 27,2 - 27,6 °C. На основу релативно константног кретања 
издашности и температуре утврђен је стабилан режим изворишта. Значајна 
компонента режима је и садржај слободних гасова, односно притисак под којим 
истичу термоминералне воде од 1,7 бара. 
Постоји и још седам извора по оближњем Гвоздацу који се , због своје бистрине 
и чистоте и свог простирања на релативно уском пределу, још зову и „ Девојачке 
сузе“. На подручју општине водотоци су планински, на чеоним очуваним 
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деловима сливова Расине и Топлице и налазе се у одличним I и I/II класама 
квалитета и основни циљ је да се и задрже у тим високим класама. Стање се 
погоршава на Расини непосредно низводно од испуста канализације Бруса и 
других долинских насеља на потезу до акумулације Ћелије (Лепенац, Дупци, 
Разбојна, Равни, и када прими притоку Блаташницу, у коју се уливају отпадне 
воде Блаца), када река прелази у IIа класу.  
 
 

2.8. Сеизмичност 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. 

 

 
2.9. Опис флоре и фауне 

 

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, 

караша, деверику, белицу, штуку, тостолобика. Спортски риболов је веома 

развијен на овом језеру. 
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Јелак је резерват који се налази на десној страни клисурасте долине Брзећке 

реке, на локалитету Панићки јелак. Обухвата површину од 59,17 ha.  

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. 

 
2.10. 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. Посветили су је светом Методију, 

великомученику, епископу града Патре Ликијске. У својој књизи "Житија 

светих" архимандрит др Јустин Поповић износи животопис овог свеца кога 

су незнабошци погубили 322. године због проповеди Христове вере. 

Истиче га као веома мудрог и ученог човека и списатеља. Сваког 3. јула, 

на дан Св. свештеномученика Методија, вец вековима, сакупљао се овде 

силан свет, долазио у пећину, молио се Богу и из малог слапа воде која 

извире у самој црквици тражио лека разним бољкама и слабостима. Тај 

датум је 1504. године за рударе био свети дан. Турци су их натерали да 

уђу у окна и копају руду. Наступило је велико невреме. Гром је запалио 

рудник. Много је рудара нашло смрт у пожару и урушеним окнима. Остало 

је сећање и саборовање до данашњих дана, а прилазе и улаз у пећину 

уредио је Национални парк. Иначе, на Копаонику је 180 напуштених и 

затрпаних рударских јама. Црквица и овај крај називају се Метође, пећина 

се налази на висини од 1.450 метара, а по неким предањима то култно 

место је настало још у трећем веку. На зиду је фреска св. Методија, а на 

комаду камена слика Богородице са малим Христом. Аутор је Мирјана 

Јаблановић из Матаруга. Кад се са обронака Метођа пође уз Гвоздачку 

реку, горе при врху, налази се гејзир. Висок је неколико метара, млаз воде 

под притиском диже се у висину, около је густа листопадна шума и призор 

је заиста очаравајући. Гејзир се, кажу, појавио пре неколико деценија и 
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усталио се. Количина воде која шикља из земље и његова висина се не 

мењају. 

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. 
 
 2.11. Врсте природних ресурса на локацији  
 
На основу просторно-планске и урбанистичке документације за предметну зону, 
као и на основу увида на терену, може се закључити да на локацији и 
непосредном окружењу нема висококвалитетних природних ресурса. Зона за 
реализацију планираног Пројекта, је изабрана тако да не угрожава природне 
ресурсе животне средине, односно на локацији и њеном непосредном окружењу 
не постоје природни ресурси које би планирани Пројекат угрозио. 
 
2.12. Насељеност и изграђеност локације, демографске карактеристике 
непосредног и ширег окружења 
 
У окружењу локације планиране станице за снабдевање моторних возила течним 
горивом нема зона становања високих густина и јавних објеката (школа, 
обданишта, болница) које би евентулно трпели утицаје од планираних радова у 
току реализације и редовног рада Пројекта. Зона становања, односно стамбени 
објекти, налазе се на безбедној удаљености од локације на којој се планира 
изградња станице за снабдевање моторних возила течним горивом са пратећим 
садржајима.  
Концентрација становништва на локацији је у директној зависности од присутног 
броја запослених и корисника услуга. С обзиром на карактеристике Пројекта и 
услуга, очекује се повећана концентрација корисника услуга на локацији.  
Реализација и редовни рад Пројекта неће изазвати расељавање, рушење 
постојећих објеката нити досељавање новог броја становника, неће имати 
утицаја на демографска кретања непосредног и ширег окружења. Редовни рад 
планираног Пројекта неће утицати на промене традиционалних навика и 
вредности локалног становништва.  
Реализација и редовни рад Пројекта неће имати утицаја на демографију 
непосредног и ширег окружења. Планирани Пројекат представља еколошки 
прихватљиво и одрживо решење, уз поштовање прописаних услова и мера 
заштите животне средине и здравља становништва 
 

2.13. Подложност локација земљотресима, слегању терена, клизиштима, 
ерозији, поплавама, јаким ветровима  
 
Посматрано подручје се налази на прелазу зона основног степена сеизмичког 
интензитета од 7˚, 8 и 9 оMCS, сеизмичког интензитета по скали MCS (за 
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повратни период од 95 година), те се може закључити да су нужне пасивне и 
активне мере заштите од трусних померања. 
Стабилност терена у природним условима директно је зависна од морфолошког 
облика терена, литолошке грађе, хидрогеолошких одлика терена, као и 
развијености савремених инжењерскогеолошких процеса. Детаљним прегледом 
терена и на основу доступне документације на предметној локацији нису уочене 
појаве нестабилности терена у виду клизања, слегања, одрона и других појава. 
Терен је у природним условима стабилан.  
 
 
 
2.14. Близина важних саобраћајница или објеката за јавни приступ  
 
Објекат НИС а.д. станица за снабдевање горивом „Брус“, са рушењем постојеће, 
који се налази на југоисточном прилазу/излазу у Брус,   ул. Краља Петра I бб у 
Брусу, на  КП 1201 КО Брус. 
Комплекс ССГ излази на државни пут IIА реда број 208, деоница 20805, између 
чвора 20803 (Брус) и чвора 3803 (Разбојна).  
Постојећа ССГ функционише у једносмерном режиму саобраћаја са улазима и 

излазима на државни пут II А реда број 208.  

Од Београда је јужно удаљена око 165 km. Мрежа регионалних и локалних 

саобраћајница је такође развијена, главни путни правци су из Крушевца према 

планинском центру Копаоник. Терен на коме се налази предметна локација је 

због насипања благо издигнут у односу на природни терен при изградњи 

саобраћајнице уз коју се налази. Приликом изградње локације пумпе урађен је 

насип како би пумпа била унивоу са саобраћајницом и као вид одбране од 

бујичног карактера реке Расине. У садашњим условима, на око 30 - 40 m западно 

од предметне локације протиче река Расина усвом природном кориту. Све 

атмосферске воде се процеђују у подземље или отичу ка реци Расини. Подземне 

воде на предметном простору су у директној хидрауличкој вези са реком 

Расином. 

Планира се реконструкција постојећег саобраћајног прикључка (предмет 

посебног пројекта) ради усклађивања са важећим ПГР-ом, а задржава се 

једносмерни режим саобраћаја кроз ССГ. 

Ради безбедног одвијања саобраћаја у оквиру комплекса ССГ, пројектована је 
одговарајућа хоризонтална и вертикална сигнализација у складу са важећим 
прописима и стандардима.  
 
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 
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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. 
 
 

2.15. Социо економске карактерсистике и утицаји на друштвену средину  
 
Социо-економски утицаји могу бити примарни, секундарни и терцијални. У 
случају планираног Пројекта – изградња станице за снабдевање моторних 
возила течним горивом са пратећим садржајима, на кп.бр. 1201/1 КО Брус, 
примарни утицаји се односе на најближе зоне становања. Подручје секундарног 
утицаја, првенствено се односи на економске утицаје и пратећу инфраструктуру 
и има шире деловање, односно регионални значај. Подручје терцијалног утицаја 
има још шире деловање и односи се на национални ниво, односно утицај на цео 
регион.  
У комплексу планираног Пројекта очекују се примарни, али не значајни утицаји 
на непосредно окружење и секундарни утицаји са аспект отварања нових радних 
места. Такође, са аспекта управљања отпадом, планирани Пројекат има и 
терцијални утицај и значај.  
 

 
3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА 
 
Предметни пројекат је за НИС а.д. Нови Сад значајна финансијска инвестиција, 
чијом реализацијом општина Брус  и њени грађани добијају, технолошки и са 
становишта заштите животне средине, безбедан и савремен објекат, у којем ће 
услуге бити пружане на највишем нивоу. Новим инвестиционом планом НИС а.д. 
Нови Сад на овој локацији je предвиђена изградња новог формата продајног 
објекта  према „НИС Петрол“ бренду. 
Пре почетка извођење било каквих радова на предметној локацији неопходно је 

извршити ограђивање, видно обележавање градилишта, постављање прописане 

табле у складу са важећим Законима и прописима, као и рашчишћавање терена 



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

 
 

30 

 

и одвожење смећа на овлашћену градску депонију уз претходо сакупљање, 

разврставање отпада, а преко лица које има дозволу за управљање отпадом. 

3.1. Припремни радови 
 
 
Објекат нове станице за снабдевање горивом “ Брус ” се налази на катастарској 

парцели 1201/1, КО Брус, ул. Краља Петра Првог бб. 

Инвеститор “НИС” А.Д. Нови Сад, огранак Блок Промет Београд је у поступку 

изградње новог објекта на постојећој локацији. У циљу изградње новог објекта на 

катастарској парцели 1201/1 КО Брус неопходно је извршити уклањање 

постојећег објекта. Објекат и резервоари који се ваде не налазе се у близини пута 

те ископ јаме ради вађења темеља и резервоара неће имати утицаја на одвијање 

саобраћаја. 

Инвеститор ће пре увођења извођача у посао тј. предаје локације за извођење 

радова, извршити демонтажу и одношење пумпних аутомата, демонтажу 

компресорског агрегата вађење горива из резервоара и инсталација која се секу, 

одвајање инсталације од резервоара, чишћење и дегазацију цевовода са 

давањем документа да у цевоводу нема експлозивних материја и насипање воде 

у део инсталације који се сече. 

Пре почетка радова на рушењу потребно је обавестити сва јавна комунална 

предузећа о рушењу објекта ради искључења инсталација водовода и 

канализације, електро инсталација, ТК инсталација...Након тога Инвеститор је 

дужан да обезбеди градилишну струју и воду. 

Након урађеног записника о примопредаји локације, извођач радова приступа 

изради и организацији градилишта као и рушењу тј. уклањању постојећих 

објеката, следећим редоследом: 

Пре почетка извођење било каквих радова на предметној локацији неопходно је 

извршити ограђивање, видно обележавање градилишта, постављање прописане 

табле у складу са важећим Законима и прописима, као и рашчишћавање терена 

и одвожење смећа на овлашћену градску депонију уз претходо сакупљање, 

разврставање и рециклажу демонтиране опреме и осталог отпада, а преко лица 

које има дозволу за управљање отпадом. 

 

 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; 
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 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. Ограђивање локације

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 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; 
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 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; 

2. 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. 

3. 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, 
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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. 

 

4. 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. 

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. 
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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. 

 

5. 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. 

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. 

 

6. 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 
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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. 

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. 

 

7. 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, 
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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. 

 

8. 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. 
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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. 

 

 

9. 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 
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завршени врши се насипање јаме делом земље из ископа и новим песком све 

док се јама не попуни. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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 
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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. 

 

13. Уклањањење подземних инсталација 

 

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. 
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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. 

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 
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количине евентуално контаминиране земље (и површина захвата) на основу које 

се врши санација и/или рекултивација земљишта. 

 
 
3.2. Новопројектовано стање 
 

 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; 

 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 
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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 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. 
 
 
3.3. 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 
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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 
 
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 
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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:  

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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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. 

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.  
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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 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
3.4. Инсталације  
 

Пројектом комплекса ССГ су предвиђене хидротехничке инсталације водовода,  
фекалне и атмосферске канализације; електричне инсталације јаке и слабе 
струје (унутрашње и спољашње); термотехничке инсталације – грејања, хлађења 
и вентилације.  
 
3.4.1. Термотехничке инсталације 
 

Грејање и хлађење малопродајног објекта, осим тоалета и магацина алата и 
прибора, предвиђено је инвертеским сплит клима системима, погодним за рад у 
режиму грејања при ниским спољашњим температурама. У тоалету је 
предвиђено грејање помоћу електричног радијатора. Магацин алата и прибора је 
негрејана просторија. 

За грејање и хлађење продајног простора предвиђен је засебан сплит клима 
систем, док је за електро собу и магацин ДАС предвиђен мултипслит клима 
систем.  Сплит клима системи имају гарантоване карактеристике до спољашње 
температуре од -20°C тако да се пројектом не предвиђају резервна грејна тела. 
Спољашњe јединицe клима система постављају се на кров објекта. Унутрашње 
јединице су зидног типа. Фреонска инсталација, израђена од бакарних цеви, води 
се у простору изнад спуштеног плафона и обавезно се изолује термичком 
изолацијом са парном браном. Кондензат из унутрашњих јединица води се са 
падом ка вертикали ВИК и на њу се прикључује преко сифона (сифони су део 
пројекта ВИК). Унутрашњим јединицама се управља помоћу бежичних ИЦ 
даљинских управљача. 

За грејање тоалета предвиђена је електрична конвекторска грејалица. 
Електрични конвектор се испоручује са уграђеним термостатом за фину 
регулацију температуре Изнад улазних врата у продајни простор, предвиђена је 
уградња амбијенталне ваздушне завесе. Ваздушна завеса се испоручује са 
контролном јединицом и прекидачем за врата („door switch“). Ваздушна завеса 
може радити у ручном, односно аутоматском режиму. 

 
 

3.4.2. Инсталације водовода и канализације 
 

Планираном изградњом предметне ССГ предвиђају се комплетно нове 
инсталације водовода,  фекалне (санитарне) и атмосферске канализације. За 
третман зауљане воде предвиђа се уградња одговарајућег сепаратора. 
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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. 
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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 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. 

3.4.2.1. 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 
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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.   

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.  
 
 
3.4.2.2. 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. 

3.4.2.3. 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.
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Након завршетка свих активности везаних за бушење структурно-
пијезометарских бшотина терен се доводи у првобитно стање. 

 
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. 

 
3.4.3. 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. 

 
 
3.4.3.1. 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. 
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Од централне јединице до истакачког агрегата као и до тотема полажу се 
ширмовани каблови типа LIYCYÖ, за пренос информационих података. 

3.4.3.2. Инсталација система за мерење нивоа горива 

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. 

3.4.3.3. 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 



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

 
 

63 

 

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: 

 
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. 
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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. 

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. 
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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, 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 
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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. 
 

 
 
3.4.3.4. Резервоарски простор за течна горива 
 
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 
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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 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,
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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). 

 
 
3.4.3.5. 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 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 
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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. 

3.4.3.6. 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 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 
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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. 
 
3.4.3.7. 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 горива, који 
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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. 

 
 

3.4.4. 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 
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истицање било које течности изван ДЕА.Такође задовољава европски стандард 

о нивоу буке. 

Новопројектовани објекат ССГ је потребно прикључити на телекомуникациону 
мрежу Телекома 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. 

 
3.5. 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 
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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 

ПП апарат S -9А 10 
ПП апарат S -50А 2 
ПП апарат CO2-5 1 
Сандук са песком  3 

 
 
 
3.6. 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. 
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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 

 
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. 
 
 
3.7. 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.   
 
 
 
3.8. Карактеристике горива које се складишти 
 
Бензин је лакозапаљива и лакоиспарљива течност, карактеристичног мириса, а 
представља сложену смешу угљоводоника. Температуре паљења бензина је  -
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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 

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%). 
 

 

 
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. 
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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 
 
 
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. 
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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 
 
На месту на којем се налази ССГ Брус, мерење емисије усклађује се са Законом 
о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), захтевима стандарда 
SRPS EN 15259, стандарда SRPS ISO 9096 као и у складу са вредностима о 
количини загађујућих материја према важећим 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 
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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, 95/2018 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; 

 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). 

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. 
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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 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 



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

81 

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). 

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  ЗНАЧАЈНИХ 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: 

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.  
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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 
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. 
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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.  

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. 
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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 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.  
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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). 
 
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.  
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 
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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 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 
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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  
 
 

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, 
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- 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.

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. 
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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 

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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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 

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 



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

 
 

91 

 

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. 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.  
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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. 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 
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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.  

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  



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

 
 

94 

 

- 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 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, у складу  са стандардом SRPS EN 60079-10-1 (експлозивне паре и 
гасови) и IEC 60079-10-2 (експлозивне прашине) дефинишу се зоне опасности. 
Извод из правилника који дефинише зоне опасности на станицама за 
снабдевање моторних возила: 
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. 

 
Одређивање зона опасности простора угрожених експлозивним смешама 
 
 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. 
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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. 

 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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  
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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.  

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). 
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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, 
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.  
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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.

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.)
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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. 

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 
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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. 

 
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. 
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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 
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). 

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

Подземни 
резервоар за 
течни нафтни гас 

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

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  

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

Зона 0 Унутрашњост сепаратора  
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Сепаратор и 
технолошки 
канал за прихват 
зауљених вода 

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. 

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. 
Сва инвестиционо-техничка документација мора бити израђена у складу са 
одговарајућим законима, прописима и стандардима и потврђена од стране 
надлежних министарства. 



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

110 

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 - Управе за превентиву. 
Након изградње станице неопходно је извршити технички пријем од стране 
Техничке комисије именоване од надлежног органа. По захтеву Носиоца 
пројекта надлежни орган ће за комисију одредити члана који ће Извршити 
контролу усклађености изведених радова у погледу испуњености услова и мера 
заштите животне које су утврђене Решењем о давању услова за заштиту 
животне средине. 
Мониторинг животне средине ће се врши редовно према захтевима из 
нормативних аката у погледу контроле: ваздуха, отпадних вода, земљишта, 
подземних вода и буке. 

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

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.
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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. 
 
 
 

9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
 
У току извођења радова као и у току  експлоатације ССГ на станици за 
снабдевање горивом примењују се сви важећи законом предвиђени прописи, 
нормативи и стандарди, а у циљу спречавања нарушавања квалитета животне  
средине, односно свођења негативних утицаја на минималну меру.  
 

9.1. Мониторинг квалитета отпадних вода  
 

Квалитет отпадних вода након пречишћавања у сепаратору, а пре упуштања у 
реципијент врши се у складу са: 

 Законом о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 

95/2018 - др. закон); 

 Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 

1/16); 

 Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање 

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени 

гласник РС“, број 33/16); 

Оператер је обавезан да обезбеди техничке услове за несметан приступ и 
узорковање отпадних вода, пре и након таложника-сепаратора. Kвартално 
испитивање отпадних вода и израду извештаја врши овлашћена организација 
или акредитована лабораторија. Према Уредби о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја уводе и роковима за њихово достизање 
(Сл.гласник РС бр. 67/2011, 48/2012,1/2016), Прилог 2, Глава III, дат је приказ 
граничних вредности емисије по параметрима. Граничне вредности емисије за 
одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, 
пре њиховог испуштања у јавну канализацију (Таб. 8.1). 
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Табела 8.1.  Приказ граничних вредности емисије по параметрима 

Ред.бр. Параметар Јединица мере ГВЕ 

1 Хемијска потрошнња кисеоника (ХПК) mg/l 1000 

2 Биохемииска потрошња кисеоника (БПК,) mg/l 500 

3 Таложне материје након 10 минута mg/l 150 

4 Минерална уља mg/l 30 

5 Температура °C 40 

Обавеза  носиоца  пројекта  је да постави мерач количине испуштене 
пречишћене воде из сепаратора на локацији постојеће ССГ и да о испуштеним 
количинама редовно води запис и да податке о томе доставља надлежним 
органима. 

9.2. Мониторинг животне средине у случају удеса 

У зависности од врсте и обима загађења, као и загађеног медија (подземне и 
површинске воде или земљиште) у циљу снижења концентрације загађујућих 
материја до нивоа који је законом предвиђен или који не представља опасност 
по животну средину и здравље људи, примењују се различите методе санације 
хемијског удеса тј. ремедијације. Санација  се врши у сарадњи са надлежним  
инспекцијским службама. Сва потребна мерења на комплексу ССГ, према 
дефинисаним стандардизованим методама, вршиће регистроване и за то 
овлашћене надлежне институције у складу са важећим законским прописима и 
нормативним актима, а резултати испитивања достављати на увид надлежним 
инспекцијским органима. 

У случају хемијског удеса на ССГ извршиће се испитивање и на основу резултата 
утврдити мере у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета 
земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 
методологије за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС бр. 
88/2010 i 30/2018 - др. Уредба), како би се лоцирала зона загађења 
угљоводоницима и створили услови за избор оптималне техничке ремедијације 
контаминиране локације.  

У случају доношења нових законских прописа или допуна постојећих, а да се 
односе на ову врсту делатности, тј. ову врсту објеката, мониторинг животне 
средине ће се ажурирати и спроводити у складу са важећим законским 
прописима. 

9.3. Мониторинг подземних вода 

Мониторинг подземних вода обавља се пијезометрима и односи се на контролу 
утврђивања присуства нафтних деривата у подземним водама. Квалитет 
подземних вода утврђује се из узорка за испитивање упоређивањем са 
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максимално дозвољеним концентрацијама у складу са законском регулативом 
Републике Србије која регулише ту област. Осим редовне контроле квалитета 
воде путем пијезометра, присутна је директна контрола резервоара са дуплим 
плаштом и сигнализацијом за евентуална неконстролисана истицања садржаја 
из резервоара. 
Мерења квалитета подземних вода вршити два пута годишње из сва три 
пијезометра од стране акредитоване лабораторије.  
 
 

9.4. Мониторинг комуналне буке 
 
На објекту је предвиђено мерење акустичних параметара које се  врши: 

 У дневном периоду (6:00-18:00), на 2 (два) мерна места; 

 У вечерњем периоду (18:00-22:00), на 2 (два) мерна места; 

 У ноћном периоду (22:00-6:00), на 2 (два) мерна места. 

 Референтни ниво буке у dB за дневни и вечерњи период је 65 dB, а за 
ноћни период 55 dB. 

Извештај  је потребно урадити од стране овлашћене акредитоване стручне 
организације која мерење комуналне буке врши у складу са Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник 
РС“, бр.72/2010) и са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефаката 
буке у животној средини, („Сл.гласник РС“, бр.75/2010) и Правилником о буци коју 
емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл.Гласник РС“ бр. 
75/13).   
 
Према налогу надлежног органа мерење буке се спроводи једном годишње од 
стране акредитоване организације. 
 
 
 

10. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ У ТАЧКАМА 2. 
до 9 

 
Предмет захтева за оцену обима и садржаја Студија о процени утицаја пројекта 
изградње станицe за снабдевање горивом  „Брус" са рушењем постојеће. 
 

Према приложеном техничком опису и пројекту за грађевинску дозволу, 

обухваћена је изградња нове станице за снабдевање горивом „ Брус“  са 

рушењем постојеће на катастарској парцели бр. 1201 КО Брус. 

 
Микролокација будућег објекта станице за снабдевање горивом остварује 
проточност саобраћаја и економичност решења. Локација на којој ће се налазити 
објекат ССГ је у прометном делу општине и у експлоатационом смислу 
микролокација је врло повољна. 
 



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

114 

Микроклиматски услови на локацији су део климатских карактеристика и 
метеоролошких показатеља шире просторне целине.  Увидом на терену, као и 
на основу података из просторно планске и урбанистичке документације и 
Централног регистра Завода за заштиту природе Србије, на локацији и у 
окружењу нису евидентиране заштићене биљне и животињске врсте, коридори, 
миграциона подручја и станишта, споменици природе, вредни садржаји са 
аспекта биодиверзитета и очувања аутохтоности.  

У току редовног рада постројења за пречишћавање отпадних вода ствараће се 
отпадне материје и полутанти који су потенцијални загађивачи животне средине: 

 отпадни гасови из моторних возила, 

 отпад из сепаратора, 

 комунални отпад. 

Ефекти пречишћавања свих вода (санитарних и технолошких), у складу са 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“ бр. 67/11, 48/12 и 1/16) пре 
упуштања у реципијент треба да обезбеде да садржај непожељних опасних 
материја у ефлуенту буде у границама максималних дозвољних количина. 

На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и окружења, 
идентификације извора загађујућих материја, процене постојећег стања животне 
средине, карактеристика и специфичности усвојене технологије рада, могу се 
предвидети и проценити негативни утицаји на животну средину.  

Могући штетни утицаји које треба анализирати и разматрати су: 

 утицаји током реализације предметног Пројекта, 

 утицаји у току редовног рада Пројекта, 

 утицаји у ванредним – акцидентним ситуацијама, 

 утицаји у случају престанка рада Пројекта. 

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији Пројекта, а могу се 
предвидети су: 

 кварови на механичкој опреми, 

 пожар и експлозија, 
а последице таквих удеса могу бити: 

 загађење земљишта, 

 загађење површинских и подземних вода, 

 ширење чађи и непријатних мириса, 

 утицај на здравље локалног и становништва корисника простора. 

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по природу 
и животну средину, живот и здравље становништва и свих корисника простора, 
као и превенције кумулативних и синергијских негативних дејства Студијом се 
прописују мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања и свођења 
у законске оквире за све фазе животног циклуса Пројекта, а могу се 
класификовати на следеће:  
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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  
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 

У циљу постизања интегралне заштите и одрживости система, поред 
спровођења прописаних мера, обухвата се и систем сукцесивног надзора стања 
медијума животне средине посматраног објекта. Програм праћења дефинисан је 
као обавезан Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 
14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон). Мониторинг се 
реализује преко овлашћених акредитованих лабораторија, а извештаји о 
резултатима морају бити доступни надлежној еколошкој инспекцији и јавности. 

Уз стриктно поштовање прописаних услова и мера, и свођења свих 
негативних утицаја на животну средину у законске оквире, уз поштовање 
технолошке и комуналне дисциплине у оквиру предметног комплекса, 
планирани Пројекат неће имати значајне последице по животну средину, 
здравље и квалитет живота становништва, те је као такав еколошки 
прихватљив и одржив. 

11. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАТЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ
ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ
ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ

У току израде предметне Студије о процени утицаја на животну средину, 
обрађивач студије је имао увид у сву потребну документацију и податке, те се 
може закључити да нема идентификованих недостатака, и да је Студија 
израђена у складу са Законом о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 
135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. 
гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и свим другим важећим прописима (наведеним у 
делу који се односи на литературу). 
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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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КРАТКА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА 

БИЉАНА ВРТИКАПА, дипл. просторни планер 

Заштитом животне средине  се бави од 2008. године, на отклањању наложених 
мера од стране инспекције. 

Ангажована на изради студија за следеће објекте: 

ССГ Бачка Паланка, ССГ Суботица 4,ССГ Палић,  ССГ Суботица 2, Краљево 3, 
Јагодина 2, ССГ Нови Сад 3, ССГ Нови Сад 11, ССГ Топола,  ССГ Нови Пазар 2, 
ССГ Лазаревац град, ССГ КПГ Блок 45,ССГ Зајечар 5 и ССГ Зрењанин центар. 

Рођена 1971. године у Београду. По занимању је дипломирани просторни планер, 
Географског  факултета Универзитета у Београду. Има 17 година радног 
искуства на пословима у области заштите животне средине. 

Запослена је у НИС а.д. од августа 2008. године. на позицијама: 

НИС а.д. Нови Сад, Департман за развој бизниса 
2015- 2023 
1. Експерт за израду техничке документације у области заштите животне средине
2. Експерт координатор за израду техничке документације у области заштите
животне средине

НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за развој, инвестиције и капиталну изградњу 
2008 - 2015 
1. Руководилац службе за припрему и подршку пројеката и експлоатацију
објеката
2. Експерт координатор за пројектно истраживачке радове
3. Експерт координатор за управљање пројектима, квалитет, надзор и контролу
реализације
4. Стручни сарадник за заштиту животне средине

  __________________ 
    Биљана Вртикапа 
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ЛИТЕРАТУРА 

Израда Студије о процени утицаја изградње нове станице за снабдевање 
горивом „Брус” са рушењем постојеће на животну средину и могућим штетним 
утицајима, као и одређивање мера заштите животне средине урађена је у складу 
са следећим законима, прописима, нормативима, стандардима и методама. 

А. Закони 

1. Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - др. Закон, 9/2020 i 52/2021);

2. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016,
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);

3. Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 36/09, 10/13 и 26/2021- др.
закон);

4. Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/09,
88/10 и 96/2021);

5. Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016
i 95/2018 - др. закон);

6. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и
95/2018);

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

8. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Сл.
гласник СРС, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и Сл. гласник РС, бр. 53/93, 67/93,
48/94, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон);

9. Закон о путевима (Сл. гласник РС бр. број 41/2018 од 31/05/2018);
10. Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и

36/09);
11. Закон о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 -

испр., 14/2016 и 95/2018 - др. Закон и 71/2021);
12. Закон о транспорту опасног терета (Службени гласник РС", бр. 104/2016,

83/2018, 95/2018 – др.закон и 10/2019 – и др.закон)
13. 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).

Б. Правилници 

1. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл.
гласник РС бр. 69/05);

2. Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о
Студији о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05);
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3. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима
(Сл. гласник РС бр. 33/2016);

4. Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и
критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер
севесо постројења, односно комплекса „Службени гласник РС”, бр. 41 од
15. јуна 2010, 51. од 12. јуна 2015, 50 од 29. јуна 2018);

5. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода
(Сл. гласник РС бр 74/11);

6. Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене
емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из
процеса складиштења и транспорта бензина (Сл. Гласник РС број 1/12,
25/12, 48/12,96/2019, 143/2022);

7. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада,обрасцу
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за
њихово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 17/2017);

8. Правилник о начину складиштења паковања и обележавања опасног
отпада (Сл. гласник РС бр. 92/2010, 77/21);

9. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.
гласник РС бр. 56/10, 93/2019, 39/2021);

10. Правилник о условима и начину сакупљања транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије (Сл. Гласник РС бр. 98/2010);

11. 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);

12. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла („Службени гласник РС“, број 64/2011, 111/2015, 106/2016,
60/2017);

13. Правилник о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим
системом за класификацију и обележавање УН (Сл. гласник РС бр. 105/13,
52/17 и 21/19);

14. Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном
простору и начину обележавања тог простора (Сл. гласник РС, бр. 31/11 и
16/12);

15. Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама (Сл. гласник РС,
бр. 31/11);

16. Правилник о садржају безбедносног листа (Сл. гласник РС бр. 81/10 и
100/11);

17. Правилник 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, 85/2021);

18. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и
експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у
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друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова ("Сл. гласник РС", 54 од 31. маја 2017, 34 од 17. маја 2019); 

19. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 
експлозија (Сл. гласник СРС бр. 24/87); 

20. Правилник о поступку прегледа испитивања опреме за рад и испитивања 
услова радне околине (Сл. гласник РС, бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 
114/2014 и 102/2015); 

21. Правилник о техничким нормама за изградњу нисконапонских надземних 
водова (Сл. лист СРЈ бр. 6/92); 

22. Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, 
садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини 
извештаја у поступку издавања водне дозволе (Сл. Гласник РС, број бр. 72 
од 26. јула 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. Закон, 12/2022); 

23. Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер 
Севесо постројења, односно комплекса (Сл. гласник РС бр. 41 од 15. јуна 
2010, 51. од 12. јуна 2015, 50 од 29. јуна 2018); 

24. Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће 
инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих 
мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме 
приликом изградње пословних и стамбених објекта (Сл. гласник РС, 
бр.123/2012); 

25. Правилик о условима начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл. 
гласник РС бр.71/2010); 

26. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара (Сл гласник РС бр. 80/2015, 67/2017 i 103/2018); 

27. Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015); 

28. Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне 
средине ("Службени гласник РС, број 45 од 13. јуна 2018). 

29. Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха 
и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања 
(„Службени гласник РС”, број 01/12); 

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

31. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/2010); 

32. Правилником о буци коју емитује опрема која се употребљава на 
отвореном простору („Сл.Гласник РС“ бр. 75/13). 

 
В. Уредбе 
 

1. Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (Сл. гласник РС бр. 114//08); 
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2. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање 
(„Службени гласник РС”, број 111/15, 83/2021); 

3. Уредба о изменама и допунама Уредбе о врстама загађивања, 
критеријумима за обрачун накнаде за загађење животне средине и 
обавезницама висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. 
гласник РС“, бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 
30/2013 – др. правилник, 25/2015 – др. правилник, 44/2016 – др. правилник 
и 43/2017 – др. правилник); 

4. Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“ бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

5. Уредбa о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја 
у земљишту ("Сл. гласник РС", број 30/2018 и 64/2019); 

6. Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације и методологија за израду 
програма (Сл.гласник РС, бр. 88/10, 30/2018); 

7. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 

8. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
испитивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини (Сл. гласник РС, бр.75/2010); 

9. Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл. гласник РС бр 92/10); 
10. Уредбa о мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху из 

стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16). 
11. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта 

индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије 
за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС бр. 88/2010 i 
30/2018 - др. Уредба). 

12. Уредба о класификацији вода Сл.глас. РС 5/68 
 
Г. Стандарди и одлуке 
 

1. Српски стандарди за противексплозивну заштиту из групе Експлозивне 
атмосфере: SRPS EN 60079; 

2. Српски стандард: Посебни захтеви за парапетне разводе предвиђене за 
инсталисање на под и испод пода SRPS EN 61534-22:2015; 

3. Одлука о утврђивању Пописа вода првог реда (Сл.гласник РС, бр. 83/10); 
4. SRPS EN ISO 16923:2018 – Станице за снабдевање природним гасом;  
5. "API" стандард 1104 “American Petroleum Institute”, IX/88; 
6. ISO TC 223/SC, ISO PAS: 2007(E) Upravljanje rizicima - Uputstvo o 

implementaciji i upravljanju rizicima; 
7. SRPS ISO/IEC Uputstvo 73 - Menadžment rizikom - Rečnik - Smernice za 

korišćenje u standardima; 
8. Internacionalni standard IEC/FDIS 31010 Menadžment rizikom - Tehnike za 

procenu rizika ISO TC 223/SC, ISO PAS: 2007(E) Društvena bezbednost - 
Uputstvo za pripravnost na incidente i upravljanje kontinuitetom operacija. 

 
 



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

 
 

122 

 

Д. Упутства 
1. Упутства за монтажу и пројектовање произвођача опреме. 

 
Е. Пројекти и дрига техничка документација 
 

 Елаборат о геотехничким условима изградње ССГ » Брус« 

 Елаборат о геотехничким условима изградње станице за снабдевање 
горивом 

 Пројекти за грађевинску дозволу 

 Добијени услови и сагласности надлежних институција 
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ПРИЛОЗИ 

1. Извод о регистрацији привредног субјекта
2. Решење о испуњености услова за израду техничке документације
3. Приказ мaкролокације
4. Приказ микролокације
5. Приказ решења и ГИСа са удаљеностима
6. Синхрон план инсталација
7. Пресек резервоара за течна горива
8. Пресек резервоара за течни нафтни гас
9. Шема ТНГ инсталације
10. Технолошка шема
11. Ситуација
12. Диспозиција објекта и зоне опасности
13. Основа приземља објекта
14. Копија плана
15. Копија плана водова
16. Информација о локацији
17. Решење о потреби израде студије
18. Решење о локацијским условима
19. Сагласност МУП-а на локацију
20. Решење о издавању водних услова
21. Технички услови Електродистрибуција
22. Услови Телеком Србија
23. Дневник одржавања сепаратора
24. Табела информисања у случају удеса
25. Образац 1
26. Образац 2
27. Безбедоносни лист
28. Постојећи уговори
29. Радна биографија обрађивача Студије
30. Потврда о уплаћеној такси
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LEGENDA

KATASTARSKO STANJE

Projektovani asfaltni kolovoz

Projektovani trotoar

ULAZ/IZLAZ

OMM - orman mernog mesta

Zelena površina u direktnom

kontaktu sa tlom

REGULACIONA LINIJA

Projektovani betonski kolovoz

GRAĐEVINSKA LINIJA

LEGENDA:

1. Saobraćajnica

2. Trotoar

3. Ostrvo sa automatom za istakanje goriva

4. Nadstrešnica

5. Prodajni objekat

6. Rezervoarski prostor

7. Rezervoar za tečni naftni gas

7a.   Pumpa za tečni naftni gas

8. Pretakalište za tečni naftni gas

9. Atmosferski ventili

10. Utakački šaht

11. Pomoćni objekat

12. Parking za putnička vozila

13. Parking za osobe sa reduk. mobilnošću

14. Parking uz kompresor

15. Mesto za dizel električni agregat (DEA)

16. Kompresor za pneumatike

17. Mesto za kontejner za smeće

18. Zaštitno ostrvo

19. Fasadni bilbord

20. Ograda

21. Elastična odbojna ograda

22. Postojeći potporni zidovi L 1=7.80 m i L2=12.49 m

23. Novo projektovani potp.zid ƩL3≈19 m

24. Totem

SSG Brus

Dimenzije objekta: TIP A+: 9.65 x 4.90 m

Dimenzije nadstrešnice: 8.00 x 8.00m

Broj ostrva: 2

Kapacitet rezervoara:

60 (30+10+10+10 m³) za tečna goriva

A1-A2 - automati za točenje goriva

Parking mesta: 4 (četiri)

3 za putnička vozila

1 za vozila za osobe sa red. mobilnošću

1 uz kompresor

Projektovana slivna rešetka

Projektovana keramička obloga

Projektovani iberlauf

Osovina iz PGR-a

Osovina državnog puta

LEGENDA IZ PLANA:

Granica nove građ. parcele

Kolovoz iz PGR-a

Realizaciaja priključaka SSG

u I fazi

ГП1

OMM - orman mernog mesta

ITO - izvodni telefonski ormarić

KPK - kablovska priključna kutija na fasadi objekta

radi lakšeg uočavanja i reagovanja vatrogasne jedinice.

SEP - separator

VŠ - vodomerna šahta

OV - olučne vertikale
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ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ "БРУС", БРУС

1:250 11.2022. г.

ТД-ИП-982211

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ-ПГД

2

Снежана Милановић, д.и.а. 300 7201 04

ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА

СИТУАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

СА ОСНОВОМ ПРИЗЕМЉА

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ
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OMM - orman mernog mesta

ITO - izvodni telefonski ormarić

KPK - kablovska priključna kutija na fasadi objekta

radi lakšeg uočavanja i reagovanja vatrogasne jedinice.

SEP - separator

VŠ - vodomerna šahta

OV - olučne vertikale

LEGENDA:

1. Saobraćajnica

2. Trotoar

3. Ostrvo sa automatom za istakanje goriva

4. Nadstrešnica

5. Prodajni objekat

6. Rezervoarski prostor

7. Rezervoar za tečni naftni gas

7a.   Pumpa za tečni naftni gas

8. Pretakalište za tečni naftni gas

9. Atmosferski ventili

10. Utakački šaht

11. Pomoćni objekat

12. Parking za putnička vozila

13. Parking za osobe sa reduk. mobilnošću

14. Parking uz kompresor

15. Mesto za dizel električni agregat (DEA)

16. Kompresor za pneumatike

17. Mesto za kontejner za smeće

18. Zaštitno ostrvo

19. Fasadni bilbord

20. Ograda

21. Elastična odbojna ograda

22. Postojeći potporni zidovi

        L1=7.80 m i L2=12.49 m

23. Novo projektovani potp.zid ƩL3≈19 m

24. Totem

SSG Brus

Dimenzije objekta: TIP A+: 9.65 x 4.90 m

Dimenzije nadstrešnice: 8.00 x 8.00m

Broj ostrva: 2

Kapacitet rezervoara:

60 (30+10+10+10 m³) za tečna goriva

A1-A2 - automati za točenje goriva

Parking mesta: 4 (četiri)

3 za putnička vozila

1 za vozila za osobe sa red. mobilnošću

1 uz kompresor

ZONA 2

ZONA 1

ZONA 0

БР. ЛИСТА: БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ  САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

2

1:250

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА

ЗОНАМА ОПАСНОСТИ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА

11.2022.

ССГ "БРУС", Брус

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ - ПГД

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ

ИНСТАЛАЦИЈA

Д. Лазић, д.и.е. 350 В722 05 

ТД-EE-982211 
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LEGENDA

KATASTARSKO STANJE

Projektovani asfaltni kolovoz

Projektovani trotoar

ULAZ/IZLAZ

Zelena površina u direktnom

kontaktu sa tlom

REGULACIONA LINIJA

Projektovani betonski kolovoz

GRAĐEVINSKA LINIJA

LEGENDA:

1. Saobraćajnica

2. Trotoar

3. Ostrvo sa automatom za istakanje goriva

4. Nadstrešnica

5. Prodajni objekat

6. Rezervoarski prostor

7. Rezervoar za tečni naftni gas

7a.   Pumpa za tečni naftni gas

8. Pretakalište za tečni naftni gas

9. Atmosferski ventili

10. Utakački šaht

11. Pomoćni objekat

12. Parking za putnička vozila

13. Parking za osobe sa reduk. mobilnošću

14. Parking uz kompresor

15. Mesto za dizel električni agregat (DEA)

16. Kompresor za pneumatike

17. Mesto za kontejner za smeće

18. Zaštitno ostrvo

19. Fasadni bilbord

20. Ograda

21. Elastična odbojna ograda

22. Postojeći potporni zidovi

        L1=7.80 m i L2=12.49 m

23. Novo projektovani potp.zid L3≈18 m

24. Totem

SSG Brus

Dimenzije objekta: TIP A+: 9.65 x 4.90 m

Dimenzije nadstrešnice: 8.00 x 8.00m

Broj ostrva: 2

Kapacitet rezervoara:

60 (30+10+10+10 m³) za tečna goriva

A1-A2 - automati za točenje goriva

Parking mesta: 4(četiri)

3 za putnička vozila

1 za vozila za osobe sa red. mobilnošću

1 uz kompresor

LEGENDA IZ PLANA I UP-a:

ГП1

OMM - orman mernog mesta

ITO - izvodni telefonski ormarić

KPK - kablovska priključna kutija na fasadi objekta

radi lakšeg uočavanja i reagovanja vatrogasne jedinice.

SEP - planirana pozicija separatora

OV - olučne vertikale
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ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

БР. ЛИСТА: БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

1:250

2

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

Napomene:

- Apsolutne kote su date orjentaciono. Tačne vrednosti visinskih kota biće

određene nakon izrade nivelacionog plana kompleksa i prikazane u PGD-u.

- Separator je ucrtan orijentaciono. Konačna pozicija separatora će biti

definisana nakon dobijanja lokacijskih uslova, u projektu za građevinsku dozvolu.

- Prilikom izrade P GD-a  i PZI-a moguća je korekcija pozicije samog zida koja mo že

biti uslovljena nivelacionim re šenjem kao i daljom razradom tehni čkog rešenja.

ССГ "БРУС", Брус

ТД-ПР11-982211

07.2022. г.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ-ПРИЛОГ 11

К. Петронијевић, д.и.м. 330 О472 15
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1

OMM - orman mernog mesta

ITO - izvodni telefonski ormarić

KPK - kablovska priključna kutija na fasadi objekta

radi lakšeg uočavanja i reagovanja vatrogasne jedinice.

SEP - separator

VŠ - vodomerna šahta

OV - olučne vertikale

LEGENDA:

1. Saobraćajnica

2. Trotoar

3. Ostrvo sa automatom za istakanje goriva

4. Nadstrešnica

5. Prodajni objekat

6. Rezervoarski prostor

7. Rezervoar za tečni naftni gas

7a.   Pumpa za tečni naftni gas

8. Pretakalište za tečni naftni gas

9. Atmosferski ventili

10. Utakački šaht

11. Pomoćni objekat

12. Parking za putnička vozila

13. Parking za osobe sa reduk. mobilnošću

14. Parking uz kompresor

15. Mesto za dizel električni agregat (DEA)

16. Kompresor za pneumatike

17. Mesto za kontejner za smeće

18. Zaštitno ostrvo

19. Fasadni bilbord

20. Ograda

21. Elastična odbojna ograda

22. Postojeći potporni zidovi

        L1=7.80 m i L2=12.49 m

23. Novo projektovani potp.zid ƩL3≈19 m

24. Totem

SSG Brus

Dimenzije objekta: TIP A+: 9.65 x 4.90 m

Dimenzije nadstrešnice: 8.00 x 8.00m

Broj ostrva: 2

Kapacitet rezervoara:

60 (30+10+10+10 m³) za tečna goriva

A1-A2 - automati za točenje goriva

Parking mesta: 4 (četiri)

3 za putnička vozila

1 za vozila za osobe sa red. mobilnošću

1 uz kompresor

LEGENDA

KATASTARSKO STANJE

REGULACIONA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

БР. ЛИСТА:

ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР:

НИС  а.д. НОВИ  САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ПРОЈЕКТАНТ:

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ "БРУС", БРУС

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

БЛОК ПРОМЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

ТД-ЕЗП-982211

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

1
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KATASTARSKO STANJE

Projektovani asfaltni kolovoz

Projektovani trotoar

ULAZ/IZLAZ

Zelena površina u direktnom

kontaktu sa tlom

REGULACIONA LINIJA

Projektovani betonski kolovoz

GRAĐEVINSKA LINIJA

LEGENDA:

1. Saobraćajnica

2. Trotoar

3. Ostrvo sa automatom za istakanje goriva

4. Nadstrešnica

5. Prodajni objekat

6. Rezervoarski prostor

7. Rezervoar za tečni naftni gas

7a.   Pumpa za tečni naftni gas

8. Pretakalište za tečni naftni gas

9. Atmosferski ventili

10. Utakački šaht

11. Pomoćni objekat

12. Parking za putnička vozila

13. Parking za osobe sa reduk. mobilnošću

14. Parking uz kompresor

15. Mesto za dizel električni agregat (DEA)

16. Kompresor za pneumatike

17. Mesto za kontejner za smeće

18. Zaštitno ostrvo

19. Fasadni bilbord

20. Ograda

21. Elastična odbojna ograda

22. Postojeći potporni zidovi

        L1=7.80 m i L2=12.49 m

23. Novo projektovani potp.zid ƩL3≈19 m

24. Totem

SSG Brus

Dimenzije objekta: TIP A+: 9.65 x 4.90 m

Dimenzije nadstrešnice: 8.00 x 8.00m

Broj ostrva: 2

Kapacitet rezervoara:

60 (30+10+10+10 m³) za tečna goriva

A1-A2 - automati za točenje goriva

Parking mesta: 4 (četiri)

3 za putnička vozila

1 za vozila za osobe sa red. mobilnošću

1 uz kompresor

Termo panel (objekat)

TR lim (nadstrešnica)

BM

BM Zborno, bezbedno mesto (BM)

evakuisanih na otvorenom prostoru

Projektovana slivna rešetka

LEGENDA

Osovina iz PGR-a

Osovina državnog puta

LEGENDA IZ PLANA:

Granica nove građ. parcele

Kolovoz iz PGR-a

Realizaciaja priključaka SSG

u I fazi

ГП1

OMM - orman mernog mesta

ITO - izvodni telefonski ormarić

KPK - kablovska priključna kutija na fasadi objekta

radi lakšeg uočavanja i reagovanja vatrogasne jedinice.

SEP - separator

VŠ - vodomerna šahta
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БР. ЛИСТА: БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         
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тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ "БРУС", БРУС
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ТД-ХИ-982211

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ-ПГД

Милош Миљковић, д.и.г. 313 Р 918 18

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКИХ

ИНСТАЛАЦИЈА
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Položeni čelični razervoari sa dvostrukim

zidovima, ukopani prema SRPS M.Z3.014

PE CEVI ZA ODUŠIVANJE Ø63

12800

L

10

50

40

30

20

3

V(m )

60

pad 1%

PRELAZNI KOMAD

KOTA TERENA

ČEL.ODUŠNA CEV NO 50

"AT" VENTIL NO 50

c(mm)d(mm)

500

c(mm)

500

500

500

500

600

600

600

600

600

260

h(mm)

320

320

400

400

1600

2000

2000

2500

2500

D(mm)

6005004502500

CEVNI NASTAVAK NO 50

d

c

2
5

0
0

D

pad 1%

DUPLOG PLAŠTA

PRIKLJ.ZA KONTR.

PE CEVI ZA UTAKANJE

REZERVOARA TSMAU 90B6

ZAŠTITNI

ČEL.ŠAHT

PRIKLJUČAK ZA

PUNJENJE NO80

PRIKLJUČAK ZA

GASNU FAZU NO50

MERNA SONDA

M
A

X
.
 
4

0
0

0

1
4

0

ZAŠTITNI ČEL.ŠAHT

SENZOR GASOVA

I GORIVA

PE USISNA CEV  Ø63/75

SUVI PESAK

DVOSTRUKI PLAŠT

USISNI PRIKLJ.NO50 

CEV ZA MERENJE NO50

CEV ZA PUNJENJE NO80

USISNA KORPA NO 50

h

1
0

0

m
i
n

.
5

0
0

PE CEVI ZA POV.

GAS. TSMAU 40R75

AUTOMAT ZA ISTAKANJE GORIVA

БР. ЛИСТА:

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР:
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Народног фронта 12, Нови Сад

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ  - ПГД

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:

ТЕХНОЛОШКА ШЕМА  ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТГ

БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

15

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БЛОК ПРОМЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

А. Ђурђевић, д.и.е. 353 5591 03 

11 ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

11.2022.

ТД-ЕЗП-982211

ССГ "Брус", Брус
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18.00

L2=12.49 m
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Projektovani asfaltni kolovoz

Projektovani trotoar

Zelena površina u direktnom

kontaktu sa tlom

Projektovani betonski kolovoz

LEGENDA:

1. Saobraćajnica

2. Trotoar

3. Ostrvo sa automatom za istakanje goriva

4. Nadstrešnica

5. Prodajni objekat

6. Rezervoarski prostor

7. Rezervoar za tečni naftni gas

7a.   Pumpa za tečni naftni gas

8. Pretakalište za tečni naftni gas

9. Atmosferski ventili

10. Utakački šaht

11. Pomoćni objekat

12. Parking za putnička vozila

13. Parking za osobe sa reduk. mobilnošću

14. Parking uz kompresor

15. Mesto za dizel električni agregat (DEA)

16. Kompresor za pneumatike

17. Mesto za kontejner za smeće

18. Zaštitno ostrvo

19. Fasadni bilbord

20. Ograda

21. Elastična odbojna ograda

22. Postojeći potporni zidovi

        L1=7.80 m i L2=12.49 m

23. Novo projektovani potp.zid ƩL3≈19 m

24. Totem

SSG Brus

Dimenzije objekta: TIP  A+: 9.65 x 4.90 m

Dimenzije nadstrešnice: 8.00 x 8.00m

Broj ostrva: 2

Kapacitet rezervoara:

60 (30+10+10+10 m³) za tečna goriva

A1-A2 - automati za točenje goriva

Parking mesta: 4 (četiri)

3 za putnička vozila

1 za vozila za osobe sa red. mobilnošću

1 uz kompresor

Termo panel (objekat)

TR lim (nadstrešnica)

BM Zborno, bezbedno mesto (BM)

evakuisanih na otvorenom prostoru

Projektovana slivna rešetka

LEGENDA

KATASTARSKO STANJE

ULAZ/IZLAZ

REGULACIONA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

BM

Zborno, bezbedno mesto (BM)
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ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

ТД-СС-982211

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ-ПГД

БР. ЛИСТА: БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

Народног фронта 12, Нови Сад

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

1:250 11.2022. г.

2

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

БЛОК ПРОМЕТ

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

СИТУАЦИОНИ ПЛАН СТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

ССГ "БРУС", Брус

 Наташа Зримец д.и.с. 370 K219 11
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PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG

B

LEGENDA

- RAVNI ZAPORNI VENTIL

- LOPTASTA  SLAVINA

- SIGURNOSNI VENTIL

- NEPOVRATNI VENTIL

- PROTIVLOMNI VENTIL

- ODVAJAČ NEČISTOĆE

- KOMBINOVANI VENTIL 

- PUMPA : PROIZVOĐAČ: "SIHI", TIP: "CEH 3607/7"

- POKAZIVAČ PROTOKA

- BLENDA

- TERMOMETAR (-50÷50°C) SA SONDOM ZA

- MANOMETAR SA SLAVINOM (0-40 bar)

B

- GASNA FAZA

- GRANIČNI MERAČ NIVOA (MERAČ NIVOA U TRI TAČKE)

- MAGNETNI MERAČ NIVOA

- TEČNA FAZA

MMN

PN25

DN25

G.F.

T.F.

PN25

DN25

- IZDVAJAČ GASA

MERENJE TEMPERATURE TEČNE FAZE TNG-a

S

- SONDA ZA ELEKTRONSKO MERENJE NIVOA
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- TRANSMITER PRITISKA
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Nazivnim prečnicima cevi odgovaraju cevi

sledećih dimenzija:

DN65 - Ø 76,1 x 3,65

DN50 - Ø60,3 x 3,65

DN40 - Ø48,3 x 3,25

DN32 - Ø42,4 x 3,25

DN25 - Ø33,7 x 3,25

БР. ЛИСТА:

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

ИНВЕСТИТОР:

НИС а.д. НОВИ САД

ПАРАФ:

Народног фронта 12, Нови Сад

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКТАНТ:

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ - ПГД

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:

ТЕХНОЛОШКА ШЕМА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТНГ

БР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

17

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

11.2022.

БЛОК ПРОМЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

Б Е О Г Р А Д         

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

ТД-ЕЗП-982211

А. Ђурђевић, д.и.е. 353 5591 03 

11 ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ССГ "Брус", Брус



Napomena:

Visinske kote proveriti u mašinskom projektu.

Kote i dimenzije su merodavne u mašinskom projektu.

Sve dimenzije i kote proveriti na licu mesta.

Dimenzije rezervoara su u skladu sa standardom, a položaj šahtova rezervoara je rađen na

osnovu rezervoara "MetaComm" Jajce.

Pre početka radova potrebno je da proizvođač rezervoara dostavi nadzornom organu detaljan

crtež rezervoara koji će biti isporučen na gradiliše.

Na osnovu dostavljenog crteža potrebno je da stručni nadzor i izvođač, na licu mesta, a pre

izrade armature i oplate, prilagode položaj oslonaca, armature oslonaca, ankera za obujmice i

položaj otvora u gornjoj ploči.

Relativnoj koti ±0.00 odgovara apsolutna kota +405.70.

1%

kota plašta

k
o

t
a

 
d

n
a

 
i
s
k
o

p
a

k
o

t
a

 
d

n
a

 
i
s
k
o

p
a

2 2

1

1

granica iskopa

V=30m³ V=10m³ V=10m³ V=10m³

БР. ЛИСТА:

Зоран Ђорић, д.г.и., 310 G134 08

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ "БРУС", БРУС

2

1:50 11.2022.

ТД-ГР-982211

Б Е О Г Р А Д   

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

БЛОК ПРОМЕТ

Милентија Поповића 1

НИС а.д. НОВИ САД

тел. 311 33 11

КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ



V=60m³

1

:

1

POS TP

1

:

1

AB stub
AB stub

Napomena:

Visinske kote proveriti u mašinskom projektu.

Kote i dimenzije su merodavne u mašinskom projektu.

Sve dimenzije i kote proveriti na licu mesta.

Dimenzije rezervoara su u skladu sa standardom, a položaj šahtova rezervoara je rađen na

osnovu rezervoara "MetaComm" Jajce.

Pre početka radova potrebno je da proizvođač rezervoara dostavi nadzornom organu detaljan

crtež rezervoara koji će biti isporučen na gradiliše.

Na osnovu dostavljenog crteža potrebno je da stručni nadzor i izvođač, na licu mesta, a pre

izrade armature i oplate, prilagode položaj oslonaca, armature oslonaca, ankera za obujmice i

položaj otvora u gornjoj ploči.

Relativnoj koti ±0.00 odgovara apsolutna kota +405.70.

БР. ЛИСТА:

Зоран Ђорић, д.г.и., 310 G134 08

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ "БРУС", БРУС

3

1:50 11.2022.

ТД-ГР-982211

Б Е О Г Р А Д   

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

БЛОК ПРОМЕТ

Милентија Поповића 1

НИС а.д. НОВИ САД

тел. 311 33 11

КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ



AB stub AB stub

V=30m³ V=10m³V=10m³ V=10m³

1

:

1

1

:

1

AB stub AB stub AB stub

POS GP

POS TP

Napomena:

Visinske kote proveriti u mašinskom projektu.

Kote i dimenzije su merodavne u mašinskom projektu.

Sve dimenzije i kote proveriti na licu mesta.

Dimenzije rezervoara su u skladu sa standardom, a položaj šahtova rezervoara je rađen na

osnovu rezervoara "MetaComm" Jajce.

Pre početka radova potrebno je da proizvođač rezervoara dostavi nadzornom organu detaljan

crtež rezervoara koji će biti isporučen na gradiliše.

Na osnovu dostavljenog crteža potrebno je da stručni nadzor i izvođač, na licu mesta, a pre

izrade armature i oplate, prilagode položaj oslonaca, armature oslonaca, ankera za obujmice i

položaj otvora u gornjoj ploči.

Relativnoj koti ±0.00 odgovara apsolutna kota +405.70.

БР. ЛИСТА:

Зоран Ђорић, д.г.и., 310 G134 08

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ "БРУС", БРУС

4

1:50 11.2022.

ТД-ГР-982211

Б Е О Г Р А Д   

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

БЛОК ПРОМЕТ

Милентија Поповића 1

НИС а.д. НОВИ САД

тел. 311 33 11

КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ
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kota dna iskopa
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-3.58

kota dna iskopa

-3.58

kota dna iskopa

Napomena:

Visinske kote proveriti u mašinskom projektu.

Kote i dimenzije su merodavne u mašinskom projektu.

Sve dimenzije i kote proveriti na licu mesta.

Razmak oslonaca je l=6.5 m i dat je za rezervoar usvojen u mašinskom projektu.

Pre početka radova potrebno je da proizvođač rezervoara dostavi nadzornom organu detaljan

crtež rezervoara koji će biti isporučen na gradiliše.

Na osnovu dostavljenog crteža potrebno je da stručni nadzor i izvođač, na licu mesta, a pre

izrade armature i oplate, prilagode položaj oslonaca, armature oslonaca i ankera.

Relativnoj koti ±0.00 odgovara apsolutna kota +405.70.

БР. ЛИСТА:

З. Ђорић, д.и.г., 310 G134 08

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ„БРУС“, БРУС

2

1:50 11.2022.

ТД-ГР-982211

Б Е О Г Р А Д   

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

БЛОК ПРОМЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ



iberlauf  d=10cm

šahta

sitan pesak

izolacija rezervoara

poklopac

rezervoar

R=30m³

nabijena zemlja

ploča

uzorna

(kota samoniklog tla)

Napomena:

Visinske kote proveriti u mašinskom projektu.

Kote i dimenzije su merodavne u mašinskom projektu.

Sve dimenzije i kote proveriti na licu mesta.

Razmak oslonaca je l=6.5 m i dat je za rezervoar usvojen u mašinskom projektu.

Pre početka radova potrebno je da proizvođač rezervoara dostavi nadzornom organu detaljan

crtež rezervoara koji će biti isporučen na gradiliše.

Na osnovu dostavljenog crteža potrebno je da stručni nadzor i izvođač, na licu mesta, a pre

izrade armature i oplate, prilagode položaj oslonaca, armature oslonaca i ankera.

Relativnoj koti ±0.00 odgovara apsolutna kota +405.70.

БР. ЛИСТА:

З. Ђорић, д.и.г., 310 G134 08

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ„БРУС“, БРУС

3

1:50 11.2022.

ТД-ГР-982211

Б Е О Г Р А Д   

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

БЛОК ПРОМЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ



poklopac

šahta

rezervoar

izolacija rezervoara

sitan pesak

iberlauf  d=10cm

R=30m³

1%

(kota samoniklog tla)

Napomena:

Visinske kote proveriti u mašinskom projektu.

Kote i dimenzije su merodavne u mašinskom projektu.

Sve dimenzije i kote proveriti na licu mesta.

Razmak oslonaca je l=6.5 m i dat je za rezervoar usvojen u mašinskom projektu.

Pre početka radova potrebno je da proizvođač rezervoara dostavi nadzornom organu detaljan

crtež rezervoara koji će biti isporučen na gradiliše.

Na osnovu dostavljenog crteža potrebno je da stručni nadzor i izvođač, na licu mesta, a pre

izrade armature i oplate, prilagode položaj oslonaca, armature oslonaca i ankera.

Relativnoj koti ±0.00 odgovara apsolutna kota +405.70.

БР. ЛИСТА:

З. Ђорић, д.и.г., 310 G134 08

РАЗМЕРА: ДАТУМ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИНВЕСТИТОР:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

ОБЈЕКАТ И ЛОКАЦИЈА:

ССГ„БРУС“, БРУС

4

1:50 11.2022.

ТД-ГР-982211

Б Е О Г Р А Д   

Милентија Поповића 1

тел. 311 33 11

НИС а.д. НОВИ САД

БЛОК ПРОМЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

КАПИТАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ
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PETIYBJIIIKA CPEPIJA
MI4HI4CTAPCTB O YHYTPAIIIIbI,IX TIOCJIOBA
CEKTOP 3A BAHPEAHE CI,ITYAIII,IJE
OAererre 3a BaHpeAHe crrryarlnje y Kpyurenqy
09.17.1 6poj 217 -326122
ROP-BRU-20368-LOC- I -HpAp -9 t2022

flaua 01.08.2022. roArrHe
Kpyurenaq
t3.B.t

MuuuctapcrBo yHyrpalxrrl4x rIocJIoBa Peuy6nrzxe Cp6rzje, Cexrop 3a BaHpeAHe curyauuje, Oge.irerre
3a BaHpeAHe'curyaquje y KpyruoBrly, Ha ocHoBy 'ail.54. 3axona o flnaHrrparby pr u3rpaArru (,,C1.
rJIacHIaK PC", 6p. 72109,81109 - ucrp., 64110-ogrryxa YC, 24lll, I2lll2, 421l3-ogryna YC, 50113-
o.an)'Ka yC, 98/13-oAnyKa yC,I32ll4,I45ll4,83/18, 3lll9,37ll9 - Ap. 3axos,912020 u 52121),un.6
3aroua o 3arIiuErIBuM I,I roplrBuM TerrHocrl{Ma r{ 3anaJbr{Br{M racoB[ua ("C1. uracHr4K PC" 6p. 54115),
qn.20 cran 1 Ype46e o noxaqujcxr,IM ycnoBraua (,,Cr. r.lracHr{K PC",6p.11512020) u llpanunur{Ka o
rocryrlKy cuponolema o6jegrmeHe rrporleAype eneKrpoHcKraM nyreM (,,C1. r.nauu,rr PC", 6p.6812019),
peruanajyhu ro 3axreBy Onruruncre yrpaBe Oururuue Bpyc O4cena 3a yp6aurasalr,
rpafenuuapcrno, zucuexqujcxe [ocJroBe a 3atrrtrry xr.rBorHe cpeAlrHe, 3aBoAHH 6poj 66, oA
18.07.2022. roApIHe, AocraBJbeHoM y r.rMe r,ruBecrr,rropa flpyrurna 3a ,rcrpaxrrBarbe, rpor.r3BoArby,
rlpepaAy, 4racrpu6yqujy u npoMer naQre u ua(ftuux p;epr4Bara u LrcrpalnuBarbe r{ rpopr3BoArLy
npupo.qgor raca na6:urauuaycrpujaCp1uje A..{. Honra Ca.A, yn. Hapo4uor (ppoHra l2,uz Honor Cq/la,
y IIocr).rIKy LI3AaBarLa noxaqujcKl,Ix ycnoBa y oxBr{py o6je4umeue flporleAype eJreKTpoHcK]rM rryreM
ROP-BRU-20368-LOC- I -HPAP -9 /2022 rassaj e:

vcJIoBE 3,{ EE3EEAHO fIOCTABJSATbE v IIOrJTEAy MEPA 3ArrrTI,ITE OI frOXApA r4
EKC tIrO3 I4JA CA O BE pE HI4M C I,ITyAUI4O HI{M TIJIAHO M

OIOFPABA CE 6es6eruro rocraBJbarbe - r{3lpa.qrba craHr4rle sa cHa6AeBarbe ropr,rBa,, BPyC oo,

r<ojy uzue: upoAajuu o6jexar, clparHocra fI, uonpururte 47.29m2, ua4ctpeurHvrr\a) [oBprrrr4He 64.00 m2,
uouohnu o6jexar, clparuocrrz II, uoepurfiHe 9.00 m', jegaH [oA3eMHr4 pe3epBoap[ 3a reqHa ropfiBa
Karlarll,Irera 60(30+10+10+10)m3,.1e4an pe3epBoap 3a THf Karrarlrirera 30 m3, nyMrra u rperaKiurr{rtrre
sa THf u [Ba a]'roMara 3a roqerbe ropr4Ba, cBe Ha Kar. rrapu. 6p. 1201KO Bpyc, omrrrr4Ha Bpyc, EpeMa

.qocraBJbeHolt Ia4ejnoM pemersy ,r ct4ryagoHoM rrJraHy R:1:250, jep Cy I{CIyILEHI,I ycJroBr4

upe4nalenu o,upe46aua'4rr. 6 3axoua o 3arraJbuBr{M r.r roprrBr4M TeqHocr}rMa }r 3alar}rBr4M racoBr{Ma
(,,C1. TJIacHLIK PCo', 6p. 54115), Kao I,I o4pe46aua llparumrnKa o rexH[rrKr.rM HopMar]rBr,rMa 3a
6eg6e.{uocr oA [oxapa I{ eKcrlJlo3uja elattwga sa cmalAeBarbe roplrBoM [peBo3Hr.rx cpeAcraBa y
ApyMcKoM cao6pahajy, Marbplx rIJIoBI4JIa, Marrrrx [pr{BpeAHI{x r{ cfloprcKr.rx BzuA}xorrJroBa (Cn. rnacHrlr<
PC, 6p.54117, 341 19 u 92121) u noce6no HarJrartraBaMo:

. O6jeru, orpeMa, ypetlaju rI LIHcrzlnarluje rcojr.r cy rpeAMer oBr.rx ycnoBa uopajy ucnyrbaBarrd
6es6eAHocHa pacrojama y oAHocy Ha rrocrojehe u rnaHprpaHe o6jercre rpr,rKa3aHe Ha oBepeHoM
cI,ITyaqI{oHoM rlnaHy P:l:250 us ra4ejuor pelrema, rcojra je cacraBHr{ Aeo oBr{x ycJroBa.

o Onepenur curyarlLtoHrl nJIaH rr3 oBrax ycnoBa uopa 6ztr cacraBHl{ 4eo loraqujcKr4x ycnoBa.

MuuucmpcrBo yHyrpalrrbl4x rocJloBa Peny6nrare Cp6zje je, npexo osrauheHor paAHr.rKa Cerropa sa
BaHpeAHe curyarytqe, O4eDerra 3a BaHpeAHe craryaquje y Kpyruenqy, 3opaua Bylcajnonuha, usnprunlo
je nperneA AocraBJbenor Ia4ejnor peuerba aspafeuor oA crpaHe HWC a.x. Honu Cat, [etaprMaH 3a
pasnoj 6u3mwca, Cerr:op sa npojexroBalbe Karrr.rrrrJrHe rz3rpaArbe, u [pe.4noxeHor Mecra 3a rrocraBJrarLe
o6jerara.



I4zlaru ycnoBla sa 6eg6elHo rrocraBJsarbe ca oBepeHr.rM cr.rryauuoHr{M rrJrauoM cy cacraBH}r Aeo
noraqujcxux ycJIoBa, Ha ocHoBy rojux ce usgaje pemerbe o rpalenuucroj 4o:nonra, xoje je uorpe6no
AocraBI4TI{ onorr,t OAerserby y cKnaAy ca rrJr. 138 3arona o flnaHr4parry Ia r.r3rpaAruz (,,C.u. rracu[K PC",
6p. 72109,81/09 - prcrp., 64110-osnyra YC, 24lll, l2lll2, 42113-otxyra YC, 50/13-oanlxa YC,
98/13-oaryraYC, 132114,145114,83/18,31119,37119 -.up.3arcos,912020u52121).

CxoAno qr. 123 3axoua o [nauapalry lr rll:;tpa1ebkr, a y crnaAy ca olpel6alra llparu.nru.rra o rrocrylrKy
cnponofema o6je,4urreHe rrpoqeAype eneKrpoHcKr.rM rryreM (,,Cn. macuuK PC", 6p.681I9), .rr. 33
3axoua o 3arrrrr4rpl oA roxapa (,,Cr. uracHr.rK PC", 6p. llll09,20ll5 u 87118) u .rr.8 3axoua o
3arraJ6r{BrrM Lr roplrBr4M TeqHocrI{Ma lr 3ar-ftJbvrBr,rM racoBrrua (,,Cn. rJracHprx PC'., 6p. 54115), norpe6no
je, upe orrloqllrbarba rrocryrrKa sa yrnpfanarre no.(o6uocrrr o6jexara sa ynorpe6y, opraHy Ha.{nex{HoM
3a IIocJIoBe 3aIrITI4Te oA noxapa AocraBrrrr4 Ha carJracHocr upojexre 3a usnofeme o6jerara, uujra je
cacraBHr{ Aeo r.r frasHra upojercar 3arrrrr,rre o.u [oxapa.

Taxca y pl3Hocy ot34.470,00 ganapa yrepfeHa je cxoAHo rapu(puoir,r 6p. 1 u 46 3ar<ona o peuy6ruuruu
aAMLIHI{crparr{BHr.rM rarcaMa (,,Cr. uracnprK PC", 6p. 43103,51103, 53104,42105,6t105,101/05, 42106,
47107, 54108, 5109,35110, 50lll, 55112,93112, 47113, 50116, 61117 ll3ll7,3/19, 50/1g,3gl20lg -
ycrnafeuu nr.rH. r{3H., 86119,9012019 - rcrp., 98120, 144120 u 62121).

YC JIOBE [O CTAB IzITI,I :

1. Ouuruzncr<oj ynpanu OnurtrEne Epyc - Olcercy sa yp6aHrasau, rpafeBr,rHapcrBo, uncner<qr.rjcxe
IIOCIOBe II 3arrrTrrTy XT4BOTHe CpeAUHe

2.Olererry 3a BaupeAne curyaquje Kpyruenau

8, oAEJbErsA
noruqzje



-}J

wg

,i.,qe
rdr'ue N/



PETIYEJIIIKA CPBI,IJA
MI,IHI,ICTAPCTBO YHYTPAIIIBI,IX IOCNOBA
CEKTOP 3A BAHPEAHE CI,ITYAU}IJE
OAe.nerre 3a BaHpeAHe cr{Tyarluje y Kpyroenqy
09.17.1 6poj 6poj 217 -327 122

ROP-BRU-20368-LOC- 1 -HPAP -r0 12022

lawa 01.08,2022. roArrHe
Kpyuenaq
t3.B.t

MunucrapcrBo yHyrparrrrbrrx nocJroBa Peny6mare Cp6uje, Cerrop 3a BaupeAue curyaquje,
OAerserre y Kpyruenqy, Ha ocHoey un.54. 3axona o rrJraHr,rpamy tt ilstpa4mu (,,Cr. uracHur PC",
6p. 72109,81/09 - r{crrp., 64110-osrryxa YC, 24lll, l2ll12, 42113-owtyxa YC, 50/13-oarlxa YC,
98/13-oanyra YC, l32ll4, 145114,83/18, 3lll9,37lI9 - Ap. 3aros,912020 u'ail.52121), wl 20
crlas 2 Ypea6e o noKaIIujcKrM ycnoBuna (,,Cr. rJracHLrK PC", 6p.11512020) u flpanunru.rKa o
rrocrynxy cupoeolerra o6je4urreHe rrpoueAype eneKrpoHcrr.rM ryreM (,,Cn. uracurrK PCoo, 6p.
6812019), peuranajyhra rro 3axreBy Oururuncre yrpaBe Oururune Bpyc - OAcer<a sa yp6annsarr,
rpafenunapcrBo, r.rHcrrexqujcrce [ocJroBe r{ 3arrrrr{Ty xr{BorHe cpeAIaHe, sano4nn 6poj 66, ol,
18.07 .2022. roALIHe, AocraBJbeHoM y r{Me rrHBecrraropa flpyurrna 3a vcrpa]KurBaEbe, rporr3BoArry,
npepa.qy, g[crpn6yukrJy Lr flpoMer ua$re u na@rnux Aepr4Bara r{ rrcrpax}rBarbe rr npor{3BoArby
nplrpoAHor raca narprHa ungycrpujaCplfie A.[. Honu Ca4, yl. Hapomror (ppoHra 12,wt Honor
Ca4a, y rocrynKy pr3plaBar+a noraqujcxtx ycJroBa y oKBr{py o6je4urrene rporleAype
erreKrpoHcKprM rryreM ROP-BRU-2 03 68-LO C- 1 -HPAP -10 I 2022 as4aj e :

ycIoBE y fIofJIEAI/ MEPA 3AIIITI{TE OA IIOX{APA I,I EKCIIIO3I{JA

3a rr3rpa.qrry craur4rle sa cua64eBarLe top[Ba ,, EPyC ", xojy uuue: upo4ajHra o6jerar,
cnparHocrr4 fI, nonpruurue 47.29m2, uagcrperrrHr{rla, roBprrruHe 64.00 m2, uonrohuu o6jerar,
crlparHocrll fI, nonpruzse 9.00 m2, je4an rroA3eMHr.r pe3epBoapr4 3a reqHa ropraBa Karrarllrrera
60(30+10+lQ+10)m', jeaaH pe3epBoap ga THf Kanaur,rrera 30 m', ryl{na r rperaKanr4rrrre 3a
THI u ABa ayroMara 3a rorrelbe ropldBa, cBe Ha Kar. napu. 6p. 1201 KO Bpyc, orrrrrrzHa Epyc,
npeMaAocraBJbeHoru u4ejnou perrrerry, raspafeHrau oA crpaHe HVIC a.1,. Horu Ca4, [enaprMaH 3a
pasnoj 6ltzunca, Cerrop sa npojexroBarbe KarrrzTirrrHe rr3rpa4rbe.

Y eesu pleplaBarua oBI4x ycnona, o6aeeruraBaMo Bac Aa onaj oprau HeMa rroce6nux yclona
y rorneAy Mepa 3allrrplre o,q noxapa, Kao r4 Ia je y (pasu upojeKroBarba rpeAMerHor o6jexra ca

cBIrM npuna4ajyhrarra uucra-uaqajava, olpeMoM u ypelqjuua uorpe6uo [prrMeHrrrr.r Mepe

3alrrrrrre oA floxapa *t er<cu.uorraja yr:npfeHe 3amorrr{Ma, Texurrrrrr{M rrpo[flcrrMa,
craHAapAIrMa rl ApyrrM aKTrrMa nojulra je ypefeua o6.iracr 3arrrrrrre oA rroxapa.

Ilpururcolr npojerronama norpe6Ho je upe4ntt4erv yuorpe6y rrarepzjana r orpeMe 3a

xojy ce rrtory o6e:6eln. u usnemtaju u arecr*a.4oKyMeuTaqtnJa ol,4oruahux aKpeAr4roBaHr.rx

na6oparopuja w onlaruhenrax LIHcTI{TyIIuja za r.r3AaBarbe arecra, y3 florrrroBarbe npoueAype

rIpI{3HaBaIba r,rHocrpaHrrx uclpaBa o ycarnarrreHocrr4, y cxnaAy ca 3arconoM o rexHrrrrKrrM

3axreBr,rMa 3a rrpor43BoAe r,I ouerbr.rBarsy ycafnarrreHocrpr (,,c1. r.nacuHK PC", 6p.491202t).

Irlsrpanrry HaBeAeHor o6jexra uorpe6uo je usrecru y cKrraAy ca r.r3Aarr.rM Yclonurua ga 6es6eAHo

rrocraBrbarse y rorneAy Mepa 3arrrrlrra oA rroxapa ra excuo:uj a, 6p. 09.17 .l 6poj 217-326122 ot
01.08.2022. roA., I,I3AarkIM oA crpaHe OAerema 3a BaHpeAHe cutyaqnje y Kpyruenqy.



I4sIlarn ycJroBpr y [orneAy Mepa 3arxrlrre oA rloxapa c]r cacraBHlI Aeo JIoKaIII'IJcKrIx

ycJroBa, Ha ocHoBy xojux ce us4aje Peruerre o rpafenrancxoj .uo3BoJII{, rcoje je norpe6uo

AocraBr{Tr4 oeoNr OAeJEerry y cKnaAy ca qn.138. 3axona o nnaHllpamy Lr usrpap.mu (,,Cn. rnacH]IK

PC", 6p. 7212009, 8112009-ucrry., 6412010-o4nyxa yC,24l20ll., 12112012, 4212013-o,4nyxa YC,

5)l}Ol3-ottryr<a YC, 9812013-o1.tryxa YC, 13212014, 14512014, 8312018,3112019,3712019-tp.

3axoH, 912020 u 5212021).

CxoAuo ,1t.123. 3arona o nJraulrparby kr L:nrpaptr+;Lr, a y cKnagy ca o4peg6arraa fIpaazJIHI,IKa o

nocrynKy cnponolerra o6je4umeHe npoueAype eJIeKTpoHcKLtM rlyteM (,,C1. r;IaoHIIK PCo', 6p.

68119), u qn.33.3aroua o 3arurrrr.r oA rroxapa (,,C1. r.nacHI,IK PC",6p. 111109"20115 n87ll8)
uorpe6no je, upe orroqIlrLama rrocryflKa sa yrnpfuBarLe uoAo6nocru o6jerara :a ynorpe6y,

AocraBr{Tr4 Ha carJracuom npojercre 3a useoferre o6jexara, .ruju je cacraBHI,I Aeo I,I flanna
npojexar 3arrrrr4Te oA noxapa.

Tarca y r.r3Hocy oa 17.860,00 ru.rnapa yrnpfeua je cxolno rapn$uornr 6p. I u 46 3axoua o

peuy6nrauxr.rM aAMr.rHr.rcrparr4BHI,IM TaKcaMa (,,C1. rracHrK PC", 6p. 43103,5L103,53104,42105,
61105, 101/05, 42106, 47107, 54108, 5109, 35110, 50lll, 55112, 93112, 471t3, 50176, 61117 ll3ll7,
3/18, 50/18 ,3812019 -ycxnaf enu Ar,rH. r{3H., 86119, 9012019 - uerrp., 98120, 144120 u 62121).

YC JIOBE .4O CTABIzITI,I :

l.Oururrzncxoj yrpaBr,r Oururune Epyc Oacexy 3a

uucuexqujcKe rrocrloBg v 3anrrurry xI4BorHe cpe4lrHe
2.Olemerry 3a BaHpeAne curyauuje Kpyureeaq

yp6auusalr, rpafenuHapcrBo,

oAEJbErrA
lonuur4Je
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Београд, Таковска 2                                                                   

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 

  
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:                                                                                                           
ДАТУМ:                                                    
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ 
Ул. Краља Петра Првог бр.28, 34000 Крагујевац 
 

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БРУС  
Општинска управа 

Одсек за урбанизам, грађевинарство и 
правно-имовинске односе 

ул. Краља Петра I бр. 120 
 

ПРЕДМЕТ: Технички услови  за издавање локацијских услова за изградњу станице 
за снадбевање горивом „Брус”, на КП 1201, КО Брус у ул. Краља Петра 
Првог бр.1 у Брусу, чији је инвеститор „ НИС” а.д.- Нови Сад, ул. 
Народног фронта бр 12, 21101, Нови Сад 

ВЕЗА :       Ваш захтев РОП-БРУС-20368-ЛОЦ-1/2022 од 18.07.2022. године, је заведен 
у Телеком Србија а.д. под бројем 290612/1-2021 дана 18.07.2022. године. 

На основу Вашег захтева за издавање Техничких услова за издавање локацијских 
услова за изградњу станице за снадбевање горивом „Брус”, на КП 1201, КО Брус у ул. 
Краља Петра Првог бр.1 у Брусу, чији је инвеститор „ НИС” а.д.- Нови Сад, ул. Народног 
фронта бр 12, 21101, Нови Сад, извршили смо увид у достављени ситуациони план, као 
и у техничку документацију ТК инсталација за предметну локацију, на основу чега вам се 
издају тражени: 

 

Т Е Х Н И Ч К И    У С Л О В И     

 

1. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 

1. На предметној локацији предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД  
поседује следећу ТК инфраструктуру на коју треба обратити пажњу  приликом извођења 
предметних радова: 

 Примарну подземну кабловску ТК мрежу (на достављеном ситуационом 
плану оријентационо уцртана линијом розе боје); 

 Секундарну надземну кабловску ТК мрежу; 

 ПЕ цеви (на достављеном ситуационом плану оријентационо уцртане 
линијом љубичасте боје) 

290612/3-2022
01.08.2022.



 
 
 

 Оптички кабл (на достављеном ситуационом плану оријентационо уцртане 
линијом наранџасте боје) 

 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д: 

 Служба за мрежне операције Крушевац - каблови, контакт особа Михајло 

Жерађанин, тел: 037/446-900,  

 Служба за мрежне операције Крушевац – уређаји, контакт особа Томислав 

Пршић, тел: 037/420-100, 

 Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за 

планирање и изградњу мреже Крушевац, контакт особа Горан Јанковић, 

тел: 037/418-000,  

извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у 
зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним 
ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална 
одступања од траса дефинисаних издатим условима 

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција. 

4. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе 
у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и 
каблова. 

5. Техничком документацијом предвидети да се приликом међусобног укрштања и 
паралелног вођења осталих  инсталација инфраструктуре (водоводне, канализационе и 
електро-енергетске) са постојећом подземном ТК инфраструктуром, обавезно 
поштовати прописана међусобна вертикална и хоризонтална растојања и то: 
 

- Приликом међусобног укрштања водоводних, канализационих и електро-
енергетских инсталација (до 1кВ) са подземном ТК инфраструктуром минимално 
вертикално растојање  мора износити  0,5 м;  
- У случају паралелног вођења или приближавања водоводних инсталација са 
подземном ТК инфраструктуром минимално хоризонтално растојање мора 
износити 0,6м, а у случају паралелног вођења или приближавања канализационих 
и електро-енергетских инсталација до 10кВ са постојећом подземном ТК 
инфраструктуром минимално хоризонтално растојање мора износити 0,5м. 

Наведене инсталације поставити испод постојеће подземне ТК инфраструктуре. 

6. У случају да се открије постојећа подземна ТК инфраструктура треба одмах престати 
са радовима и хитно позвати „Телеком Србија“ ад, 

-Служба за мрежне операције Крушевац - каблови, контакт особа Михајло 

Жерађанин, тел: 037/446-900,  

   -Служба за мрежне операције Крушевац – уређаји, контакт особа Томислав Пршић                                                                                                                                                       

, тел: 037/420-100, 



 
 
 

ради договора о даљем раду. Откривена подземна ТК инфраструктура се ни у ком 
случају не сме савијати, газити, механички оштећивати и томе слично. 

7. Приликом затрпавања рова око постојеће подземне ТК инфраструктуре насипати 
ситан песак у дебљини слоја од 0,1 м испод и минимално 0,3м изнад постојеће подземне 
ТК инфраструктуре, а остали део рова затрпавати у слојевима (шљунком) од по 0,3м са 
набијањем. Горњу површину терена изнад постојеће подземне ТК инфраструктуре 
потребно је вратити у првобитно стање. 

8. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће 
мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности и карактеристика постојећих ТК објеката и каблова. 

9. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.). 

10. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 
губитка услед прекида ТК саобраћаја). 

11. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК 
објеката/каблова неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите 
и обезбеђења постојећих ТК каблова у сарадњи са надлежном Службом Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија”.  Такво техничко решење, мора бити саставни део 
пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује по 
члану 145, а свакако део пројекта за извођење радова за наведени објекат, 

12. Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не 
ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/ пројекат измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телеком-
а. 

13. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК 
објеката и каблова, изводе се о трошку инвеститора. Обавеза инвеститора је и да 
регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе 
ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању, 

14. Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, а 
изградња условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата 
постојећих грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да 
уради Пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима 
за добијање употребне дозволе, 

15. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за 
коју се траже услови, 

16. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова 
водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде 
са листе квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком 
Србија” а.д. 

17. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова угрожених изградњом, на које 
је Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За 
непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.  



 
 
 

18. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 10 (десет) дана пре 
почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, 
који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној 
форми обратити Предузећу за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д, надлежној 
Извршној јединици у чијој надлежности је одржавање ТК објеката и каблова у зони 
планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног 
органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

19. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити 
стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и 
обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство 
стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

20. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити Предузеће за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д. да су радови на 
изградњи овог објекта завршени. У случају када је инвеститор урадио пројекат 
измештања ТК објеката из тачке 11., инвеститор је обавезан да предузећу Телеком 
Србија достави сву потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе. 

21. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити 
контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање 
комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, 
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском 
снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије.  

22. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова 
изврши пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, како би у складу са законом могло да се 
спроводи њихово редовно одржавање. 

2. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

2.1. ПРИВОДНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА 

2.1.1. На КП 1246, КО Брус, у ул. Краља Петра Првог, предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д. поседује подземну ТК инфраструктуру, (кабловску ТК 
канализацију). 

2.1.2. Могућа тачка прикључења Вашег објекта на мрежу Електронских комуникација 
Телекома је на КП 1246 КО Брус. Потребно је од места концетрације ТК инсталација 
објекта кроз вашу КП 1201, КО Брус, кроз зелену површину ископати ров димензија 
0,4x0,8 и изградити приводну ТК канализацију са две ПЕ цеви Ø40мм и ПЕ цеви 
завршити на ивици ваше КП 1201, КО Брус, што представља будућу тачку прикључења, 
и повезивање са ПКО 18, преко постојећег прелаза преко пута, како је и приказано у 
достављеном графичком прилогу.  

2.1.3. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине 
треба да износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. Место 
савијања цеви се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина 
прописно изведена. У случају да не може да се постигне наведени полупречник 
савијања, на месту кривине израдити ревизионо кабловско окно димензија 0.8x0.8x1m. 
Потребно је обезбедити да ПЕ црева имају континуитет и проходност до ИТО 
ормара. Обавезно је извршити проверу проходности новопланираних цеви пре 
завршних радова на уређењу простора у околини објекта (асфалтирање, 
постављање бехатон плоча и сл.).   



 
 
 

2.1.4. Инвеститор је дужан да на приступачном месту у близини концентрације ТК 
инсталације, а по могућству у техничкој просторији, у приземљу/сутерену објекта, на 
сувом и приступачном месту са засебним напајањем са ЕД преко ГРО, уземљењем и 
вентилацијом, угради ИТО ормар доње концентрације. По обезбеђивању простора, 
инвеститор је и обавези да нам исто писмено потврди и достави позицију простора у 
објекту. 

 

2.2. ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ 

2.2.1. Генерички систем каблирања зграде у склопу електронско комуникационих 
мрежа мора бити усаглашен са српским (СРПС) стандардима уколико је њима та област 
регулисана, односно са европским (EN) и међународним (ISO/IEC) стандардима. 

2.2.2. Изградња унутрашњих ТК инсталација и опремање приступног простора је 
обавеза инвеститора. 

2.2.3. Препорука је да се изврши класично структурно каблирање објекта, (S)FTP/UTP 
кабловима категорије минимум 5e. Водити рачуна да максимална дужина ових каблова 
не пређе 90м (не рачунајући печ каблове). У складу са тиме у објекту планирати 
просторе за реализацију помоћних концентрација, а у сваком од њих обезбедити 
завршавање свих припадајућих унутрашњих инсталација. Такође у сваком од ових 
простора обезбедити адекватно, непрекидно напајање, уземљење и вентилацију, у 
складу са захтевима наведеним за простор главне концентрације. Омогућити пролаз 
каблова од ових помоћних простора до главног простора за смештај опреме у објекту, 
техничким каналима или кроз цеви у зиду. 

 

3. ОСТАЛО 

Приликом извођења радова на изградњи предметног објекта, условљене приводне ТК 
канализације и објеката комуналне инфраструктуре за предметни објекат, с посебном 
пажњом водити рачуна да не дође до оштећења постојећих ТК капацитета. Уколико до 
оштећења ипак дође, инвеститор – извођач је у обавези да квар отклони и сноси 
трошкове по свим основама. Такође, грађевинским радовима се не сме довести у 
питање функционисање ТК саобраћаја, као и приступ ТК објектима, ради редовног 
одржавања или евентуалних интервенција. 

3.1. Пројекат израде ТК инсталације и приводне ТК канализације урадити у складу са 
Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, 
Правилнику о  техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре 
ЕКМ у зградама, упутствима, стандардима и прописима о изради техничке 
документације и доставити на сагласност Предузећу „Телеком Србија“ а.д.. Уколико се 
ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат треба да садржи потврду пројектаната да је 
извршено међусобно усаглашавање , као и сагласност на урађене пројекте од стране 
Предузећа „Телеком Србија“ а.д.. 

3.2. Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном 
растојању у односу на трасе планираних ТК објеката. У складу са важећим правилником, 
унутар заштитног појаса није дозвољена изградња инфраструктурних инсталација 
других комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске ТК канализације, осим 
на местима укрштања. 

3.3. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на пројектовање 
и изградњу предметног објекта и приводне ТК канализације, број или врсту потребних 



 
 
 

ТК прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да настале промене пријавите 
и затражите измену услова. 

3.4. Пре почетка радова на изградњи ТК канализације у обавези сте да писмено 
известите Извршну јединицу Крушевац ради вршења стручног надзора. 

3.5. Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су регистровани 
за обављање делатности из области телекомуникација, ради што бољег квалитета 
изведених радова. 

3.6. По завршетку радова на изградњи ТК канализације потребно је извршити 
квалитетни и технички пријем радова. 

3.7. Инвеститор може да изврши пренос приводне ТК канализације у корист Предузећа 
„Телеком Србија“ а.д., при чему би преузели обавезу одржавања исте и гарантовали 
непрекидност сервиса. 
У том случају инвеститор уз захтев за формирање комисије за квалитетни и технички 
пријем треба да достави: копију важећих услова, грађевинску дозволу, 
документацију изведеног стања у складу са упутством Предузећа „Телеком Србија“ 
а.д. за пријем документације изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 
примерак на папиру и у електронском облику на CD-у у софтверском алату TeleCAD - 
GIS или као цртеж у dwg формату), као и потврду РГЗ-а да је елаборат прихваћен, 
обрачун укупних издатака на изградњи ТК канализације (потписан од стране 
инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику инвеститора и извођача 
радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа Предузећа 
„Телеком Србија“ а.д. да је извршен надзор. Комисија ће одбити да изврши квалитетни 
пријем уколико у току грађења није вршен надзор од стране Предузећа „Телеком Србија“ 
а.д. Рад комисије се не наплаћује. 

3.8. Инвеститор не мора да изврши пренос приводне канализације на Предузеће 
„Телеком Србија“ а.д., али ни у ком случају не сме да одбија и омета прикључење објекта 
на телекомуникациону мрежу. Обавеза инвеститора по Закону о електронским 
комуникацијама (члан 42. и 43.) и Правилнику о техничким и другим захтевима при 
изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање комуникационих мрежа 
(члан 4, 5 и 46.) је да омогући сваком провајдеру улазак под истим условима у зграду. 

3.9. Објекат који се гради, односно чије је грађење завршено без грађевинске дозволе, 
не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу сходно члану 160 
Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном гласнику РС бр. 72/2009, 
81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 
одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

      С поштовањем,  

  

 
ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ 

 

  

 Александар Сенић, дипл.инж.ел. 

Прилог: 

1. Ситуациони план са уцртаном трасом  
      постојеће и планиране ТК инфраструктуре. 
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Naziv objekta: Razmera: List:

Skica uz tehničke uslove za izgradnju saobraćajnog

priključka za BS na KP 1201 KO Brus

1:1000 1

podzemni TK kabl - distributivni

LEGENDA TK INFRASTRUKTURE

kablovski TK izvod na stubu
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optički kabl

kablovsko TK okno

PI -

0

PKO 1
8

unutrašnji izvodni ormarić

PI -

0



















 Vaš broj: ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-3/2022 

 Tehnički uslovi             
August 16, 2022                                                                       Naš  broj:11/JL 

Investitor: 

NIS a.d., Narodnog fronta 
12, Novi Sad. 

Objekat: 

Stanica za snabdevanje 

gorivom Brus  

Katastarske 
parcele: 

1201 KO Brus, 
1246/1KO Brus 

 

 

 

 

 

Contact Us 

JKP „RASINA” Brus, ul. 
Kralja Petra I bb  

      PAK 663005 

jkp.rasina@gmail.com 

      

Tel   +381373825486 

Fax  +381373825862 

 

 

 

List:       1 

Listova:  5 

 

za vodovodne instalacije 
 

Kako na istom mestu već postoji stanica za snabdevanje gorivom, kao i da je ista povezana na 

vodovodnu mrežu, obaveštavamo Vas o postojećem stanju. TakoĎe se iz zahteva uočava da 
postojeći priključak u potpunosti zadovoljava potrebe novog – planiranog objekta pa smatramo da 
nije potrebno vršiti promene priključka tj. njegovog prečnika. Ipak radi promena na unutrašnjim 
instalacijama njihovim pozicijama u eksploataciji, dostavljamo odreĎena pravila kojih se morate 
pridržavati pri izgradnji. 

Projektovanje usaglasiti sa sledećim uslovima: 

Ukoliko se hidraulički proračun utvrdi da prečnik postojećeg vodovodnog priključka ne zadovoljava 

potrebe ubudućeg objekta predvideti novi, a u tom slučaju neophodno je predvideti i sledeće: 

1) Priključak na gradsku vodovodnu mrežu potrebno je izvesti pod pravim uglom u odnosu na 
priključnu cev. Vodovodni šaht treba da bude udaljen max 2m od regulacione linije. Na mestu 
budućeg priključenja, predvideti obezbeĎenje (ankerovanje) postojećeg cevovoda, zbog 
potencijalnog oštećenja; 

2) Neophodno je obezbediti cev gradske vodovodne mreže, krutom vezom (ankerovanjem), da 
ne bi došlo do oštećenja cevovoda (pod uticajem teškog saobraćaja) nakon završetka radova 

na izgradnji priključka; 

3) Nakon polaganja cevovoda predvideti zatrpavanje rova šljunkom i vraćanje kolovoza i 
trotoara u prvobitno stanje. 

1. Postojeći ulični vodovod je Ø160  od PE materijala. 

2. Radni pritisak u mreži kreće se oko 2-6 bar-a. Sugeriše se investitoru da obavezno izmeni 
priključnu cev koja je uraĎena od pocinkovane čelične cevi čiji je eksploatacioni vek već 

pri  kraju. U slučaju visokog graničnog pritiska u unutrašnjoj instalaciji, predvideti 
ugradnju individualnog umanjivača pritiska.  

3. Priključak od ulične cevi do vodomernog skloništa projektovati isključivo u pravoj liniji, 
upravno na uličnu cev. Ne dozvoljava se nikakvi horizontalni ili vertikalni prelomi na delu 
priključka do vodomera. Dimenzije skloništa min. 120x120x120cm čiste zapremine. 

4. Priključak izvesti na sloju (min. 5cm) peska. Na delu priključka ispod saobraćajnice 
zatvaranje rova predvideti šljunkom. Ove radove izvesti u svemu prema uputstvu 

stručnog lica ove radne organizacije. 

5. Vodomer postaviti u vodomerno sklonište na max 2m od regulacione linije.  

6. Kod projektovanja vodovodnih priključaka (1’’, 5/4’’, 6/4’’, 2’’) postojećih standarda za 
ogrlice sa ventilom i odvojkom za priklučak od 1’’, 5/4’’, 6/4, 2’’. Za odvojke prečnika 
većeg od 2’’ projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu uz, obavezno ugraĎivanje 
zatvarača. 

7. Ukoliko se u objektu nalazi više vrsta potrošača (lokali, skloništa, toplotna stanica i dr.) 

predvideti posebne glavne vodomere za svakog  potošača posebno a dimenzionisanje 
vodomera izvršiti na osnovu hidrauličkog proračuna. Ako je hidrantska mreža na istom 
priključku obavezna je instalacija kombinovanog vodomera. 

8. Izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim radovima, u cilju 
izvoĎenja priključka na vodovodnu mrežu. Montažne radove na izradi priključka, 
uključujući i postavljanje vodovodne armature, isključivo izvodi JKP «Rasina», a zemljane 

radove podnosilac zahteva tek posle podnošenja zahteva za priključak i davanja uputstva 
od službe teh. priprema i projektovanje. 
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Površina parcele: 

1965 m2 

 

Bruto površine 
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za projektovanje instalacija kanalizacije 
 
Sobzirom da objekat kanalizacije i priključak BS već postoji, nebi trebalo da postoje prepreke za 

normalno korišćenje. Ipak, ako se budu vršile izvesne dislokacije, adaptacije ili sanacije u nastavku 

Vam dostavljamo izvesne smernice kojih se treba pridržavati kao principa izgradnje ovih 
infrastrukturnih objekata. 

 

KANALIZACIJA 

Razmatrajući preliminarne urbanističke celine kao parametre koji utiču na planiranje kanalizacione 

mreže, stručna služba JKP «Rasina» je zaključila da je za optimalno funkcionisanje kanalizacije 
potrebno usvojiti separacioni sistem i na taj način odvojiti kišni kolektor od kanalisanja sanitarnih 
otpadnih voda.  

Pri projektovanju kanalizacije voditi računa o postojećem kraku i da novoizgraĎena kanalizaciona 
mreža mora da zadovolji potrebne planirane kapacitete do kraja projektnog perioda bez 
rekonstrukcije mreže. Najmanji prečnici koji trebaju biti korišćeni od kontrolne šahte do priključka 
na uličnu kanalizaciju su DN=160mm za objekte a za ulićnu mrežu DN=250mm. Serija cevi S-16 

(SDR 34) sa čvrstoćom prstena SN 8 KN/m2 

Minimalna dubina ukopa 80cm, maksimalna brzina proticanja 4m/s proračunat i dobijen na osnovu 
nagiba cevi a razmak izmeĎu šahtova nesme biti veći od 30m 

Sobzirom na poziciju i reljef grada režim slivanja mora biti u celosti gravitacioni. 

Projektom obezbediti nemogućnost prodora atmosferskih voda u kolektor fekalnih voda. 

Posebnim poglavljem definisati kvalitet industrijskih voda koje mogu biti prihvaćene u fekalnom 
kolektoru 

Projekat mora sublimirati kriterijume direktive EU br. 91-271- FEC za osetljiva područja. Od 
projekta se očekuje da razreši kvalitetno odlaganje mulja iz procesa prečišćavanja. 

 Treba dobro analizirati varijante rešenja jer je projektovanje deo u kome može da doĎe do 
najveće uštede pri realizaciji kanalizacionog sistema, a dobrim planiranjem pre izgradnje mogu da 
se otklone mogući problemi u funkcionisanju kanalizacione mreže. 

(1) Horizontalna kanalizaciona mreža i kanalizacija izvan objekta sakuplja i odvodi sanitarne 

otpadne vode, koje dotiču kanalizacijom iz objekata, te ih odvodi do priključka u šahtu javne 
kanalizacije.  

(2) Horizontalna kanalizaciona mreža i kanalizacija izvan objekta (u daljnjem tekstu: sabirna 
kanalizacija) treba biti tako duboko položena da se može ceo objekat i pripadajuća parcela 
gravitacijski odvoditi u javnu kanalizaciju, te da se spriječi povrat otpadnih voda iz javne kanalske 
mreže. Najniža izlivna mesta moraju biti izvedena najmanje 25cm iznad predviĎene kote usporene 
vode.  

(3) Sabirna kanalizacija mora biti predviĎena i izvedena ispod granice smrzavanja tla i to izvan 
graĎevine, (teme kanala mora biti položeno najmanje 80cm u tlu, a u podrumu 20cm). Pliće 
položene odvodne cijevi, izložene opasnosti od smrzavanja treba toplotno izolovati. Ako se predviĎa 
teže opterećenje terena gdje je položena kanalizacija, potrebno ju je pravilno zaštititi od mogućih 
oštećenja. Sabirnu kanalizaciju potrebno je udaljiti od spoljašnjeg zida graĎevine najmanje 100cm, 

a prolaz kroz temelje i zidove mora biti vertikalan, te cevi pri prodoru kroz zid ne smeju biti 
uzidane, već odgovarajuće zaštićene. Maksimalna dubina ukopavanja kolektora kanalizacione mreže 

je 6m (izuzetno 7m). Minimalna dubina treba da bude takva da cevovod, pored već navedenog 
bude bezbedan u odnosu na temena opterećenja. 

(4) Sabirna kanalizacija mora se po pravilu polagati dublje od vodovodnih instalacija, a ukoliko iz 
tehnički opravdanih razloga to nije moguće izvesti potrebno je predvidjeti adekvatne mjere zaštite 
vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. 

(5) Profil glavnog kanala sabirne kanalizacije ne može biti manji od 160mm. Dimenzionisanje 
sabirne kanalizacije za presjeke  od  200 mm., treba provesti na način da se postigne što veća 

ispunjenost kanala do 1,0 D, a priključka do 0,8 D, uz upotrebu koeficijenta hrapavosti kb= 1,5, 

izuzetno za kanale vrlo glatkog zida (cievi od plastičnih masa), voĎene u dugim pravcima s manje 
od dva bočna priključka spoja cijevi. 

(6) Spajanje kanala manjeg poprečnog preseka u kanale većeg poprečnog preseka treba predvideti 
i izvesti redukcijskim fazonskim komadima ili kontrolnim šahtom.  

(7) Promena smera kanalizacije mora se izvesti kolenom ili kontrolnim šahtom. Spajanje sporednih 
kanala na sabirnu kanalizaciju izvodi se ograncima s uglom 45º - 60º u smeru odvoda ili u 
kontrolnim oknima. Promena smera iznad 60º treba se izvesti samo kontrolnim šahtom. 
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(8) Kontrolni šaht se predviĎa i izvodi na pristupačnim mjestima, gdje postoji opasnost od 
začepljenja, kao na većoj promjeni smjera kanala, na mjestu priključka sporednih kanala, kod 

kanalskih stepenica (kaskada), kao i kod dužih ravnih kanala i to u graĎevini na svakih 15m, a izvan 
graĎevine na udaljenosti od najviše 30m. Unutar šahta postaviti nepovratni ventil (žablji poklopac). 

Kontrolni šaht  se mora postavljati i na : 

- mestima spoja dva kolektora 
- ako se menja pravac kolektora koji sprovodi fekalnu otpadnu vodu na pravcima na rastojanju 

najviše 160 D(mm) 

- pri promeni prečnika kolektora. 
 
U pravcu toka ne sme se ni kod jedne vrste korektora sa prikupljanje i odvoĎenje otpadnih voda 
vršiti prelaz sa većeg na manji prečnik kolektora. 

Granično reviziono okno izvesti 1,5m unutar regulacione linije i u istom izvršiti kaskadiranje. 
Priključke iz revizionog okna do kanalizacione mreže izvesti sa padom od 2 – 6 % upravno na ulični 
kanal isključivo u pravoj liniji bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Glavne odvodnike iz objekta 

gde god je to moguće, po pravoj liniji odvesti iz objekta ka uličnoj kanalizaciji. 

Veličina svetlog otvora kontrolnog okna zavisi od dubine polaganja kanalizacione cevi, te kod dubine 
manje od 80cm iznosi najmanje 50/50cm, a kod dubine 80-120cm iznosi 60/60cm ili  60cm. Kod 

većih dubina svijetli dio otvora kontrolnog okna može biti 60/60cm, a u donjem dijelu u visini od 
najmanje 120cm treba ga proširiti na 60/100cm ili  80cm, te je potrebno ugraditi penjalice u 

razmaku od 30cm u svrhu omogućavanja silaska u kontrolno okno. Penjalice se ugraĎuju na zid, 
bočno od glavnog toka vode po mogućnosti na zid gdje nema priključenja kanala. 

(9) Kontrolna okna se predviĎaju i izvode od betona, te ih je potrebno na unutaršnjoj strani 
zagladiti sa cementnim malterom razmere 1:2, a na dnu predviĎene i izvedene kinete u smjeru 
odvodnje ili za to predviĎenim fazonskim komadom. Okno mora biti dobro zatvoreno poklopcem od 

livenog gvožĎa najmanje 50/50 cm., predviĎene čvrstoće koja zavisi od namene površine na kojoj 
je smješteno. Ako je kontrolno okno smješteno unutar prostora koja služi za boravak ljudi ili za 
skladištenje namirnica i slično, te ukoliko navedeni prostor nema prirodnu ventilaciju, ono mora 
imati za to predviĎeni poklopac koji onemogućava prodor plinova iz kanalizacije. Pri projektovanju i 
izvoĎenjui interne kanalizacije primjenjuju se i montažna (betonska) kontrolna okna, kao i kontrolna 
okna iz PVC i PE-HD materijala. Navedena kontrolna okna, njihove karakteristike i veličina zavise od 
predviĎenim uslovima prema prije navedenim dubinama polaganja interne kanalizacije, te o nameni 

površine na kojoj se ugraĎuju. Primjena i ugradnja takvih okana mora biti odreĎena uslovima i 
tehničkim uslovima pojedinog njegova proizvoĎača, kao i pre navedenih propisa i uslova 
vodonepropusnosti i čvrstoće. 

(10) Pri projektovanju i izvoĎenju sabirne kanalizacije mora se voditi računa o dopuštenim 
padovima polaganja. Potrebno je predvideti i izvoditi za pojedine poprečne preseke interne 
kanalizacije niže navedene normalne padove zbog njezinog samoispiranja, te izbegavanja oštećenja 
interne kanalizacije kod većih padova. Minimalni pad sme se primijeniti samo u slučaju kad za to 

postoji tehnički stručno opravdana obrazloženja. Padovi za profile veće od 315mm odreĎeni su 
prema uputstvima za projektovanje i izvoĎenje javne kanalizacije. 

Pad kanalizacije mora iznositi: 

PREČNIK CEVI 

 (mm) 
NORMALNI PAD MINIMALNI PAD 

MAKSIMALNI 
PAD 

50 3,5% 2,5% 15,0% 

75 2,5% 1,5% 15,0% 

110 2,0% 1,2% 15,0% 

125 1,5% 1,0% 15,0% 

160 1,0% 0,8% 15,0% 

200 0,8% 0,6% 15,0% 

 

(11) Kada je visinska razlika izmeĎu kote interne kanalizacije i kote javne kanalizacije tako velika 
da se ne može svladati dopuštenim maksimalnim padom, potrebno je izvesti kanalsku stepenicu. 
Ona se predviĎa i izvodi u kontrolnom oknu slobodnim padom, ili cijevima koje imaju kontrolne 

otvore u gornjem kolenu i u donjem ravnom komadu. U prvom slučaju kontrolno okno ima na dnu 
kinetu, a u drugom slučaju kontrolno okno treba radi mogućnosti nadzora i silaska u njega povećati 
za debljinu cijevi. U kontrolnom oknu stepenica izvedena slobodnim padom ne sme biti veća od 
1,0m. 
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(12) Voda iz dvorišta, kao i voda s krovova ili iz potpornih zidova neposredno uz pločnik nesme se 
uvoditi u kanalizaciju. Kod odvoĎenja atmosferskih voda s puta i graĎevina, gdje postoji opasnost 

od naplavljivanja taloga u kanalizaciju, potrebno je ugraditi na udaljenosti 15-30m peskovov sa 
metalnom rešetkom kao i taložnik za prikupljanje mulja i taloga. 

(13) Odvodnja otpadne vode u internu kanalizaciju iz prostorija, u kojima se radi s naftom i njenim 

derivatima ili drugim lako zapaljivim tečnostima dozvoljeno je samo separatorima navedenih 
tečnosti koji su projektovani za svaki slučaj posebno, tj. U zavisnosti od derivata o kojem se radi i 
njegovoj količini. Odvodi iz klanica, mesara, kuhinja restorana moraju imati ugraĎene što bliže izlivu 

separatore masti i krvi, te rešetke za prihvaćanje dlaka i drugih čvrstih otpadaka. 

(14) Odvodjenje svih zagaĎenih ili moguće zagaĎenih otpadnih voda iz objekta, treba provesti preko 
adekvatnog ureĎaja za predtretman otpadnih voda prije priključka na javnu kanalizaciju. 
Odvodjenje voda pravnih lica koje sadrže i tehnološke otpadne vode mora biti izvedena preko 
kontrolnog i mernog šahta.  

(15) Trasa cevovoda treba biti takva da neugrožava postojeće i planirane objekte, kao i planirane 
namene koršćenja zemljišta te da se poštuju propisi koji se odnose na druge infrastrukturne 

sisteme i objekte. Kolektore za sakupljanje i odvoĎenje fekalnih otpadnih voda trasirati duž 
osnovnih saobraćajnica, a vodovod na suprotnoj strani u odnosu na kolektore atmosferskih voda. 

(16) Kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o 

tehničkim i sanitarnim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju. 

           Zbog eventualnih prostorija koje se nalaze na većoj dubini od gradskog kolektora obavezno 
ugraditi nepovratne ventile jer JKP neće prihvatiti nikakva potraživanja za štetu nastalu od izlivanja 
sadržaja kanalizacije. 

 Kvalitet vode koji se ispušta u recipient mora da odgovara Pravilniku i ne sme da bude 
kvaliteta nižeg nego u recipientu. 

 Pri upuštanju industrijskih otpadnih voda u sistem gradske kanalizacije, u koliko je 
potrebno, pred tretmanom dovesti kvalitet industrijskih otpadnih voda na nivo kvaliteta otpadnih 
voda iz domaćinstva. 

 Priključenje garaža, servisa motornih vozila i drugih objekata koji produkuju otpadnu vodu 

sa sadržajem ulja, masti, naftnih derivata vršiti preko taložnika i separatora ulja i masti. 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

           Kako u blizini BS nema atmosferske kanalizacije, upućujemo investitora da u skladu sa PGR 
i drugim dokumentima ispita mogućnost odvodnjavanja atmosferskih voda u KP 1215 – jaz ili Uz 
saglasnost vlasnika KP 1225 1224 sve KO Brus ih sprovede u reku Rasinu. 

 

 

  Napomena: 

 

- Prilikom izrade projekta za izgradnju navedenog objekta na neophodno 
je strogo se pridržavati navedenih uslova. Potrebno je da projekat 

sadrži adekvatne grafičke detalje i opise u vezi svega navedenog. 

- Tehnički uslovi se izdaju radi izrade urbanističkog projekta i radi izrade 
tehničke dokumentacije za izgradu navedenog objekta. 

- Protiv ovog rešenja može se uložiti žalba Nadzornom odboru JKP 
„Rasina“ u roku 15 od dana prijema istog. 

-  Rok važnosti izdatog rešenja je jedna godina.  
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  Situacija: 
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za projektovanje instalacija vodovoda 
 
Kako na istom mestu već postoji stanica za snabdevanje gorivom, kao i da je ista povezana na 
vodovodnu mrežu, obaveštavamo Vas o postojećem stanju. Takođe se iz zahteva uočava da 
postojeći prečnik priključka u potpunosti zadovoljava potrebe novog – planiranog objekta pa 

smatramo da nije potrebno vršiti promene priključka tj. njegovog prečnika. Kako sadržaj, raspored i 
dimenzije vodomernog šahta nisu u skladu sa svim pravilima, nalaže se komletna rekonstrukcija1. 

Radi promena na unutrašnjim instalacijama njihovim pozicijama u eksploataciji, dostavljamo 
određena pravila kojih se morate pridržavati pri izgradnji. 

Projektovanje usaglasiti sa sledećim uslovima: 

Ukoliko se hidraulički proračun utvrdi da prečnik postojećeg vodovodnog priključka ne zadovoljava 
potrebe ubudućeg objekta predvideti novi, a u tom slučaju neophodno je predvideti i sledeće: 

1) Priključak na gradsku vodovodnu mrežu potrebno je izvesti pod pravim uglom u odnosu na 
priključnu cev. Vodovodni šaht treba da bude udaljen max 2m od regulacione linije. Na mestu 
budućeg priključenja, predvideti obezbeđenje (ankerovanje) postojećeg cevovoda, zbog 
potencijalnog oštećenja; 

2) Neophodno je obezbediti cev gradske vodovodne mreže, krutom vezom (ankerovanjem), da 
ne bi došlo do oštećenja cevovoda (pod uticajem teškog saobraćaja) nakon završetka radova 
na izgradnji priključka; 

3) Nakon polaganja cevovoda predvideti zatrpavanje rova šljunkom i vraćanje kolovoza i 
trotoara u prvobitno stanje. 

1. Postojeći ulični vodovod je Ø160  od PE materijala. 

2. Radni pritisak u mreži kreće se oko 2-6 bar-a. Sugeriše se investitoru da obavezno izmeni 
priključnu cev koja je urađena od pocinkovane čelične cevi čiji je eksploatacioni vek već pri  
kraju. U slučaju visokog graničnog pritiska u unutrašnjoj instalaciji, predvideti ugradnju 

individualnog umanjivača pritiska.  

3. Priključak od ulične cevi do vodomernog skloništa projektovati isključivo u pravoj liniji, 
upravno na uličnu cev. Ne dozvoljava se nikakvi horizontalni ili vertikalni prelomi na delu 
priključka do vodomera. Dimenzije skloništa min. 120x120x120cm čiste zapremine. 

4. Priključak izvesti na sloju (min. 5cm) peska. Na delu priključka ispod saobraćajnice 
zatvaranje rova predvideti šljunkom. Ove radove izvesti u svemu prema uputstvu stručnog 
lica ove radne organizacije. 

5. Vodomer postaviti u vodomerno sklonište na max 2m od regulacione linije.  

6. Kod projektovanja vodovodnih priključaka (1’’, 5/4’’, 6/4’’, 2’’) postojećih standarda za 
ogrlice sa ventilom i odvojkom za priklučak od 1’’, 5/4’’, 6/4, 2’’. Za odvojke prečnika 

većeg od 2’’ projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu uz, obavezno ugrađivanje 
zatvarača. 

7. Ukoliko se u objektu nalazi više vrsta potrošača (lokali, skloništa, toplotna stanica i dr.) 
predvideti posebne glavne vodomere za svakog  potošača posebno a dimenzionisanje 

vodomera izvršiti na osnovu hidrauličkog proračuna. Ako je hidrantska mreža na istom 
priključku obavezna je instalacija kombinovanog vodomera. 

8. Izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim radovima, u cilju 
izvođenja priključka na vodovodnu mrežu. Montažne radove na izradi priključka, 
uključujući i postavljanje vodovodne armature, isključivo izvodi JKP «Rasina», a zemljane 
radove podnosilac zahteva tek posle podnošenja zahteva za priključak i davanja uputstva 

od službe teh. priprema i projektovanje. 

 

                                                 
1
 Vidi sliku 2 
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Površina parcele: 

1965 m2 

Bruto površina: 

83+32+103 m2 

Kategorija 
objekta:  

B (manje zahtevni 
objekti) + G 
(inženjerski objekti) 

Klasifikacija 
pojedinih delova 
objekta: 

39.32 % 

123001-Zgrada za 
trgovinu na veliko I 

malo do 400 m2 i P+1 
(deo složenog objekta, 

kategorija B- 
maloprodajni objekat) 

53.20 % 

127420-Ostale zgrade, 
drugde neklasifikovane 
(deo složenog objekta, 

kategorija B- 
nadstrešnica) 

7.48 % 

127420-Ostale zgrade, 
drugde neklasifikovane 
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za projektovanje instalacija kanalizacije 
 
Sobzirom da objekat kanalizacije i priključak BS već postoji, nebi trebalo da postoje prepreke za 

normalno korišćenje. Ipak, ako se budu vršile izvesne dislokacije, adaptacije ili sanacije u nastavku 

Vam dostavljamo izvesne smernice kojih se treba pridržavati kao principa izgradnje ovih 
infrastrukturnih objekata. 

 

KANALIZACIJA 

Razmatrajući preliminarne urbanističke celine kao parametre koji utiču na planiranje kanalizacione 

mreže, stručna služba JKP «Rasina» je zaključila da je za optimalno funkcionisanje kanalizacije 
potrebno usvojiti separacioni sistem i na taj način odvojiti kišni kolektor od kanalisanja sanitarnih 
otpadnih voda.  

Pri projektovanju kanalizacije voditi računa o postojećem kraku i da novoizgrađena kanalizaciona 
mreža mora da zadovolji potrebne planirane kapacitete do kraja projektnog perioda bez 
rekonstrukcije mreže. Najmanji prečnici koji trebaju biti korišćeni od kontrolne šahte do priključka 
na uličnu kanalizaciju su DN=160mm za objekte a za ulićnu mrežu DN=250mm. Serija cevi S-16 

(SDR 34) sa čvrstoćom prstena SN 8 KN/m2 

Minimalna dubina ukopa 80cm, maksimalna brzina proticanja 4m/s proračunat i dobijen na osnovu 
nagiba cevi a razmak između šahtova nesme biti veći od 30m 

Sobzirom na poziciju i reljef grada režim slivanja mora biti u celosti gravitacioni. 

Projektom obezbediti nemogućnost prodora atmosferskih voda u kolektor fekalnih voda. 

Posebnim poglavljem definisati kvalitet industrijskih voda koje mogu biti prihvaćene u fekalnom 
kolektoru 

Projekat mora sublimirati kriterijume direktive EU br. 91-271- FEC za osetljiva područja. Od 
projekta se očekuje da razreši kvalitetno odlaganje mulja iz procesa prečišćavanja. 

 Treba dobro analizirati varijante rešenja jer je projektovanje deo u kome može da dođe do 
najveće uštede pri realizaciji kanalizacionog sistema, a dobrim planiranjem pre izgradnje mogu da 
se otklone mogući problemi u funkcionisanju kanalizacione mreže. 

(1) Horizontalna kanalizaciona mreža i kanalizacija izvan objekta sakuplja i odvodi sanitarne 

otpadne vode, koje dotiču kanalizacijom iz objekata, te ih odvodi do priključka u šahtu javne 
kanalizacije.  

(2) Horizontalna kanalizaciona mreža i kanalizacija izvan objekta (u daljnjem tekstu: sabirna 
kanalizacija) treba biti tako duboko položena da se može ceo objekat i pripadajuća parcela 
gravitacijski odvoditi u javnu kanalizaciju, te da se spriječi povrat otpadnih voda iz javne kanalske 
mreže. Najniža izlivna mesta moraju biti izvedena najmanje 25cm iznad predviđene kote usporene 
vode.  

(3) Sabirna kanalizacija mora biti predviđena i izvedena ispod granice smrzavanja tla i to izvan 
građevine, (teme kanala mora biti položeno najmanje 80cm u tlu, a u podrumu 20cm). Pliće 
položene odvodne cijevi, izložene opasnosti od smrzavanja treba toplotno izolovati. Ako se predviđa 
teže opterećenje terena gdje je položena kanalizacija, potrebno ju je pravilno zaštititi od mogućih 
oštećenja. Sabirnu kanalizaciju potrebno je udaljiti od spoljašnjeg zida građevine najmanje 100cm, 
a prolaz kroz temelje i zidove mora biti vertikalan, te cevi pri prodoru kroz zid ne smeju biti uzidane, 
već odgovarajuće zaštićene. Maksimalna dubina ukopavanja kolektora kanalizacione mreže je 6m 

(izuzetno 7m). Minimalna dubina treba da bude takva da cevovod, pored već navedenog bude 
bezbedan u odnosu na temena opterećenja. 

(4) Sabirna kanalizacija mora se po pravilu polagati dublje od vodovodnih instalacija, a ukoliko iz 
tehnički opravdanih razloga to nije moguće izvesti potrebno je predvidjeti adekvatne mjere zaštite 
vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. 

(5) Profil glavnog kanala sabirne kanalizacije ne može biti manji od 160mm. Dimenzionisanje 
sabirne kanalizacije za presjeke  od  200 mm., treba provesti na način da se postigne što veća 

ispunjenost kanala do 1,0 D, a priključka do 0,8 D, uz upotrebu koeficijenta hrapavosti kb= 1,5, 

izuzetno za kanale vrlo glatkog zida (cievi od plastičnih masa), vođene u dugim pravcima s manje 
od dva bočna priključka spoja cijevi. 

(6) Spajanje kanala manjeg poprečnog preseka u kanale većeg poprečnog preseka treba predvideti i 
izvesti redukcijskim fazonskim komadima ili kontrolnim šahtom.  

(7) Promena smera kanalizacije mora se izvesti kolenom ili kontrolnim šahtom. Spajanje sporednih 

kanala na sabirnu kanalizaciju izvodi se ograncima s uglom 45º - 60º u smeru odvoda ili u 
kontrolnim oknima. Promena smera iznad 60º treba se izvesti samo kontrolnim šahtom. 
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(8) Kontrolni šaht se predviđa i izvodi na pristupačnim mjestima, gdje postoji opasnost od 
začepljenja, kao na većoj promjeni smjera kanala, na mjestu priključka sporednih kanala, kod 

kanalskih stepenica (kaskada), kao i kod dužih ravnih kanala i to u građevini na svakih 15m, a izvan 
građevine na udaljenosti od najviše 30m. Unutar šahta postaviti nepovratni ventil (žablji poklopac). 

Kontrolni šaht  se mora postavljati i na : 

- mestima spoja dva kolektora 
- ako se menja pravac kolektora koji sprovodi fekalnu otpadnu vodu na pravcima na rastojanju 

najviše 160 D(mm) 

- pri promeni prečnika kolektora. 
 
U pravcu toka ne sme se ni kod jedne vrste korektora sa prikupljanje i odvođenje otpadnih voda 
vršiti prelaz sa većeg na manji prečnik kolektora. 

Granično reviziono okno izvesti 1,5m unutar regulacione linije i u istom izvršiti kaskadiranje. 
Priključke iz revizionog okna do kanalizacione mreže izvesti sa padom od 2 – 6 % upravno na ulični 
kanal isključivo u pravoj liniji bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Glavne odvodnike iz objekta 

gde god je to moguće, po pravoj liniji odvesti iz objekta ka uličnoj kanalizaciji. 

Veličina svetlog otvora kontrolnog okna zavisi od dubine polaganja kanalizacione cevi, te kod dubine 
manje od 80cm iznosi najmanje 50/50cm, a kod dubine 80-120cm iznosi 60/60cm ili  60cm. Kod 

većih dubina svijetli dio otvora kontrolnog okna može biti 60/60cm, a u donjem dijelu u visini od 
najmanje 120cm treba ga proširiti na 60/100cm ili  80cm, te je potrebno ugraditi penjalice u 

razmaku od 30cm u svrhu omogućavanja silaska u kontrolno okno. Penjalice se ugrađuju na zid, 
bočno od glavnog toka vode po mogućnosti na zid gdje nema priključenja kanala. 

(9) Kontrolna okna se predviđaju i izvode od betona, te ih je potrebno na unutaršnjoj strani zagladiti 
sa cementnim malterom razmere 1:2, a na dnu predviđene i izvedene kinete u smjeru odvodnje ili 
za to predviđenim fazonskim komadom. Okno mora biti dobro zatvoreno poklopcem od livenog 

gvožđa najmanje 50/50 cm., predviđene čvrstoće koja zavisi od namene površine na kojoj je 
smješteno. Ako je kontrolno okno smješteno unutar prostora koja služi za boravak ljudi ili za 
skladištenje namirnica i slično, te ukoliko navedeni prostor nema prirodnu ventilaciju, ono mora 
imati za to predviđeni poklopac koji onemogućava prodor plinova iz kanalizacije. Pri projektovanju i 
izvođenjui interne kanalizacije primjenjuju se i montažna (betonska) kontrolna okna, kao i kontrolna 
okna iz PVC i PE-HD materijala. Navedena kontrolna okna, njihove karakteristike i veličina zavise od 
predviđenim uslovima prema prije navedenim dubinama polaganja interne kanalizacije, te o nameni 

površine na kojoj se ugrađuju. Primjena i ugradnja takvih okana mora biti određena uslovima i 
tehničkim uslovima pojedinog njegova proizvođača, kao i pre navedenih propisa i uslova 

vodonepropusnosti i čvrstoće. 

(10) Pri projektovanju i izvođenju sabirne kanalizacije mora se voditi računa o dopuštenim 
padovima polaganja. Potrebno je predvideti i izvoditi za pojedine poprečne preseke interne 
kanalizacije niže navedene normalne padove zbog njezinog samoispiranja, te izbegavanja oštećenja 
interne kanalizacije kod većih padova. Minimalni pad sme se primijeniti samo u slučaju kad za to 

postoji tehnički stručno opravdana obrazloženja. Padovi za profile veće od 315mm određeni su 
prema uputstvima za projektovanje i izvođenje javne kanalizacije. 

Pad kanalizacije mora iznositi: 

PREČNIK CEVI 

 (mm) 
NORMALNI PAD MINIMALNI PAD 

MAKSIMALNI 
PAD 

50 3,5% 2,5% 15,0% 

75 2,5% 1,5% 15,0% 

110 2,0% 1,2% 15,0% 

125 1,5% 1,0% 15,0% 

160 1,0% 0,8% 15,0% 

200 0,8% 0,6% 15,0% 

 

(11) Kada je visinska razlika između kote interne kanalizacije i kote javne kanalizacije tako velika da 
se ne može svladati dopuštenim maksimalnim padom, potrebno je izvesti kanalsku stepenicu. Ona 
se predviđa i izvodi u kontrolnom oknu slobodnim padom, ili cijevima koje imaju kontrolne otvore u 
gornjem kolenu i u donjem ravnom komadu. U prvom slučaju kontrolno okno ima na dnu kinetu, a u 
drugom slučaju kontrolno okno treba radi mogućnosti nadzora i silaska u njega povećati za debljinu 
cijevi. U kontrolnom oknu stepenica izvedena slobodnim padom ne sme biti veća od 1,0m. 

(12) Voda iz dvorišta, kao i voda s krovova ili iz potpornih zidova neposredno uz pločnik nesme se 

uvoditi u kanalizaciju. Kod odvođenja atmosferskih voda s puta i građevina, gdje postoji opasnost od 
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naplavljivanja taloga u kanalizaciju, potrebno je ugraditi na udaljenosti 15-30m peskovov sa 
metalnom rešetkom kao i taložnik za prikupljanje mulja i taloga. 

(13) Odvodnja otpadne vode u internu kanalizaciju iz prostorija, u kojima se radi s naftom i njenim 
derivatima ili drugim lako zapaljivim tečnostima dozvoljeno je samo separatorima navedenih 
tečnosti koji su projektovani za svaki slučaj posebno, tj. U zavisnosti od derivata o kojem se radi i 
njegovoj količini. Odvodi iz klanica, mesara, kuhinja restorana moraju imati ugrađene što bliže izlivu 

separatore masti i krvi, te rešetke za prihvaćanje dlaka i drugih čvrstih otpadaka. 

(14) Odvodjenje svih zagađenih ili moguće zagađenih otpadnih voda iz objekta, treba provesti preko 

adekvatnog uređaja za predtretman otpadnih voda prije priključka na javnu kanalizaciju. 
Odvodjenje voda pravnih lica koje sadrže i tehnološke otpadne vode mora biti izvedena preko 
kontrolnog i mernog šahta.  

(15) Trasa cevovoda treba biti takva da neugrožava postojeće i planirane objekte, kao i planirane 
namene koršćenja zemljišta te da se poštuju propisi koji se odnose na druge infrastrukturne sisteme 
i objekte. Kolektore za sakupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda trasirati duž osnovnih 
saobraćajnica, a vodovod na suprotnoj strani u odnosu na kolektore atmosferskih voda. 

(16) Kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o 
tehničkim i sanitarnim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju. 

           Zbog eventualnih prostorija koje se nalaze na većoj dubini od gradskog kolektora obavezno 
ugraditi nepovratne ventile jer JKP neće prihvatiti nikakva potraživanja za štetu nastalu od izlivanja 

sadržaja kanalizacije. 

 Kvalitet vode koji se ispušta u recipient mora da odgovara Pravilniku i ne sme da bude 
kvaliteta nižeg nego u recipientu. 

 Pri upuštanju industrijskih otpadnih voda u sistem gradske kanalizacije, u koliko je 
potrebno, pred tretmanom dovesti kvalitet industrijskih otpadnih voda na nivo kvaliteta otpadnih 
voda iz domaćinstva. 

 Priključenje garaža, servisa motornih vozila i drugih objekata koji produkuju otpadnu vodu 
sa sadržajem ulja, masti, naftnih derivata vršiti preko taložnika i separatora ulja i masti. 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

           Kako u blizini BS nema atmosferske kanalizacije, upućujemo investitora da u skladu sa PGR i 
drugim dokumentima ispita mogućnost odvodnjavanja atmosferskih voda u KP 1215 – jaz ili Uz 
saglasnost vlasnika KP 1225 1224 sve KO Brus ih sprovede u reku Rasinu. 

 

  Napomena: 

 

- Prilikom izrade projekta za izgradnju navedenog objekta na neophodno 

je strogo se pridržavati navedenih uslova. Potrebno je da projekat 
sadrži adekvatne grafičke detalje i opise u vezi svega navedenog. 

- Tehnički uslovi se izdaju radi dobijanja lokacijskih uslova i izrade 
tehničke dokumentacije za izgradnju navedenog objekta. 

- Protiv ovog rešenja može se uložiti žalba Nadzornom odboru JKP 
„Rasina“ u roku 15 od dana prijema istog. 

-  Rok važnosti izdatog rešenja je jedna godina.  
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Situacija: 

 

Slika 1 

TELESKOPSKA GARNITURA ZA
KUĆNI VODOVODNI PRIKLJUČAK

OGRLICA SA PLOČASTIM VENTILOM

LUK

P.SPOJKAVODOMER

DUPL. NIP.
REDUCIR

VENTILVENTIL

P.SPOJKA

PE CEV

VODOMERNI ŠAHT

ULIČNI CEVOVOD   

Slika 2 

 

  

Slika 3            
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ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС 

Одсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине 

 

На основу вашег захтева достављеног кроз Систем обједињене процедуре електронским путем број  ROP-

BRU-20368-LOC-1/2022 од 18.07.2022. године, базираном на захтеву подносиоца Друштвa за 

истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање 

и производњу природног гаса НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, ул. Народног 

фронта бр. 12, Нови Сад за издавање услова за за изградњу комплекса станице за снабдевање горивом 

„БРУС “ на кат. парц. бр. 1201 КО Брус у Брусу, а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гл. 

РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (''Сл. гл. РС'' бр. 68/19), Уредбом о локацијским условима  (“Сл. гл. РС” бр. 115/20) и Законом о 

путевима („Сл. гл. РС“ бр. 41/18. и 95/18-др.закон), имаоц јавних овлашћења ЈП ”Путеви Србије” на основу 

достављене  документације из прилога кроз систем за електронско подношење пријава, као и друге 

расположиве документације, констатује следеће: 

 

Предмет захтева – станица за снабдевање горивом, на катастарској парцели број 1201 К.О. Брус, 
категорије: Б и Г. класификација наведених у главној свесци 

Катастарска општина:   КО Брус 

Обухваћене катастарске парцеле: 1201 

Плански основ:  План генералне регулације Бруса („Службени лист општине Брус„ бр. 18/2016 и 

6/2019); 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) 

Државни пут IIА реда број 208, ИД деонице 20805о4 од поч. чв. бр. 20803.2 до зав. чв. бр. 3803 Разбојна. 

Достављена  документација кроз систем електронским путем: 

 Идејно решење бр. ТД-ГС- 982211 од јуна 2022. год. израђено од стране НИС а.д. Нови Сад, 

Народног фронта 12,21000 Нови Сад Блок Промет, Департман за развој бизниса Сектор за 

пројектовање капиталне изградње 

 Остала документација достављена-приложена кроз систем обједињене процедуре. 

 

На основу увида у приложену документацију и документацију којом располаже ЈП „Путеви Србије“, 

предмет је израда услова за пројектовање комплекса станице за снабдевање горивом ССГ „БРУС “ на 

кат. парц. бр. 1201 КО Брус у Брусу 

 

Планирани су прикључци на водоводну, канализациону, телекомуникациону и елекромрежу. 

 

Локација предметнe станице за снабдевање горивом одређена je ПГР-ом за насељено место Брус 

(„Службени лист општине Брус„ бр. 18/2016 и 6/2019), 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) за 

који је Сектор за стратегију, пројектовање и развој, ЈП “Путеви Србије” издао услове број 953-3071/22-1 

од 24.02.2022. године и мишљење број 953-3071/22-3 од 13.05.2022. године. 

У складу са чланом 9. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) којим је дефинисано 

да услове које достављају имаоци јавних овлашћења не могу бити у супротности са условима из планског 

документа на основу кога се издајају локацијски услови, нити се њима могу мењати урбанистички 

параметри, издају се ови услови за пројектовање. 

Приликом израде техничке документације потребно је испунити  следеће  услове: 

 Решење  ускладити са решењем и стеченим обавезама према важећој планској документацији и 

планској документацији чија израда је у току, важећој пројектној  документацији за коју су издати 
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услови ЈП „Путеви Србије“, као и са саобраћајно-техничким и пројектним условима издатим од стране 

ЈП „Путеви Србије“ на предметном подручју.  

 Аналитичке елементе регулационе и грађевинске линије преузети из важећег Плана Генералне 

регулације Брус и потврђеног Урбанистичког пројекта. 

 Нивелацио решење ускладити са важећим планским решењем и ситуацијом на терену.  

 ССГ функционише у једносмерном режиму саобраћаја са улазом и излазом на државни пут II А реда 

број 208. Планирана је реконструкција саобраћајних прикључака, док се режим саобраћаја кроз ССГ 

задржава као једносмеран. 

 Пројектно решење прикључка ускладити са Правилником о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута, као и са законском и 

другом регулативом за ту врсту објекта у погледу ситуационо-нивелационог решења, попречних и 

подужног профила, као и безбедности извођења радова кроз техничку документацију. 

 Ширину коловоза и радијусе у зони планираног прикључка, предвидети у складу са кривом трагова 

меродавног возила, предвиђеним профилима и елементима из плана. 

 Коловозну конструкцију у зони прикључка, предвидети са очекиваним саобраћајним оптерећењем, 

рангом пута и ускладити са Идејним решењем. 

 Саставни део техничке документације мора бити и пројекат хоризонталне и вертикалне сигнализације 

и опреме за ширу зону планираног прикључка државног пута. У пројекту се мора обезбедити 

безбедност свих учесника у саобраћају у зони прикључка.  

 Ниво услуге на државном путу II А реда број 208не сме бити ниједним пројектним и/или 

саобраћајним решењем умањен или отежан пројектом планираног објекта. Пројектовање 

елемената самог објекта и његових пратећих садржаја у оквиру планираног решења, не смеју ни у 

ком смислу угрожавати безбедно одвијање саобраћаја на држабном путу, односно самих 

елемената државног пута и будућих одржавања истих. 

 Прихватање и одводњавање површинских вода планираног објекта ускладити са одводњавањем 

предметног државног пута и дати Идејним решењем . 

 Потребно је предвидети прописане дужине прегледности на свим карактеристичним деловима зоне 

прикључења, а у складу са Законом о путевима. 

 Према члану 37. Закона о путевима, евентуалне ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да 

не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја.  

 Садржај техничке документације мора бити урађен према важећој законској регулативи. 

 Утврдити дефинитивне и тачне локације постојећих инсталација у зони планираног прикључка, 

заштиту истих, као и планиране трасе нових инсталација са дефинисаним стационажама у односу на 

планирани прикључак, а у складу са датим Идејним решењем. 

 Пројектно решење не сме угрозити постојеће инсталације у путном профилу државног пута. 

Услови за паралелно вођење инсталација:  

 Инсталације у зони  планираног прикључка пројектовати на прописаној удаљености (минимум 3,00м) 

од крајње тачке попречног профила пута – ножице насипа трупа државног пута, или спољне ивице 

канала за одводњавање. 

 Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама насипа државног пута, кроз јаркове и 

кроз локације које могу иницирати отварање клизишта, које може угрозити косине насипа државног 

пута, а посебно оне које могу директно или индиректно угрозити елементе путног профила државног 

пута. 

Услови за укрштање инсталација у зони државног пута:  

 да се укрштање са државним путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа 

државног пута , управно на државни пут у прописаној заштитној цеви. 

 заштитна цев за сваку инсталацију ( вод ) мора бити постављена на целој дужини између крајњих 

тачака попречног профила државног пута, увећана за по 3,00м са сваке стране. 

 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50м и више у зависности од конфигурације терена.  

  минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала државног пута за 

одводњавање (планираног или постојећег), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 

1,00-1,20м. 

    укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја већ постојећих инсталација на мин. 10,00м. 
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 При изради техничке документације у делу инсталација у зони планираног прикључка на државном 

путу IБ реда 33 , неопходно је испратити све претходно утврђене стационаже дате идејним решењем :  

на почетку и крају паралелног вођења,  

на месту лома инсталација, 

на месту подбушивања трупа коловоза, 

на месту уласка и изласка инсталација из кат. парцела које припадају државном путу. 

 

 На местима почетка и краја паралелног вођења, на месту лома инсталација у зони планираног 

прикључка , на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела, које припадају путу и на 

месту подбушивања трупа пута, у техничкој документацији морају бити уцртани попречни профили са 

апсолутним котама, назначеним стационажама пута, димензијама и положајем заштитних цеви и 

инсталација. 

 Техничка документација  у складу са важећом законском регулативом мора бити потписана и оверена 

од стране одговорног пројектанта са приложеном лиценцом. 

 Техничка документација мора поседовати решење о фирми и решење о одређивању одговорног 

пројектанта и лиценце. 

 Техничка документација мора бити усклађена са предметним условима, Законом о планирању и 

изградњи, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гл. РС“, бр.41/09, 

53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18. и 23/19), Правилником о 

условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 

јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011) и осталим важећим законима, прописима, правилницима  и 

стандардима који важе за ову врсту посла. 

 

Извршни директор 

Сектора за стратегију, пројектовање и развој 

Миодраг Поледица, маст. инж. саобр. 
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Јавно водопривредно предузеће  

“Србијаводе” Београд 

Водопривредни центар “Морава” Ниш 

РЈ “Западна Морава” Чачак 

број:  7252/1 

Дана: 25.07. 2022.год. 

    Н И Ш 

 
ЂБ(300-7252/18.07.2022.год.) 

 

 

На основу чл.115., 117. и 118. Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 и 95/2018 – др.закон), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), 

Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник 

РС'', број 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 

овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима 

остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. године), решавајући по 

захтеву Општинске управе, Одсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и 

заштиту животне средине Општине Брус бр.ROP-BRU-20368-LOC-1/2022 од 18.07.202. год., у 

име инвеститора „НИС“ А.Д. из Новог Сада, ул.Народног фронта бр.12 (матични број: 

20084693), ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ Морава'' Ниш, издаје: 

 

 

ВОДНЕ УСЛОВЕ 

 

Одређују се технички и други захтеви, у поступку припреме и израде техничке документације за 

издавање локацијских услова за изградњу објекта станице за снадбевање горивом са пратећим 

садржајем на кaт.пaр.бр. 1201 КО Брус, општина Брус.  

 

Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката (осим за 

реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких 

пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, за израду планских 

докумената, извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму и они су 

евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бројем 265 од 

25.07.2022. године. 

 

За израду техничке документације потребно је усвојити техничко-технолошка решења уз 

испуњење следећих услова: 

 

1. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и 

усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

1.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и 

нормативима за ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави 

израдом техничке документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за 

пројектанте; 

1.2. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе на предментним 

катастарским парцелама у зони изградње; 

1.3. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским 

прописима;  

1.4. Водоснабдевање пројектовати са јавне градске водоводне мреже, уз обавезу 

постављања уређајa за мерење количине захваћене воде, предузимања мера за 

обезбеђење здравствене исправности воде за пиће према Правилнику о хигијенској 
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исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ'' бр.42/98 и 44/99), обезбеђење техничке 

исправности уређаја на водоводној мрежи;  

1.5. Уколико се за водоснабдевање објекта бензинске станице користи сопствени бунар, 

коришћење подземних вода за водоснабдевање се врши према члановима 68, 69. и 70. 

Закона о водама и то је посебно коришћење вода за које се право стиче водном 

дозволом. Министарство може привремено ограничити право на посебно коришћење 

вода: 

1.) ако је услед природних појава доведено у питање обезбеђивање количина воде 

или угрожен њен квалитет, природна равнотежа акватичних и приобалних 

екосистема или смањена безбедност од штетног дејства воде; 

2.) у случају већег оштећења водних објеката, због чега је потребна њихова 

реконструкција; 

3.) ако се вода не користи рационално и економично, у складу са уговором о 

концесији, односно са водном дозволом; 

4.) ако коришћење воде има за последицу њено загађење и угрожавање водних и 

приобалних екосистема; 

5.) у другим случајевима, који за последицу имају недостатак воде или смањену 

безбедност од штетног дејства воде;  

Експлоатацију подземних вода вршити искључиво наменски за одобрену сврху;  

1.6. У пројектној документацији приказати потребе за водом (за санитарне и технолошке 

потребе) за објекат;  

1.7. Предвидети сепарациони систем канализације за фекалне отпадне воде, технолошке 

отпадне воде из објекта бензинске станице, условно чисте и атмосферске воде са 

манипулативних површина (приступна саобраћајница, паркинг простор...). Отпадне 

воде (уколико постоје техничке могућности) прикључити на јавну канализацију или 

увести у непропусну септичку јаму или уређај за пречишћавање са испустом у 

рецепијент. Уколико се санитарне отпадне воде из објекта испуштају у 

водонепропусну септичку јаму, исту је неопходно периодично празнити помоћу ауто 

цистерни на основу уговора са овлашћеним Јавним комуналним предузећем или 

другим правним лицем које ће садржај из септичке јаме одвозити на постројење за 

пречишћавање комуналних отпадних вода. У случају да се испуштање санитарних 

отпадних вода врши у септичку јаму са преливом, потребно је обезбедити 

пречишћавање отпадних вода до прописаних граничних вредности емисије 

загађујућих материја;  

1.8. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водотокове и земљиште;  

1.9. Условно чисте атмосферске воде усмерити на зелене површине, путни канал према 

условима надлежног ЈП „Путеви Србије“. Димензионисање цевовода за евакуацију 

„чистих“ атмосферских вода са сливних површина извршити на основу 

карактеристичних вредности интензитета падавина;  

1.10. Атмосферске воде се не смеју мешати са фекалним водама;  

1.11. Да се све потенцијално зауљене атмосферске воде које доспеју на паркинг простор и 

саобраћајнице, канализационим цевима и бетонским ревизиони шахтовима одведу до 

сепаратора уља одакле ће се одводи директно у шахт за узорковање, у прикључни 

шахт односно реципијент; 

1.12. Пројектном документацијом предвидети, иза сепаратора уља и масти, 

постављање уређаја за мерење протока који ће континуирано мерити количину 

пречишћење, испуштене отпадне воде у складу са чл. 99 Закона о водама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 101/2016);  

1.13. При испуштању отпадних вода у реципијент придржавати се: 

-Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016). 

-Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета    

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'', бр. 

33/2016),  
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- Правилник – Општинска Одлука о санитарно техничким условима за испуштање 

отпадних вода у јавну фекалну канализацију; 

1.14. Третман отпадног муља из сепаратора масти и уља вршити према условима 

Закона за заштиту животне средине. Предузети мере за уређење манипулативног 

простора које ће обезбедити заштиту површинских и подземних вода од евентуалног 

загађења. За подземне резервоаре и опрему морају се обезбедити потребни атести; 

1.15. Простор за одлагање и третман отпадног муља из уређаја за пречишћавање, 

одредити према условима Закона за заштиту животне средине; 

1.16. Да се и циљу заштите подземних вода обезбеде редовна испитивања и контрола 

непропусности, баждарења и чишћење резервоара ради утврђивања евентуалног 

процуривања горива из резервоара.;  

1.17. Уколико квалитет отпадна воде на испусту у јавну градску фекалну канализацију 

превазилази граничне вредности емисије пројектовати предтретман отпадних вода. 

За уређаје за предтретман отпадних вода предвидети такво техничко – технолошко 

решење које ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава 

услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене отпадне воде 

не нарушава стандарде квалитета животне средине. Забрањено је испуштање 

непречишћених отпадних вода у јавни фекални колектор, у јавну атмосферску 

канализацију, у путне канале и зелене површине. Квалитет вода на испусту мора да 

задовољи прописане услове надлежног ЈКП.; 

1.18. Пројектном документацијом треба дати Упутство о мерама и поступцима које 

треба предузети у екцесним и хаваријским ситуацијама, у коме ће се дефинисати: 

обавезе запослених радника у случају изливања горива и уља или процуривања, око 

контроле санитарних уређаја, контроле стања таложника, сепаратора масти и уља као 

и вођење евиденције чишћења и дневника рада за уређај за пречишћавање; 

1.19. За екцесне случајеве предвидети посебне мере интервенције (контејнер са 

струготином или неким одговарајућим материјалом, и остале мере у складу са 

законским прописима који се односе на реаговање у случају хаваријских ситуација); 

1.20. По потреби, а у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ 

бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 и др.закони), обезбедити потребне количине 

воде (хидрантска мрежа) за противпожарну заштиту објекта на наведеној локацији; 

1.21. У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног 

руковања или хаварије – процуривања или изливања на сепаратору, уливу у 

канализациону мрежу, уређају за пречишћавање фекалних вода,  инвеститор је дужан 

да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку; 

1.22. У пројектној документацији у графичким прилозима потребно је уцртати 

инсталације фекалних, отпадних и атмосферских вода, локацију прикључења 

фекалних отпадних вода, локацију места на коме се одлаже вински муљ, прикључно 

место у реципијент – (фекалних и атмосферских вода) са графичким прилозима 

(ситуациони план, попречни и подужни профили), приказати положај одводног 

фекалног колектора, прикључно место фекалног колектора, извор за водоснабдевање 

(место прикључка на јавни водовод), прикључне цевоводе за  водоснабдевање, 

положај водомерног шахта, попречне и подужне пресеке као и остале детаље из којих 

се може сагледати начин водоснабдевања објекта и начин одвођења отпадних вода из 

објекта;  

1.23. Обезбедити да мерна места отпадних вода, таложници и сепаратори буду лако 

приступни; 

1.24. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу 

спречавања загађења површинских и подземних вода 

 

2. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање терена 

услед извођења радова и експлоатације објекта; 

3. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом за 

грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања 

усклађености техничке документације са издатим водним условима; 
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4. По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се 

обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска управа, Одсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту 

животне средине Општине Брус у име инвеститора „НИС“ А.Д. из Новог Сада, ул.Народног 

фронта бр.12 (матични број: 20084693), поднела је захтев бр. ROP-BRU-20368-LOC-1/2022 од 

18.07.202. год., за издавање водних услова за израду техничке документације за изградњу објекта 

станице за снадбевање горивом са пратећим садржајем на кaт.пaр.бр. 1201 КО Брус, општина 

Брус.  

Објекат је  „Г“ и „Б“  категорије, класификационе ознаке 125 212, 123 001, 127 420 и 222 330. 

 

Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација у електронском 

облику: 

 ИДР – Главна Свеска 0 - „ССГ „Брус“, ул. Краља Петра Првог бб, Брус, КП 1201,  КО 

Брус“, бр.тех.док. ТД-ГС-982211, јун 2022.год., пројектанта „НИС ад“ Нови Сад;  

 ИДР – Свеска 1 – Пројекат архитектуре - „ССГ „Брус“, ул. Краља Петра Првог бб, 

Брус, КП 1201,  КО Брус“, бр.тех.док. ТД-ГС-982211, јун 2022.год., пројектанта 

„НИС ад“ Нови Сад;  

 Прилог 10 – Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, 

односно објекте за које се прибављају водни услови;  

 Прилог 11 – Садржај идејног решења за објекте са запаљивим и горивим течностима, 

запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза 

издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује 

заштита од пожара и експлозија;  

 Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Брус“ на кп. Бр. 

1201 КО Брус;  

 Решење о употребној дозволи бр. 351-128/2011-IV-06 од 17.11.2011.год., Општинска 

управе општине Брус;  

 Копија катастарског плана водова бр. 956-306-15803/2022 од 14.07.2022.год., РГЗ 

СКН Одељење за катастар водова Краљево;  

 Копија плана бр. 952-2-043/2022-37 од 14.07.2022.год. РГЗ СКН Брус;  

 Графичка документација – dwg, pdf – формат; 
 

 

На основу преузете и расположиве техничке документације утврђено је следеће: 

Локација пројектоване станице за снабдевање горивом налази се на кат. пар. бр. 1201 К.О. Брус, 

општина Брус и обухваћена је Планом генералне регулације Бруса ( „Сл.лист општине Брус“, 

бр.18/2016 и 6/2019) и Урбанистичким пројектом 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).  

Према приложеном идејном решењу планира се рушење постојеће бензинске станице и изградња 

новог објекта за снабдевање горивом са пратећим садржајем, укупне површине 120,29 м2.  

На локацији је предвиђено:  

- Изградња продајног објекта према (габаритних димензија 4,90 м х 9,65 м, укупне бруто 

површине 47,29 м²);  

- Изградња надстрешнице габаритних димензија 8,00 м x 8,00 м изнад аутомата за 

истакање горива на једном саобраћајном острву;  

- Монтажа помоћног објекта (габаритних димензија 3,00 м х 3,00 м х 2,60 м);  

- Уградња једног подземног четворокоморног резервоара за течна горива капацитета 60 

(30+10+10+10) м3;  
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- Измештање постојећег резервоара за ТНГ капацитета 30 м3; 

- Простори за истакање – претакање горива-шахте, компресор за ваздух;   

- Уградња сепаратора за одводњавање зауљених вода; 

- Остали радови (израда спољашњих машинских инсталација, зрада 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, саобраћајно решење са 

израдом новог коловозног застора, острва саобраћајнице, саобраћајну сигнализацију, 

паркинг простор, место за контејнер за смеће, рекламна обележја – тотем).  

 

Потребе за санитарном водом решиће се прикључком на градску водоводну мрежу.  

Отпадне воде уводе се у градску канализациону мрежу.   

Атмосферске воде одводиће се у градску мрежу атмосаферске канализације, или реку Расину.  

 

Локација пројектоване станице налази се у левом приобаљу на око 50 метара од обале реке 

Расине.   

 

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 29) подземно 

и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоретне сустанце, 

капацитета мањег од 500 t. 

 

Сагласно чл. 6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона 

о Влади (''Сл. гласник РС'', бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 65/08), река Расина се убраја у 

водотоке I реда и обухваћена је Оперативним планом за одбрану од поплава које спроводи ЈВП 

„Србијаводе“.   

 

Сходно условима из диспозитива Водних услова: бр. 1.1.-1.24., техничка документација треба да 

буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу, у складу са одредбама Закона о водама (''Сл. 

гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Стратегијом 

управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (''Сл. гласник РС'', број 

3/2017), смерницама из Водопривредне основе Републике Србије - Уредба (''Сл. гласник РС'', 

број 11/2002) и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), уз обавезне прилоге: 

- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним 

важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната, 

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ...). 

 

Услов број 2. дат је у складу са чл. 118. Закона о водама водама (''Сл. гласник РС'', број 

30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон). 

Услов број 3. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 

93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон). 

 На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', 

број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова. 

 

 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева 

-Водна књига 

-Архива 

 

         Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш  

 

    

            Драгана Симић дипл. правник  
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На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', број 

86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова. 

 

Подаци од значаја за Водну књигу: 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1. Инвеститор 

- Назив: Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и 

нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса нафта индустрија 

Србије АД Нови Сад 

- Матични број: 20084693, 

- Седиште: ул. Народног фронта бр.12, 

- Град/Општина: Нови Сад, 

- Насеље: Нови Сад. 

 

1.2. Издато решење: 

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Морава Ниш, 

 

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

- Тип објекта: 29), 

-  Назив објекта: објекат станице за снабдевање горивом са пратећим садржајем на 

кат.пар.бр. 1201 КО Брус, општина Брус 

 

2.1. Административни положај: 

- Град/Општина: Брус; 

- Насеље: Брус. 

 

2.2.  Хидрографски положај: 

- Слив: водно подручје Морава, подслив Западна Морава,  

- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): река Расина, 

- Ток уз објекат (јавна канализација, канал, поток, водоток): река Расина 

- Област водопривредне делатности: заштита вода, 

- Основни карактеристични податак: објекат санице за снабдевање горивом са пратећим 

садржајем на кат.пар.бр. 1201 КО Брус, општина Брус, укупне површине 120,29 м2 

 

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

 

3.1. Обрађивач: Ђурђа Богићевић, маст.инж.геол. 

3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о 

укидању, решења о поништењу): / 

Напомена: / 

 



 

 

Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26 
11000 Београд 

Број: 130-00-UTD-003-1046/2022- 
 
Датум: 01.09.2022. године 

  
Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-23030-LOC-1/2022 
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-6/2022 

 
Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за реконструкцију  саобраћајног 

прикључка на државни пут IIA реда бр 208, на катастарским парцелама број 
1246/1 и 1201, КО Брус, на стационажама km 43+232.20 (улаз на станицу) и km 
43+304.46 (излаз са станице), а за потребе прикључења станице за 
снабдевање горивом „Брус“ на катастарској парцели број 1201, КО Брус 

 
На основу вашег захтева од 27.07.2022. године, који је код нас заведен дана 09.08.2022. 

године и достављене документације (идејно решење, геодетски снимак постојећег стања на 
катастарској подлози, изводи из катастра водова и копије планова за катастарске парцеле у 
дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:  

 
1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметних објеката 

нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. У складу са претходно 
наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе израде 
локацијских услова за реконструкцију  саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда бр 
208, на катастарским парцелама број 1246/1 и 1201, КО Брус, на стационажама km 
43+232.20 (улаз на станицу) и km 43+304.46 (излаз са станице), а за потребе прикључења 
станице за снабдевање горивом „Брус“ на катастарској парцели број 1201, КО Брус. 
 

2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција године планиране су 
следеће активности: 
 

 ДВ 110 kV ТС Ушће – ТС Брус. Изградња новог далековода између будућих ТС 
Ушће и ТС Брус. 

 Прикључни вод за ТС 110/10 kV Брус. Прикључење ове трансформаторске станице 
је планирано радијално на ТС Александровац (постојећи далековод који тренутно 
ради под 35 kV). 

 
Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође 

до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац 
захтева је дужан да тражи обнову важности истих. 

 
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за анализу стања елемената 

преносног система, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и 
Александру Куколечи на тел. 011/3957-156. 

 
С поштовањем, 

 Извршни директор за пренос 
 електричне енергије 
  

 Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр. 
Копије доставити: 
- Инвестиције и развој, Дирекција за инвестиције, Сектор за инвестиционе пројекте 
високонапонских водова 
-   Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за развој преносног система 
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за техничко-технолошки развој и 
инвестициони план 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар 
одржавања Крушевац 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Сектор за анализу стања елемената 
преносног система, Служба за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова 
- Архива 



 

 

 
 
 
 









РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС

Одсек за урбанизам, грађевинарство,

инспекцијске послове и заштиту животне средине

Број: ROP-BRU-20368-LOC-1/2021

Датум: 05.08.2022 године

БРУС

Општинска управа општине Брус, Одсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и
заштиту животне средине, поступајући по захтеву, DRUŠTVА ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU,
PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I
PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A. D. NOVI SAD из Новог
Сада, ул. Народног фронта 12, преко пуномоћника Зорана Миленковића, запосленом у НИС а.д.
Нови Сад, за издавање локацијске услове за изградњу станице за снабдевање горивом « Брус » на
делу кат. парц. бр. 1201 КО Брус у Брусу, на основу чл. 8ђ, 53а, 54, 55, 56, 57. Закона о планирању и
изградњи ( „ Службени гласник РС “, број 72/2009, 81/2009- испр. , 64/2010- Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон, 09/2020 и 52/2021 ), чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( „ Службени гласник РС “, бр. 68/19), Уредба о локацијским
условима ( „ Службени гласник РС “, број 115/2020 ) у складу са Планом генералне регулације Бруса
( „ Службени лист општине Брус ", бр 18/2016 и 06/2019 ) и Урбанистичког пројекта за изградњу
станице за снабдевање горивом „ Брус “ на кат. парц. бр. 1201 КО Брус у Брусу ( потврда бр.: 350-
104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)издаје

                                                          ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу станице за снабдевање горива „ Брус “, објеката: категорије „ Б “ и „Г“

у  габаритима приказаним у идејном решењу урбанистичког пројекта (потврда бр.: 350-
104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.), на делу кат. парц. бр. 1201  КО Брус у Брусу,

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

ИНВЕСТИТОР: DRUŠTVО ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU,
DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA
INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD

Улица и број: ул. Народног фронта 12  из Новог Сада

ЈМБГ/ПИБ:
 



Подносиоц захтева/пуномоћник: Зоран Миленковић

e-mail:
 

1.ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ

Број кат. парц. 1201,

К.О. Брус

Улица и број:
 

Површина парцела: Кат. пар. бр. 1201 КО Брус- Према листу непокретности бр. 180 КО
Брус.....................................................................................00 ха 19 а 65 м2

- бр.1. Земљиште под зградом и др.објектима...................00 ха 00 а 83 м2

- бр.3. Земљиште под зградом и др.објектима...................00 ха 00 а 32 м2

- бр.4. Земљиште под зградом и др.објектима...................00 ха 01 а 03 м2

- бр.5.остало вештачки створено неплодно земљиште.....00 ха 17 а  47 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Укупна површина……….................................................00 ха 19 а 65 м2

Бруто површина под објектима: Кат. пар. бр. 1201 КО Брус-Према листу непокретности бр. 180 КО Брус.

- бр.1. Земљиште под зградом и др.објектима...................00 ха 00 а 83 м2

- бр.3. Земљиште под зградом и др.објектима...................00 ха 00 а 32 м2

- бр.4. Земљиште под зградом и др.објектима...................00 ха 01 а 03 м2

--------------------------------------------------------------------------------------

Укупна површина под објектима.................................00 ха 02а 18 м2

Грађевинска парцела: Потребно је одрадити пројекат парцелације за кат. парц. бр. 1201
КО Брус у складу са Планом генералне регулације Бруса ( „
Службени лист општине Брус ", бр 18/2016 и 06/2019 ) и
Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање
горивом „ Брус “ на кат.парц.бр.1201 КО Брус у Брусу ( потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.) да би се формирала
грађевинска парцела за предвиђену намену.



2.ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Намена парцеле: Планом генералне регулације Бруса ( „ Службени лист општине
Брус ", бр 18/2016 и 06/2019 ) и Урбанистичког пројекта за изградњу
станице за снабдевање горивом „ Брус “ на кат.парц.бр.1201 КО
Брус у Брусу ( потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Предметне кат. парц. према важећем планском документу- део
кат.парц. бр.1201 КО Брус је површине остале намене и то услуге (
МСП, складишта, радионице, трговина, „чиста“ производња) а
други део кат.парц.бр.1201 КО Брус површине јавне намене.

Намена објеката чија градња је забрањена:делатности које
вибрацијама,буком.гасовима,мирисима,отпадним водама и другим
штетним дејствима могу да угрозе животну околину и не
представљају намену компатибилну претежној намени околине.

Бруто површина парцеле : 00 ха 19 а 65 м2 ( Бруто површина грађ. парц. из УП 00 ха 16 а 13 м2 )

Степен(индекс) изграђености: у складу са Урбанистичким пројектом за изградњу станице за
снабдевање горивом „ Брус “ на кат.парц.бр.1201 КО Брус у Брусу (
потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Степен(индекс) заузетости:  до 50 %

Регулациона линија: Координате регулационе линије:

                    Y                                         X

1285.       7 503773,79                      4 803912,57

1281.       7 503774,78                      4 803901,59

1282.       7 503777,99                      4 803853,99

1759.       7 503780,06                      4 803821,89

Грађевинска линија/подземна: Грађ.линија –према графичком приказу из ИДР-е- урбанистичког
пројекта (потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Грађевинска линија/надземна: Грађ.линија –према графичком приказу из ИДР-е- урбанистичког
пројекта (потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)



Вертикална регулација: Спратност-према графичком приказу из ИДР-е.- урбанистичког пројекта
(потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Хоризонтална регулација: Према графичком приказу из ИДР-е. - урбанистичког пројекта (потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Кота терена: Постојећа.

Прилаз парцели: Према графичком приказу из ИДР-е. - урбанистичког пројекта (потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.) и услова за пројектовање
и прикључење ЈП Путеви Србије заведени под бр.ВБ-БРУ-20368-
У/2022 од 25.07.2022.год.

3.УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

3.1.НАЧИН ПРИВОЂЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ

Рушење постојећих објеката: Руши се објекат бр.1.,3. и 4. -Потребно је одрадити пројекат рушења
објекта бр.1, 3 и 4.

Нивелисање терена: Нивелисање је дефинисано у односу на постојеће регулацијоне правце и
конфигурацију терена.

3.2.ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ

Постављање објекта: Према графичком прилогу из ИДР-е.- урбанистичког пројекта (потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.).

Међусобна удањеност: Према графичком прилогу из ИДР-е. урбанистичког пројекта (потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Намена објекта: станица за снабдевање горивом

Класа објекта: Класификациони број: наведен у главној свесци-

Категорија: Б и Г

Врсте објекта: слободно-стојећи објекти



Спратност: Према идејном решењу- урбанистичког пројекта (потврда бр.: 350-
104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Етапност градње: У целини

Бруто развијена површина  свих
објекта:

120,29 м2

Бруто површина заузетости
објеката на парцели:

120,29 м2

Положај грађ.елемената у односу
на ГЛ.:

Усвему према идејном решењу- урбанистичког пројекта (потврда бр.:
350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Положај грађ.елемената
подрумске етаже на РЛ.:

/

Отворене спољне степенице: /

Помоћне просторије: /

Висина надзитка поткровне
етаже:

/

Апсолутне коте: Нивелета:постојећа у односу на кон терена-према ИДР-е. -
урбанистичког пројекта (потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од
20.06.2022.год.)

Слеме:у свему према идејном решењу- урбанистичког пројекта
(потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Висина приземља-у свему према идејном решењу- урбанистичког
пројекта (потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Конструкција: Према важећим правилницима за ту врсту конструкције, односно
стандарда и услова планирања пројектовања, изградње и употребе објекта
у складу са наменом објекта, карактером локације и окружења.

Материјали: Савремени, према намени објекта, карактеру, програму, локацији,
обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и



услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објекта, у складу са
наменом објекта, карактером локације и окружења.

Грађевинска структура и обрада
фасаде и објекта :

Архитектонско-грађевинска структура објекта треба да буде прилагођена
структури објекта и окружењу. Обрада објекта треба да буде високог
квалитета, уз употребу савремених материјала и технологије изградње,
одрживе градње, уз примену техничких мера, стандарда и услова
планирања, пројектовања, изградње и употребе објекта, а према намени
објекта и карактеру локације.

Енергетска ефикасност зграде : Енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава утврђује се
за зграде у складу са Правилником о условима,садржини и начину
издавања сертификата о енергетским зградама („Сл.гласник
РС“,бр.69/2012 и 44/2018 ) и саставни је део Пројекта за грађевинску
дозволу. Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности
зграда врши се израдом Елабората ЕЕ који је саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске
дозволе.Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која
се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе,у складу са
чл.12.Правилника о условима ,садржини и начину издавање сертификата о
енергетским својствима зграда („Сл.гласник РС“,бр.69/2012 и 44/2018)

Кров: Тип:једноводни кров

Нагиб:према врсти кровног покривача.

Олуци:поставити

Одводњавање: У складу са идејним решењем- Одводњавање са кровне равни и сву
површинску воду извести тако да неугрожава суседну парцелу . .

Остали објекти на парцели: У складу са идејним решењем- урбанистичког пројекта (потврда бр.:
350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)

Обезбеђење суседних објеката: При пројектовању и извођењу посебну пажњу обратити на заштиту
суседних објеката, применом свих адекватних, савремених начина градње,
нарочито при изградњи уз постојећи објекат.Изградња несме да угрози
стабилност и услове коришћења постојећег објекта као и суседних
објеката. Обезбедити статичку стабилност објекта који се гради.
Одводњавање са кровне равни и сву површинску воду извести тако да
неугрожава суседну парцелу.

Склонишни простор: /



Стабилност терена и услови
изградње(клизишта и др.):

Није вршено геомеханичко испитивање предтних катастарских парцела.

Степен сеузмичности: Зоне повећаног сеизмичког ризика(>8 ºMCS)-цела територија општине
Брус представља сеизмички нестабилну зону.

Услови заступљености мера
заштите од пожара:

У складу са услови  у погледу мера заштите од пожара и експлозије издати
од МУП; Сектор за ванредне ситуације;Одељење за ванредне ситуације
Крушевац заведене под бројем: 09.17.1.број 217-327/22 од
01.08.2022.године.

У складу са услови  у погледу мера заштите од пожара и експлозије издати
од МУП; Сектор за ванредне ситуације;Одељење за ванредне ситуације
Крушевац заведене под бројем: 09.17.1.број 217-326/22 од
01.08.2022.године.

Атмосферско пражњење: Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских
инсталација сагласно са Правилнику о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења(„Сл.лист СРЈ“,бр.11/96)

Заштита животне средине,
природних и културних добара:

Ако се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика
културе Краљево и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и
да се сачува на месту и положају у коме је откривен у складу са Законом о
културним добрима. Забрањују се све намене за које се, на основу процене
утицаја, установе да угрожавају животну средину и основну намену.
Доставити Решење надлежног општинског органа за утврђивање да
ли је потербна процена утицаја пројекта на животну средину. ( „ Сл.
гласник РС “, бр. 135/2004 и 36/2009 ).

Стандарди приступачности: /

Остали услови: Приликом пројектовања објекта поштовати важеће правилнике, прописе и
стандарде за предметну намену објекта. При пројектовању и извођењу
посебну пажњу обратити на заштиту суседних објеката, применом свих
адекватних, савремених начина градње, нарочито при изградњи уз
постојеће објекат. Изградња несме да угрози стабилност и услове
коришћења постојећег објекта као и суседних објеката. Обезбедити
статичку стабилност објекта који се гради. Одводњавање са кровне равни
и сву површинску воду извести тако да неугрожава суседну парцелу.

Услови за смештај возила: На грађевинској парцели-у складу са урбанистичког пројекта (потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.)



Прилаз објекту: Колски и пешачки прилаз у складу са урбанистичког пројекта (потврда
бр.: 350-104/2022-IV-06 од 20.06.2022.год.) и складу са условима за
пројектовање и прикључење ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ заведене под
бројем ВБ-БРУ-20368-У/2022 од 25.07.2022.год.

Посебни услови: Приликом пројектовања станице за снабдевање горива на делу
кат.парц.бр.1201 КО Брус у Брусу. –, поштовати важеће правилнике,
прописе и стандарде. Пројекат за грађевинску дозволу урадити у
складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта („Службени гласник РС“,број 73/2019) и других
подзаконских аката. Пројекат за грађевинску дозволу урадити уз
стрикно поштовање зоне градње, грађевинске линије и елементе
хоризонталне регулације које су дефинисане текстуално и у
графичком прилог ИДР-а,Урбанистичког пројекта као и у складу са
условима и сагласностима надлежних ималаца јавних овлашћења.

3.3.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ  ПАРЦЕЛЕ

Уређење партера: Урадити пројекат партерног уређења грађевинске парцеле.

Ограда парцеле:
 

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ.

Водовод: Према техничким условима ЈКП Расине заведен под бр. 29/22 од 22. 07.
2022. год.

Фекална канализација: Према техничким условима ЈКП Расине заведен под бр. 29/22 од 22.
07.2022. год.

Кишна канализација: /

Електроинсталације: Услови за пројектовање и прикључење Огранак Електродистрибуције
Крушевац  заведене под бројем 2460800-D-09.11-314478-22 од
22.07.2022.године

Типски уговор о пружању услуге  за прикључење на дистрибутивни
систем електричне енергије.

Обавеза инвеститора је да овај уговор који се доставља уз локацијске
услове, попуни, своје ручно потпише, скенира и електронски оверен
достави надлежном органу кроз поступак издавање грађевинске
дозволе.



Услови за укрштање и паралелно вођење Огранак  Електродистрибуције
Крушевац заведен под бр.: 8X.1.1.0-D-07.06-2460800314125-22 oд
19.07.2022.год.

Водопривреда: Водни услови ЈВП „ Србијаводе “ Београд ; РЈ “ Западна Морава “ Ниш
заведени под бр. : 7252/1 од 25.07.2022.год.

Саобраћајнице: Услови за пројектовање и прикључење ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
заведена под заведене под бројем ВБ-БРУ-20368-У/2022 од
25.07.2022.год.

ПТТ: Према техничким условима Телекома Србије, ИЈ Крушевац заведен под бр.
: 290612/3-2022 од 01.08.2022.год.

МУП: Услове  у погледу мера заштите од пожара и експлозије издати од МУП;
Сектор за ванредне ситуације;Одељење за ванредне ситуације Крушевац
заведене под бројем: 09.17.1.број 217-327/22 од 01.08.2022.године.

Услове  у погледу мера заштите од пожара и експлозије издати од МУП;
Сектор за ванредне ситуације;Одељење за ванредне ситуације Крушевац
заведене под бројем: 09.17.1.број 217-326/22 од 01.08.2022.године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:

1. Овлашћење.
2. Катастарско –топографски план за предметну кат. парц. које је израдио ГЕОПРОЈЕКТ СМ од

фебруар 2020.год.
3. 0-Главна свеска-ИДР-за изградњу станице за снабдевање горивом „ Брус “, на делу кат. парц.

бр. 1201 КО Брус које је изради НИС а.д. Нови Сад, ул.Народног фронта 12 из Новог Сада,
заведено под бр. ТД-ГС-982211 од јуна 2022.год.

4. 1-Пројекат архитектуре-за изградњу станице за снабдевање горивом „ Брус “, на делу кат.
парц. бр. 1201 КО Брус које је изради НИС а.д. Нови Сад, ул.Народног фронта 12 из Новог
Сада, заведено под бр. ТД-ИДР-982211 од јуна 2022.год.

5.  Доказ о извршеним уплатама такса.

Орган је по службеној дужности прибавио:

1. Копију плана за кат. пар. бр. 1201 КО Брус у пдф- формату- издата од РГЗ-Служба за катастар
непокретности Брус заведена под бр. : 953-2-043/2022-37 од 14.07.2022.год.,

2. Копија катастарског плана водова за кат. пар. бр. 1201 КО Брус- издато од РГЗ-Одељење за
катастар водова Краљево ,заведена под бр. : 956-306-15803/2022 од 14.07.2022.год.

3. Техничке услове ЈКП Расина Брус заведене под бр. : 29/22 од 22.07.2022.год
4. Техничке услове Телекома Србије,Извршна јединица Крушевац заведене под бр. : 290612/3-

2022 од 01.08.2022.год
5. Услови за пројектовање и прикључење Огранак Електродистрибуције Крушевац  заведене под

бројем 2460800-D-09.11-314478-22 од 22.07.2022.године



6. Услови за укрштање и паралелно вођење Огранак  Електродистрибуције Крушевац заведен
под бр. : 8X.1.1.0-D-07.06-2460800314125-22 oд 19.07.2022.год.

7. Водни услови ЈВП „ Србијаводе “ Београд ; РЈ “ Западна Морава “ Ниш заведени под бр. :
7252/1 од 25.07.2022.год.

8. Услови за пројектовање и прикључење ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ заведена под заведене под бројем
ВБ-БРУ-20368-У/2022 од 25.07.2022.год.

Због непрецизности и непотпуности техничких информација од ималаца јавних овлашћења
потребно је пре почетка радова обавестити све субјекте које у том делу имају подземне
инсталације(објекте).

На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, односно извођењу
радова, али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу за издавање у складу са
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/2009,81/2009- испр.,64/2010-
Одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-Одлука УС,50/2013-Одлука УС,98/2013-Одлука УС, 132/2014,
145/2014,83/2018,31/2019,37/2019 и 09//2020 ) и Правилником о садржини, начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ( „ Службени
гласник РС “, број 73/2019 ) и других позаконских аката.

Геодетска подлога чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским
планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са
одговарајућом лиценцом у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта(„Службени гласник
РС“,број 73/2019)

Локацијски услови престају да важе уколико инвеститор у року од 2 године од дана издавања не
поднесе захтев за издавање решења за грађевинску дозволу.

Наведено идејно решење –Урбанистички пројекта (потврда бр.: 350-104/2022-IV-06 од
20.06.2022.год.) и посебни услови за пројектовање и прикључење објекта на инфраструктуру
издати од имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

Поука о правном средству: Против ових локацијских услова може се изјавити приговор
Општинском већу општине Брус, преко овог органа у року од 3(три) дана од дана објављивања ових
локацијских услова ,преко централног информационог система Агенције за привредне регистре Р.С.

Доставити:

-подносиоцу захтева

-ималацима јавних овлашћења

-у предмету

-надлежној служби за објављивање

Обрадила,                                                                              ШЕФ ОДСЕКА:

Гордана Петровић, дипл. инж. грађ.                     Марија Јаковљевић, дипл.просторни планер 
                    

............................................................                                       .................................................................
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ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ”,Булевар краља Александра бр. 282, Београд, као ималац јавних овлашћења у поступку 

обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон и 9/20, 52/2021), на основу члана 17. став 1. тач. 2 Закона о 
путевима ("Службени гласник РС",бр. 41/18 и 95/18-др. закон) издаје: 
 

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

 

I. Подносиоцу захтева: Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за реконструкцију 

реконструкцију саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда бр. 208, на катастарским парцелама број 
1246/1 и 1201 КО Брус, на стационажама km 43+232.20 (улаз на станицу) и km 43+304.46 (излаз са станице), а 
за потребе прикључења станице за снабдевање горивом „Брус“, на к.п. бр. 1201 КО Брус, категорије „Г“ и 
класификационог броја 211201 Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски 
путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, 
укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, 
тргови, бициклистичке и јахачке стазе и класификационог броја 211202 – све потребне инсталације 
(расвета, сигнализација) (у даљем тексту : предметни прикључак). 

 
НАПОМЕНА. Ови услови се односе искључиво на реконструкцију саобраћајног прикључка са потребним 
инсталацијама и не подразумевају услове за изградњу објеката (тотем, билборд и др).   

 

II. Ови услови могу се користити искључиво у сврху израде:  

 локацијских услова за реконструкцију предметног прикључка, 

 техничке документације за реконструкцију предметног прикључка.  
 

III. Саобраћајни прикључак је идејним решењем планиран на локацији:  

 

 Поред државног пута IIA реда број 208 

(деоницa број 2080504 од чвора број 20803.2 привремени чвор на km 42+423 до чвора број 3803 Разбојна на km 
58+950) (у даљем тексту: предметни пут)  

 

 Једносмерни саобраћајни прикључак на оријентационој стационажи на км 43+268 (средина локације) са 

десне стане у правцу раста стационаже на кат.парц. број 1246/1 КО Брус (парцелае државног пута према копији 
плана а бр. 1246 КО Брус према копији водова) ради прикључења објекта бензинске станице на к.п. бр. 1201 КО 
Брус; 

 
Напомена: категорија, број пута, деоница, путна стационажа чворова према Референтном систему мреже државних 
путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15).  

 
Предметни саобраћајни прикључак планирати и пројектовати уз испуњење следећих услова: 
   

1. Општи услови  

 Ширину коловоза са додатним елементима пута планирати у складу са Правилником о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл. 
гласник РС”, бр. 50/2011) и другим техничким прописима или са планском документацијом; 

  Предметни прикључак усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног 
пута, а на основу извода из катастра подземних инсталација, тј. потребно је прибавити положаје 
инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и 
податке о планираним инсталацијама;  

    у заштитном појасу пута забрањена је изградња грађевинских и других објеката високоградње; 
 
2. Услови за пројектовање саобраћајног прикључка:  

 саобраћајни прикључaк планирати и пројектовати у складу са Правилником о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл. гласник РС”, 
бр. 50/2011) као једносмерни (само десна скретања са државног пута и на државни пут без формирања 
посебних трака за излив и улив на државни пут) уклопљен са постојећим саобраћајним прикључцима на 
предметни пут; 
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 планирати саобраћајни прикључак да у сваком тренутку (нпр. за време истакања горива) на комплексу ће 
бити омогућен пролаз возила без задржавања на државном путу; 

 излив и улив са/на предметни путу планирати са полупречницима лепеза утврђеним сходно меродавном 
возилу,  као једнотрачни уз обавезну проверу проходности меродавног возила (графички и нумерички);  

 елементе предметног саобраћајног прикључка, скретне углове, лепезе и др. пројектовати за рачунску 
брзину на предметном државном путу према прописима, на основу анализе безбедности саобраћаја у зони 
прикључка на предметни пут;  

 планирати саобраћајни прикључак који обезбеђује неометано одвијање транзитног саобраћаја на државном 
путу; 

 неопходно је испројектовати исту коловозну конструкцију димензионисану за тежак саобраћај (осовинско 
оптерећење од најмање 11,50 t по осовини); 

 планирати предметни саобраћајни прикључак са неопходним троуглом прегледности; 

 идејним пројектом саобраћајног прикључка мора бити обухваћено и осветљење истог; осветљење 
саобраћајног прикључка мора се усагласити са постојећим јавним осветљењем; 

 пројектом саобраћајног прикључка мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских 
вода са предметног саобраћајног прикључка, уз решење одводњавања државног пута у зони интервенције; 

 планираним саобраћајним прикључењем не сме се нарушити континуитет попречног профила предметног 
пута; 

 предметним прикључком планирати вођење пешачких токова преко излива и улива са/на предметни пут као 
и преко острва у континуитету;  

 ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ИЗГРАДЊА ТОТЕМА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДРЖАВНОГ ПУТА; 

 на основу утврђених елемената, реалог стања просторне и физичке структуре у путном земљишту и остале 
елементе од значаја на сигурност и удобност вожње пројектовати саобраћајну сигнализацију и опрему у 
складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. Закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон), Правилником о саобраћајној сигнализацији, СРПС стандардима и 
другим важећим прописима (број, распоред и типове стубова испројектовати тако да обезбеђују добру 
уочљивост свим учесницима у саобраћају) уклопљену са постојећом сигнализацијом и опремом; 

 морају се утврдити локације постојећих инсталација и заштита истих; 

 новопланиране инсталације за потребе станице за снабдевање горивом поред пута планирати минимално 
1,00 m од крајње тачке попречног профила државног пута уколико не угрожава стабилност и одводњавање 
пута (минимално 1,00 m од спољне ивице ножице насипа или канала) а на делу пута који је оивичен 
ивичњаком минимално 1,50 m од планиране ивице коловоза у заштитној цеви уколико није могуће 
поставити ван попречног профла пута; укрштање са путем предвиди механичким подбушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у заштитној цеви; заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између 
крајних тачака попречног профила пута односно у путној парцели; минимална дубина планираних 
инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте 
заштитне цеви износи 1,20 m. 

 
Ситуациони план поднет уз захтев за издавања ових услова усагласи са текстуалним делом услова; 

 
I. Техничка документација за реконструкцију предметног саобраћајног прикључка треба да садржи: 
 

 графички део техничке документације за реконструкцију предметног саобраћајног прикључка израђен на 
катастарско-топографској подлози овереној од стране надлежне Службе за катастар непокретности 
Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког 
завода, у складу са Законом о државном премеру и катастру; 

 графички део техничке документације за реконструкцију предметног саобраћајног прикључка треба да 
садржи нивелациона и геометријска решења пута и саобраћајног прикључка са уклапањем у постојеће и 
планиране саобраћајне прикључке, проходност меродавног возила, прегледност и др.; 

 шири ситуациони план; 
 техничком документацијом мора бити обухваћена саобраћајна сигнализација и опрема пута уклопљена 

са постојећом као и сигнализација на саобраћајном прикључку; 
 техничком документацијом мора бити обухваћена саобраћајна сигнализација и опрема пута на 

предметном државном путу за време извођења радова на реконструкцији предметног прикључка; 
 у техничкој документацији морају бити тачно наведене све битне стационаже у складу са Референтним 

системом мреже државних путева и апсолутне висинске коте предметног пута; 
 графички део техничке документације за реконструкцију предметног прикључка мора садржати попречне 

профиле државног пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете 
са прописане катастарско-геодетске подлоге) са планираним проширењима; обавезан је попречни 
профил државног пута у зони осовине саобраћајног прикључка са обухваћеним подужним профилом на 
делу приступне саобраћајнице, на почетку и крају паралелног вођења инсталација и другим 
карактеристичним местима,  

 на месту промене пречника инсталација, на местима уласка и изласка инсталација из катастарских 
парцела које припадају предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се 
налази пут, у размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем предметних објеката, њихових елемената и 
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инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне 
техничке детаље и др.; 

 техничком документацијом мора бити обухваћена коловозна кострукција и детаљи веза постојеће 
коловозне конструкције на проширењу пута у зони саобраћајног прикључка и приступне саобраћајнице; 

 технички опис и опис технологије извођења радова; 
 детаље; 
 тачно исказана површина путног земљишта на коме се планира реконструкција предметног саобраћајног 

прикључка; 
 табеларни преглед постављања инсталација поред и испод предметног пута, који мора бити сачињен у 

складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и потписом одговорног пројектанта. 
 
Тачне стационаже утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже и координате 
чворних тачака (подаци о координатама чворних тачака налазе се на сајту ЈП “Путеви Србије”).  

 
Техничку документацију за реконструкцију предметног прикључка, у складу са Законом о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), треба да 
сачини привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке 
документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта који имају 
одговарајуће резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката. 
 
Техничка документација за реконструкцију предметног саобраћајног прикључка мора бити сачињена у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи 
и намени објекта (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2018) и иста у складу са чланом 131. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021)е. 
 
Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП “Путеви Србије” уреди односе 
у складу са чланом 204. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл. гласник РС”, бр. 95/2018), а према 
достављеној техничкој документацији и у складу са чланом 17. Закона о путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 
95/2018-др.закон) прибави решење о испуњености издатих услова. 
 
Ови услови не производе правно дејство за део локације, који је у складу са предлогом техничке документације 
пројектован на к.п. чији су власници - корисници, друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује да реши 
имовинско правне односе на к.п. са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог земљишта у складу са 
техничком и осталом документацијом. 
 
На основу члана 17. Став 1. Закона о путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон) управљач 
јавног пута доноси решење инвеститору о испуњености издатих услова. 

 
На основу члана 111. став 1. тачке 16) и 17) Закона о путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018-др. 
закон) дефинисано је:   

Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
16) гради саобраћајни прикључак на јавни пут супротно члану 41. став 1. овог закона; 
17) не поступи у складу са чланом 43. овог закона; 
 
На основу члана 112. став 1. тачке 18) и 19) Закона о путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018-др. 
закон) дефинисано је:   
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

18) гради саобраћајни прикључак на јавни пут супротно члану 41. став 1. овог закона; 
19) не поступи у складу са чланом 43. овог закона; 
 
На основу члана 113. став 1. тачке 7) и 8) Закона о путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон) 
дефинисано је:   

Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 
7) гради саобраћајни прикључак на јавни пут супротно члану 41. став 1. овог закона; 
8) не изгради пут који се укршта или прикључује на јавни пут на начин прописан у члану 43. став 1. овог закона; 
 
Уз захтев за издавање Решења о испуњености издатих услова (са позивом на број и датум ових услова) треба 
доставити: 
 податке о инвеститору (тачан назив, адреса, матични број, ПИБ инвеститора и податке о овлашћеном лицу за 

потписивање уговора);  
 Техничку документацију која је дефинисана локацијским условима и законском регулативом; 
 Уговор са ЈП „Путеви Србије“ за плаћање накнада или регулисање међусобних односа за постојећи саобраћајни 

прикључак; 
 Уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно предузеће, доказ о уплати прописане 

републичке административне таксе сходно Закону о административним таксама Републике Србије (870,00 
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динара у корист буџета Р. Србије, на текући рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на 
број 32-022). 

  
Ови услови имају важност две године или до истека важења Локацијских услова/Грађевинске дозволе у 

складу са Законом о планирању и изградњи, и могу се користити искључиво у сврху израде техничке документације 
за изградњу саобраћајног прикључка наведеног у захтеву. 
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Ул. Немањина 22-26 

Београд 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Технички услови за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут 
IIA реда бр. 208, на КП 1246/1 и 1201, КО Брус на стационажама км 
43+232,20 (улаз на станицу) и км 43+304,4 (излаз са станице), а за 
потребе прикључења станице (БС) за снабдевања горива „Брус”.  

 
ВЕЗА:       Ваш захтев број РОП-МСГИ-23030-ЛОЦ-1/2022 од 09.08.2022.  је заведен у 

Телеком Србија а. д.  под бројем 323583/1-2022 дана 09.08.2022. године. 
 
 
 

У поступку решавања Вашег захтева за изградњу саобраћајног прикључка на државни 
пут IIA реда бр. 208, на КП 1246/1 и 1201, КО Брус на стационажама км 43+232,20 (улаз 
на станицу) и км 43+304,4 (излаз са станице), а за потребе прикључења станице (БС) за 
снабдевања горива „Брус”, за подносилаца: „ НИС” а.д.- Нови Сад, ул. Народног фронта 
бр 12, 21101, Нови Сад,  извршили смо увид у достављени Ситуациони план, као и 
техничку документацију предметне локације, на основу чега Вам се издају тражени: 

 

 

 

 

Т  Е  Х  Н  И  Ч  К  И        У  С  Л  О В  И 

 

 

 

 

1. На предметној локацији предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД  
поседује следећу ТК инфраструктуру на коју треба обратити пажњу  приликом извођења 
предметних радова: 

323583/3-2022
12.08.2022.
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 Кабловску ТК канализацију са уграђеним ТК окнима (на достављеном     
ситуационом плану оријентационо уцртане линијом љубичасте боје) 

 Оптички кабл (на достављеном ситуационом плану оријентационо уцртана 
линијом наранџасте боје) 

 ПЕ цеви (на достављеном ситуационом плану оријентационо уцртане 
линијом љубичасте боје) 

 Примарну подземну кабловску ТК мрежу (на достављеном ситуационом 
плану оријентационо уцртана линијом розе боје); 

 Секундарну надземну кабловску ТК мрежу; 

 

 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д: 

 Служба за мрежне операције Крушевац – Одељење за приступну мрежу 

Крушевац зона 2, контакт особа Михајло Жерађанин, тел: 037/446-900,  

 Служба за мрежне операције Крушевац – Одељење за уређаје Крушевац, 
контакт особа Томислав  Пршић, тел: 037/420-100,                                                                                                                                              

 Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за 

планирање и изградњу мреже Крушевац, контакт особа Горан Јанковић, 

тел: 037/418-000, 

 

извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у 
зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним 
ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална 
одступања од траса дефинисаних издатим условима. 

 

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција. 

 

4. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке 
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК 
објеката и каблова. 

 

5. Техничком документацијом предвидети да се приликом међусобног укрштања и 
паралелног вођења осталих  инсталација инфраструктуре (водоводне и канализационе)  
са постојећом подземном ТК инфраструктуром, обавезно поштовати прописана 
међусобна вертикална и хоризонтална растојања и то: 

 
 

- Приликом међусобног укрштања водоводних и канализационих са подземном ТК 
инфраструктуром минимално вертикално растојање  мора износити  0,5 м;  
- У случају паралелног вођења или приближавања водоводних инсталација са 
подземном ТК инфраструктуром минимално хоризонтално растојање мора 
износити 0,6м, а у случају паралелног вођења или приближавања канализационих  
инсталација са постојећом подземном ТК инфраструктуром минимално 
хоризонтално растојање мора износити 0,5м. 
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6. Наведене инсталације инфраструктуре поставити испод постојеће подземне ТК 
инфраструктуре. 

 

7. У случају да се открије постојећа подземна ТК инфраструктура треба одмах 
престати са радовима и хитно позвати „Телеком Србија“ ад, 

- Служба за мрежне операције Крушевац - Одељење за приступну мрежу 

Крушевац зона 2, контакт особа Михајло Жерађанин, тел: 037/446-900,  

   -Служба за мрежне операције Крушевац – Одељење за уређаје Крушевац, контакт 

особа Томислав  Пршић, тел: 037/420-100, 

ради договора о даљем раду. Откривена подземна ТК инфраструктура се ни у ком 
случају не сме савијати, газити, механички оштећивати и томе слично. 

 

8. Приликом затрпавања рова око постојеће подземне ТК инфраструктуре насипати 
ситан песак у дебљини слоја од 0,1 м испод и минимално 0,3м изнад постојеће подземне 
ТК инфраструктуре, а остали део рова затрпавати у слојевима (шљунком) од по 0,3м са 
набијањем. Горњу површину терена изнад постојеће подземне ТК инфраструктуре 
потребно је вратити у првобитно стање. 

 

9. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће 
мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности и карактеристика постојећих ТК објеката и каблова. 

 

10. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.). 

11. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 
губитка услед прекида ТК саобраћаја). 

 

12. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телекома 
Србије“, неопходно је да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, у име 
Телекома Србија покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. 
Телеком Србија ће у својству инвеститора измештања/изградње инфраструктуре 
електронских комуникација овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају 
услови, да у име и за рачун Телекома Србија, о свом трошку, изради сву потребну 
законски прописану техничку документацију, набави одговарајући материјал и изведе 
радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће се 
регулисати Уговором. 

 

13. Извод из Пројекта који садржи свеску са техничким решењем измештања, заштите 
и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, предмер материјала и радова и 
графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради 
верификације. 
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14. Радови на заштити и обезбеђењу, односно на измештању постојећих објеката 
„Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова 
област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. 
Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза 
регулисања имовинскоправних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских 
инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка 
изградње. 

 

15. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за 
коју се траже услови. 

 

16. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити рачуна 
да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе 
квалификованих извођача радова „Телеком Србија” а.д. 

 

17. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које је „Телеком 
Србија“ а.д. верификовао. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова 
сноси пуну одговорност. 

 

18. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телеком 
Србије“ у писаној форми обрати „Телеком Србије“ а.д, надлежној Служби за планирање 
и изградњу мреже у чијој надлежности се налази  зона планиране изградње, ради 
вршења стручног надзора са обавештењем о датуму почетка радова и именима 
надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

 

19. „Телеком Србија“ а.д  ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења 
надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу објекта. Приликом 
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за 
телекомуникације “Телеком Србија” а.д. 

 

20. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити надлежну Службу за планирање и изградњу мреже да су радови, за који су 
услови тражени, завршени. 

 

21. По завршетку радова на измештању објеката/каблова потребно је извршити 
контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање 
комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, 
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском 
снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије. 

 

22. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна 
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже потписан Записник. 
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-Прилажемо:  

 графички прилог постојеће ТК инфраструктуре 

 

-Напомена: 

Графичке прилоге за предложену трасу  

ПЕ цеви за прикључење БС су достављене у предметима: 

290612/3-2022 од 18.07.2022 

 и 10707/3 од 13.01.2022. 

 

 

       С поштовањем, 

 
 
 
 
 
  

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ 

 

  

 Александар Сенић, дипл.инж. 
 
 



 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета:  ROP-MSGI-23030-LOC-1/2022

Заводни број: 350-02-01584/2022-07        

Датум: 12.9.2022. године

Београд, Немањина 22 – 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву НИС
а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, за издавање локацијских услова, на основу
члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/2020), члана 23. Закона о
државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др.
закон), члана 53а. и 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбe о локацијским
условима (,,Сл. гласник РС” број 115/2020) и Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, број 68/19), у складу са
Планом генералне регулације Бруса („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/16 и 6/19),
Урбанистичким пројектом за изградњу станице за снабдевање горивом „БРУС“ на
кп.бр.1201 КО Брус (Потврда Општинске управе општине Брус, Одсека за урбанизам,
грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине број 350-104/2022-IV-06
од 20.06.2022. године) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-113/2021-
02 од 18.5.2021. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ



I. За фазну реконструкцију саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда бр.
208, на катастарским парцелама број 1246/1 и 1201 КО Брус, на стационажама km
43+232.20 (улаз на станицу) и km 43+304.46 (излаз са станице), а за потребе
прикључења станице за снабдевање горивом „Брус“, на к.п. бр. 1201 КО Брус,
општина Брус, потребне за израду идејног пројекта, у складу са Планом генералне
регулације Бруса („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/16 и 6/19), Урбанистичким
пројектом за изградњу станице за снабдевање горивом „БРУС“ на кп.бр.1201 КО Брус
(Потврда Општинске управе општине Брус, Одсека за урбанизам, грађевинарство,
инспекцијске послове и заштиту животне средине број 350-104/2022-IV-06 од
20.06.2022. године).

Категорија објекта: Г, класификациона ознака: 211201, 211202

II. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Катастарска парцела бр. 1246/1 КО Брус се налази у обухвату Плана генералне регулације
Бруса („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/16 и 6/19), док је за к.п. бр. 1201 КО Брус израђен
Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „БРУС“ на кп.бр.1201
КО Брус.

Кат. парцела бр. 1201 КО Брус се на основу важеће планске документације, налази у
грађевинском рејону општине Брус, у зони 9.0 – пословна зона, намењеној за  остале намене
– услуге и део планиран као јавне намене – саобраћајница, а к.п. бр. 1246/1 КО Брус на
саобраћајним површинама.

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

План генералне регулације Бруса

Правила изградње за саобраћајне површине

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем VI. Посебни услови изградње и
реконструкције јавних путева Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

Планиране интервенције предвидети на следећи начин:

Деонице предвиђене за реконструкцију у смислу побољшања протока и повећања
капацитета саобраћајница предвидети у складу са чланом 78. Закона о јавним
путевима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за
паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе,
пешачке стазе и сл.)
Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у скалду са чланом 37. и 69.
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
Саобраћајни прикључци морају бити планирани (изведени) управно на државни пут,
са ширином коловоза приступног пута и коловозном конструкцијом у скаду са
Законом о јавним путевима и важећим стандардима и прописима.
На државним путевима ограничити прикључке са левим скретањима (само типа
уливизлив)
У складу са чланом 33. Закона о јавним путевима на местима укрштаја (прикључци,
раскрснице) неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу са
прописима
Постојеће саобраћајне прикључке који се налазе на удаљености која не обезбеђује
проток саобраћаја на главном правцу у складу са рангом пута и угрожавају безбедност



саобраћаја, укинути и повезати путем сервисних или ободних саобраћајница на
државне путеве.

Приликом планирања и пројектовања саобраћајних прикључака на дежавни пут треба
водити рачуна о следећем:

Обезбедити зоне потребне прегледности
Ширина коловоза ориступног пута мора бити минималне ширине 6.6 m (са ивичном
траком) 6m (са ивичњаком) и дужине 40 m
Сагледати евентуалну могућност са додатном саобраћајном траком за лева скретања са
предметних државних путева
Са даљином прегледности од минимално 120 m
Са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај(осовинско оптерећење је најмање
11.5т по осовини)
Коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38.
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „БРУС“ на
кп.бр.1201 КО Брус

Саобраћајна и комунална инфраструктура са предлогом прикључака на спољну мрежу

Саобраћајна инфраструктура

Локација станице за снабдевање горивом налази се на траси Државног пута IА реда број 208
(деоница 20805).

Реконструкцијом станице за снабдевање горивом локације улазног и излазног прикључка се
задржавају, као и једносмерно кретање у оквиру станице. На улазном и излазном прикључку
су планирана искључиво десна скретања. Грађевинске линије и заштитна зона Државног
пута су у потпуности испоштовани.

Урбанистичким пројектом се предвиђа:

улазни прикључак на стационажи 43+229km,  

координате Y7503779.86, X4803906.52,  

излазни прикључак на стационажи 43+298km,

координате Y7503784.55, X4803837.96

разделно острво.

Реализација прикључка

При реконструкцији станице за снабдевање горивом планирана је фазна изградња
саобраћајних прилаза.
Прва фаза подразумева реконструкцију прилаза, према решењу из УП-а, и прикључак
на постојећу коловозну површину.
Друга фаза се реализује након реконструкције Државног пута, односно изградње
планираног попречног профила Државног пута према важећој Планској регулативи.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ФАЗНОСТ ГРАДЊЕ



Урбанистички пројекат израђен је у циљу урбанистичке разраде предметне локације,
односно комплекса, те у складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21) представља основ за издавање Локацијских
услова у границама предметног комплекса и на основу њега се не може приступити грађењу.
Реализација комплекса до коначних капацитета може се вршити се кроз више независних
фаза. 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.

Након потврђивања УП-а да је израђен у складу са важећим ПГР-ом и Законом, од стране
Комисије за планове и надлежног органа јединице локалне самоуправе и издавања
Локацијских услова, у току израде пројекта за грађевинску дозволу, у односу на овај УП и
представљено идејно архитектонско решење, могу се извршити мање измене уз
придржавање следећих услова:

намена и функционална шема морају остати неизмењене,
од хоризонтале регулације дозвољена су минимална одступања унутар утврђених
грађевинских линија,
нивелациона одступања могућа су у мери у којој је то предмет усклађивања са
геомеханичким одредницама,
у погледу инфраструктурних мрежа, могућа су одређена одступања у циљу добијања
рационалнијих и повољнијих решења.

IV. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Предмет овог Идејног решења је реконструкција саобраћајног прикључка за потребе
прикључења реконструисане станице за снабдевање горивом Брус на државни пут II A реда
бр 208 у Брусу.

Станица за снабдевање горивом је планирана на катастарској парцели бр. 1201 КО Брус.

Саобраћајни прикључак на државни пут I Б реда бр.35 планиран је на катастарским
парцелама 1246/1 и 1201 КО Брус.   

Државни пут у зони прикључка простире се на катастарској на парцели 1246/1 КО Брус.   

Инвеститор планира реконструкцију постојеће станице за снабдевање горивом са десне
стране државног пута II A реда бр 208  у Брусу и планира фазно извођење радова, а све у
складу са урбанистичким пројектом.

Саобраћај у оквиру комплекса станице организивон је једносмерно. Улаз на станицу
предвиђен је са државног пута на км 42+232.20. Излаз са станице планиран је на државни
пут на км 43+304.46.

Прикључак је предвиђен као једносмеран - омогућен је само улив на државни пут у смеру ка
Разбојни, односно улаз на ССГ омогућен је само из смера центра Бруса. 

Идејно решење се ради за добијање локацијских услова, које ће исходовати Инвеститор.

Укупна површина саобраћајног прикључка износи 286.45м2.

Функционалне и техничке карактеристике



Осовина државног пута и саобраћаног прикључка дефинисане су у државном координатном
систему. Брзина на државном путу II A реда бр 208 у насељеном месту износи 50km/h.

Прегледност на делу где се ССГ прикључује на државни пут је добра, а  државни пут се у
зони прикључења налази у благој кривини.

Прикључење на државни пут је предвиђено преко две засебне саобраћајнице – улаза на км
155+317.15 и излаза на км 155+317.15. Ширина улаза и излаза износи 7.00 метара. Обе
саобраћајнице су предвиђене за једносмерно одвијање саобраћаја, укључење на станицу и
државни пут искључиво десним скретањима.

Прикључак ССГ-а на државни пут се налази на деоници државног пута број 20805 између
чвора 20803 Брус на км 42+185 и чвора 3803 Разбојна на км 58+950. У зони прикључка
државни пут има две саобраћајне траке које су укупне ширине око 6.30 метара.

Ситуационо и нивелационо је саобраћајни прикључак (улаз на ССГ са државног пута)
уклопљен са геометријом државног пута као и реконструисаном станицом за снабдевање
горивом, која је обрађена посебном пројектном документацијом. Према урбанистичком
пројекту предвиђена је фазна изградња саобраћајног прикључка. У првој фази предвиђено је
да се изврши уклапање улаза на ССГ и излаза са ССГ-а у постојећу ивичну геометрију
државног пута II A реда бр 208. Друга фаза изградње саобраћајног прикључка предвиђена је
након реконструкције државног пута, а у складу са планском документацијом. Планира се да
се улаз на ССГ и излаз са ССГ-а реконструишу ради уклопања у ивичну геометрију
реконструисаног државног пута.

Одводњавање улаза на ССГ и излаза са ССГ-а врши се подужним и попречним нагибима до
сливника из којих се прикупљена вода упушта у систем кишне канализације ССГ-а којим се
води до сепаратора. Након третмана у сепаратору прикупљена вода испушта се у најближи
реципијент.

Меродавно возило, којим је проверена проходност пројектованих улаза и излаза за станицу
је тегљач са полуприколицом. На цртежу бр. 7 приказана је хоризонтална површина возила
као и хоризонтални траг точкова. На основу трага точкова утврђено је да меродавно возило
несметано пролази у оквиру пројектоване хоризонталне геометрије.

Саобраћајни прикључак је пројектован уз примену важећих стандарда и законске регулативе
који се односе на објекте ове врсте.

V. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа – прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на
дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру
обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у
складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на
дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави
спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи
прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица
имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину
плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.



Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује
енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења,
уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз
захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у
погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван
обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова број 8X.1.1.0-D-
07.06-2460800349468-22 од 9.8.2022. године које је издала „Електродистрибуција Србије“
д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац, број у систему ROP-MSGI-23030-
LOC-1-HPAP-5/2022 oд 14.8.2022. године.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова број 11/JL од
16.8.2022. године које је израдило ЈКП „Расина“, Брус, број у систему ROP-MSGI-23030-
LOC-1-HPAP-3/2022 oд 16.8.2022. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова број 323583/3-2022 од
12.8.2022. године које је израдио Телеком Србија а.д., Служба за планирање и изградњу
мреже Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-4/2022 oд 12.8.2022.
године.

Мрежа далековода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова „Електромрежа
Србије“ а.д. Београд, број 130-00-UTD-003-1046/2022 од 1.9.2022. године, број у систему
ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-6/2022 oд 1.9.2022. године.

Саобраћајна мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова број ЉНП 358 од
8.9.2022. године које је израдило ЈП „Путеви Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-
23030-LOC-1-HPAP-7/2022 oд 8.9.2022. године.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Мере заштите животне средине

У складу са Обавештењем Министарства заштите животне средине број 011-00-410/2020-03
од 4.8.2020. године пројекти који се односе на изградњу саобраћајног прикључка, нису



 

сврстани у Листама 1 и 2 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину,
тако да не подлежу процедури процене утицаја на животну средину.

VII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

За потребе израде локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило
следеће услове:

ЈКП „Расина“, Брус, број у систему ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-3/2022 oд
16.8.2022. године;
Телеком Србија а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, број у
систему ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-4/2022 oд 12.8.2022. године;
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Крушевац, број у систему ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-5/2022 oд 14.8.2022. године;
„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-
6/2022 oд 1.9.2022. године;
ЈП „Путеви Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-23030-LOC-1-HPAP-7/2022
oд 8.9.2022. године.

VIII. Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за фазну реконструкцију
саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда бр. 208, на катастарским парцелама
број 1246/1 и 1201 КО Брус, на стационажама km 43+232.20 (улаз на станицу) и km
43+304.46 (излаз са станице), а за потребе прикључења станице за снабдевање горивом
„Брус“, на к.п. бр. 1201 КО Брус, општина Брус, које је израдио  Хидропројекат –
саобраћај д.о.о, Веле Нигринове 16а, Београд.

IX. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца
јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.

X. Решење о одобрењу за извођење радова издаје се инвеститору који има одговарајуће
право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију,
доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом
којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

XI. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима
грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XII. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади
Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

 

                                                                            В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

                                                                                                    Бранислав Поповић
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ДНЕВНИК РАДА И ОДРЖАВАЊА  СЕПАРАТОРА 

ОБЈЕКАТ ССГ „ БРУС“ 

Објекат ____________________(шифра објекта)__________РЦ ________________________ 

Датум 

контроле 
Опис стања рада сепаратора* Предузета мера** 

Извршилац 

активности*** 

Количине 

(приложити доказ о 

количинама) 

* нпр. нормалан рад, потребно чишћење, акцидентна ситуација, и сл.

**  нпр. чишћење сепаратора, обавештена екипа која треба да врши чишћење, и сл.

*** навести ангажовану фирму.

Евиденцију води: 

Одговорно лице  

________________________________ 
М.П. 
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ННИИСС  ––  ББЛЛООКК  ППРРООММЕЕТТ    

ТАБЕЛА ИНФОРМИСАЊА у случају акцидента ( удеса)                                                           

на Бензинској станици „Брус“   

Revizija 5.0 

16.07.2018. 
Датум усвајања Копија број  

ДОКУМЕНТ Функција Име и презиме Потпис 

ИЗРАДИО Сектор за HSE  

ОДОБРИО Директор Сектора за HSE Јовица Бојиновић  

Одговоран за доставу 

извештаја о удесу 
Управник oбјекта Александар Павловић  

 

Функција Обавештава Контакт тел. Даље активности 

 

Радници на БС 

или очевидац 

акцидента 

 

Ватрогасну јединицу 193 Највиши чин преузима даље 

руковођење и обавештава 

надлежне  
Полицију 192 

Хитну помоћ 194   

Управника објекта 064 888 -1143  

Управник објекта Територијалног  менаџера  064 888 -1928 
 

Локални менаџер 

HSE  менаџер за Регион Jуг  064 888-5729 
Директора Сектор за HSE 

Блока Промет 

Руководилац Службе за 

оперативне  HSE процесе за 

регион Југ 

     064 888- 5800 

 

Kоординатор за одржавање 

малопродајних објеката 
     064 888- 4201 

 

Републички Центар за ОиУ 1985 
Обавештава надлежна 

Министарства 

HSE  менаџер за 

Регион Север, 

Блока Промет – 

позивом на кол 

центар 

Директора Сектора за HSE, 

менаџере HSE, Блока Промет 

Функција за HSE 

064/888-6783 

 

Директор Сектора 

за HSE 
Директора Блока „Промет“ 064 888 - 88-80 

 

Експерт 

координатор за  

ЗЖС 

Обавештава надлежна 

Министарства 

Управа за воде 

водни инспектор, 

  

Инспекција за 

ЗЖС 

 

У случају загађења:  

 Обавештава водну 

инспекцију  

 Инспекцију за ЗЖС  

 Организује сакупљање и 

одлагање отпада 

 Спроводи санацију 

земљишта и воде 
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Информисање и извештавање о акциденту (удесу) 

 

Информација о удесу, мора да буде кратка и јасна и да садржи податке: 

 

1. О месту и времену удеса; 

2. Врсти и количине опасних материја које су присутне; 

3. Број страдалих; 

4. Процени ризика по околину, угрожене површине, саобраћај, стамбене и др. објекте;  

5. Друге значајне податке (предузете мере, потребна помоћ,…). 
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ННИИСС  ––  ББЛЛООКК    ППРРООММЕЕТТ    

ПРОЦЕДУРА у случају акцидента (удеса)                                                           

на Бензинској станици „Брус“ 

Revizija 5.0 Датум усвајања Копија број  

ДОКУМЕНТ Функција Име и презиме 

ИЗРАДИО Сектор за HSE  

ОДОБРИО Директор Сектора за HSE Јовица Бојиновић 

Одговоран за доставу 

извештаја о удесу 
Управник објекта Александар Павловић 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ  
Евиденциони бр 

 

Шифра делатности 

0610 

 

Гранска припадност 

 

Назив: БЕНЗИНСКА СТАНИЦА „Брус“  

Адреса: Брус,Брус,Краља Петра I бб 

(општина, место, улица и број)                 Телефон и телефакс 037/3825-302 

ОДГОВОРНОСТ  

Подаци о коодинатору плана заштите на месту удеса 

Име и Презиме: Марјан Манчевић ,Територијални  менаџер малопродаје 064/888-1928 

  

1. ОПИС ПРОЦЕСА РАДА НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА 

 

У саставу бензинске станице налази се: објекат бензинске станице (продавница, магацин, 

канцеларија, санитарни чвор), бутан кућица, сепаратор, приступна саобраћајница са 

заштитним острвом; пратећа машинска инсталација са укопаним резервоарима за 

складиштење горива, пумпни аутомати за издавање горива, пратеће инсталације у 

функцији рада целог објекта (водовод, канализација, електроинсталација,...). 

 

Напајање електричном енергијом врши се са нисконапонске мреже путем подземног 

кабла, а део инсталације је у зонама 1, 2 и 3 која је изведена у „Еx” изведби. Постављен је 

громобран - „Фарадејев кавез”. Метални делови су уземљени тракастим уземљивачем 

Fe/Zn  25/4 мм. 

  

Допремање робе на бензинску станицу врши се друмским саобраћајем помоћу ауто-

цистерни и теретних камиона. При превозу материја предузимају се безбедносне мере 

предвиђене Законом о превозу опасног терета.  

 

Превоз горива се врши компанијским аутоцистернама  као и аутоцистернама других ауто 

превозника које ангажује НИС Блок Промет. 

 

За време претакања нафтних деривата из аутоцистерне у резервоаре, исти се не сме 

издавати, а простор око аутоцистерне, односно отвора за пуњење резервоара мора бити 

под сталном контролом и обезбеђен од пожара. 

 

За време претакања горива аутоцистерне се спајају са системом за уземљење резервоара. 

Мотор ауто-цистерне мора бити угашен, возило закочено ручном кочницом и обезбеђено 

од покретања подметачима постављеним под точкове. 
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На објектима се врше следеће манипулације: 

- Пријем нафтних деривата (бензин, дизел,ТНГ ) у подземне резервоаре  

- Продаја нафтних деривата (бензин, дизел) из подземних резервоара у возила 

потрошача; 

- Пријем и продаја мазива, робе широке потрошње. 

 

У подземне резервоаре складишти се: 

- Дизел горива; 

- Моторни бензини; 

- ТНГ 

 

У пакованој амбалажи складишти се: 

- Моторна уља; 

- Мазива; 

- Бутан боце 

- Роба широке потрошње. 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ УДЕСА НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА 

 

Удесне ситуације на објектима и опреми бензинских станица могу бити различите, па су 

самим тим и различити обими последица. Основна карактеристика удеса који настаје је 

велико присуство опасних материја што може изазвати размере нежељеног догађаја. 

 

Последице наведених удесних ситуација могу довести до изливања и истицања деривата, 

ширења опасних, токсичних гасова из процеса сагоревања и угрожавање екосистема од 

локалног до глобалног карактера. Познавајући све наведено, мора се посебно анализирати: 

људски фактор – као чести узрочник удеса; техничко-технолошки услови рада; и 

микролокација објекта.  

Анализом потенцијалних узрока удесних ситуација на бензинским станицама, као и врсту 

и количину ускладиштених нафтних деривата, њихове физичко-хемијске и токсиколошке 

особине, па начине и услове обављања манипулације складиштења, утовара и истовара, 

могу се претпоставити следећи узроци удеса: 

 

1. Фактор човек: 

 несавесна манипулација нафтних деривата приликом складиштења, 

 непридржавање прописаних процедура и упутстава о раду са опасним 

материјама, 

 непридржавање прописаних процедура и упутстава везаних за заштиту од 

пожара, 

 нехат и немаран однос према раду, 

 незнање, 

 коришћење неадекватних и неквалитетних материјала у току ремонта, 

 диверзије и саботаже (намерно подметање пожара, намерно оштећења опреме и 

сл.), 

  

2. Механички кварови: 

- механичко пуцање резервоара и цевовода услед корозије,  

- квар на пумпи пумпног аутомата, 

- квар на мерно – регулационој и сигурносној опреми (сигурносни вентили, 

прирубнице, манометри, нивометри и сл.), 

- квар на вентилима, фланшнама, цурење на заптивачима. 
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3. Поремећаји у допреми електричне енергије. 

4. Елементарне непогоде (олујни ветрови, грмљавине,поплаве, земљотреси и сл.). 

5. Евентуалне ратне ситуације. 

 

Могућност да дође до удесних ситуација и поред свих предвиђених мера 

предострожности је евидентна, узимајући у обзир овакву врсту делатности и узроке 

могућих удеса наведених у претходној тачки. 

  

Мере за превазилажење удесних ситуација дефинишу се радним упутствима (Упутство о 

раду на БС, Упутство у случају пожара на БС, Упутство у случају изливања нафтних 

деривата на БС,…). 

 

Зависно од количине и врсте присутних нафтних деривата, на бензинској станици су 

могуће следеће врсте удеса: 

 неконтролисано изливање горива  из резервоара, 

 неконтролисано изливање горива из цевовода, 

 проливање нафтних деривата по платоу приликом манипулације (пражњења 

аутоцистерни, пуњења возила потрошача), 

 пожар праћен експлозијом. 

  

Највећу опасност од акцидента (удеса) представља опрема која се користи при 

манипулацији нафтних деривата (цевоводи, пумпни аутомати,…). 

 

Сва прирубничка спојна места премошћена су бакарном или поцинкованом траком и 

уземљена. Цевоводи су одабрани по прорачуну, тако да омогућавају исправан рад 

пумпних аутомата који су у „Еx” изведби. 

 

Резервоари за складиштење нафтних деривата представљају трајни извор опасности, 

пошто се у њима налазе веће количине запаљивих и експлозивних материја у дужем 

временском интервалу. Опасност може настати уколико дође до истицања течне или 

гасовите фазе приликом манипулације, кроз сигурносне вентиле или на неки други начин 

и стварање експлозивних смеша. 

 

Посебна опасност настаје код претовара течних горива из аутоцистерни у резервоаре, као 

и из резервоара у возила потрошача, када може доћи до истицања извесних количина 

течности или испуштања гасне фазе, као и на механичким спојевима. 

 

Вероватноћа већег броја наведених догађаја директно зависи од стања инсталација и 

опреме. 

 

Примарне мере заштите се остварују пројектовањем, избором опреме и техничко – 

технолошким решењима инсталација и параметара манипулације нафтних деривата, а 

секундарне мере заштите се обезбеђују радним упутствима и техничким решењима која 

обезбеђују виши степен заштите. 
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3.     МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРИПРАВНОСТИ 

 

На основу изнетих постојећих и потенцијалних опасности по околну средину при 

експлоатацији објекта бензинске станице предузимају се одговарајуће превентивне мере 

заштите, како би се ризик свео на најмању могућу меру. 

 

Мере и поступци превентивне заштите су: 

 

а)      мере заштите ваздуха 

Емисију загађујућих материја у ваздух на бензинској станици могуће је умањити 

применом следећих мера заштите: 

 Ради смањења емисије лако испарљивих органских материја приликом претакања 

горива из аутоцистерне у резервоаре потребно је користити систем за поврат пара 

уколико  га ССГ има и обезбедити максимално заптивање спојева 

 Све радње и поступке потребно је изводити у складу са важећим прописима  

 Обезбедити редовно чишћење платоа бензинске станице 

 Вршити редовну контролу аутомата за снабдевање горивом моторних возила и вентила 

 

б)     мере заштите земљишта, површинских  и  подземних вода 

Мере заштите земљишта, површинских и подземних вода огледају се у следећем: 

 Свакодневно мерити количину горива на залихама и упоређивати је са 

књиговодственим стањем. Разлика између ове две вредности указује на потребу 

контроле резервоара и свих машинских инсталација 

 У складу са  законом, вршити редовну контролу непропусности свих резервоара 

 Редовно вршити прање платоа бензинске станице, а посебно уколико је дошло до 

проливања горива при манипулацији 

 Ради ефикасног одводњавања и спречавања задржавања воде на коловозу предвиђени 

су подужни и попречни падови, сходно прописима и условима на локацији  

 Површинску воду, системом сливника, ревизионих шахтова и атмосферског канала, 

одводити у сепаратор, а одатле у реципијент. 

 Чишћење сепаратора за зауљене отпадне воде, сливнике, шахтове ври овлашћена 

фирма и одвози зауљени талог и зауљену воду на третман, а све у складу са важећим 

законским прописима 

 Чврст отпад на станици одлагати у специјални, за то намењен контејнер. Пражњење 

контејнера организован је преко надлежног предузећа 

 На објекту вршити редовну контролу пречишчених отпадних вода, као и потребна 

мерења у случају акцидентног просипања горива 

 

ц) мере заштите од пожара 

 Имајући у виду Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и 

експлозија станица за снабдевање горивом, превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих привредних и спортских ваздухоплова (Сл. гласник РС 54/2017), 

Одредбе Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл. 

гласник РС 54/2015) , Одредбе Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ 

бр. 111/09 и 20/2015),  и  осталих законских прописа који регулишу ову област, 

примењују се следеће мере противпожарне заштите: 
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 За време пуњења подземног резервоара горивом из аутоцистерне на станици се не сме 

издавати гориво, мотор аутоцистерне не сме да ради, а аутоцистерна мора бити 

закочена ручном кочницом. Простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени 

прикључци за пуњење резервора мора бити под контролом и обезбеђен од пожара 

 У зони опасности 0 нису предвиђене електричне инсталације. У оквиру зоне опасности 

1 електро опрема мора бити у експлозивно заштићеној изради и то минималног 

степена заштите Еx II А Т3. Електрични уређаји у зони опасности 2 нису предвиђени. 

Пумпни аутомати имају електромоторне погоне пумпи, разводне кутије, склопке и 

светиљке у експлозивној заштити према СРПС ЕН 60079 и морају бити атестирани од 

стране комисије за испитивање “Еx” уређаја 

 При претакању горива из аутоцистерне у резервоаре цистерна мора бити спојена са 

системом за уземљење резервоара ради избегавања појаве статичког електрицитета. 

Као заштита од статичког електрицитета користи се уземљивач од поцинковане 

челичне траке која се полаже у земљу на дубини од 0,8 м. Ради спречавања сакупљања 

статичког електрицитета приликом пражњења аутоцистерне предвиђен је стубић са 

склопком за уземљење цистерне 

 Приликом утакања ауто гаса (ТНГ) у погонске резервоаре  моторних  возила, мотор 

возила мора бити угашен а препоручено растојање између два возила је 5 метара 

 Код пропуштања или цурења гаса на инсталацијама за ТНГ на бензинским станицама 

потребно је одстранити људе и возила и  забранити приступ непознатим лицима 

 Затворити пропусна места ако при томе поступку  нема опасности за запослене 

 У случају пожара, он се локализује прекидањем дотока гаса у зону горења а гаси се 

прахом или угљен диоксидом. При већем пожару употребљава се распршени млаз 

воде. Околина се хлади водом. Обавештава се ватрогасна јединица на телефон 93 

 У складишном простору бутан – кућице дозвољено је скалдиштење бoца у највише 2 

нивоа. На манипулативном простору бензинске станице и око објекта бутан кућице 

забрањено је држање боца 

 Продавац врши искључиву замену боца по систему ПРАЗНА ЗА ПУНУ, БЕЗ 

ИКАКВОГ ИСПУШТАЊА ГАСА. Забрањено је било каква друга манипулација, рад 

на боцама без обзира да ли су у питању пуне или празне боце. Продавац прима празну 

и предаје пуну боцу потрошачу. Потрошач нема приступа у складиште боца 

 Манипулисање боцама мора се вршити пажљиво без котрљања и бацања боца 

 У зонама опасности малопродајног места за ТНГ ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ, 

ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРИСТУП ОТВОРЕНОМ ВАТРОМ И ЗАБРАНА УПОТРЕБЕ АЛАТА 

КОЈИ  ВАРНИЧИ 

 На видна места на улазу у просторију поставити одговарајуће табле упозорења и то: 

 Пропан – бутан гас 

 Незапосленим улаз забрањен. 

 Опасност од пожара и експлозије. 

 Забрањена употреба отвореног пламена. 

 Забрањено пушење. 

 Забрањена употреба алата који варничи. 

 На видна места на улазна врата у просторију поставити одговарајуће табле упозорења 

и то: 

 ПУНЕ БОЦЕ. 

 ПРАЗНЕ БОЦЕ. 

 ПУНЕ и ПРАЗНЕ боце морају бити јасно раздвојене у посебне групе. 
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 У случају почетног пожара за потребе гашења, потребно је испред улазних врата 

(бутан кућица) - малопродајних објеката за продају бутан – пропан боца, држати 

најмање 2 ватрогасна апарата типа S-9 . 

 Бензинску станицу обезбедити одговарајућом противпожарном опремом (ручни и 

превозни апарати за гашење пожара). У просторији за смештај запослених, као и у 

магацинском простору мора се налазити по један ручни апарат за гашење пожара 

капацитета пуњења најмање 9 кг. Уз сваки аутомат мора се налазити по један ручни 

апарат за гашење пожара капацитета пуњења најмање 9 кг. Уз уређај за контролу 

притиска у пнеуматицима мора се налазити по један ручни апарат за гашење пожара 

капацитета пуњења најмање 9 кг. За време претакања горива из аутоцистерне у 

резервоар на месту на коме се врши претакање мора се налазити припремљен један 

превозни апарат за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 кг.  

 Запослено особље на бензинској станици  мора да има  уверење о положеном стручном 

испиту којим се доказује да је обучено за безбедно и сигурно руковање уређајима, 

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

д)  мере заштите у акцидентним условима 

У случају акцидентног истицања нафтних деривата, у току транспорта, или у току 

претакања горива, неопходно је предузети следеће мере: 

 Затварање оштећених или неисправних цистерни, резервоара, водова  

 Прикупљање загађујеће материје која истиче  

 Заштита канализационих улива 

 Препумпавање преосталих количина из оштећених цистерни  

 Одстрањивање површински сакупљених загађивача и слање на прераду 

 У случају изливање већих количина ових опасних течности и настанка могућности 

њиховог продирања у земљиште и подземне воде, најефикасније мере заштите 

земљишта су:   

a) посипање угрожених површина одговарајућим адсорбентима, који после упијања 

нафтних деривата или уља иде на одговарајућу прераду  

b) Скидање контаминираних слојева земље и насипање нових 

 

5.  ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА БЕНЗИНСКОЈ СТАНИЦИ: 

 

A. Дужности и права радника на БС: 

 

1. Сваки радник је дужан да обавља своје послове савесно и са пуно пажње да не угрози 

свој живот, живот осталих радника, купаца, путника, грађана и имовине. 

2. Радник је дужан да интервенише у складу са одредбама плана заштите (заштите од 

пожара, заштите на раду и заштите животне средине), одредбама општих аката и 

радним упутствима и свим ситуацијама које могу довести у опасност и угрозити лица 

и имовину на објектима и средствима. 

3. Радник је дужан да употребљава сва средства и уређаје за заштиту, да исте наменски 

користи и да их одржава у исправном стању. 

4. О уоченим недостатцима, кваровима и другим појавама на средствима и уређајима за 

гашење пожара, радник је дужан да без одлагања обавести непосредног руководиоца. 

5. Сваки радник је дужан да се пре распоређивања на радно место упозна са прописима и 

мерама заштите, везано за то радно место, условима рада као и организацијом и 

спровођењем мера заштите. 
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6. Радник је дужан овладати одређеним знањем и вештином из подручја заштите од 

пожара на начин који одређују планови заштите и одредбе других нормативих аката, а 

којој обавези подлеже и радник који је премештен с једног радног места на друго, као 

и код оних послова радних места код којих после реконструкције или измене 

технолошког процеса или поступка долази до промене извора опасности и заштитних 

мера. 

 

Б.  Дужности управника 

 

Управник, у циљу непосредног и конкретног извршавања прописаних мера заштите, 

дужан је и одговоран: 

 да сваког новопримљеног радника упозна са начином употребе одговарајућих 

средстава и уређаја за заштиту, као и у погледу последица које могу настати ако се та 

средства и уређаји не употребљавају правилно; 

 да сваког новопримљеног радника упозна са конкретним упутствима, одредбама и 

прописима о општем обезбеђивању људи и имовине; 

 да непосредно и стално врши надзор над извршавањем прописаних мера у погледу 

заштите; 

 да одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести непосредног руководиоца  и друге 

надлежне органе о сваком акциденту; 

 да непосредном руководиоцу  пријави сваки недостатак или квар на средствима и 

уређајима; 

 да удаљи радника са посла који је у пијаном стању или у таквом стању да није 

способан за рад или да врши радње које су плановима заштите и одредбама других 

нормативних аката утврђене као теже повреде радне обавезе, јер представљају 

нарочиту опасност за сигурност људи и имовине; 

 дужан је извршавати све задатке које му из области заштите наложи директор НИС  

Блок Промет и непосредни руководилац, према одредбама плана заштите односно 

према одредбама других нормативних акта којима се регулише заштита; 

 да осигура спровођење забране задржавања страних и непознатих особа у 

просторијама и на простору објекта; 

 да организује и спроводи забрану дужег и непосредног задржавања непознатих и 

страних возила на простору објекта; 

 да се стара о исправности ватрогасних апарата и уређаја и у случају неисправности 

одмах захтева замену или поправку истих преко свог непосредног руководиоца; 

 да забрани и спречи оправку средства и електричне инсталације у непосредној близини 

пумпних аутомата односно места за манипулацију нафтним дериватима; 

 да за сво време трајања радног односа стално проширује и употпуњава своја знања из 

области заштите; 

 да осигура спровођење безбедних радних поступака и то: 

 

a) код послуживања на објектима: 

 

 да организује обављање радова тако да продавачи захтевају од купаца да пре почетка 

танковања зауставе рад мотора саобраћајног возила и да не дозволе стартовање мотора 

саобраћајног возила за време вршења танковања; 

 да не држе у продавници или заједничкој просторији, канте и посуде са бензином и 

другим лако запаљивим течностима и материјама; 

 да обезбеди и осигура да сви запослени радници добро и сигурно знају руковати 

апаратима и средствима за гашење пожара који се налазе на објектима и средствима; 

 пре почетка рада потребно је распоредити апарате за гашење пожара према плану 

заштите од пожара; 
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 да се за сваки неисправни апарат за гашење пожара затражи одмах његова замена. 

 

b) код пријема нафтних деривата на објектима: 

 пре почетка истакања нафтног деривата у подземне резервоаре контролише се да ли је 

возач аутоцистерне угасио мотор; 

 пре почетка истакања, механичким путем, проверава се количина нафтног деривата 

који је допремљен; 

 проверава се чистоћа и врста горива; 

 транспортно средство се прикључује на уземљивач, ради изједначавања потенцијала 

средства и подземног резервоара, како не би дошло до појаве статичког електрицитета; 

 прикључује се манипулативно гибљиво црево  за шахт одговарајућег подземног 

резервоара; 

 врши се провера спојева манипулативног гибљивог црева са аутоцистерном и 

подземним резервоаром; 

 манипулацију (истакање аутоцистерне) контролишу возач и Управник или задужено 

лице за пријем горива, уколико се уочи било какав квар, манипулација се прекида док 

се исти не отклони; 

 на крају проверава се да ли је из аутоцистерне источена сва количина горива намењена 

објекту; 

 пажљиво се испразне гибљива црева у подземни резервоар како не би дошло до 

просипања нафтног деривата по писти и у шахту резервоара; 

 након завршетка истакања обезбедити грла цеви за уливање нафтног деривата у 

подземни резервоар, одговарајућим капама; 

 да су поклопци шахтова закључани. 

 

c) дужан је осигурати и контролисати исправност: 

 да су разводни шахтови за електро-инсталацију (каблове) напуњени песком; 

 да нема цурења ни пропуштања на пиштољима за пуњење саобраћајних возила, 

гуменим цревима и спојевима на пумпним аутоматима; 

 да су металне траке за уземљење спојене на подземне резервоаре и пумпе у пумпним 

аутоматима; 

 да су одушни вентили на подземним резервоарима исправни; 

 да у електричном разводном орману нема крпљења осигурача; 

 да се пакована роба (спрејеви, антифризи, мазива и уља) не држе у близини грејних 

тела (пећи, грејалице); 

 да не дозволи поправке на електричној инсталацији пумпног аутомата када је он под 

напоном; 

 да у зимском периоду правовремено предузима мере и радње за спречавање смрзавања 

водоводне инсталације; 

 да проверава испуњеност сепаратора масти и уља како не би дошло до његовог 

преливања. 

 

d) дужности по питању ватрогасних апарата: 

 да су постављени на одређена и погодна места; 

 да је приступ до њих стално погодан; 

 да су увек сви исправни, пуни и пломбирани; 

 да обезбеди да сви запослени радници добро и сигурно знају руковати апаратима и 

средствима за гашење пожара који се налазе на објектима и средствима; 

 да се апарати за гашење пожара не дирају без потребе; 

 да се за сваки неисправни апарат за гашење пожара затражи одмах његова замена. 
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В.  Дужности продавца 

 

Сви продавци дужни су да своје послове обављају савесно и пажљиво и да спрече свако 

могуће настајање акцидента, а обавезни су да се нарочито придржавају следећих мера и 

то: 

a) код послуживања: 

 да приликом пуњења резервоара саобраћајног возила, буради, канти и посуда, не 

пролију нафтни деривати; 

 ако примете пропуштање или цурење нафтног деривата на било ком месту на 

инсталацијама и арматурама, дужан је да о томе одмах обавести управника да би се 

квар отклонио; 

 у случају проливања горива по саобраћајном возилу или писти, продавац мора 

проливен нафтни дериват уз помоћ сорбента (песак) и воде усмерити преко зауљене 

канализације ка сепаратору уља и масти; 

 ако је нафтни дериват проливен по унутрашњости средства за транспорт, мотора или 

теретног простора, продавач мора обезбедити да се средство помери на удаљеност од 

16 – 20 метара од шахти подземног резервоара и пумпног аутомата, да не дозволи 

стартовање мотора и светла, док се сво гориво са простора на ком је проливено 

одстрани и средство добро проветри природним путем, а које ће се учинити отварањем 

врата и поклопаца хаубе и пртљажног простора, па тек након тих радњи дозволити 

стартовање мотора саобраћајног средства; 

 да не сипа нафтни дериват у резервоар саобраћајног возила код којег је мотор у раду и 

да се осигура да за време сипања нафтног деривата мотор буде угашен; 

 да не дозволи стартовање средства за време манипулације нафтних деривата; 

 да не држи у просторијама објекта канте и посуде са нафтним дериватима; 

 да на простору објекта забрани пушење како напољу тако и у саобраћајном средству; 

 да не дозволи испуштање рабљеног уља из средства по писти. 

 

b) код пријема нафтних деривата: 

 да према врсти горива одреди место истакања и подземни резервоар на који ће се 

извршити прикључак; 

 да контролише да ли је пре истакања горива у подземни резервоар возач аутоцистерне 

угасио мотор; 

 да контролише да ли је возач аутоцистерне исправно спојио манипулативно гумено 

црево за истакање и да нема пропуштања на спојевима, вентилу и гуменим 

прикључцима на цевима; 

 да код истакања горива буде обавезно присутан са возачем, јер истакање горива у 

подземни резервоар из аутоцистерне није дозвољен без надзора; 

 да обезбеди увид и контролу како не би дошло до препуњења и преливања горива из 

резервоара; 

 да нема проливања горива у шахту подземног резервоара; 

 да након завршеног истакања одговарајућим капама затвори грла усисних и мерних 

цеви и да закључа поклопац на шахту подземног резервоара; 

 да се пакована роба (спрејеви, антифризи, мазива и уља) не држе у близини грејних 

тела (пећи, грејалице); 

 да масне крпе и пуцвале склони у металне посуде са поклопцем; 

 да одмах уклони проливен нафтни дериват са писте и покупи са водене површине и 

одложи у суд намењен за складиштење емулзије: нафтног деривата, воде и сорбента. 
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c) заштита од пожара: 

 сваки продавац мора бити правилно и стручно оспособљен и увежбан у гашењу ватре 

ватрогасним апаратима и средствима која су постављена, односно мора научити да 

прописно рукује ватрогасним апаратима и средствима за гашење пожара; 

 продавац мора обезбедити да је приступ ватрогасним апаратима увек слободан, да се 

апарати не дирају без потребе, да су увек исправни и пломбирани, те да за сваку 

неисправност на апаратима и средствима за гашење пожара без одлагања обавесте 

пословођу; 

 да се приликом рада ватрогасни апарати распореде према Елаборату заштите од 

пожара за дати објекат; 

 да одмах уклони проливен нафтни дериват са писте и да га усмери ка сепаратору уља и 

масти или покупи са водене површине и одложи у суд намењен за складиштење 

емулзије: нафтног деривата, воде и сорбента. 

 

Сваки  запослени је  дужан  да поступа у складу са Анексом уговора о раду, које 

се односи на HSE.   
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ННИИСС  ––  ББЛЛООКК    ППРРООММЕЕТТ    
 

УПУТСТВО у случају пожара на БС „Брус“    

 

Revizija 5.0 Датум усвајања Копија број  

ДОКУМЕНТ Функција Име и презиме 

ИЗРАДИО Сектор за HSE  

ОДОБРИО Директор Сектора за HSE Јовица Бојиновић 

Одговоран за доставу 

извештаја о удесу 
Управник објекта Александар Павловић 

4.   Пожар и експлозија 

 

Место акцидента: резервоарски простор, претакање горива,  

Врста акцидента: пожар 

Врста материје: Бензини/ дизел гориво 

Угрожена околина: ваздух, а посредно вода и земљиште 

Количина материје:   

- бензини 

- дизели 

- ТНГ 

 

 

2 x 30 m3 

2 x 30 m3 

1 x 30 m3 

 

Количина у акциденту: укупна количина горива 

 

Пожар је један од најопаснијих акцидената на предметном објекту, првенствено због 

карактеристика материја које су заступљене и могућности да пожар под одређеним 

условима пређе у експлозију. Обим овог акцидента може бити различит, али се због 

предузетих мера превенције и заштите може рећи да је сведен на минимум. 

 

Зоне опасности простора угрожених експлозивним смешама гасова и пара, на основу 

Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 

снабдевање горивом, превозних средстава у друмском саобраћају, мањих привредних и 

спортских ваздухоплова (Сл. гласник РС 54/2017), одређују се на следећи начин: 

 

Зона "0" обухвата унутрашњост резервоара и бетонског корита односно коморе и окно 

изнад улазног отвора резервоара.  

Зона "1" обухвата:  

1) окно у коме су смештени прикључци за пуњење (ако су лоцирани одвојено - 

индиректно утакање), простор око окна улазног отвора подземног резервоара, простор око 

окна у коме су смештени прикључци за пуњење (ако су лоцирани одвојено - индиректно 

утакање) мерено 3,0 м хоризонтално од габарита окна и висине 1,0 м мерено од тла;  
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2) сферни простор око одушног цевовода и вентила полупречника 3,0 м;  

3) унутрашњост уређаја за точење горива;  

4) ако је мерна и комуникационо информатичка опрема смештена у посебном кућишту 

изнад кућишта у коме се налази остала опрема уређаја за точење горива, и ако су ова два 

кућишта одвојена паронепропусном преградом, онда се сматра да се та мерна и 

комуникационо информатичка опрема смештена у кућишту, налази у зони сигурности;  

5) простор око габарита резервоара ауто-цистерне мерено 2,5 м у свим правцима;  

6) сферни простор око отвора за пуњење погонских резервоара која се снабдевају горивом 

на станици и свих покретних судова полупречника 1,0 м;  

7) сферни простор око пумпи и компресора за претакање течног нафтног гаса 

полупречника 2,5 м.  

Зона "2" обухвата:  

1) простор изнад околног терена, ширине 5,0 м мерено хоризонтално од ивице зоне 1 и 

висине 0,5 м мерено од тла, за просторе из става 2. тач 1) и 5) овог члана;  

2) простор око уређаја за точење горива мерено 2,5 м хоризонтално од габарита и висине 

1,0 м мерено од тла.  

Зоне опасности "0" и "1" сепаратора зауљених вода габаритно су исте као зоне опасности 

"0" и "1" подземног резервоара искључујући зону опасности "2" која се за сепаратор 

зауљених вода не утврђује.  

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.  

 

Ако је на станици уграђен систем за сакупљање паре, зоне опасности могу се одредити у 

складу са чл. 5. и 6. овог правилника, или у складу са прорачуном на основу српског 

стандарда којим је описана методологија одређивања зона опасности СРПС ЕН 60079-10-1 

приликом чега се могу уважити и препоруке произвођача које су такође засноване на 

стандарду ЕН 60079-10-1.  

 

Зона опасности се не може распростирати унутар објекта за смештај запосленог особља и 

унутар пратеће зграде из члана 8. овог правилника.  

 

Изузетно од става 4. овог члана, ако зона опасности "2" обухвата простор објеката из става 

4. 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.  

 

Образовање токсичних продуката пожара зависи од врсте и количине материја које гори и 

физичко-хемијског процеса сагоревања. У састав продуката пожара улазе продукти 

потпуног и непотпуног сагоревања.  
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ПОСТУПАК: 

 

- запослено  особље  позива  ватрогасну  јединицу  и  поштује  шему  обавештавања 

- приступа  се  акцији  гашења  пожара 

- евакуишу  се  људи,  средства  и  роба 

- запослени  ограничавају  пожар  и  држе  га  контролисаним  употребом  ватрогасних  

апарата  и  воде  из  хидрантске  мреже 

- пре  употребе  хидрантске  мреже  искључити електричну  енергију 

- уклонитит  све  изворе  топлоте  и  паљења  

- забранити  приступ  свим  лицима  који  не  учествују  у  гашењу  пожара 

- у  случаја  угрожавања  људских  живота  позвати  хитну  помоћ 

- до  доласка  екипе  хитне  помоћи  врши  се  спасавање  угрожених  лица  и  даје  

прва  помоћ (вештачко  дисање,  зауставља  крварење  и  сл.) 

 

Дужности управника и продавачког особља приликом гашења пожара: 

 

 Управник и продавци дужни су да у случају настанка пожара на простору објекта 

изврше гашење ватре расположивим средствима за гашење; 

 да гасе ватру прилазећи месту пожара увек у смеру ветра; 

 да се усмеравање праха из ватрогасног апарата путем млазнице обухвати гашење 

што веће површине гориве материје; 

 да се разумно, пажљиво и делотворно користи пуњење и капацитет апарата за 

гашење пожара; 

 да у случају пожара на средству споља: активира ручни ватрогасни апарат, млаз 

упери у место пожара и по потреби маше млазницом тако да прахом за гашење 

обухвати целокупну површину ватре; 

 да у случају пожара на мотору средства: активира ручни ватрогасни апарат, подигне 

поклопац мотора и млаз усмери у место пожара; 

 да у случају пожара на електричној инсталацији средства: пресече или исчупа водове 

или спојке (клеме) са акумулатором, активира ручни ватрогасни апарат и млаз упери 

у место пожара, а по потреби махати млазницом; Уколико дође до пожара на 

главном  разводном орману ( Г.Р.О. ) потребно је приступити гашењу   пожара  

употребом  апарата  за  гашење  пожара   угљен диоксидом ( CO 2 ) или апаратима  са 

прахом ( S  -типа ). 

 пожар гасити одоздо према горе; 

 уколико се почетни пожар не угаси, позвати ватрогасну бригаду на број 93. 

 НАПОМЕНА : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ И ЕЛЕКТРИЧНЕ 

УРЕЂАЈЕ КАДА СУ  ПОД  НАПОНОМ НЕ  ГАСИТИ ВОДОМ . ВОДА ЈЕ ДОБАР ПРОВОДНИК  

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ, ТАКО  ДА  БИ РАДНИК КОЈИ ГАСИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈУ И УРЕЂАЈЕ 

ПОД НАПОНОМ МОГАО СМРТНО ДА СТРАДА. 

 

 да у случају пожара на пумпном аутомату: искључи електричну струју на главној 

склопки разводном орману, активира средство за гашење и млаз упери у 

унутрашњост пумпног агрегата, тако да прахом за гашење буде захваћен сав 

простор; 

 да се у случају пожара у шахту подземног резервоара: затвори поклопац шахта, 

активира ручни апарат, отвори поклопац и млазом праха угаси остатак ватре; 

 у случају пожара на одушним вентилима резервоара: активира се ручни ватрогасни 

апарат/хидрант и млаз праха/воде усмери у подножје изласка пламена; 
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 у случају настанка пожара на писти објекта услед проливања горива: активирати 

ручни ватрогасни апарат, млазом праха обухватити сву површину гориве материје, 

по потреби махати (косити) млазницом, а мале ватре по тлу угасити помоћу песка; 

 за случај настанка већег пожара на било којем објекту: одмах телефоном позвати у 

помоћ ватрогасну јединицу а истовремено употребом више ватрогасних апарата 

настојати угасити ватру. 
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ННИИСС  ––  ББЛЛООКК    ППРРООММЕЕТТ    

УПУТСТВО у случају изливања   

 нафтних деривата  на БС „Брус“  

Revizija 5.0 

 
Датум усвајања Копија број  

ДОКУМЕНТ Функција Име и презиме 

ИЗРАДИО Сектор за HSE  

ОДОБРИО Директор Сектора за HSE Јовица Бојиновић 

Одговоран за доставу 

извештаја о удесу 
Управник објекта Александар Павловић 

 

Мере које се предузимају у случају изливања веће количине нафтних деривата, 

подразумевају да су сви радници који су у директном контакту са нафтним дериватима: 

 обучени за безбедан рад и опремљени потпуном заштитном опремом, 

 упознати са особинама материје и њеним токсичним дејством 

 упознати са превентивним мерама заштите, 

 упознати са поступком у случају акцидента, 

 упознати са давањем прве помоћи. 
 

1  Истицање нафтних деривата из резервоара 

 

Место акцидента: резервоарски простор 

Врста акцидента: оштећење плашта резервоара 

Врста материје: Бензини и дизел горива 

Угрожена околина: земљиште, подземне воде и ваздух 

Количина материје:   

- бензини 

- дизели 

- ТНГ 

 

2 x 30 m3 

2 x 30 m3 

1 x 30 m3 

 

Брзина истицања:  

Максимална количина у 

акциденту: 

укупна количина горива 

 

Цурење горива из резервоара представља акцидент са највећим потенцијално могућим 

утицајем на животну средину. Вероватноћа пропуштања подземних резервоара је 

функција старости резервоара, квалитета конструкције ( дупли плашт или не),  начина 

хидроизолације и киселости земљишта. Обим последица зависи од сорпционих особина 

земљишта, коефицијента филтрације, близине подземних вода и сл. 

 

Спољна страна резервоара је заштићена основним премазом и изолацијом. Изолација је 

изведена тако да не пропушта воду, не нагриза челик и отпорна је према штетном утицају 

земљишта. Ради отклањања статичког електрицитета, резервоари су уземљени.  

Резервоари су снабдевени одушним прикључцима и цевоводима на чијем крају је 

постављен вентил за изједначавање притиска.  

 

Преко овлашћене институције (Савезни завод за мере и драгоцене материјале), резервоари 

се у законски предвиђеном року испитују на непропусност. 
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Поред наведених мера заштите, свакодневно се врши мерење количине горива на 

залихама и ова величина се упоређује са књиговодственим стањем.  

 

ПОСТУПАК: 

 

Приликом  истицања  нафтних деривата  из  резервоара  услед  њиховог  оштећења: 

- прекида  се  продаја  горива  и  затвара  објекат 

- зову  надлежне  службе  према  шеми  обавештавања 

- врши  се  пражњење  резервоара 

- чишћење 

- дегазација 

- саставља  записник 

- ако  је  оштећење  мање - врши  се репарирање  резервоара 

 

У  случају  акцидентног  изливања  нафтних деривата  у  земљу: 

- организује  се  долазак  стручне  екипе  према  шеми  обавештавања 

- запослени  на  објекту  посипају  песком  контаминирану земљу,  како  би  се  

абсорбовало  просуто  гориво 

- све  време  сарадња  са  инспекцијским  органима, републичким инспекторима  

Министарства животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

- у  складу  са  прописаним  инспекцијским  мерама,  обавља  се  узорковање  

земљишта  од  стране  акредитоване  установе  на  дубини  од  5 м 

- ако  је  загађење  незнатно,  уграђују  се  пијезометри  како  би  се  мерио  квалитет  

подземних  вода  и  установио  ток  загађења 

- ако  је  загађење  велико, а у зависности од резултата испитивања земљишта,   стари  

резервоари  се  уклањају  и  спроводи  се  поступак  санације  земљишта  у  складу  

са  наложеним  мерама  инспектора. 

2.  Цурење на цевоводима 

 

Место акцидента: машинске инсталације 

Врста акцидента: оштећење инсталација (цевовода) 

Врста материје: бензин и дизел гориво 

Угрожена околина: земљиште, подземне воде и ваздух 

Укупна количина материје: m3 (максимум) 

Брзина истицања: може бити разлицита 

 

Вероватноћа да ће доћи до цурења на цевоводима је већа него на резервоару. У циљу 

заштите подземних вода и земљишта, монтажа цевовода и пратеће опреме изведена је у 

складу са важећим прописима. Цеви се спајају спојницама са навојем и смештене су у 

водонепропусне бетонске канале. Нагиб цевоводног система износи за усисни вод од 0.5 

до 1%. Свакодневним мерењем стуба течности (количине горива на залихама) и 

упоређивањем са књиговодственим стањем, уједно се врши и контрола резервоара и 

машинских инсталација 

 

ПОСТУПАК: 

 

Као  код  истицања  нафтних деривата  из  резервоара 
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3.  Проливање нафтних деривата при манипулацији 

 

Место акцидента: плато бензинске станице 

Врста акцидента: проливање горива 

Врста материје: бензини/дизел горива 

Угрожена околина: манипулативни плато 

Брзина истицања: за цистерне до 250 лит/мин 

                               за аутомате од 50 до 80 лит/мин 

Колицина у акциденту: може бити различита 

 

До проливања нафтних деривата може доћи при истовару горива из аутоцистерне у 

резервоаре или при пуњењу моторних возила потрошача. Проливање горива је акцидент 

са највећом вероватноћом настанка. Санација платоа бензинске станице врши се 

одговарајућим сорбентима, који највећи део присутних деривата вежу за себе или прањем 

водом, за мање количине просутог горива. 

  

Пошто је плато бензинске станице, преко система за одводњавање атмосферских вода, 

повезан са системом за пречишћавање отпадних вода, искључена је могућност загађења 

земљишта, површинских и подземних вода, док је загађење ваздуха минимално и локално. 

Пречишћена отпадна вода се из сепаратора упушта у реципијент. Уколико објекат нема 

уграђен сепаратор  за пречишћавање зауљених отпадних вода, посипа се адсорбент и 

прикупља у наменски контејнер/канту и хитно обавештава лице за ЗЖС. 

  

ПОСТУПАК: 

- прекида се  истакање робе 

- обележава се место 

- затварају  се  вентили 

- удаљава  цистерна  са  места  акцидента 

Ако  је  просута  мања  количина  горива  на  платоу  објекта,  запослено  особље  користи 

адсорбенте и дисперзант (адсорбенти и дисперзант су набављени за објект). 

Искориштени адсорбент је опасан  отпад и руковање са њим је следеће: 

- сакупља  се и одлаже у канту за наведену врсту отпада 

- пријављује се лицу за  ЗЖС 

- одвози овлашћено правно лице за управљање отпадом, 

- овлашћено правно лице врши збрињавање опасног отпада. 

 

Прва помоћ 

 

Затрованог одмах уклонити из контаминиране зоне. Позвати одмах лекара. Уколико је 

дошло до удисања испарења, затровану особу утоплити и оставити у миру, а у случају 

престанка дисања, применити вештачко дисање. Уколико је особа била дуже изложена 

дејству токсичних гасова, одстранити контаминирану одећу, док је особа под млазом воде. 

Кожу испрати водом, а очи испирати 10 – 15 мин. водом под благим млазом, при чему 

очне капке отворити палцем и кажипрстом. 

Уколико је потребан транспорт, затрованог ставити у бочни лежећи положај. 

До доласка лекарске екипе, запослено особље врши спасавање људи из угрожених места и 

пружа прву помоћ (даје вештачко дисање, зауставља крварење ако постоји).  
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