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                                               ИЗЈАВА НОСИОЦА ПРОЈЕКТА 

 
Овим изјављујем да сам учествовао у обезбеђењу потребних информација, техничке 
документације и услова и дозвола надлежних институција за израду Ажуриране студије, 
тако да на основу увида у Ажурирану студију 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

Да сам сагласан са чињеницама наведеним у Студији и мерама које је обрађивач Студије 
навео у тексту Студије. 
 
Ужице, јун 2021.године 
 
 
                                                                                                      Носилац пројекта 
                                                                                                    „ЕНТЕКО“ доо 
                                                                                                       Директор, 
                                                                                              ________________ 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 

за израду Ажуриране студије о процени утицаја на животну пројекта: Изградња 
станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним објектом „Дријетањ“ на 

кат.парцели 108/1 КО Дријетањ-Бела Земља, град Ужице, 
 

Сагласно Закону о заштити животне средине(„Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон и 
95/2018-др.закон), Закону о процени утицаја на животну средину(„Сл.гласник РС“, бр. 
135/04, и 36/09), Правилнику о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник РС“, бр. 69/05) и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја на животну средину и листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/2008),  предметни пројекат се налази 
на  листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. 

Носилац пројекта је за наведени пројекат израдио Студију утицаја на животну 
средину и на исту добио сагласност надлежног органа-града Ужица (Решење о сагласности 
VI број 502-4/14-04 од 24.04.2014.године). Како носилац пројекта са реализацијом пројекта 
није отпочео у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о 
процени утицаја на животну средину, према члану 28. Став  2. Закона о процени утицаја на 
животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), носилац пројекта приступа изради 
Ажуриране студије утицаја на животну средину.  

У Ажурираној студији о процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Студија), треба сагледати могући утицај радова, објеката и активности током извођења 
радова и будућег рада станице, на животну средину.  

Студију спровести за тачно утврђену локацију, на основу постојећег стања животне 
средине на њој, услова надлежних институција и јавних предузећа, планске и урбанистичке 
документације, технолошке концепције, односно резултате досадашњих истраживања и 
мерења. 

Локација будуће бензинске станице се налази на кат.парцели број 108/1 КО Дријетањ.  
Бензинска станица ће имати следеће објекте: 
• надстрешницу модерног дизајна изнад точећих места, 
• резервоарски простор за течна горива који се састоји од подземних челичних 

резервара са дуплим плаштом капацитета 2 х 100 м3
, 

• подземни резервоар за ТНГ запремине 30 м3, 
• резервоар запремине 5 м3 за складиштење адитива AD blue 
• претакалиште за ТНГ, 
• острва испод надстрешнице са мултиплекс аутоматима за истакање горива, 
• паркинге, 
• манипулативну саобраћајницу, 
• сепаратор за пречишћавање зауљених вода, 
• водонепропусну септичку јаму, 
• компресор за пумпање пнеуматика, 
• дизел агрегат, 
• пословни објекат у једном нивоу, у коме ће бити смештен пословно-продајни 

објекат са мини маркетом, магацином уља, канцеларијом за пословођу, 
просторијом за котао на ТНГ, санитарним чвором и гардеробом;  
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Сагласно Закону о процени утицаја на животну средину(„Сл.гласник РС“, бр.135/04, и 

36/09) и Правилнику о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 
РС“, 69/05) Студија има следећи садржај: 

1. Подаци о носиоцу пројекта, 
2. Опис уже и шире локације на којој се планира извођење пројекта, 
3. Опис пројекта, 
4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао, 
5. Приказ тренутног-садашњег стања животне средине (микро и макро локација),  
6. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину и здравље људи, 
7. Процену утицаја на животну средину у случају удеса, 
8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, 

отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, 
9. Програм праћења утицаја на животну средину-мониторинг, 
10. Нетехнички краћи приказ података наведених од 1. до 9., 
11. Подаци о техничким недостацима или непостојању одређених стручних знања 

и вештина,! 
 
 
 
Ужице, јул 2021.год.                                     Инвеститор, 
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УВОД 
  
Уводне напомене 

 
 Изради Ажуриране студије о процени утицаја на животну средину, за пројекат 
изградње станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним објектом „Дријетањ“ 
на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ-Бела Земља, град Ужице, приступило се на основу 
захтева инвеститора предузећа «Ентеко» д.о.о. Ужице, улица В.Дабића број 1 Ужице. 

Сагласно члану 17. Закона о процени утицаја на животну средину(Сл.гл.РС бр.135/04 
и 36/09) и према Решењу о одређивању обима и садржаја Ажуриране студије о процени 
утицаја, студија  садржи: 

1.Податке о носиоцу пројекта, 
2.Опис локације на којој се планира извођење пројекта, 
3.Опис карактеристика пројекта, 
4.Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао, 
5.Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини(макро и микро 

локација), 
6.Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину, 
7.Процену утицаја на животну средину у случају удеса, 
8.Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је могуће, отклањања 

сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, 
9.Програм праћења утицаја на животну средину, 
10.Нетехнички краћи приказ података наведених од тачке 2) до 9). 
11.Податке о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања 

и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци, 
 
Студија се ради на основу следеће документације: 
 

- Локацијски услови број ROP-UZI-30579-LOC-1/2020, VI број 353-613/20-02 од 
19.11.2020.године издати од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-
правне послове, Одељење за спровођење планова и изградњу града Ужица, 

- Копија плана и лист непокретности за кат.парцелу 108/1 КО Дријетањ, 
- Извод из Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), Предузеће за инжењеринг„Батес“ 

доо Београд, 
- Извештај вршиоца техничке контроле ПГД, Предузеће за архитектонско 

пројектовање, инжењеринг и консалтинг Артинг МБА доо, Београд 
- Услови за пројектовање и прикључење, „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак 

Електродистрибуција Ужице, 
- Технички услови прикључка водовода и фекалне канализације, ЈКП „Водовод“ 

Ужице, 
- Технички услови за прикључак објекта на телекомуникациону мрежу, „Телеком“ 

Србија, 
- Водни услови у поступку израде техничке документације за изградњу станице за 

снабдевање горивом на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ, ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 
„Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ Ужице, 

- Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија, 
МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Ужице 09.31 
број 217-15938/20 од 29.10.2020.године, 
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- Услови заштите од пожара, МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације Ужице 09.31 број 217-15939/20 од 29.10.2020.године, 
- Уверење о не/постојању подземних и надземних водова, РГЗ, Сектор за катастар 

непокретности, Одељење за катастар водова Ужице, 
- Решење о грађевинској дозволи за изградњу саобраћајног прикључка станице за 

снабдевање горивом на државни пут 1 А реда 6 Ужице-Граница са Црном Гором на делу 
кат.парцеле 108/1 и на делу кат.парцеле бр. 1515 све КО Дријетањ, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 351-03-0109/2015-07 од 04.06.2015.године, 

- Потврда о пријави радова на изградњи саобраћајног прикључка станице за 
снабдевање горивом на државни пут 1 А реда 6 Ужице-Граница са Црном Гором на делу 
кат.парцеле 108/1 и на делу кат.парцеле бр. 1515 све КО Дријетањ, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 351-06-06178/2016-07 од 
02.09.2016.године, 

-   Решење Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, 
Одељење за правне послове VI број 502-4/14-04 од 24.04.2014.године о давању сагласности на 
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Изградња станице за снабдевање 
горивом и ТНГ-ом са продајним објектом „Дријетањ“ на кат.парцели 108/1 КО 
Дријетањ-Бела Земља, град Ужице, 

- Копија решења извода из АПР, 
 

 Циљ израде Ажуриране студије о процени утицаја на животну средину, за пројекат 
изградње станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним објектом „Дријетањ“ 
на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ-Бела Земља, град Ужице, је увид у урбанистичку и 
планску документацију Инвеститора, увид у услове надлежних институција и јавних 
предузећа, усаглашеност са законским прописима и процена могућег утицаја радова, објекта 
и активности у току изградње, редовног рада станице и у случају удеса и дефинисање мера 
које је потребно спровести да би се негативни ефекти свели у границе прихватљивости.  

 
Законска регулатива 
 
Израда студије о могућим утицајима бензинске станице и станице за ТНГ на животну 

средину, заснива се на следећим нормативним актима: 
-Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон и 95/18-др.закон); 
-Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука  УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон и 9/20); 

-Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. Гл. РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
-Закон о водама („Сл. Гл. РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон); 
-Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
-Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 87/18 и 87/18 – др. 

закони); 
-Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16 и 

95/18-др.закон); 
-Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, бр. 87/18); 
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-Закон о управљању отпадом („Сл.гл. РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон); 
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС“,бр. 36/09 и 95/18 – др. закон); 
-Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, 

бр. 54/15); 
-Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гл. РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
-Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15); 
-Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације 

земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг 
земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 68/19);  

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

-Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 69/05); 

-Правилник о раду техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на 
животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 69/05); 

-Правилник о методама мерења, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/10); 

-Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18); 

-Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. 
гласник РС“, бр. 71/10); 

-Правилник о начину складиштења, обележавања и паковања опасног отпада („Сл. 
гласник РС“, бр. 92/10); 

-Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, 
бр. 56/10 и 93/19); 

-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. 98/10); 

-Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гл.РС“, бр. 33/16); 

-Правилнико 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", бр. 54/17, 34/19; 

-Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
постројења и објеката за запаљиве и горивe течности и о ускладиштавању и претакању 
запаљивих и горивих течности ("Службени гласник РС", број 114/17); 

-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 ("Службени гласник РС", бр.1/12, 25/12, 48/12 и 96/19). 

-Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за 
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18-др.уредба);  

-Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19); 

-Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 
88/20);  

-Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник 
РС“, бр. 75/10); 
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-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); 

-Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“ 111/15); 

-Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Сл. гласник РС“, бр. 5/16); 

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

-Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10);  

- Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68),  
-Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68); 
-Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 

за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 
-Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 
50/12); 

-Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, 
бр. 24/14); 
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ПОЈМОВНИК 

 
Запаљиве течности су течности чије се паре пале у додиру са извором паљења и које 

на температури од 35°С нису у чврстом или тестастом стању, а на температури од 50°С имају 
парни притисак до 3 kp/cm2. 

Температура запаљивости је најнижа температута на којој се изнад површине 
течности налази толико паре да у додиру са ваздухом ствара запаљиву смешу. 

Ускладиштавање запаљивих течности је свако трајно или привремено држање ових 
течности у резервоарима или затвореним посудама код производње, дистрибуције и 
потрошње. 

Зона опасности од избијања и ширења пожара је подручје на коме постоји 
могућност стварања запаљиве или експлозивне смеше паре течности са ваздухом тако да је 
способна за сагоревање. 

Опрема резервоара је сва она опрема која је непосредно уграђена у резервоар и на 
резервоару и која са резервоаром чини функционалну целину. 

Задржачи пламена су направе које штите резервоар од продора пламена у његову 
унутрашњост. 

Одобрен(атестиран) резервоар или уређај односно одобрена(атестирана) опрема је 
сваки резервоар , уређај или опрема који су испитани од стране овлашћене домаће установе 
или признате иностране установе односно одговарају југословенским стандардима. 

Зона опасности I обухвата унутрашњост подземног резервоара, приступна окна са 
припадајућом арматуром и бетонско корито уколико је изведено. 

Зона опасности II обухвата простор до 1 м висине изнад приступног окна, одушних 
цевовода и вентила у пречнику од 5 м мерено од габарита приступног окна односно цевовода 
и вентила. 

Зона опасности III обухвата простор изнад околног терена ширине 2 м од зоне II, 
мерено хоризонтално и висине 50 см мерено од тла. 

и други појмови и изрази дати у Техничким прописима о изградњи постројења за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности(Сл.лист СФРЈ 
бр.20/71). 

Течни нафтни гас (ТНГ) су нафтни угљоводоници(пропан, пропен, бутан, бутен и 
њихови изомери) и њихове смеше у течном или гасовитом стању, чији парни притисак 
прелази 1,25 kp/cm2 при 40°С, који одговарају југословенским стандардима. 

Парни притисак је притисак пара гаса изражен у kp/cm2 при 40°С у равнотежном 
стању са течношћу. 

Максимални дозвољени радни притисак је највећи дозвоњени унутрашњи радни 
притисак у kp/cm2 при 40°С, за који је посуда конструисана, или највећи унутрашњи радни 
притисак који одобрава надлежна инспекција. 

Испитни притисак је унутрашњи притисак у kp/cm2 који је за 50% већи од радног 
притиска при 40°С. 

Резервоар за гас је свака затворена посуда израђена и одобрена за пуњење 
гасом(преносни резервоар, стабилни резервоар, транспортна цистерна), која испуњава услове 
предвиђене важећим југословенским стандардима. 

Постројење за гас је резервоар, боца или други уређај односно скуп уређаја који 
представљају једну технолошку целину. 

Боца за гас је посуда цилиндричног облика која се може употребљавати само у 
вертикалном положају. 

Преносни резервоари(контејнери) су посуде специјално изграђене и опремљене за 
транспорт и ускладиштавање гаса, пуњења 250, 500, 1000 и 2000 кг. 
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Опрема за гас је опрема отпорна на дејство гаса и непропусна до притиска који је на 

њој означен. 
Испаривач је уређај за испаравање гаса. 
Показивач нивоа је уређај који показује ниво течне фазе гаса у посуди. 
Примарни регулациони круг су уређаји на инсталацији или постројењу за гас, који 

су под притиском једнаким или већим од притиска у резервоару. 
Секундарни регулациони круг су сви уређаји на инсталацији или постројењу за гас, 

иза првостепене редукције притиска, који су под притиском мањим од притиска у резервоару. 
Првостепена редукција притиска су уређаји за редукцију притиска(смањење 

притиска у резервоару), који могу редуцирати притисак у течној или парној фази гаса. 
Другостепена редукција притиска и регулација притиска су уређаји за редукцију и 

регулацију притиска на радни притисак потрошача. 
Уређај за мешање је постројење које се употребљава за претходно мешање испареног 

гаса са ваздухом пре његове дистрибуције и потрошње. 
Степен пуњења је процентуални однос тежине гаса у посуди и тежине воде, коју би 

та посуда садржавала на температури од 15°С. 
Ускладиштавање гаса је свако трајно или привремено држање гаса у резервоарима и 

боцама ради производње, дистрибуције и потрошње. 
Трајно држање гаса је ускладиштавање гаса у трајању дужем од 180 дана. 
Привремено држање гаса је ускладиштавање гаса у покретне посуде (транспортне 

цистерне, преносне резервоаре и боце). 
Претакалиште су место и уређаји за прикључење транспортних цистерни на 

стабилну инсталацију. 
Приступни пут је пут односно колосек предвиђен за приступ транспортних цистерни 

претакалишту, који је саставни део претакалишта. 
Сигурносни уређај је вентил или друга направа која штити делове постројења од 

притиска изнад прописаних вредности. 
Притисак отварања сигурносног вентила је притисак при којем почиње отварање 

вентила и испуштање гаса. Он мора бити за 10% већи од максимално дозвољеног радног 
притиска посуде односно цевовода на коме је сигурносни вентил инсталиран. 

Запорни вентил је вентил за отварање, засун, славина или слични уређај постављен 
на постројењу за затварање течне или парне фазе гаса. 

Вентил против лома цеви је вентил који одваја делове постројења(посуде и цевоводе) 
затварањем протока гаса у случају лома споја испред њега и не може се сматрати запорним 
органом. 

Показивач протока је уређај за показивање протока течне фазе гаса. 
Регулатор нивоа је уређај који регулише висину нивоа течне фазе гаса. 
Одговарајућа вентилација је вентилација која онемогућава стварање концентрације 

гаса веће од 25% од доње границе запаљивости. 
Транспортна цистерна је резервоар цилиндричног облика запремине до 80 м3 чврсто 

везан за покретно постоље, који се употребљава за транспорт гаса. 
Сигуран уређај је уређај испитан и у пракси проверен од стране овлашћених 

стручњака. 
Значајни објекти су најближи могући извори паљења или објекти на суседном 

земљишту који не припадају постројењу. 
Сигурносна удаљеност представља минимални међусобни размак између суседних 

објеката, који у случају експлозије или паљења максимално дозвољене количине опасних 
материја у једном опасном објекту не омогућује пренос експлозије или пожара на суседни 
објекат, а оштећења суседних објеката ограничава на предвиђен опсег. 
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Заштита од пожара је активност усмерена на ограничење опасности од избијања 

пожара, ограничења ширења насталог пожара и смањења угрожености конструкције од 
пожара, избором одговарајућих материјала и вредновањем резултата испитивања(ЈУС 
У.У1.010). 

Брзина ширења пламена је пут пламеног руба преваљен у јединици времена под 
стандардом одређеним условима, на стандарно одређеном апарату( ЈУС У.У1.010). 

Експлозивна атмосфера је смеша запаљивих материја у облику гаса, паре, магле, 
прашине и влакана са ваздухом, под атмосферским притиском, која се после паљења, горење 
ланчано шири кроз целу несагорелу смешу. 

Зона »0«  је простор у коме је експлозивна атмосфера присутна трајно, или дужи 
период времена, или је учесталост њене појаве велика. 

Зона »1« је простор у коме је вероватно да ће се у условима нормалног рада, појавити 
експлозивна гасовита атмосфера. 

Зона »2« је простор у коме није вероватно да ће се у условима нормалног рада 
појавити експлозивна гасовита концентрација, а ако се појави биће присутна само кратко 
време. Експлозивна концентрација се појављује у ненормалним ситуацијама. 

Акцидент или удес – нанамерни или неочекивани догађај до којег долази изненада и 
који проузрокује штету за људе, имовину и околину. 

Хазард или опасност – претња која би могла изазвати акцидент. 
Вероватноћа – очекивани број догађаја (акцидената) у одређеном временском 

периоду. 
Ризик – овде означава вероватноћу да ће у одређеном раздобљу доћи до акцидента, а с 

њиме и до последица по људе, имовину и околину. 
Анализа ризика – системско утврђивање и процена ризичних објеката и опасности. 
Угрожени објект – људи, предмети у околини или имовина којима прети акцидент 

због близине ризичног објекта. 
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1.0.ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА  

 
Носилац пројекта: Предузеће „ЕНТЕКО“ д.о.о. Ужице 
 
Адреса: Улица Вуколе Дабића 1, Ужице 
 
Телефон: 031/ 512 388 
 
Емаил:office@enteco.rs 
 
Матични број:17435124 
 
ПИБ:101781919 
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2.0.ОПИС УЖЕ И ШИРЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ГРАДИ СТАНИЦА 

  
Локација на којој се планира изградња бензинске станице се налази у насељу Бела 

Земља, на локалитету Попова Вода, на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ, са десне стране 
државног пута I A реда број 6 Ужице-Граница са Црном Гором. Површина кат.парцеле 
износи 3444 м2.  

Предметна локација налази се у обухвату Плана генералне регулације “Бела Земља” у 
Ужицу (“Сл. Лист Града Ужица” бр. 5-3/12, 24/16 и 11/19). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Макро локација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2. Микролокација станице 
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Плато за изградњу бензинске станице је настао постепеним насипањем 

косине(депресије) између старог магистралног пута и новог државног пута I A реда број 6 
Ужице-Граница са Црном Гором. Завршна кострукција платоа је уваљани конструктивни 
камени и земљани материјал. 

Приступ локацији станице је са државног пута I A реда број 6 Ужице-граница са 
Црном Гором према условима ЈП“Путеви Србије“ и грађевинској дозволи коју је издало 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Приступ станици је само из 
правца Ужица са планираним изливним и уливним саобраћајницама.  

У ближој околини локације предвиђене бензинске станице налази се стамбени објекат 
на удаљености 45 м. Више груписаних стамбених објеката са окућницама налази се 
југозападно од локације станице на удаљености од 100-120 м. Са северне стране локације 
налази се каменолом Сурдук, најближи коп на удаљености од 480 м. Са југоисточне  стране 
границу чини државни пут, кат.парцела 1515 КО Дријетањ.  

Локација будуће бензинске станице удаљена је од Ужица 5 км, а од Чајетине, односно 
Златибора око 15 км. 

За потребе изградње бензинске станице са продајним објектом, надстрешницом и 
лантерном издато је Решење о локацијским условима VI број 353-613/20-02 од 
19.11.2020.године од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 
послове града Ужица. 

Саобраћајни прикључци објеката (станице за снабдевањем горивом и пословно 
комерцијалних садржаја), уграђени су у саобраћајно решење на основу актуелних потреба и 
као стечене обавезе (изграђени комплекси).  

Нове изливне траке су урађене за елементе који омогућавају да се са брзине од 80км/х 
пређе на 50км/х. Исто је предвиђено и за уливне траке. 

Интерни саобраћај на комплексу планиран је као једносмерни, тако да омогући 
приступ свим садржајима комплекса станице за снабдевање горивом. 

Кота терена бензинске станице је 655,30 мнм.  
 

2.1. Усклађеност изабране локације са просторном-планском документацијом тј. 
са генералним урбанистичким планом 

 
Предметна локација налази се у обухвату Плана генералне регулације “Бела Земља” у 

Ужицу (“Сл. Лист Града Ужица” бр. 5-3/12, 24/16 и 11/19). 
За потребе изградње бензинске станице са продајним објектом, надстрешницом и 

лантерном издато је Решење о локацијским условима VI број 353-613/20-02 од 
19.11.2020.године од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 
послове града Ужица. 

За потребе израде пројектне документације дати су услови за безбедно постављање у 
погледу мера заштите од пожара и експлозија, МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације Ужице 09.31 број 217-15938/20 од 29.10.2020.године 

 
2.2. Близина подручја заштићених међународним, националним или локалним 

прописима (заштићена добра:природна, културна, историјска) 
 

У непосредној близини локације будуће станице нема регистрованих природних 
добара.  

Једини објекат културно историјског значаја је споменик изгинулим партизанима у 
Другом светском рату, североисточно од локације на удаљености од 500 м.  
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2.3. Педолошке, геоморфолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмичке  

карактеристике терена 
 

Педолошке карактеристике  
 

Простор карактерише мала заступљеност плодног земљишта (I и II бонитетна класа). 
Плодна и релативно дубока земљишта лоцирана су у уским речним долинама и у 
комплексима на урбанизованим деловима простора, па су стога и угрожена ширењем насеља 
(Севојничко, Горјанско и део Туричког поља). Сав остали део простора изложен је утицају 
ерозионог процеса и другим чиниоцима који потенцирају развитак земљишта нижег 
потенцијала и мање употребне вредности.  
 

Геолошке и геоморфолошке карактеристике  
 

Територија града Ужица се простире у западној зони Динарида, у планинско-
котлинској области (Старовлашко-Рашка висија и део Западног Поморавља). Претежно 
представља средње планински појас, чија висина расте идући од истока ка западу.  

Примарни рељеф је доста уочљив, иако је измењен под дејством егзогених сила. 
Према доминантним морфографским особинама у рељефу се разликују планине, површи и 
речне долине (котлине, кањони-композитне долине).  

Планине настале у овом простору испресецане су дубоким речним долинама, које су и 
основни правци комуникација. По апсолутној висини планине припадају групи средњих и 
ниских. Тара је највиша планина на простору града Ужица (Збориште, 1544 м).  

Површи динарског правца пружања се простиру са леве и десне стране Ђетиње.  
Долине су основни облик флувијалне ерозије. Ђетиња са својим притокама је једна од 

река слива Западне Мораве.  
Подручје у околини Ужица се карактерише бројним раседима. Главни правац раседа 

је северозапад - североисток. Река Ђетиња тече у истом правцу, због чега се јављају две 
различите геолошке појаве различитих старости, са обе стране реке.  

Северно од реке Ђетиње заступљене су карбонатне стене: кварцни конгломерат, 
серицитски шкриљац, филит, кварцни пешчари, серицитски кварц, док су терцијарни 
кречњаци заступљени у области јужно од реке Ђетиње.  
 

Хидролошке и хидрогеолошке карактеристике 
  

Територија града Ужица има изражен водни потенцијал, организовано 
водоснабдевање из регионалног водосистема акумулације „Врутци“ и разгранату мрежу 
река, потока и подземних вода. На целом простору све воде отичу у два слива - слив Западне 
Мораве и слив Дрине - Црни и Бели Рзав. Мокра Гора представља вододелницу између ова 
два слива. Карактеристично за овај простор је да највећи део територије обухватају карстни 
терени, у којима површинских вода има мало, али је подземна хидрографска мрежа веома 
изражена (типични крашки извори различите издашности).  
 

Површинске воде  
 

Главне особине река ужичког краја су да су брзе, планинске и богате водом. Већ више 
од једног века због тога се користе за хидроградњу. На Ђетињи су изграђене три мање 
хидроелектране, од којих су две у централној зони Ужица, а трећа у зони бране Акумулације 
Врутци. 
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Ђетиња припада сливу Западне Мораве, а тиме и Црноморском сливу (одводи око 80 

% целокупне количине воде са територије града). Дужина целог тока, од извора до улива у 
Моравицу је око 74 км, а просечан годишњи протицај износи 6,00 м3/с. Ђетиња има велики 
број притока. Низводно од Севојна вода је по квалитету ван класе (IV класе), а узводно од 
Ужица II класе. Као значајне притоке Ђетиње могу се навести реке Сушица и Дервента и 
потоци - Волујачки, Коштички, Глуваћки, у Севојну Драгићевића поток.  

За потребе водоснабдевања Ужица, Севојна и приградских насеља изграђена је 
акумулација „Врутци“. Укупна запремина акумулације је 54 милиона м³. Висина бране је 77 
м, а дужина у круни 241 м. Акумулација значајно доприноси заштити града од поплава, јер је 
у њој резервисан простор који може прихватити поплавни талас без преливања преко бране, 
вероватноће појаве једном у педесет година.  

Југоисточно од локације бензинске станице, између локације и магистралног пута 
пролази водовод воде за пиће Турица-Бела Земља. Цевовод је удаљен од локације будуће 
станице око 30 м. Црпна станица „Сурдук“ се налази на цевоводу, источно од локације на 
удаљености око 390 м. Према условима ЈКП“Водовод“ објекти станице ће се прикључити на 
потисни вод водовода. 

На самој локацији и ширем окружењу нема регистрованих изворишта ни зона 
санитарне заштите. 

Једини повремен водоток је мањи поток који тече долином између два пута и јавља се 
у периоду великих падавина. Због природе терена воде пониру у терену. 
 

Подземне воде  
 

У карстним теренима, који обухватају највећи део територије, подземна хидрографска 
мрежа је веома изражена. Истицање ових вода прати водонепропусну подлогу где се јављају 
типични крашки извори, чија издашност варира (Потпећко врело, Сушичко врело, Врутачка 
врела, Раковско врело у Кремнима). Неки од ових извора каптирани су за потребе 
водоснабдевања.  

Живковића врело је било прво извориште водоснабдевања Града Ужица (први 
савремени водовод изграђен 1938.године). Проширење изворишта извршено је 1956. године 
захватањем воде Ћебића врела.  

Као резерва за потребе водоснабдевања уже градске целине сачувано је претходно 
извориште подземне воде у алувиону реке Ђетиње у Турици, капацитета око 60 л/с.  

Од термалних вода у Мокрој Гори, у кориту реке Камишине, налази се извор Бела 
вода (Т воде 17,9 ˚С, високоалкална, олигоминерална вода), Биоштанска бања (сумпоровита 
са темпаратуром од 36,4 ˚С, и Стапарска бања са темпаратуром од 30,5 ˚С. 

   
Сеизмолошке карактеристике  

 
На сеизмолошкој карти СФРЈ (1987. год), испитано подручје се налази у зони са 

степеном сеизмичности од 6° МЦС скале максималог опаженог интензитета земљотреса за 
повратни период 50 година. дробине, а на крајњем југу су терцијарни лапорци и доломити     
( језерски седименти). 
 

2.4. Насељеност или изграђеност локације 
 

На основу последњег пописа становника, утврђено је да на подручју Белих Земаља са 
деловима КО Дријетањ и деловима кат.општина Качер и Љубање има око 620 домаћинстава, 
односно око 2300 становника.  
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Густина становања износи 20 ст/ха. На овом подручју су изграђени махом 

индивидуални стамбени објекти различите спратности, без одговарајуће урбанистичке 
документације и више објеката мале привреде који су углавном орјентисани у зони старог и 
новог дела магистралног пута. 

 
2.5. Врсте природних ресурса на локацији, са посебним освртом на присуство 

мочвара, површинских или подземних вода, шума, пољопривредног земљишта, 
риболовних и ловних подручја, минералних сировина и др. 

 
На простору уже и шире локације нема регистрованих мочварних подручја, значајних 

површинских и подземних вода. 
Риболовно подручје је регистровано у северном делу, у кањону реке Ђетиње, изван 

зоне утицаја станице. 
Ловно подручје је назначено у реону МЗ Љубање, југоисточно од локације, изван зоне 

утицаја станице. 
Североисточно од локације станице је мања котлина са неколико пољопривредних 

домаћинстава и земљиштем које се користи за ливадарство, повртарство, сточарство и 
воћарство.  

Девастирани шумски предели су северно у зони каменолома. У делу према Качеру и 
засеоку Доганџићи су засади листопадног дрвећа.  

Површински коп техничког-грађевинског камена се налази северно од локације у 
реону Сурдука на удаљености око 500 м. 
 

2.6. Приказ климатских карактеристика 
 

У Ужицу не постоји метеоролошка станица. Две најближе станице се налазе на 
Златибору и у Пожеги на удаљености од око 15 km. Станица у Пожеги је репрезентативнија 
за климатске услове у посматраној области. Клима на подручју Ужица и слива реке Ђетиње, 
које се одликује како стрмим падинама тако и долинама, је одређена термодинамичким 
процесима који се овде одвијају због специфичних орографских услова.  

Стална струјања ваздуха спречавају акумулацију и дуже задржавање ваздуха, што 
резултира релативно хладним ваздухом. Током јесени и зиме, јаке инверзије су уобичајена 
појава. 

Ниједна од ове две станице није репрезантативна када су у питању микро климатски 
услови у граду Ужицу, па поузданих података за град Ужице нема. Подаци који су на 
располагању од ове две станице, су међутим довољни да се окарактеришу општи климатски 
услови у пројектној области. 

На основу досадашњих истраживања за ово подручје, већа је учесталост 
антициклонских циркулација, него циклонских, са просечно краћим трајањем ових других. 
Тишине имају највећу честину, а од ветрова су најчешћи из северозападног и 
југоисточног правца. Брзина ветрова се колеба у границама 0,9-2,4 m/sek. Највећа је у 
јесен, а најмања у пролеће. Према правцу ветра, највећу брзину имају они са највећом 
честином. 

Дијаграм (Слика бр.3.) се односи на брзину ветра у Ужицу и приказује колико 
дана у току једног месеца је могуће очекивати да ће одређене брзине ветра бити достигнуте. 
Ружа ветрова за Ужице  (Слика бр. 4)  приказује колико сати у години ветар дува из 
појединих праваца. 
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             Слика 3. Брзина ветра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Слика бр. 4. Ружа ветрова града Ужица  
                             (Извор: План квалитата ваздуха града Ужица) 
Ветрови из правца истока и запада проветравају котлину реке Ђетине, док ветрови са 

севера стварају стационарне вртлоге, који онемогућавају њено проветравање. 
У ноћима без ветра, стварају се услови за екстремну стагнацију. Зими се стварају 

услови за температурне инверзије, где хладан ваздух пада на дно котлине, а изнад њега се 
налази фронт топлијег ваздуха.  

Таквом температурном инверзијом онемогућена је вертикална циркулација ваздуха, 
па се сви емитовани загађивачи нагомилавају у доњем слоју. Суспендоване честице, чађ и 
сумпор диоксид зими стварају смог који, чак и када је сунчано, рефлектује светлост, чиме 
спречава загревање доњих слојева ваздуха и њихово издизање из котлине. 

Ноћу се ваздух додатно хлади, тако да хладан заробљени ваздух остаје у котлини. 
Тада се дешавају епизоде високог загађења, које су карактеристичне за грејну сезону у 
Ужицу.  

Подручје Белих Земаља је изван инверзног слоја ваздуха, подручје са знатно чистијим 
ваздухом за разлику од котлине. 

Средња годишња температура ваздуха је 9,9°С. Најтоплији месец је јул са просечном 
месечном температуром од +20,9°С, а најхладнији јануар са средњом месечном 
температуром од – 1,4°С. 

Средња годишња количина падавина износи 770 mm. Са порастом надморске висине 
количина падавина се повећава. Количина падавина је најмања у зимским месецима са око 
150 mm, а највећа у пролеће и износи око 239 mm. Просечан број дана са снежним 
прекривачем годишње је 48. Максимална дебљина снежног прекривача је око 66 cm, а 
повећава се са надморском висином. 

За територију града Ужица може се очекивати годишња вредност релативне 
влажности ваздуха од око 75%.  

У просеку регион Ужица (нарочито на већим висинама) има температуру ваздуха на 
нивоу земљишта испод 0°С између 70 и 80 дана годишње. 

Број дана са снежним прекривачем се креће између 50 и 60 дана годишње.  
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2.7. Присутност осетљивих објеката на локацији: болнице, школе, обданишта, 

верски објекти, јавни објекти и слично 
 

У непосредној близини локације будуће станице нема осетљивих објеката: болница, 
школа, обданишта, верских објеката, јавних објеката и слично. 

 
2.8. Присутност подручја на или у близини локације, на којима се користе 

заштићене, важне или осетљиве врсте флоре и фауне (за раст и развој, размножавање, 
одмор, презимљавање, миграцију итд.) 

 
Подручје Белих Земаља припада вегетацији нижег планинског појаса и једним делом 

на доњој граници средњег планинског појаса. Према овој висинској класификацији подручје 
припада шумама Quercetum montanum, faetum montanum i Pintum nigrae ( брдска храстова 
шума, брдска букова шума и шума црног бора).  

Према евиденцији шумског газдинства из Ужица, укупна површина под шумама 
износи 82 ха. На ивичним подручјима храстових, букових и борових шума јављају се на 
пашњацима, клеке. Шуме су у приватном и државном власништву. 

Према доступним подацима на самој локацији и непосредној близини нису 
регистроване важне или осетљиве врсте фауне и флоре. 

 
2.9. Близина важних саобраћајница или објеката за јавни приступ рекреационим 

и другим објектима 
 

Комплекс станице се налази на око 40 м од државног пута I A реда број 6 Ужице-
Граница са Црном Гором. Приступ станици је једино са овог пута из правца Ужица према 
условима ЈП“Путеви Србије“ и грађевинској дозволи коју је издало Министарство 
грађевинарства и урбанизма. 

 
2.10. Присутност објеката за туризам, трговину, малу привреду (индустрија, 

пољопривреда, рударство и др.) 
 

Мотел „Златиборска ноћ“ се налази на удаљености од 1500 м, дуж државног пута у 
правцу Златибора су изграђени ресторани, бензинска пумпа и сервиси у функцији саобраћаја. 

У зони Попових вода се налазе објекти мале привреде. 
    

2.11. Комунална инфраструктура 
 
Водовод 
 
Веома је повољно решено водоснабдевање, прикључењем на централни градски 

систем водоснабдевања, акумулацију „Врутци“, односно постројење Церовића брдо. 
Прикључење станице на водоводну мрежу оствариће се према условима ЈКП“Водовод“.  

 
Канализација 
 
Нема услова за прикључење објекта станице на канализацију, јер на подручју Белих 

Земаља није изграђена канализациона мрежа. До изградње канализационе мреже, у оквиру 
објекта станице градиће се водонепропусна септичка јама чији садржај ће се празнити на 
место које одреди надлежни орган. 



 31 

 
Условно запрљане атмосферске воде са платоа станице сакупљаће се у заједничку 

канализацију и након пречишћавања на сепаратору усмериће се у ригол јавног пута. 
 
Електро мрежа 
 
Електроенергетско снабдевање будуће станице биће регулисано у складу са условима 

надлежног дистрибутивног предузећа. 
 
Телекомуникације 
 
Прикључење објекта бензинске станице на телефонску мрежу оствариће се према 

условима предузећа „Телеком Србија“. 
 

Комунални отпад 
  
Комунални отпад у насељу Бела Земља редовно се сакупља и одвози на градску 

депонију. Прикупљање отпада се врши у металне контејнере од 1,1 м3. Динамика одвожења 
отпада је у складу са уговором са ЈКП „Биоктош“. 

Носилац пројекта ће склопити уговор са ЈКП „Биоктош“ о одвозу комуналног отпада 
на депонију.  
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3.0. ОПИС ПРОЈЕКТА 
 

Намена објеката је да задовољи широк распон захтева корисника, почев од снабдевања 
горивом и течним нафтним гасом (ТНГ), као и другом робом широке потрошње, првенствено 
за потребе корисника моторних возила. У склопу пословног објекта станице планира се 
минимаркет, на платоу станице паркинг за путничка возила.  

 
3.1. Објекти и опрема 

Комплекс бензинске и ТНГ станице биће одвојен од државног пута I A реда број 6 
Ужице-Граница са Црном Гором приступним саобраћајницама и травнатом површином. 
Манипулативне површине на бензинској и ТНГ станици биће формиране уз три физичка 
острва постављена управно на објекат. Предвиђена су три острва за снабдевање горивом 
моторних возила са мултиплеx апаратима за истакање горива, тако да је омогућено 
истовремено опслуживање 6 моторних возила.  

Бензинска и ТНГ станица на државном пута I A реда број 6 Ужице-Граница са Црном 
Гором,  поред саобраћајних површина које су претходно дефинисане садржаће још: 

 
1.Резервоарe за нафту и гас “G” категорије: 

 
Укупан капацитет подземних резервоара за течна горива, течни нафтни гас (ТНГ) и 

AD blue адитив износи 235 м3. 
 

1.1. Резервоари за светла горива 2x100м3 

 
Резервоар бр.1: 
• комора Р1 - резервоар запремине 50 м3 за дизел гориво Eurodizel V-Power 
• комора Р2 - резервоар запремине 50 м3 за дизел гориво Eurodizel 

 
Резервоар бр.2: 
• комора Р3 - резервоар запремине 50 м3за безоловни бензин БМБ95 
• комора Р4 - резервоар запремине 30 м3за безоловни бензин БМБ95 V-Power 
• комора Р5 - резервоар запремине 20 м3за дизел гориво Eurodizel V-Power 

 
1.2. Резервоар за ТНГ 1x30 м3 

 
Резервоар бр.3: 
• комора Р6 - резервоар запремине 30 м3за ТНГ (течни нафтни гас) 

 
1.3. Резервоар 1x5 м3 - AD blue 

 
Резервоар бр.4: 

• комора Р7 - резервоар запремине 5 м3за складиштење адитива AD blue 
 

2.Пословни објекат у једном нивоу, у коме ће бити смештен пословно-продајни 
објекат са мини маркетом, магацином уља, канцеларијом за пословођу, санитарним чвором и 
гардеробом, БРГП 134,00 м2; 

3.Надстрешницом изнад аутомата БРГП 217,8 м2, 
4.Везна надстрешница БРГП 161.53 м2, 
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5.Аутомати за истакање горива, 
6.Претакалиште за течна горива, 
7.АТ вентили, 
8.Претакалиште за ТНГ, 
9.Пумпа за ТНГ, 
10.Паркинг за особе са посебним потребама 1ПМ, 

  
 Утакање горива у возила из резервоара се врши преко аутомата у чијем се кућишту 
налази пумпа за гориво и мерач протока, а ван кућишта савијена цев са пиштољем и 
аутоматским запорним органом. 
 Аутомат за истакање ће бити у односу на саобраћајнице, односно плато подигнут 
минимално 15 центиметара. Предвиђено је индиректно утакање свих горива. 
 Коловозна конструкција на манипулативним површинама станице предвиђена је као 
флексибилна конструкција са носећим слојевима од асфалт бетона на делу саобраћајних 
трака ван места за истакање горива и као крута цемент-бетонска конструкција, од феро 
бетона, на манипулативним површинама уз места за истакање горива. 
 Ради безбедног одвијања саобраћаја на бензинској станици предвиђена је одговарајућа 
хоризонтална и вертикална сигнализација као посебан пројекат. 
 

Снабдевање комплекса бензинске станице водом за пиће, санитарне потребе и 
противпожарне потребе је предвиђено преко новопројектованог прикључка ХДПЕ ПЕ 100 
Ø110 / ПН 10 са постојећег потисног цевовода ЛГЦ Ø250 мм ПС "Сурдук" – резервоар 
"Вести". На месту прикључка је предвиђена изградња шахта са затварачем Ø100 на одвојку и 
пратећом хидромеханичком опремом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5. Прикључак објекта на постојећи водовод према техничким условима 
ЈКП "Водовод " Ужице 
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Спољна и унутрашња санитарна канализација 
 
У складу са добијеним Техничким условима прикључака водовода и фекалне 

канализације, издатим од стране ЈКП "Водовод " Ужице у овом тренутку, до момента 
изградње мреже фекалне канализације, није могуће прикључивање комплекса на јавну 
мрежу фекалне канализације. 

Новопројектованим решењем је предвиђена изградња водонепропусне септичке јаме 
корисне запремине 60 м3 у зеленој површини. Унутрашње димензије новопројектоване 
септичке јаме су у основи 8 м х 3 м. 

 
Спољна атмосферска условно чиста и зауљена канализација 
 
У складу са добијеним Техничким условима прикључака водовода и фекалне 

канализације, издатим од стране ЈКП "Водовод " Ужице, на комплексу је предвиђено 
одвојено вођење условно чистих вода од кровова објекта и потенцијално зауљених вода са 
површина интерних саобраћајница новопројектоване пумпе. Водним условима издатим од 
стране ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, секција "Ужице" Ужице је одређен 
главни реципијент за прикупљене пречишћене и условно чисте атмосферске воде-
Дријетањски поток (Понорац). 

За све атмосферске воде, сакупљене са коловоза и места утакања и истакања горива, 
је пре испуштања у Дријетањски поток предвиђено да буду третиране на сепаратору уља. 
Ове воде су одвојене од вода приступних саобраћајница улазном и излазном линијском 
решетком. 

Атмосферске воде са кровних површина није потребно посебно третирати кроз 
сепаратор, већ се исте могу укључити у ревизионо окно интерне кишне канализације 
непосредно иза сепаратора уља. 

Све сакупљене зауљене воде се третирају преко сепаратора за деривате типа ACO 
OLEOPATOR-C-FST NS15 ST1500 I класе, капацитета до 15 л/сец са таложником од 1500л, а 
затим гравитационо доводе до окна за мерење протицаја и узорковање и воде, потом се 
изливају у у систем условно чисте интерне канализације, којим се евакуише вода од олука и 
улазно –излазних решетака објекта. Крајњи реципијент, пречишћених зауљених и 
атмосферских вода, је понор у терену низводно од локације станице. 

 
Сепаратор мора имати ефикасност издвајања лаких течности I класе - лаких 

нафтних деривата у излазној води до 5мг/л., а запремина издвојених лаких течности износи 
мин. 400 литара, док укупни капацитет не сме бити већи од 2800 литара. 

Пијезометри 

На локацији је предвиђена адекватна осматрачка мрежа од два пијезометра ради 
мониторинга подземних вода у току изградње и коришћења станице. Пијезометри су 
смештени у зеленој површини, са једне и друге стране острва са точећим местима и 
резервоарима. Пречника су 100мм, дубине 10м, са ПВЦ ситом 0,3/ 0,5мм, засутим фракцијом 
2 (1-3мм) гранулата, као са бетонским блоком за осигурање и заштитном капом. 

Укупна дужина пијезометарске конструкције износи 10 м: 
- Пуна цев у дужини од 4 м, 
- Филтарски део у дужини од 5 м, 
- Таложник, пуна цев у дужини од 1 м. 
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Након постављања пијезометарске конструкције у бушотину се до дубине од 5 м 

уграђује шљунчани гранулат Φ 1-3 мм. 
Глинени тампон се поставља на дубини од 3 м до 0,6 м. 
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 
x30x 30 цм; 

2. Постављањем око пијезометарске цеви пречника Φ 2” шире цеви од ПВЦ-а 
пречника Φ 250 мм. Дужина постављене ПВЦ цеви је 120 цм, од чега је 60 цм цеви испод 
површине терена, а 60 цм 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 
зазакључавање. 

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

 
3.1.1.Принцип рада станице за течна горива 

 
Према пројекту машинских инсталација, систем претакање и точење горива састоји 

се из: 
• Резервоарски складишни простор, 
• Систем за претакање и мерење, 
• Систем развода горива, 
• Систем за издавање горива. 
 
Аутомати поседују систем за поврат бензинских пара у складишни резервоар при 

пуњењу погонског резервоара на возилу, самоусисне крилне пумпе, волуметре и бројило за 
мерење и регистровање издате количине горива, гумена црева и пиштоље за истакање 
горива. Пумпни аутомати морају бити постављени тако да обезбеђују што мање задржавање 
и брже напајање возила горивом. Скидањем пиштоља са лежишта на стубу аутомата за 
истакање горива активира се прекидач који укључује крилну пумпу, а притиском ручице 
пиштоља (славине) отвара се вентил и врши истакање горива. Приликом 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 се крилна пумпа, а издата количина горива у литрима, као и износ у динарима 
могу се очитати на екрану бројила аутомата. 

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 бар на коју су повезани сви резервоари путем пластичних 
полиамидних црева ø10x2 мм и прикључака на плашту резервоара. 

 
Принцип система контроле перфорације: Пумпа у систему за контролу перфорације 

ствара константан притисак (0,2 бара) у међупростору двоплашних резервоара. У случају 
појаве процуривања, компримовани ваздух излази кроз настале пукотине, што онемогућава 
продирање подземних вода у међупростор омотача резервоара. Мања одступања притиска 
систем аутоматски компезује. Уколико је запремински проток ваздуха који напушта 
међупростор већи од граничног (задатог у меморији уређаја),  активираће се аларм. 
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Компримовани ваздух у међупростору се суши до  релативне влажности од 10%, у филтеру 
који је саставни део уређаја, што спречава кондезацију воде у међупростору. Вентил против 
прекорачења притиска има функцију да спречи недозвољено повећење притиска у 
међупростору зидова резервоара. 

Детектор перфорације је повезан са међупростором дуплих зидова резервоара преко 
мерних линија и линија под притиском. Промена притиска се мери и контролише преко 
контролера притиска. За уређај може бити повезан већи број резервоара, али запремина 
међупростора не сме да пређе 4 м3. Веза уређаја и резервоара се остварује преко пластичних 
црева, унутрашњег пречника 10 мм, дебљине зида 2 мм, које нису дуже од 50 м.  

Детектор перфорације се поставља ван зона опасности. Са овим уређајем могу да раде 
само квалификоване особе. Једном годишње је обавезна контрола рада уређаја. 

Исти систем се примењује и за контролу међуплаштног простора усисних цевовода, с 
тим да се за њих користи посебна електронска централа, спојена са боцом азота под 
притиском. 

Сви цевоводи се воде истом трасом, кроз исту заштитну цев, као и цевоводи за 
детекцију цурења резервоара.  
 

Инсталација на објекту станице за снабдевање горивом је специфична јер се, при 
претовару и дистрибуцији течних горива, јављају експлозивне смеше. 
 

Параметри "Еx" смеша које се могу јавити на објекту од бензинских испарења су: 
• температура пламишта < 38 °С 
• температура паљења 220 - 400 °С 
• запреминска граница експлозивности (%): 0,6-8 
• релативна густина (ваздух=1): 4 - 7 
• експлозивна група: II А -примена у индустрији, (минимална струја паљења мања 

од 0,8 мм -најмања струја чија искра под одговарајућим условима може запалити 
најзапаљивију експлозивну смешу, уз одређену вероватноћу паљења) 

• температурни разред: Т3 
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 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 и 34/2019). 

 
Претакање бензина и дизел горива у складишне резервоаре  
 
Гориво се доставља специјалним ауто цистернама за превоз горива. 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. 

Претакање горива врши се из аутоцистерне слободним падом помоћу гумених црева  
NО80(3") која се преко одговарајућег прикључка спајају са цевним прикључком на 
резервоаре. Такође врши се повезивање прикључка за циркулацију гасова на ауто-цистерни и 
прикључка на вертикалним одушним цевима резервоара са флексибилним гуменим цревима 
NО50(2"). На тај начин је омогућена циркулација запаљивих гасова из складишних 
резервоара у резервоар ауто-цистерне. 
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«Затворен технолошки систем» при претакању горива онемогућује простирање 

запаљивих гасова у околину, односно ван резервоарског простора и аутомата за истакање 
горива, чиме се знатно умањују и елиминишу зоне опасности од избијања пожара. Због тога 
се од надлежног органа (МУП-Сектор за ванредне ситуације) може тражити посебно 
одобрење за могућност истовременог издавања горива преко аутомата купцима на бензинској 
станици уз истовремено пуњење складишних резервоара горивом из ауто-цистерне. У том 
случају испоручилац горива мора поседовати ауто-цистерне са прикључцима и уређајима 
предвиђеним и одобреним за рад у затвореном технолошком систему. 

Мерење источене запремине горива врши се помоћу електромагнетне мерне сонде, 
изведене у противексплозијској «Ех» заштити. 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. Као алтернатива, ниво горива је 
могуће мерити преко баждарне шипке и одговарајућих табела за сваки резервоар посебно. 

Место за претакање горива је посебно одређено и уређено место за претакање горива 
из једне аутоцистерне у подземни резервоар станице са којег се у случају пожара или 
експлозије не очекује угрожавање суседних делова објекта, других суседних објеката, 
околине и земљишта других власника и не сматра се претакалиштем у смислу прописа којим 
је уређена област изградње постројења за запаљиве и гориве течности и ускладиштавања и 
претакања запаљивих и горивих течности.* 

За време претакања горива из ауто-цистерне у подземни резервоар станице, простор 
око ауто-цистерне и око окна у коме су смештени прикључци за пуњење резервоара мора 
бити под сталном контролом запосленог особља и обезбеђен од пожара.* 

Ауто-цистерна се спаја на прикључак подземног резервоара на начин којим се 
обезбеђује поузданост спојева односно испуњеност прописаних захтева у погледу 
непропусности, електропроводљивости, отпорности на механичке, хемијске и друге утицаје.* 

За време претакања горива, ауто-цистерна мора бити спојена са системом за 
уземљење резервоара.* 

За време претакања горива, мотор ауто-цистерне мора бити угашен, а ауто-цистерна 
закочена ручном кочницом и обезбеђена од покретања подметачима постављеним под 
точкове. 

За време претакања горива из аутоцистерне у подземни резервоар станице, горивом 
се могу снабдевати само погонски резервоари превозних средстава у друмском саобраћају 
ако: 

1) на станици функционише систем за прикупљање паре; 

2) положај аутоцистерне не омета саобраћај возила на станици. 

Систем за развод горива и поврат гасова бензинских пара 
 
Систем за развод горива који повезује резервоарски простор са аутоматима за 

издавање горива, израдиће се од полипропиленског цевовода NО50(2"), са двоструким 
зидовима. Цеви ће бити спојене полипропиленским спојницама и фитингом са изведеним 
крајевима који се спајају специјалним уређајем. На исти начин се монтира и једноструки 
полипропиленски цевовод за поврат бензинских пара-гасова од пумпних аутомата, који на 
колекторском принципу цевоводом NО32(5/4") повезује све пумпне аутомате за издавање 
горива, са прикључком на грлу једног резервоара за складиштење бензина. 

Нагиб цевоводног система износи: за усисни и поврат гасова од аутомата мин. 1%, за 
одваздушење 1%-3%. Сви цевоводи се полажу у земљаном рову са потребним падом, чије је 
дно насуто слојем ситног песка дебљине мин. 15 цм.  
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Ради отклањања статичког електрицитета, сва прирубничка спојна места на цевоводу, 

морају бити уземљена бакарном или поцинкованом траком. Пре затрпавања цевовод се 
испитује хладним хидрауличким притиском од 4 бара. 

Испод аутомата за истакање горива биће уграђена заштитна шахта од челичног лима, 
чија је функција да спречи евентуално цурење горива у околину. У сваком шахту се поставља 
сензор за детекцију присутва гасова или горива и исти је повезан са централом која врши 
укључивање аларма. 

Сви продори цевовода кроз зидове шахтова морају бити задихтовани гуменим 
манжетнама отпорним на нафтне аутомате. 

 
Начин издавања горива 
 
Након постављања возила у правилну позицију за пуњење горивом и отварањем 

поклопца погонског резервоара, послужилац скида пиштољ славину са лежишта на стубу 
аутомата. Аутоматски се активира прекидач који укључује у погон крилну пумпу, док се на 
бројилу за регистровање појављују стартне вредности за количину и вредност горива. 
Послужилац спусти пиштољ славину у отвор цеви за пуњење горивом погонског резервоара 
на возилу.  

Лаганим притиском на ручицу пиштоља почиње претакање горива и траје до пуштања 
(враћања) ручице у почетни положај и регистровања издате количине горива у литрима и 
динарима. По завршетку претакања послужилац врати пиштољ у лежиште на пумпном 
аутомату, чиме се искључује пумпа. За све време рада тотализатор на бројилу аутомата 
региструје , односно сабира, свако појединачно издавање горива. 

Пројектом су предвиђени „мултиплех“ пумпни аутомати за истакање више врста 
горива. На аутоматима за издавање бензина, уграђен је и компресор са системом за поврат 
гасова из резервоара возила који се пуни у подземни складишни резервоар. 

 
Инсталација компримованог ваздуха и резервни агрегат за струју 
 
За производњу компримованог ваздуха предвиђен је компресорски агрегат који ће 

бити смештен на отвореном простору и исти ће бити заштићен од атмосферског утицаја 
смештањем у кућиште од прохромског лима. 

У случају нестанка струје из мреже, предвиђена је уградња дизел електричног агрегата 
одговарајуће снаге. 
 

3.1.2. Принцип рада станице за ТНГ 
 
Предвиђено је да се допрема ТНГ-а на станици врши аутоцистернама, а 

испорука на издвојеном претакалишту, помоћу центрифугалне пумпе на возилу. 
Претакалиште је предвиђено са трајно постављеним прикључцима и пратећом арматуром за 
проток од 200 л/мин. Прикључак за течну фазу је ДН50, а за парну ДН25 и сваки понаособ је 
снабдевен слепом, заштитном прирубницом са тзв. брзом спојком. 

Прикључак за течну фазу је снабдевен електромагнетним вентилом који прекида 
претакање када резервоар буде напуњен 85%. Вентил добија сигнал са сонде у резервоару и 
мора бити у Ех заштити. Поред њега, прикључак за течну фазу се опрема и са лоптастом 
славином, хватачем 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. 
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За складиштење ТНГ-а предвиђен је подземни резервоар запремине  30 м3 

димензија Ø 2.200 x 8.660 мм, са максималним дозвољеним пуњењем пропана, или смеше 
пропан-бутан од  Г = 12.760 кг. Радни притисак резервоара је Пр = 16,7 бар, а пробни Пп = 
25 бар. 

Пумна станица-агрегат састоји се од пумпе  протока Q=100 л/мин, пратеће арматуре, 
аутоматике и електро мотора. Пумпа је вишестепена, центрифугалног типа и предвиђена 
је за транспорт мешавине течности и паре ТНГ-а без цепања струје транспортовања. 
Постављена је 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 бар. 

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 бар. 

Пумпа је опремљена са системом за заштиту од „сувог рада пумпе“.  
За правилан рад пумпе отпори у усисном цевоводу морају бити што је могуће 

мањи.  
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. 

 
Пуњења подземног резервоара и пуњења резервоара аутомобила 
 
Снабдевање станице ТНГ-ом врши се путем специјалних цистерни. Када стигне 

на терен станице, возач цистерне дужан је да постави аутоцистерну на место тачке 
истовара (претакалиште) и изврши уземљење аутоцистерне (укључује се кабал за 
уземљење електроопреме цистерне у обруч за уземљење гасне станице).  
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Спољашњим прегледом провери се исправност електро опреме на аутоцистерни, 

скину се уређаји за заптивање са цевовода за течну и гасну фазу и преко еластичних црева 
споји са одговарајућим изводима за течну и гасну фазу складишног резервоара. Пуњење 
складишног резервоара се врши пумпом са аутоцистерне. У току претакања, једно лице 
које ради на гасној станици прати ниво ТНГ у резервоару станице. Када се достигне 
максимални ниво, прекида се пуњење. По завршетку пуњења, мотор аутоцистерне се сме 
упалити тек након истека 10 минута. 

На претакалишту течног нафтног гаса смеју се употребљавати мотори са 
унутрашњим сагоревањем за погон пумпи и компресора, само ако су у саставу ауто-
цистерни и снабдевени хватачем варница на издувној цеви мотора. 

 
Прилаз аутомобила ради пуњења се врши појединачно, мотор се гаси, возило се 

осигурава од померања. Одвија се заптивни поклопац на прикључку за пуњење резервоара 
аутомобила и ставља се еластично црево гасног аутомата у отвор прикључка за пуњење. 
Веза између црева и резервоара аутомобила се остварује специјалним пиштољем. Након 
спајања, укључује се аутомат за претакање и врши се пуњење резервоара аутомобила. По 
завршеном пуњењу, еластично црево се скида са резервоара, зауставља се аутомат, затвара 
заптивни поклопац на прикључку за пуњење аутомобилског резервоара и аутомобил 
напушта гасну станицу. 

 
Пражњење подземног резервоара са ТНГ 
 
У одређеним ситуацијама постоји потреба за одстањивањем извесне количине гаса из 

резервоара. Пре било каквих радова на резервоару са ТНГ-ом неопходно је из њега 
одстранити гас и то тако да се поред течне фазе одстрани и гасна фаза.  

Отварањем свих вентила и слободним испуштањем ТНГ-а из резервоара у атмосферу 
долази до изједначавања притисака у унутрашњости резервоара и околини али због 
специфичне тежине гаса у резервоару остају значајне количине гаса. 

Стога је потребно остатак гаса одстранити на један од следећих начина: 
- удувавањем инертног гаса 
- воденом паром  
- водом 
Испуштање гаса у атмосферу треба вршити опрезно и најбоље је да гас сагорева на 

бакљи, а препоручује се да посао чишћења обаве стручна и специјализована лица. 
Обзиром да и веома мале заостале количине ТНГ-а у резервоару, са ваздухом дају 

експлозивне смеше, чишћење треба поновити неколико пута. Пожељно је потом 
унутрашњост резервоара испитати помоћу гасног детектора, јер код резервоара који су били 
дуже у употреби на зидовима се имрегнирају тешки угљоводоници, разна уља и средства за 
одоризацију. 

Најбољи начин је поновити чишћење воденом паром неколико пута, а ако се чишћење 
врши водом препоручљиво је у воду додати средство за одмашћивање металних површина. 

 

3.1.3. Резервоар за AD bluе 1х 5 м3 

 
Водени раствор карбамида (Уреа) или AD bluе или AUS 32 (32,5 % водени раствор 

урее) је незапаљива течност, безбојна, без мириса или мириса сличног разблаженом 
амонијаку. Сви материјали који се користе са њим морају бити компатибилни јер изазива 
корозију.  
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Ово једињење није токсично, нема великих ризика по људе, животиње или околину 
ако се правилно користи.  

Иако је сврстан у групу не ризичних материја у складу са ЕУРО класификацијом, 
директан контакт са другим хемикалијама треба избегавати нарочито контакт са нитритима и 
нитратима. 

AD blue се користи као агенс за редукцију издувних гасова у Еуро 4, Еуро 5 и Еуро 6 
дизел моторима (камиони, аутобуси, пољопривредна и грађевинска механизација, путничка и 
комерцијална возила). AD blue се убризгава у врућ издувни гас, хидролизује се изнад 180℃, 
формирајући амонијак (NH3) који (у следећем кораку) у SCR (селективна каталитичка 
редукција) катализатору трансформише штетне азотне оксиде (NOx) у азот (N2) и воду (H2O). 
Потрошња AD blue je око 5% потрошње дизел горива на 100 км.  

Локација резервоара за АУС 32 (AD bluе) је предвиђена у зони где су смештени сви 
резервоари бензинске пумпе. Шахт са прикључцима је постављен тако да је од државног 
пута пута удаљен више од 70 м. Резервоар за AD bluе је удаљен више од 10 м од складишног 
резервоара за ТНГ, а од резервоара за бензин и дизел гориво око 1.5 м. Објекат у коме је 
смештен ресторан и продавница је од претакалишта за АУС 32 удаљен више од 40 м. 

Резервоар је предвиђен као укопан, а горњи ниво плашта је предвиђен на 900 мм 
испод нивоа терена. 

При одређивању дубине укопавања резервоара водило се рачуна о дубини смрзавања 
тла. 

Предвиђено је обезбеђење резервоара од померања и потиска подземних вода 
постављањем на два бетонска ослонца. Резервоар је постављен на армирану бетонску плочу 
и анкерисан за плочу металним носачима према захтеву произвођача Око резервоара се 
поставља песак и збија до потребне збијености, у слојевима до 20 цм. 

Запремина резервоара је 5 м3. Резервоар се израђује од нерђајућег челика са дуплим 
плаштом. Са спољашње стране резервоара предвиђен је хидроизолацијски слој од 
фибергласа. 

Комплетна опрема резервоара предвиђена је за смештај у заштитном окну који је 
направљен од челика антикорозивно заштићен епоxy премазом димензија 1100x1100x900мм. 
Поклопац је квадратног попречног пресека 760x760мм направљен од FIBERLITE-a FL 76, 
водоотпоран са алуминијумским рамом. Врх окна је најмање 20 цм уздигнут од околног 
терена.  

Резервоар има двоструки челични зид са компримованим ваздухом у међуслоју, који 
је део система за контролу перфорације. 

 
3.1.4. Удаљеност објеката  од извора опасности 

 
У графичкој документацији су приказани планирани објекти. Планираном 

изградњом морају се обезбедити безбедносна растојања објеката и постројења 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 и 34/2019) и 
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). 
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У табели су приказане карактеристичне удаљености које су најмање измерене, а 

које су приказане и у графичкој документацији, неопходне за сагледавање безбедоносних 
растојања. 

Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности: подземни 
резервоари за течна горива и ТНГ, места претакања горива, пумпе и компресори за ТНГ, 
уређаји за точење горива, (осим сепаратора, технолошког канала за прихват зауљених 
вода, одушног цевовода и вентила, прикључних уређаја на аутоцистерни) буду удаљени 
као што је приказано у следећим табелама: 

Анализа испуњености услова у погледу безбедног постављања (извор Елаборат 
заштите од пожара) приказана је у следећим табелама: 

1.Извор опасности 

Табела 1. 
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Табела 2. 
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Табела 3. 
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Табела 4. 
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Табела 5. 

 



 47 

Табела 6. 
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Табела 7. 

 
 
Табела 8. 
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2.Уређаји за снабдевање горивом 
Табела 9. 

 
Табела 10. 

 
 
3.Објекат за смештај особља 
Табела 11. 
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3.1.5. Зоне опасности  

 
Зоне опасности извора опасности станице дефинисане 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 и 34/2019) дате су у следећој 
табели 13:* 

Табела 13. 

ИЗВОР 
ОПАСНОСТИ* 

ЗОНА* 

ОПАСНОСТИ* 
ДИМЕНЗИЈЕ ЗОНА ОПАСНОСТИ* 

Подземни складишни 
резервоар за течна 
горива* 

Зона 0* 

Унутрашњост резервоара, унутрашњост коморе 
за постављање резервоара (уколико постоји) и 
унутрашњост окна са директним и индиректним 
утакањем и/или прикључцима који се у 
нормалном режиму периодично отварају ради 
мерења и/или узорковања* 

Зона 1* Простор 1,0 m од габарита окна мерено у свим 
правцима* 

Зона 2* 
Простор изнад околног терена ширине 4,0 m 
мерено хоризонтално од габарита окна и висине 
0,5 m мерено од нивоа тла* 

Место за претакање 
течних горива из 
аутоцистерне у 
резервоар станице 
када постоји систем 
за сакупљање пара 
током допуне 
резервоара* 

Зона 1* 
Простор 1 m од прикључног уређаја на 
аутоцистерни мерено у свим правцима до нивоа 
тла* 

Зона 2* 

Простор 4,0 m мерено хоризонтално од 
прикључног уређаја на аутоцистерни, висине 1,0 
m мерено од нивоа тла и сферни простор око 
отвора на врху ауто цистерне полупречника 1,0 
m* 

Место за претакање 
течних горива из 
аутоцистерне у 
резервоар станице 
када не постоји 
систем за сакупљање 
пара током допуне 
резервоара* 

Зона 1* 
Простор 1,5 m од прикључног уређаја на 
аутоцистерни мерено у свим правцима до нивоа 
тла* 

Зона 2* 

Простор 6,0 m мерено хоризонтално од 
прикључног уређаја на аутоцистерни, висине 1,0 
m мерено од нивоа тла и сферни простор око 
отвора на врху ауто цистерне полупречника 1,5 
m* 

Подземни складишни 
резервоар за течни 
нафтни гас* 

Зона 0* Унутрашњост резервоара* 

Зона 1* Унутрашњост окна са прикључцима и простор 
1,5 m од габарита окна мерено у свим правцима* 

Зона 2* 
Простор изнад околног терена ширине 4,0 m 
мерено хоризонтално од габарита окна и висине 
0,5 m мерено од нивоа тла* 
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Место за претакање 
течног нафтног гаса 
из аутоцистерне у 
резервоар станице 
током допуне 
резервоара* 

Зона 1* 
Простор 1,5 m од прикључног уређаја на станици 
и прикључног уређаја на аутоцистерни мерено у 
свим правцима до нивоа тла* 

Зона 2* 

Простор 4,0 m мерено хоризонтално од 
прикључног уређаја на станици и прикључног 
уређаја на аутоцистерни, висине 1,0 m мерено од 
нивоа тла* 

Пумпе и компресори 
за претакање течног 
нафтног гаса* 

Зона 1* Простор 2,5 m од габарита пумпе или компресора 
мерено у свим правцима до 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 1,0 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 1,0 m од нивоа тла, 
односно од нивоа воде* 

Одушни цевовод и 
вентил* Зона 1* 

Сферни простор око завршетка одушног цевовода 
и вентила, полупречника 3,0 m и висине до нивоа 
тла* 

Сепаратор и 
технолошки канал за 
прихват зауљених 
вода* 

Зона 0* Унутрашњост сепаратора и унутрашњост коморе 
за постављање сепаратора (уколико постоји)* 

Зона 1* 
Унутрашњост окна и технолошких канала и 
сферни простор око завршетка одушног цевовода 
и вентила полупречника 1,0 m* 

Зона 2* 

Простор изнад околног терена ширине 2,0 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* 

 
3.1.6.Продајни објекат са надстрешницом за продају горива 

 
Продајни објекат је предвиђен управно на настрешницу, бруто површине око 134,5 м2, 

челична конструкција спратности П+0, са зидовима од префабрикованих панела постављен 
на темељима самцима. 

Грејање објекта ће бити преко котла на ТНГ или на природни гас, са обезбеђењем 
потребне температуре у свим просторијама: 

Посебно се одваја простор који служи за смештај контејнера за смеће и омогућава 
неометан прилазак специјалном возилима и одношење смећа. 
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Надстрешница изнад простора за продају горива 
 
Надстрешница се налази изнад простора за танкирање путничких и теретних возила. 

Пројектује се као рамовска челична конструкција ослоњена на сопствене темеље самце и 
стубове. 

 
3.1.7. Инсталације објекта 

 
Електроинсталације и осветљење 
 
За потребе објекта бензинске и ТНГ станице и пословног објекта, користиће се 

ел.енергија са јавне дистрибутивне  мреже, а по потреби и из дизел агрегата контејнерског 
типа који ће се поставити на плоатоу станице. 

 Прикључак станице на јавни електро енергетски систем биће према условима , „ЕПС 
Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. 

Максимална инсталисана снага 60 kW.   
Заштита објекта од атмосферског пражњења извршиће се изградњом  спољашње и 

унутрашња громобранска инсталација. 
Спољашње осветљење се изводи на металним стубовима и одговарајућим 

рефлекторима који су постављени на стубове. 
 
Телекомуникациона мрежа 
 
Изводи се према условима Телекома Србије. 

 
Водовод и канализација 
 
Пројекат водовода и канализације биће усклађен са техничким условима добијеним од 

ЈКП «Водовод» Ужице.  
Водоводна мрежа је за санитарне и противпожарне потребе објекта пумпне станице и 

за спољне противпожарне хидранте. Доводна цев до пројектованог водомерног шахта је од 
ливено гвоздених цеви Ф250 мм.  

На спољној противпожарној мрежи, предвиђени су  надземни хидранти.  
Водоводна мрежа је постављена у асфалтним и зеленим површинама са циљем да се 

избегну бетонске површине и површине за паркирање. Прилагођена је положају спољашњих 
изливних места и унутрашњем разводима за објекте бензинске станице.   

Материјал спољних водоводних цеви је полиетилен високе густине. 
  
Канализациона мрежа је санитарна (фекална) и кишна. Фекална канализација биће 

усмерена ка шахту спољне мреже. Према условима ЈКП «Водовод» обавеза Инвеститора је да 
до изградње канализационе мреже у насељу Бела Земља изгради двокоморну водонепропусну 
септичку јаму. Иста би се празнила по утврђеној динамици ангажовањем предузетника који 
има дозволу града Ужица да врши пражњење септичких јама. Садржај јаме би се празнио на 
место које одреди надлежни орган града Ужица. Септичка јама је димензионисати према 
потенцијалном  броју корисника.  
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Слика 6. Двокоморна септичка јама 
 

Кишна канализација на комплексу станице треба да се изведе раздвојена да би се 
минимизирао доток на сепаратор уља.  

У смислу одводњавања, предмет овог пројекта је интерна мрежа кишне и технолошке 
канализације до постојећег шахта атмосферске канализације, односно отворене кинете.  

Вода која садржи угљоводонике спровешће се у технолошку канализацију и иста ће 
бити третирана на сепаратору уља и лаких течности. Сепаратор  са таложником биће 
изграђен у зеленој површини између пумпе и старог магистралног пута.  

Кишна канализација са надстрешница и дела асфалтних површина које нису загађене 
уљима и мастима, спровешће се независно у ригол пута.  

На улазу и излазу с комплекса предвиђене су линијске решетке, као и око точећих 
места. Решетке ће прихватити и део воде са асфалта око пумпе и најближег паркинга за 
путничка возила. Предвиђен је и сливник посебне конструкције (са сифонским преливом) 
који треба да прикупи воде са' претакалишта горива.  

 
Сепаратор треба да има и коалесцентни филтер декларисан за излазни квалитет за 

ниво угљоводоника испод 0.5 мг/л чиме ће бити задовољен захтев при упуштању кишнице у 
отворене површине. Сепаратор се мора димензионисати према сливној површини бензинске 
станице. 
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Слика 7. Цртеж таложника са сепаратором масти, уља и лаких течности, предвиђен ПГД 

(ACO Oleopator тип C-FST) 
 

Одводњавање површинских вода треба решити преко сливника као пријемних органа 
који се преко сливничких веза прикључују на интерну канализациону мрежу. Сливничке везе 
су од ПВЦ цеви спољњег прчника 160 мм истог квалитета као и канализација. Сливници су 
од бетонских цеви унутрашњег светлог отвора 450 мм, са таложником висине 1,0 м и 
бетонском подлогом на дну. На врху сливника се поставља хоризонтална једноделна 
сливничка решетка са рамом ЈУС М. Ј6.254 носивости 250 кН. Врх сливничке решетке се 
нивелише према нивелети саобраћајнице.  

 
3.1.8. Саобраћајне површине 

 
Саобраћајне површине се пројектују за несметан рад свих делова пумпне станице. 

Технологија рада је организована за једносмерни режим саобраћаја из правца Ужица који је 
приоритетан и кроз сам објекат станице, са што већом независношћу подобних функција, 
односно избегавањем конфликтних тачака  

Осим прилазних саобраћајница, планиране су паркиг површине  на станици које треба 
да омогуће довољно простора за маневрисање ватрогасних возила у случају потребе. 

 
Коловозна конструкција на манипулативним површинама станице се планира у 

целости као флексибилна конструкција са носећим слојевима од асфалт бетона на делу 
саобраћајница ван места за утакање и истакање горива и као крута цементнобетонска 
конструкција од феро бетона на манипулативним површинама уз места за утакање горива и 
на месту претакања горива из камиона-цистерне у подземне резервоаре.  
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4.0. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА 

 
Носилац пројекта је власник кат.парцеле 108/1 КО Дријетањ. У претходном периоду је 

припремио локацију за изградњу једног оваког објекта. Саобраћајно оптерећење на овом делу 
пута је преко 500 возила на сат. Локација је погодна из разлога лаког приступа возилима.  
Станица ће бити опремљена неопходном опремом која треба да обезбеди чисту животну 
средину и безбедан рад.  

С обзиром да се станица налази поред самог државног пута, испуњени су услови 
доступности корисницима из правца Ужица. 

Носилац пројекта није разматрао алтернативну локацију.  
Локација је повољна са становишта прикључка на државни пут, на локацији се може 

остварити квалитетан прикључак на јавни водовод и електродистрибутивну мрежу, а у 
догледно време и на канализациону мрежу.  

Изградња ТНГ станице у саставу бензинске станице у последње време даје знатно 
већи приход.  

Примена ТНГ као погонског горива у моторима возила са унутрашњим сагоревањем 
последњих година, доживела је нагли раст и то посебно код путничких аутомобила. Разлози 
за овај раст у употреби су следећи: 

• знатна разлика у цени код коришћења ТНГ, већ након прве године експлоатације 
покрива инвестиције уложене у уградњу потребне опреме за коришћење ТНГ уместо 
бензина, 

• уградњом у возила опреме за ТНГ, не прејудицира се искључивост употребе 
ТНГ, већ возило по жељи може користити и бензин и ТНГ, 

• ТНГ се лако меша са ваздухом, сагорева без дима, мириса и чађи и практично не 
загађује, 

• ТНГ не оставља наслаге на клиповима и вентилима, а као гориво има такве 
особине да мотори са ТНГ имају дужи век од истих који раде са бензином. 
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5.0. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И 

БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ 
 
 

5.1. Становништво  
 
Према последњем попису из 2011. године, у граду Ужицу има 78018 становника, 

док у насељу Дријетањ има укупно 1301 становник. Укупан број домаћинстава у насељу је 
438.  

Локација бензинске станице налази се изван грађевинског подручја. Најближи 
стамбени објекат је на удаљености од поко 45 метара. Удаљеност од центра града Ужица је 8 
км. Обзиром на чињеницу да на предметној локацији нема емисије загађујућих материја у 
ваздух, воду ни земљиште, предметни пројекат неће имати значајнијих негативних ефеката 
на здравље становништва.  

На најближи стамбени објекат евентуално може да утиче генерисана бука, уколико 
се након мерења интензитета буке у животној средини утврди да долази до прекорачења 
дефинисаних вредности.  

 
5.2. Флора и фауна  
 
На предметној локацији и у ближој околини нема заштићених биљних и 

животињских врста које су од посебног значаја. Фауна и флора нису изложени ризику због 
рада пројекта. 

  
5.3. Земљиште, вода и ваздух  
 
Земљиште на коме се планира градња бензинске станице представља грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја.  
На предметној локацији до сада није вршен мониторинг параметара животне 

средине, обзиром да нема емисије загађујућих материја  
Предметни пројекат неће имати негативан утицај на квалитет ваздуха, као ни 

земљишта, површинских и подземних вода. 
  
5.4. Климатски чиниоци  
 
Град Ужице са околином, припада средње-европској климатској зони и има 

умерено-континенталну климу, са изразитијим утицајем планинске климе.  
Предметни пројекат у току свог рада неће имати утицај на климатске чиниоце. 
 
5.5. Пејзаж 
 

Локација бензинске станице налази се изван грађевинског подручја. Пејзаж предметне 
локације је карактеристично планинско-брдски, са просечном надморском висином од око 
655,30 мнм. Објекат је са северне стране окружен травњацима и листопадном шумом, са 
истока су девастриране шумске заједнице и каменолом, са југа државни пут, са севера 
ливадске заједнице.  

Рад пројекта неће утицаја на пејзажне карактеристике терена. 
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5.6. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и 
амбијенталне целине 

Пре извођења радова насипања и припреме терена на локацији нису биле изграђени 
објекти. 

На предметној локацији нема регистрованих непокретних културних добара нити 
су до сада установљени било какви остаци који би указали на њихово раније постојање.  

 
5.7. Међусобни однос наведених чинилаца 
  
Нема података о изложености. Обзиром на то да нема других објеката који би 

могли имати утицај на животну средину, нема ни могућности кумулативног ефекта 
 
 

 



 58 

 
6.0.ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

Утицаји на животну средину који се могу јавити на  бензинској и ТНГ станици  односе 
се за период изградње  и за период редовног рада станице. 

 

6.1. Утицаји у фази изградње бензинске станице 
 

У току изградње бензинске станице утицаји на животну средину су ограниченог 
периода трајања. Могуће промене се јављају као последица изградње и пратећих активности 
везаних за изградњу објекта. 

У овом периоду као повремени утицаји на животну средину могу се појавити: 
загађење површинских и подземних воде, загађење ваздуха, загађење земљишта, бука.. 

Грађевински отпад у складу са прописима, мора се одвојити по врстама и опасним 
карактеристикама и одложити на место које одреди надлежни градски орган, односно 
предати оператерима који имају дозволу за складиштење отпада. 

Приликом извођења радова на изградњи станице на површину терена могу доспети 
нафта и нафтни деривати из грађевинских машина и на тај начин може доћи до загађивања 
површинских и подземних вода. Вероватноћа појаве ових материја не може се прецизно 
дефинисати. Заштита животне средине у овој фази рада спроводи се одговарајућом 
организацијом рада на градилишту као и пажљивим руковањем машинама. 

Бука је нужна последица радова, а загађење ваздуха последица је рада машина и 
возила. Према литературним подацима, механизација која се користи при изградњи(багери, 
грејдери, камиони и други) развијају буку од преко 85 дБ(А). Ови утицаји су привременог 
карактера, а њихово главно дејство осећа се на локацији градилишта.  

 Морфолошке промене нису од већег значаја и односе се на насипању терена за 
изградњу саобраћајница, јер је терен за изградњу станице углавном припремљен. Интензитет 
саобраћаја неће бити значајно повећан приликом извођења радова. 

 
6.2. Утицај на животну средину током рада бензинске и ТНГ станице 

 
У току експлоатације станице може доћи до акумулације штетних материја на 

простору саме станице. Овај утицај је посебно изражен након падавина, којом приликом се 
наталожене штетне материје растварају, суспендују, веома често и емулгују и директно се 
изливају у околни терен. Без одговарајућих мера заштите, која подразумева контролисано 
одвођење зауљених вода у сепаратор уља и лаких течности, дошло би до загађивања 
површинских вода на околном терену.  

Мала је вероватноћа да дође до инфилтрације ТНГ у земљиште и подземне воде, јер на 
атмосферском притиску он прелази у гасовито стање. Уколико би у непосредној близини 
подземног резервоара било шахтова, канализација, подрумских просторија или сличних 
подземних објеката, гасовити ТНГ би се у истим нагомилавао (тежи од ваздуха) што касније 
може довести до експлозије гаса. 
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6.2.1. Утицај станице на квалитет ваздух 
 

Документацијом, коју је обрађивачу доставио носилац пројекта, дата су таква 
техничка решења да ће емисија у ваздух околине на локацији будуће станице бити смањена 
на најмању могућу меру. „Затворен технолошки систем“ је савремени систем пројектовања 
бензинских станица. Овај систем подразумева да камиони-цистерне морају бити опремљене 
са дуплим цевним системима, једна цев за истакање горива, друга цев за поврат бензинских 
пара. Такође, приликом истакања бензина у резервоаре возила, укључије се пумпа која врши 
поврат бензинских пара које се емитују из резервоара возила, у подземни резервоар. 

Затворен технолошки систем се примењује и код манипулације ТНГ-ом, како при 
његовом истакању из камиона-цистерне у подземни резервоар, тако и при пуњењу резервоара 
аутомобила. 

Изван контроле остаје емисија гасовитих загађујућих материја из возила при кретању 
на простору станице. 

Током манипулације возила на простору станице емитују се димни гасови. 
Концентрација емитованих материја из возила зависи од броја возила затечених на 
комплексу. У склопу комплекса присутан је превасходно стационарни саобраћај друмских 
возила. Проблеми везани за загађивање ваздуха издувним гасовима насталим услед рада 
мотора друмских возила унутар посматране локације, због претежно стационарног саобраћаја 
и малог интезитета динамичког саобраћаја, могу се сврстати у категорију оних који не 
представљају опасност по здравље људи. 

Овде је вредно поменути и низ искуствених података, проистеклих у раду бензинских 
и ТНГ станица.: 

-опасност по животну средину представљају екцесне ситуације, при којима долази до 
проливања горива по површини терена. Загађивање ваздуха које је проистекло на овај начин 
је повременог карактера и по интезитету такво да се уз примену свих заштитних мера може 
свести на локално и привремено. Обзиром на локацију станице и количину ускладиштеног 
горива, у уобичајеној експлоатацији, загађивање ваздуха с аспекта токсичности, не може 
бити од већег значаја. 

-највећа загаћења ваздуха настају у случају пожара у којима се при сагоревању горива 
стварају велике количине отровних гасова и чађи. 

 
6.2.2. Утицај станице на флору и фауну 

 
Последица рада мотора возила је настанак отпадних гасова у којима је уочено 

мноштво разних компоненти. Меродавне компоненте аерозагађења чине: угљен моноксид, 
сумпордиоксид, угљоводоници, олово, честице прашине и чађи. 

Испарљива органска једињења чине основну компоненту фотохемијског смога у 
атмосфери и основни су прекурзори настанка озона али и многих других по животну средину 
штетних материја.  

Одабрана технологија по типу затвореног система манипулације горивом знатно 
умањује ефекте које бензинска и друга испарења могу имати на флору и фауну. 

Предвиђен је низ техничких мера да се зауљене површинске воде прихвате у 
јединствену канализацију чији је саставни део и сепаратор уља и лаких течности са таложном 
комором. Овакав систем третирања зауљених вода знатно умањује могуће ефекте истих на 
коренов систем биљака. 
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6.2.3. Утицај на земљиште, подземне и површинске воде 
 

У току експлоатације бензинске и станице за ТНГ може доћи до акумулације штетних 
материја на простору саме станице. Јавља се током падавина, при чему се штетне материје 
растварају, суспендују или емулгују и продиру у дубље слојеве земљишта у непосредној 
околини.  

Атмосферске воде са платоа станице (око точећих места, претакалишта), загађене 
нафтом и нафтним дериватима, могу бити значајан загађивач површинских вода, уколико не 
би били уграђени контролни механизми (таложник са сепаратором уља, масти и лаких 
течности). 

Значајно угрожавање земљишта и површинских вода може се десити првенствено у 
случају ексцесних ситуација и то: цурења резервоара за гориво, цурење на цевоводима и 
проливања као последице непажње приликом манипулације са горивом, када може доћи до 
расипања већих количина горива по површини терена и саобраћајницама. Према 
литературним подацима већа је вероватноћа да ће доћи до цурења на цевоводима него на 
резервоару. Вероватноћа попуштања подземних резервоара је функција квалитета 
конструкције, начина хидроизолације, киселости земљишта. 

Уградњом двоплашних резервоара, са атестираном хидроизолацијом и регистровањем 
могуће перфорације зидова, значајно се умањује ризик од изливања горива у земљиште. 

Могуће цурење на цевоводима и последице које такав квар може проузроковати на 
квалитет подземних вода, може се спречити такође уградњом цевовода са двоструким зидом 
и постављањем цевовода у бетонске канале са одговарајућим падом. 

 
6.2.4. Појава буке и вибрација 

 
Бука на овој станици се може јавити као последица саобраћаја државним путем као и 

од возила која приступају станици. Савремени аутомати за точење горива практично не 
производе буку и вибрације, као ни компресор за ваздух. 

Мерења буке (у току дана), поред путева исте или сличне категорије, односно у 
близини бензинских станица, на 15 м од пута, показују незнатна одступања од утврђених 
стандарда за буку, за магистралне, регионалне и локалне путеве, који износе 65дБ дању и 55 
дБ ноћу. 

Сматра се да активности на станици, неће утицати на повећање постојећег нивоа буке . 
 

6.2.5. Утицај на становништво 
 

Локација станице је удаљена од првих кућа око 45 м. Пројектом предвиђена 
технологија снабдевања свим врстама горива корисника станице је савремена технологија. 
Ово се првенствено односи на избор резервоара са дуплим зидом и контролом могућег 
процуривања горива, на избор затвореног система манипулације горивом, на затворен 
третман површинских зауљених вода, као и друга техничка побољшања која знатно умањују 
могући утицај станице на животну средину, безбедност и здравље људи. 
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6.2.6. Утицај на пејзаж 
 

Зона комплекса станице се налази уз државну саобраћајницу из чега произилази 
чињеница да станица додатно не угрожава пејзажне одлике овог простора током 
експлоатације. 

   
6.2.7. Утицај на климатске факторе 

 
Један од најзначајнијих фактора који према литературним подацима доводе до 

промене микроклиматских фактора неког подручја је пренамена земљишта великих 
површина (сеча шума, исушивање и одводњавање земљишта итд.). Изградњом бензинске 
станице неће се извршити ни један претходно наведен утицај.  

 
6.2.8.Утицај на саобраћај 

 
Возила ће приступати станици из једног смера, из правца Ужица и станица је 

пројектована за једносмерни саобраћај. 
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7.0. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
 

7.1. Вероватноћа појаве удеса 
 

Ниво ризика од појаве удеса, у директној је сразмери са хазардом, односно претњом 
која може довести до акцидента. Произилази да се ризик може смањити мерама којима се 
смањује ниво опасности од акцидента. 

Карактеристике запаљивих материја дате упоредо у Табели 15. показују да сви 
припадају експлозивној групи А и Б и да спадају у температурну класу Т3, па је класа Т3 
узета као референтна приликом дефинисања зона опасности.  

 

Табела 15. Карактеристике запаљивих течности  и гасова 

Запаљива течност  

гас 

Т 

паљења 

°C 

Т 

запаљивости 

°C 

Температура 
самопаљења 

°C 
ДГЕ  

% вол 

ГГЕ  

% вол 

 Густина  

на 15°С 

г/цм3 

 

Подручје 
кључања. 

    °C 

Темпер. 

класа 

Експл. 

Група 

БМБ 

 
-40 - 

280-470 
1,4 7,6 0,72-0,77 35-210 Т3 IB 

Дизел >55 >225 >200 0,6 6,5 0,8-0,91 141-462 Т3 IIIB 

ТНГ <-56 Лако 
запаљиво 

287-540 1,9-5,3 8,5-15 0,56 -162 до 0,5 Т3  

 

ТНГ је састављен од таквих угљоводоника, који се на температури околине и 
атмосферском притиску налазе у гасовитом стању, а при релативно малом повећању 
притиска (без снижавања температуре) прелазе у течно стање. Падом притиска, течност 
испарава и прелази у парну фазу. Основне компоненте ТНГ су засићени или парафински 
угљоводоници од којих у ТНГ-у има највише пропана и бутана. Општа хемијска формула 
парафинских угљоводоника је: CnH2n+2. 

Пропан и бутан су према хемијским реакцијама стабилни, што упућује и на њихов 
сразмерно мали директни утицај на животну средину и запослене на пумпи. 

Према подацима објављеним у бази података ENSAD са Института Paul Scherrer у 
периоду 1950-1996. године, у свету се током локалне дистрибуције ТНГ на пумпама догодило 
1,7% тешких акцидената од укупно 102,  што износи 2 акцидента. Најчешћи разлог за 
наведене акциденте је у локалној дистрибуцији, што обухвата и продају ТНГ на пумпама и 
механичке кварове на резервоарима за складиштење и системима за претакање горива. 

Према овим подацима пумпе са ТНГ-ом нису значајне са аспекта појаве акцидента. 
Њихова значајност се може смањити применом превентивних мера од механичких оштећења, 
људског фактора и других утицаја који се могу јавити на оваквим објектима. 

Ипак, при раду са пропан- бутаном могу се јавити следеће опасности: 
 
• ТНГ који доспева у просторију загађује је, а самим тим смањује садржај кисеоника 

у просторији. Удисање 10 минута ваздуха који садржи 1% запремински удео пропана или 
бутана-изазива вртоглавицу. 

• Варница, пламен и други извори топлоте, ако доспеју у подручје где се налази 
пропан-бутан, могу изазвати пожар или експлозију, 
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• Пропан-бутан како у течном, тако и у гасовитом стању, може дуго времена остати 

импрегниран у тканини и оделу, нарочито при хладном времену. Уласком у топлу 
просторију, гас брзо испарава и средина се обогаћује пропан-бутаном услед чега може доћи 
до пожара, 

• Опиљци од гвожђа и остаци од вара и честица шљаке при одређеној брзини 
струјања пропан-бутана могу бити понете струјом и представљати механички извор варнице 
која је довољна да изазове пожар или експлозију, 

• Специфична тежина пропан-бутана је знатно већа од тежине ваздуха, што значи да 
ће се гас дуже времена задржати у висини тла, а нарочито у удубљењима и слично, 

• Пуштање у рад инсталације и редован рад инсталације, чак и са минималним 
цурењем гаса може изазвати пожар и експлозије. 

 
Када је у питању бензинска станица, да би се извршила процена опасности од 

могућег удеса неопходно је претходно дефинисати могуће удесне ситуације када су у питању 
подземни резервоари нафтних деривата. Удесне ситуације на подземним резервоарима 
нафтних деривата могу бити различите, па самим тим варира и интезитет потенцијалног 
угрожавања животне средине. При одређеним технолошким операцијама на самим 
резервоарима може доћи до локалног цурења и просипања мањих количина горива. Њиховим 
испаравањем могуће је извесно загађивање ваздуха  у непосредној  околини места 
просипања. Имајући у виду локацију објекта, масу нафтних деривата(посебно бензина) која 
се тако може просути и испарити, као и време испаравања, загађивање ваздуха које настаје у 
оваквим случајевима не може бити од значаја за угрожавање животне средине или здравља 
становништва у околини бензинске пумпе. 

На бензинским пумпама са подземно ускладиштеним горивом могу се догодити 
следеће врсте хемијских акцидената: 

а)Експлозија пара течности у стању кључања, 
б)Експлозија неограниченог гасног облака, 
ц)Ограничена експлозија и  
д)Пожар 
У редовним условима, највероватније је избијање пожара. У том случају може доћи до 

локалног и не дуготрајног загађења ваздуха без трајних последица, али се овде посебна 
пажња мора посветити евакуацији евентуално угроженог становништва на сигурно 
растојање. 

 
а)Експлозија пара течности у стању кључања 
 
Ова врста хемијског акцидента подразумева разарање резервоара на температурама 

изнад температуре кључања, на атмосферском притиску. Ови услови се могу стећи само у 
случају пожара на неком од блиских резервоара или диверзијом. Како резервоари са 
бензином нису под притиском, то је могућност појаве овог акцидента смањена. 

Опасност од експлозије пара течности у стању кључања, у нормалним условима рада 
бензинске пумпе, практично је само теоријска. С друге стране, резервоари који нису под 
притиском су далеко отпорнији на разарање које прати висока температура, чиме се даје 
довољно времена противпожарној екипи да реагује и спречи ову појаву. Из тог разлога се 
сматра, да за подземне резервоаре нафтних деривата није потребна посебна топлотна 
изолација од спољашњег извора топлоте. Како у доступној литератури није описан ни један 
акцидент, то када су у питању подземни резервоари, опасност од ове врсте акцидента се може 
искључити из даље процене. 
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б)Експлозија неограниченог гасног облака 
 
Бензин, смеша алифатских С6 и С7 деривата угљоводоника, са којим се између осталог 

врши манипулација на бензинској  пумпи, може у парном стању у смеши са ваздухом, уз 
довољно енергије активације да сагори, дефлагира, односно да детонира. Експлозија пара 
бензина у ваздуху је могућа у границама концентрација у ваздуху од 1,4 – 7,6% запреминских 
(38 – 310 г/м3). Напон пара у опсегу температура од 20 - 50°С, за последицу даје равнотежне 
концентрације у ваздуху које су изнад доње границе експлозивности што је приказано у 
табели 16.: 

 
 Табела 16. 

Температура °С Напон паре  мбар Концентрација г/м3 
20 14 66 
30 24 109 
50 67 285 

 
Све ове физичко хемијске карактеристике бензина указују на теоријске могућности да 

дође до експлозије гасног облака и пожара на бензинској пумпи. 
Облак може да се образује на два различита начина: 
 У првом случају облак се јавља при доста дуготрајном истицању, када деривати 

истичу сат и више времена. Величина протока на аутоматима за издавање горива и пречник 
црева при претакању бензина из аутоцистерне у резервоаре, допуштају исцуривање до око 90 
лит./мин бензина. Максимална величина детонационог облака за смешу бензин – ваздух 95:5 
би могла бити до 12 м, уз могући максимални притисак детонације од 12-15 бара. 

 У другом случају облак се образује као резултат готово тренутног избацивања уз 
потпуно разарање суда који садржи деривате(на температури вишој од температуре 
кључања). Овај случај је мало вероватан за подземно складишне резервоаре бензинске пумпе 
и може се занемарити.  

Процес расејавања облака паре одвија се у две фазе. Након гравитационог спуштања 
следи мешање са ваздухом и расејавање. Јасна граница између те две фазе не постоји, пошто 
се у реалним условима мешање врши константно, чак и у периоду почетног образовања 
облака. Разматрање расејавања облака паре зависи и од микроталасних карактеристика. 

Да би се смањила опасност од експлозије при руковању и ускладиштењу, деривати 
нафте се при фракционој дестилацији ослобађају најлакших фракција. Склоност ка 
детонацији расте са порастом дужине угљоводоника, који се састоје од група СН2, а смањује 
се са повећањем броја група СН3. 

Највећу склоност ка детонацији показују нормални парафини са већим бројем група 
СН3 и ароматски угљоводоници. Нафтени се према склоности ка детонацији налазе између 
поменутих група. У процесу производње горива из сирове нафте, завршна фаза рафинације 
нафте обухвата операције којима се побољшавају физичке и хемијске карактеристике течних 
горива. 

Бензину се додаје тетраетил олово као антидетонациона компонента. Детонација у 
клипним моторима изазива ударе, што може да оштети машину. Изооктан сагорева мирно, па 
се додаје да повећа октански број. То указује на чињеницу да у гасном облаку не може доћи 
до експлозије. Код безоловних бензина се додају аромати да спрече експлозију.  

 «Затворен технолошки систем», који је пројектом предвиђен на овој станици, знатно 
умањује опасност од стварања запаљивих гасова при манипулацији са горивом (бензинима), 
чиме се умањују опасности од избијања пожара. 
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Дизел гориво има високу температуру кључања и висок садржај нормалних парафина, 

што онемогућава експлозију.  
 
в)Ограничена експлозија 
 
Вероватноћа за т.з.в. ограничену експлозију на конкретном подземном складишту 

бензина се искључује, обзиром да се  двоплашни резервоари постављају на заглињени слој, 
обложени песком, тако да је онемогућен контакт бензинских пара од исцурелог бензина и 
ваздуха, што је потребан услов за ову врсту експлозије.  

 
г)Опасност од пожара 
 
Заштита од пожара на бензинским станицама спроводи се кроз одговарајућа 

пројектантска решења, изабрану опрему, израду одговарајућих инсталација, поштовање 
одговарајућих радних поступака и операција. 

На бензинској станици се никада не може постићи апсолутна сигурност од паљења 
експлозивних смеша нафте и њених деривата. Уколико се корисници пумпе и особље 
придржавају свих мера предвиђених прописима из противпожарне заштите, поузданост ће 
бити већа. 

Избором опреме коју треба уградити и адекватним мерама заштите, смањиће се 
вероватноћа појаве грешке на уређајима и инсталацијама. 

Јадан од акутних проблема је фактор људске природе, као последица уношења 
запаљивих предмета у угрожену зону.  

За време пожара на бензинској станици могу да настану зоне потпуног сагоревања, где 
је температура висока и има довољно ваздуха. Овакве појаве су веома краткотрајне, јер због 
настанка продуката сагоревања долази до сметњи у доводу кисеоника из ваздуха у зону 
горења. Без обзира на пад температуре, долази до термооксидационих процеса без потпуне 
оксидације.  

Састав продуката сагоревања горива изражен у запреминским процентима би био 
следећи: 

 
СО2=5,95 ;  Н2О=16,3 ;  СО=9,43 ;  Н2=68,3 
 
У продуктима сагоревања нема слободног кисеоника јер се сагоревање одвија као 

непотпуно. При непотпуном сагоревању јавља се и известан постотак специфичних 
органских једињења у коме се налази око 20 различитих једињења, а у највећем проценту би 
били заступљени формалдехид и метан.  

Важна карактеристика течних горива на бензинској станици, посебно са тачке 
гледишта опасности од пожара, је температура запаљивости пара течног горива. То је 
најнижа температура течности при којој се изнад њене површине ствара довољна 
концентрација пара да их неки извор паљења може запалити. 

Концентрација пара изнад површине течности при овако дефинисаној температури 
одговара доњој концентрационој граници паљења. Температура запаљивости за дизел гориво 
је >55 °С,  док за бензин низа С5-С9  температура паљења је -40°С. 

Сагоревање течног горива са слободне површине  је у ствари сагоревање парне фазе. 
Изнад површине течности се образује пламен, који убрзо после паљења успоставља 
стационарни режим сагоревања.  
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Хемијске реакције у пламену, због високе температуре, се одигравају великом 

брзином испаравања која је једнака брзини сагоревања и зависи од почетне температуре 
течности, температуре кључања, специфичне топлоте, латентне топлоте испаравања и од 
брзине довођења топлоте на површину течности. 

Продукти неконтролисаног сагоревања могу деловати токсично и надражујуће. Услед 
непотпуног сагоревања долази до повећања садржаја СО у атмосфери околине, али при 
анализи утицаја продуката на околину треба узети у обзир и дејство комплексног састава 
продуката термооксидационе деструкције.  

Утицај пожара на бензинској станици у ванредним ситуацијама је локалног карактера 
тако да не постоји могућност да угрози животну средину са токсиколошког и топлотног 
аспекта.  

На бензинским станицама, паре угљоводоника које су саставни део деривата нафте, 
због њиховог високог напона паре, емитују се у следећим случајевима: 

-када се бензин претаче из аутоцистерни у складишне резервоаре, 
-када се утаче у резервоаре аутомобила и  
-континуирано из одушка складишног резервоара, аутоцистерни и резервоара 

моторних возила. 
Доскора, светска сазнања су указивала на знатну емисији угљоводоника на 

бензинским пумпама. Нове технологије у области дистрибуције нафтних деривата на 
бензинским пумпама, су избациле на тржиште опрему за поврат бензинских пара са аутомата 
за точење у подземни резервоар, као и поврат бензинских пара приликом претакања горива 
из камиона-цистерне у складишни резервоар.  

За спречавање емисије пара бензина на бензинским пумпама, као и могућег 
просипања, за санацију је неопходно одредити одговарајућу апсорпциону технику чијом 
адекватном применом се може постићи сигурност од 98%.  

 
7.2. Хазард (опасност) 
 
Течни нафтни гас-ТНГ(пропан,бутан), поред економске погодности(знатно јефтинији 

од класичних горива), карактерише и следеће: 

• ТНГ се лако и економично транспортује, 
• сви основни параметри(притисак, температура, калорична вредност) лако се 

контролишу, 
• коефицијент запремања складишног простора, према расположивој енергији коју 

даје, знатно је већи од истог коефицијента других горива, 
• због малог процента штетних састојака, сумпора на пример, идеално је гориво тамо 

где аерозагађење представља проблем, 
• енергија коју даје, одмах је употребљива, у комплетном обиму, без припремних 

фаза, а тиме и без губитака. 
 
Анализа опасности од појаве удеса обухвата три основне фазе: 
1. Идентификација опасности 
2. Анализа утицаја и последица 
3. Процена ризика 
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7.2.1. Идентификација опасности 
 
ТНГ је запаљив и експлозиван, безбојан гас, није корозиван ни токсичан. Састављен је 

од угљоводоника, основне компоненте су засићени или парафински угљоводоници од којих у 
ТНГ има највише пропана и бутана. Састав ТНГ је одређен стандардом SRBS B.H2.134. 

На температури околине и атмосферском притиску, ове органске материје се налазе у 
гасовитом стању, а при релативно малом повећању притиска (без снижавања арматуре) 
прелазе у течно стање. Падом притиска „угљоводоничне“ течности испаравају и прелазе у 
парну фазу. ТНГ се практично, све док је под притиском у резервоарима (за транспорт, 
ускладиштен на пумпама или у аутомобилским резервоарима) налази у течном стању, а у 
моторском простору нагло испарава и прелази у парну фазу. 

На наведеној бензинској станици опасне активности су све оне активности које се 
могу појавити као извор акцидентног ослобађања опасних и штетних материја у животну 
средину. 

Основни узрок акцидента  могу бити карактеристике гаса, људски фактор, механичка 
оштећења и други утицаји. 

При манипулацији ТНГ-ом на станици, не остварује се контакт гаса са ваздухом и 
извором паљења, као неопходном елементима за појаву пожара и експлозија. 

Као могући извор удеса на локацији станице издвојена су механичка оштећења: 
• Хаварије на спојевима, вентилима и другој арматури уређаја за претакање и 

резервоара за складиштење ТНГ. 
• Хаварије услед појаве пукотина на цевоводима и резервоарима. 
• Хаварије на возилима. 
Извор удеса, поред механичких оштећења може бити и људски фактор и то до стране 

запослених на пумпи и купаца. Запослени на ТНГ пумпи се морају обучити за коришћење 
уређаја за намиривање возила, као и за коришћење противпожарне опреме у случају 
акцидента. Понашање и нехат купаца који може да изазове акцидент је мерама превенције 
знатно умањен обавезујућом применом захтева из обимне законске регулативе из области ПП 
заштите. 

 
7.2.2.Анализа утицаја и последица 
 
У случају појаве акцидентних ситуација на пумпи за пуњење возила ТНГ-ом утицаји 

се могу поделити на: 
• Утицај без паљења ТНГ 
• Утицај са паљењем и експлозијом ТНГ. 
 
Утицај без паљења ТНГ 
 
ТНГ једињења су хемијски стабилна, што упућује и на њихов сразмерно мали 

директни утицај на животну средину и запослене на станици. 
Као гас, тежи је од ваздуха и задржава се у приземном делу атмосфере. Локација 

станице и правац пружања објеката на њој је изложен доминантном правцу ветрова. Тиме се  
значајно умањује могућност појаве смеша са концентрацијама гасова у границама 
експлозивности и било какве последице по становништво и животну средину. 
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Утицај са паљењем и експлозијом ТНГ  
 
Према Уредби о разврставању објеката, делатности и земљишта и категорије 

угрожености од пожара (Сл.гл.РС 76/2010),  станице за снабдевање моторних возила горивом 
спадају у II.1. категорију угрожености од пожара-Објекти са повећаним ризиком од избијања 
пожара. 

Теоријска истраживања могућих удеса на станицама ТНГ су утврдила удаљености на 
којима се може испољити негативан ефекат паљења и експлозије ТНГ. Добијене вредности су 
уграђене у законску регулативу Републике Србије и наведене у 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) који се примењује при ускладиштењу 
гаса код производње, дистрибуције и потрошње, као и на претакалиштима. 

 
При условима који омогућују хаваријско испуштање гаса из система, као и при појави 

неког извора паљења (отворен пламен, цигарета и слично), постоји могућност акцидента, 
због чега су на пумпи предвиђене мере заштите. 

Последице паљења и експлозија ТНГ могу бити значајне и њима могу бити угрожени 
првенствено запослени на пумпи, корисници пумпе као и аутомобили који се крећу локалним 
путем. 

Може се закључити да утицаји и последице у случају акцидентне ситуације без 
паљења гаса нису значајне. Уколико дође до паљења и експлозије ТНГ може доћи до 
угрожавања запослених, корисника пумпе и путника у возилима која се у том тренутку 
налазе на државном путу. У циљу смањења, односно практичне елиминације тих утицаја 
примењен је низ мера заштите који је приказан у посебном поглављу „Мере“. 

  

7.3. Оцена ризика 
 

Подземни резервоар запремине 30 м3, за складиштење ТНГ, је суд под притиском и 
као такав мора поседовати одговарајуће сигурносне уређаје за спречавање повећања 
притиска изнад радног. То се постиже уградњом вентила сигурности који ће се уколико дође 
до повећања притиска у суду изнад радног, у истом тренутку отворити и спречити 
експлозију. Поред вентила сигурности, резервоари поседују и вентиле против лома цеви који 
аутоматски затварају довод гаса приликом пуцања гасоводних цеви на било ком месту. 
Подземни резервоар се лоцира у складу са важећим прописима на одговарајућим 
безбедносним растојањима од суседних објеката чиме се у знатној мери смањују евентуалне 
последице по околину. 

На основу свега изложеног може се рећи да је могућност експлозије суда под 
притиском веома мала и може се искључити из даље процене опасности. 

У случају испуштања ТНГ у атмосферу исти ће врло брзо прећи у гасни фазу и због 
природног струјања ваздуха и отвореног простора, па не постоји могућност настанка 
експлозивних смеша са ваздухом, односно паре ТНГ не могу се појавити у интервалима доње 
и горње границе експлозивности. Целокупна електрична инсталација мора бити изведена у 
Ех изведби, металне масе уземљене и забрањена је употреба отвореног пламена, алата који 
варниче и других грејних тела која могу бити потенцијални извор енергије теоријски могуће 
експлозивне смеше. Лица која буду радила у станици за снабдевање ТНГ треба да буду 
високо професионалана и обучена за манипулацију са опасним материјама. На основу свега 
изложеног, уз предузимање одговарајућих превентивних мера, за овај случај, ниво оштећења 
неће се разматрати. 
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У случају пожара може доћи до локалног и краткотрајног загађења ваздуха, без 

трајних последица и ризика по здравље околног становништва(ТНГ  и природни гас спадају у 
еколошка горива која приликом сагоревања имају најмању емисију штетних продуката). 
 

Акцидентно просипање ТНГ-а неће се разматрати јер је ТНГ на атмосферском 
притиску гас. Акцидентно испуштен гас не би смео доћи до отвора фекалне и кишне 
канализације, јер као тежи од ваздуха тежи да уђе у отворе канализационих система. Напред 
је речено да, како на ауто-цистернама тако и на самој станицу, се уграђују сигурносни 
вентили и вентили против лома цеви.   
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8.0. МЕРЕ КОЈЕ СУ ПЛАНИРАНЕ И КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ЗА 

СМАЊЕЊЕ ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

8.1. Мере заштите животне средине које треба предвидети техничком 
документацијом 

 
 У складу са условима надлежних институција и јавних предузећа, локацијским 
условима и пројектом за грађевинску дозволу (ПГД) треба урадити пројекте за извођење 
(ПЗИ) станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним објектом „Дријетањ“ 
на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ-Бела Земља, град Ужице. 
 

1. Документацију израдити у свему према постојећим важећим законским 
прописима и важећим нормама за ову врсту радова; 

2. Аутомати за гориво треба да имају уграђене уређаје за поврат бензинских пара у 
складишни резервоар;  

3. Пројектовати „затворен технолошки систем“ за поврат бензинских пара 
приликом истакања горива из камиона-цистерни у складишне резервоаре бензинске станице; 

4. Сви челични резервоари за гориво треба да буду двоплашни, односно имају 
двоструки челични зид са међуслојем ваздуха под притиском који је саставни део система за 
контролу перфорације; 

5. Пројектном документацијом предвидети контролу перфорације у унутрашњем и 
спољњем зиду резервоара за гориво, тако да сензори у унутрашњем и спољњем зиду буду 
повезани са контролним системом у објекту. У случају промене притиска ваздуха долази до 
активирања аларма светлосним и звучним сигналима и такав сигнал је знак постојања 
перфорације у спољашњем и унутрашњем зиду резервоара. Сензоре поставити и у челичним 
шахтовима који се налазе испод аутомата за истакање горива; 

6. Површине на којима се врши претакање горива и приступне путеве претакалишту 
предвидети од феробетона и видно означити за кретање возила искључиво у једном смеру; 

7. На местима за точење горива и местима за претакање горива у резервоаре, 
одредити такве падове коловозних конструкција, како би се зауљене површинске воде одвеле 
канализацијом најближим путем до таложника са сепаратором уља и лаких течности, а потом 
у ригол пута; 

8. За развод цеви за гориво предвидети полипропиленске цеви са дуплим зидом које 
се полажу у  земљане и бетонске канале одговарајућих падова; 

9. Кишне воде са објекта станице и надстрешница, као незагађене, спојити са 
пречишћеним водама из сепаратора и засебном канализацијом спровести у ригол пута; 

10. Све прикључке на резервоарима предвидети  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 и 34/2019) и 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); 

11. У сепаратор уља треба да буде уграђен коалесцентни филтер, декларисан за 
излазни квалитет за ниво угљоводоника испод 0.5 мг/л;  

12. Таложник са сепаратором уља и лаких течности лоцирати тако да га евентуални 
пожар на станици не може угрозити. Сепаратор димензионисати према сливној површини и 
времену трајања кише; 
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13. Према условима ЈКП „Водовод“ Ужице изградити водонепропусну септичку јаму 

као прелазно решење до изградње канализације у насељу Бела Земља. Септичку јаму 
димезионисати према очекиваном оптерећењу; 

14. Предвидети звучно изолован компресор за потребе уређаја за сензорску контролу 
перфорације подземних резервоара. 

 
8.2. Мере заштите животне средине које треба предвидети у току изградње 

станице 
 

1. Током извођења грађевинских радова, забрањен је ремонт и озбиљне интервенције 
на грађевинским машинама. Исте се морају вршити у овлашћеном сервису.;  

2. Водоводни, канализациони материјал и електро материјал који се не могу поново 
користити, предају се регистрованом предузећу за промет секундарним сировинама, које ће 
са њим поступати у складу са законским прописима;  

3. Ако приликом извођења грађевинских радова на припремању терена и изградњи 
станице, дође до истицања горива или уља из мотора и хидрауличних система грађевинских 
машина на површину терена, исто се мора одмах уклонити. Сакупљено гориво или уље 
одложити у метално буре са поклопцем, а након завршетка радова исто предати овлашћеном 
оператеру у складу са Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним 
уљима (Сл.гл.РС 71/2010). Као превенција, заштита животне средине у овој фази радова 
спроводи се одговарајућом организацијом рада на градилишту као и пажљивим руковањем 
машинама; 

4. За време извођења радова у зони државног пута, забрањено је заузимање 
површина коловоза пута и путног земљишта било чиме, као и вршење утовара и истовара 
материјала; 

5. Забрањено је прљање коловоза и стварање клизавости или било који други радови 
који би неповољно утицали на несметано и безбедно одвијање саобраћаја или би угрозили 
пут и путну опрему; 

6. Резервоари за гориво се, пре затрпавања, испитују на притисак на лицу места, а 
после успешног испитивања спољна површина резервоара се изолује. Претходно се 
одстрањују сва места нападнута корозијом и наношење антикорозивне заштите и 
водонепропусне заштите;  

7. Цеви за развод горива се постављају у припремљен бетонски/земљани ров, тако 
да је минимално растојање цеви од ивице рова 200 мм, минимално растојање између цеви у 
рову 100 мм. Цеви се постављају на раван, 150 мм дебео слој песка. Камење или други оштри 
предмети не смеју доћи у контакт са цевима. Цеви се постављају са падом од мин. 1% ка 
резервоарима. Када се постављају линије за повратак бензинских пара, треба избећи 
кондезацију у шупљинама и појаву „заробљеног гаса“ у нижим секцијама. 

8. Електрични каблови за напајање потрошача на станици морају се водити 
подземно, одвојено од подземних цевовода за гориво, а на местима укрштања електрични 
каблови морају се водити изнад цевовода , како евентуално исцурело гориво не би нагризло 
изолацију каблова. 

9. Одговарајуће затрпавање штити цевовод од механичких оштећења и омогућава 
подношење утицаја тешких возила на цевовод. Затрпавање се обавља тек након испитивања 
цевовода на притисак. Дубина укопавања зависи од врсте материјала изнад цеви, али не мање 
од 80 цм. Простор око цеви, 150 мм са сваке стране треба испунити песком. 
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10. Резервоар за ТНГ пре затрпавања се испитује на притисак на лицу места, а после 

потврде о квалитету варова и материјала спољна површина резервоара се изолује. Претходно 
се одстрањују сва места која су нападнута корозијом. Изоловање резервоара се врши са три 
премаза врућим битулитом KS 40/50 и KONDOR траком. Облагање се врши уздужно са 
преклопом од 5-6  цм. Ни једно место на површини резервоара не сме остати неизоловано. На 
крају се врши заштита против корозије делова резервоара који служе за манипулацију. 

11. Сепаратор уља и лаких течности са таложником се уграђује у ископану јаму на 
дубину h+20 cm на припремљену равну бетонску подлогу дебљине 20 цм. Након полагања 
сепаратора на бетонску подлогу споје се ПВЦ цеви с гуменим заптивкама на улаз и излаз. 
Обавезно напунити сепаратор водом до нивоа излаза. Проверити пропусност спојева. 
Засипати и поравнати терен, а површину терена прилагодити околини. Осигурати приступ 
сепаратору због пражњења. 

12. Све грађевинске и инсталатерске радове извршити у потпуности у складу са 
усвојеном техничком документацијом. Обавеза носиоца пројекта је да се побрине да се 
земљани материјал из ископа, као и неискоришћени грађевински материјал и безопасни 
отпад по завршетку радова депонују на локацију коју одреди надлежна служба града. 

 
8.3. Мере заштите животне средине током рада станице 

 
Носилац пројекта је обавезан да спроведе све мере заштите у току редовне 

експлоатације бензинске и ТНГ станице предвиђене овом студијом. Ово подразумева следеће 
активности: 

1. Гориво (бензин, дизел и ТНГ) на станицу се достављају специјализованим 
цистернама за превоз горива, које су опремљене за истакање горива по „технологији 
затвореног система“. 

2. Возила за пријем горива, кроз простор станице морају се кретати само у једном 
смеру, из правца Ужица. 

3. Пречишћене технолошке воде из таложника и сепаратора испустити у спољашњу 
средину (ригол пута, отворени канал и сл) према условима ЈВП „Србијаводе“;  

4. Таложник празнити ангажовањем локалног комуналног предузећа или другог 
регистрованог предузетника. Сепаратор уља празнити ангажовањем специјализованог 
предузећа које ће покупити садржај из сепаратора и о истом сачинити записник у складу са 
Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл.гл.РС 
71/2010). Са специјализованим предузећем склопити уговор о чишћењу сепаратора и 
преузимању садржаја. Учесталост вађења и одвожења талога и уља из сепаратора одредити 
током експлоатације уређаја; 

5. Свака јединица сепаратора представља опасност од пожара и експлозије, зато је у 
околини сепаратора забрањено коришћење отвореног пламена и пушење. У околини 
сепаратора је потребно држати функционалан апарат за гашење пожара;  

6. Контејнере за отпад (комунални) поставити у делу станице у коме исти не омета 
редовне активности и заклоњен од ветра. Са локалним комуналним предузећем потписати 
уговор о редовном пражњењу контејнера; 

7. Септичку јаму празнити по потреби ангажовањем овлашћеног и регистрованог 
предузетника са којим склопити уговор о вршењу послова. Исти ће садржај јаме празнити на 
место које одреди надлежни орган града;  

8. Обавеза носиоца пројекта је да врши претходну селекцију секундарних сировина 
(ПЕТ, лименке, папир, картон, стакло) раздвајањем истих у посебне канте од пластике, 
запремине 110 литара (или друге), на којима ће бити видна ознака секундарне сировине. 
Уговорити преузимање секундарних сировина са регистрованим предузећем; 
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9. Забрањено је сервисирање возила (замена уља, филтера и сл.) на простору 

паркинга; 
10. Током истакања горива из камиона цистерне у подземне резервоаре, веза 

аутоцистерне и црева за претакање као и веза црева са отвором за претакање на подземном 
резервоару мора бити апсолутно непропусна. Ово се исто односи на црево које служи за 
поврат бензинских пара; 

11. Испод вентила за претакање горива на камиону цистерни, током претакања горива, 
држати металну посуду у коју би се прихватило евентуално исцурело гориво приликом качења и 
скидања црева. Прихваћено гориво одложити у посебно метално буре које се хеметички затвара; 

12. При евентуалном просипању горива при пуњењу резервоара, морају се обрисати све 
површине на које се гориво просуло. Средства за брисање и чишћење стављају се у посебне 
херметички затворене канте, које се не смеју транспортовати са осталим отпатцима. Њихов 
транспорт обавља специјализована установа. Предвидети да се просуто гориво сакупи и чува у  
бурадима са поклопцем који дихтује, на зато одређеном месту, на локацији носиоца пројекта, до 
преузимања истих од стране рафинерије за рециклажу или другог овлашћеног предузећа. За 
привремено чување буради са запрљаним горивом, изградити надстрешницу са оградом и 
бетонираном танкваном која може да прими целу запремину бурета у случају хаварије;  

13. Због могућег неконтролисаног просипања нафтних деривата у процесу претакања 
битно је предвидети: 

-избор адекватног сорбента(песак или сличан материјал), 
-куповину, транспорт и складиштење сорбента, 
-примену сорбента, 
-поступак сакупљања након примене, 
-коначно одлагање сорбента у складу са Правилником о начину складиштења, 

обележавања и паковања опасног отпада („Сл. гласник РС" бр. 92/2010.); 
14. Поред точећих места поставити металне сандуке са чистим песком, а поред њих 

адекватно означене сандуке са прљавим (употребљеним) песком. Поред ових сандука у 
непосредној близини мора постојати опрема којом се песак поставља и уклања са места где је 
гориво просуто (лопата, метла). Запрљани песак у складу са уговором преузима оператер који 
има дозволу за сакупљање, складиштење и третман опасног отпада. Након механичког 
сакупљања, место на коме је испуштено гориво и алат се оперу, а запрљана вода од прања се 
сакупља у сепаратор масти и уља; 

15. Предвидети повремено одмуљивање резервоара за ТНГ, преко за то овлашћене 
установе/предузећа која има адекватну опрему за вађење насталог талога. Обавезати наведено 
предузеће да извађен материјал безбедно отпреми на неутрализацију код овлашћеног предузећа. 
Одмуљивање талога из резервоара мора се вршити ван заштитног окна тако да се спречи 
продирање гаса у канализацију. Резервоар са ТНГ чистити од талога најмање на сваких 5 година; 

16. Саобраћај цистерни за  ТНГ на претакалишту мора се одвијати у једном смеру на за то 
одређеним и означеним путевима, 

17. Као примеса у ТНГ-у опасан је амонијак који делује на бакар и легуре са бакром. 
Контрола на присуство амонијака у ТНГ се врши на отвору за механички показивач нивоа на 
резервоару. Контрола се врши овлаженим индикаторским папиром или преко специјалних 
„Drager“ ампула, 

18. Иако стандарди за ТНГ тачно прописују максимално дозвољене количине сумпора у 
ТНГ, ипак се деси да у појединим шаржама дозвољена количина буде премашена. Пошто сумпор 
представља опасност по ТНГ инсталацију, потребно је приликом примања сваку шаржу 
контролисати на присуство сумпора; 

19. Израдити Правилник о раду бензинске и ТНГ станице; 
20. Обавеза носиоца пројекта је да пре пуштања станице спроведе мере заштите од 

пожара према пројекту заштите од пожара.. 
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8.4. Мере заштите животне средине у случају удеса и пожара 

 
1. Вршити редовну контролу спојева приликом претакања горива из камиона-цистерни у 

подземне резервоаре.  
2. Одржавати исправним компресор за ваздух који обезбеђује систем за контролу 

перфорације резервоара, као и систем за поврат бензинских пара.  
3. Свака јединица сепаратора представља опасност од пожара и експлозије, зато је у 

околини сепаратора забрањено коришћење отвореног пламена и пушење. У околини 
сепаратора је потребно држати функционалан апарат за гашење пожара.   

4. Подземни резервоар запремине 30 м3, за складиштење ТНГ, је суд под притиском 
и као такав мора поседовати одговарајуће сигурносне уређаје за спречавање повећања 
притиска изнад радног. То се постиже уградњом вентила сигурности који ће се уколико дође 
до повећања притиска у суду изнад радног, у истом тренутку отворити и спречити 
експлозију. Поред вентила сигурности резервоари треба да поседују и вентиле против лома 
цеви који аутоматски затварају довод гаса приликом пуцања гасоводних цеви на било ком 
месту. 

5. С обзиром да се планира „затворен технолошки систем“ када је у питању контрола 
бензинских пара и испарења, сва возила-цистерне која довозе гориво морају имати 
атестиране уређаје за истакање горива у складу са технологијом рада на овој станици. 

6. Забранити свако одлагање металног отпада и материјала који варничи у зони 
претакалишта. 

У зонама опасности од пожара на видним местима поставити табле упозорења са 
одговарајућим натписима: 

 СТОП, ЦИСТЕРНА ПРИКЉУЧЕНА 
 ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА АЛАТА КОЈИ  ВАРНИЧИ 
 ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ 
 ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА 
 ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ 
 ГАСИ МОТОР 
 НЕЗАПОСЛЕНИМА ПРИСТУП ЗАБРАЊЕН 
 ОПАСНОСТ-ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА ВИСОКОГ ПРИТИСКА 
 

8.5.Остале мере заштите животне средине 
 

1. Пројектима дефинисати хортикултурно уређење слободних површина станице. 
2. Правилником о раду станице посебно уградити обавезу да се мора прекинути рад 

(пуњење и истакање горива) чим се огласи сигнал за перфорацију двоплашних резервоара. У 
том случају мора се одмах открити отклонити узрок и извршити санацију оштећења. 

3. Правилником о раду станице предвидети поступак, када се у контролној соби 
огласи сигнал о могућој перфорацији на резервоарима, да се забрани приступ возилима на 
станицу и да се преко пиштоља аутомата за гориво исто преточи у камион цистерну. Након 
тога на безбедан начин извршити отклањање квара на подземним резервоарима.  

4. Правилником о раду станице прописати начин и време чишћења сепаратора, 
поступак са издвојеним нафтним дериватима и одржавање сепаратора у складу са 
Правилником о начину складиштења, обележавања и паковања опасног отпада („Сл. гласник 
РС" бр. 92/2010.). Евиденцију о чишћењу сепаратора треба чувати у архиви станице, и на 
захтев надлежне инспекције дати је на увид. 
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5. Правилником предвидети да се у случају акцидентног просипања нафтних 

деривата чишћење обавља непосредно након акцидента. Правилником такође прописати 
поступак за случај описаних могућих акцидената, начин обуке запослених и задужења у 
таквим случајевима, 

6. Проблематику пожара на пумпи  потребно је регулисати посебним Пројектом 
заштите од пожара одобреног од стране МУП-а. 

7. Одржавати у исправном стању септичку јаму. 
 
 
8.6. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта  
 
1. У случају престанка рада Пројекта, Носилац Пројекта је дужан да предметну 

локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима.  

2. При извођењу радова на уређењу локације у случају престанка рада Пројекта, 
обавезно је организовано прикупљање чврстог отпада карактеристика опасног отпада, 
комуналног отпада, грађевинског отпада, отпада са карактеристикама сакундарних 
сировина, уз обавезно поступање и евакуацију у складу са Правилником о начину 
складиштења, паковања и обележавање опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10) и 
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. 
98/10).  

3. Носилац Пројекта је дужан да са локације безбедно и ефикасно уклони 
инсталирану опрему и уређаје.  

4. Са комплекса евакуисати све отпадне материје, сировине, полупроизводе и 
готове производе уз уредну евиденцију.  

5. При извођењу радова на уређењу комплекса ангажовати исправну механизацију.  

6. Извршити уклањање свих средстава рада и инсталација на начин који неће 
условити загађивање животне средине.  
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9.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Поступак управљања заштитом животне средине везан за управљање радом бензинске 
станице и ТНГ станице, поред приказа могућих утицаја и предлога мера заштите, чијом 
применом се утицаји у потпуности елиминишу или своде на најмању могућу меру, не може 
бити без мониторинга. 

Мониторинг животне средине представља скуп активности којима се, у правилним 
временским размацима, прогнозиране последице и ефективност мера заштите на станици 
излажу провери. 

Најзначајнији утицаји који се могу јавити на комплексу бензинске и станице за ТНГ су 
у директној вези са саобраћајем који се одвија на магистралном путу (бука, аерозагађење од 
издувних гасова), због чега је те утицаје врло тешко раздвојити и пратити применом  
класичног мониторинга. 

 
а)Контрола опреме 
 
Мониторинг опреме обухвата контролу уређаја чији квар или оштећење могу довести 

до појаве емисија загађујућих материја у животну средину: 
• Прикључних цевовода течне и гасне фазе 
• Прикључних савитљивих цеви 
• Мерне и сигурносне арматуре 
Исправност ове опреме потребно је контролисати према сертификатима испоручиоца 

опреме. 
 
б)Контрола процуривања горива из резервоара 
 
Обавеза радника пумпе је да свакодневно при предаји смене, преко постављене 

контролне и мерне опреме прати ниво горива у резервоарима. На овај начин се, поред пописа 
количине горива врши провера могућег процуривања из резервоара. Сензори за контролу 
процуривања у резервоарима се активирају при високом или ниском нивоа горива у 
резервоарима, као и при перфорацији. У случају промене притиска компримованог ваздуха 
који се одржава на нивоу од 0,5 бара, долази до активирања аларма светлосним и звучним 
сигналима. Таква промена је знак постојања перфорације у спољашњем или унутрашњем 
зиду резервоара. Детектор перфорације се поставља ван зона опасности и са њим могу 
руковати само квалификоване особе. Једном годишње је обавезна контрола рада уређаја. 

 
в)Контрола цевовода 
 
Вршити редовну контролу пропусности цевовода гаса или горива. 
 
г)Контрола система за противпожарну заштиту и апарата за гашење пожара 
 
Законом о пожару је дефинисана контрола система за противпожарну заштиту и 

апарата за гашење пожара. 
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д)Контрола стања животне средине 
 
Мониторинг ваздуха 

 
На савременим бензинским пумпама се уграђују технолошки системи за поврат 

бензинских пара, како при истакању горива у резервоаре, тако и при утакању горива у 
резервоаре возила. Емисија пара горива је са овим системом минимална. 

Према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих метерија у ваздух 
(Сл.гл.РС. 83/10), бензинске станице не спадају у објекте и постројења за која се мери 
емисија штетних продуката у ваздух околине.  

 
Мониторинг емисије у воду и земљиште 
 
Мониторинг емисије штетних материја у воде и земљиште спроводи се: 
• Контролом сензора, јављача могуће перфорације двоплашних резервоара за гориво 

од стране обучених лица. 
• Недеструктивном контролом дебљине зидова укопаних резервоара према наведеном 

програму. 
Квалитет отпадних вода мора бити 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) и задовољавати услове Правилника о начину и условима за мерење 
количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 
мерењима („Сл.гласник РС”, бр.33/16). 

 
Контрола отпадних вода из сепаратора масти и уља У току експлоатације, 

мониторинг отпадних вода из сепаратора уља се заснива на узорковању воде на излазу из 
сепаратора и обради узорака. Обрада узорака се обавља у овлашћеној лабораторији где се са 
технолошког аспекта добијају подаци о квалитету воде, као и закључци о њеним 
евентуалним променама. Параметре контроле треба да дефинише ЈКП. Неопходно је мерења 
и обраду података вршити на свака три месеца. То су временски пресеци у јануару, априлу, 
јулу и октобру. Такође, неопходно је и водити евиденцију о пражњењу и чишћењу 
сепаратора уља и масти са таложником.  

Праћење загађености подземних вода У циљу ефикасног мониторинга стања 
подземних вода потребно је једном годишње узимати узорак подземне воде из постављених 
пијезометара.  

Напомена: Носилац Пројекта је у обавези да води уредну евиденцију о извршеним 
мерењима, резултатима мерења и да еколошки мониторинг за предметни комплекс 
интегрише кроз доступност података, у мониторинг на нивоу града, када исти буде 
успостављен. 

• Уколико се утврди да постоји процуривање на резервоарима, поред хитних мера 
санације, извршити испитивање садржаја опасних и штетних материја у земљишту. 

• Носилац пројекта треба да потпише уговор са регистрованим предузетником о 
редовном пражњењу садржаја јаме. Динамику одредити према брзини пуњења јаме, што ће 
директно зависити од броја запослених, али и од корисника пумпе који буду користили 
санитарне просторије.  

 
Мониторинг буке 
 
Пре пуштања бензинске станице у рад, у складу са чланом 24. Закона о заштити од 

буке (Сл.гласник РС број 36/09 и 88/10)  «правно лице или предузетник које је власник, 
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односно корисник извора буке дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду 
извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са овим 
законом“. 
 Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл.гласник РС 
број 75/10), за зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, граничне 
вредности индикатора буке на отвореном простору износе 65дБ за дан и вече и 55 дБ за ноћ. 
Бензинске станице су објекти који се граде у зони јавних путева и ниво буке након изградње 
станици не треба да пређе прописане граничне вредности. У случају да се мерењем утврди да 
је ниво буке изнад прописаних граничних вредности, обавеза носиоца пројекта је да према 
најближем стамбеном објекту, у најкраћем року, постави адекватне баријере за смањење 
буке, чији ефекат ће се доказати накнадним мерењем индикатора буке.  
 

е)Контрола операција које се одвијају на разводу ТНГ 
 
Контрола претакања ТНГ у пумпне резервоаре је строго регулисана законским 

одредбама везаним за противпожарну заштиту и безбедност, због чега није дозвољена 
примена уређаја за прикупљање пара као код течног горива. Пуњење резервоара аутомобила 
се одвија у потпуно херметичном систему, с обзиром да је потребно одржати течну фазу 
ТНГ. 

Контрола на присуство амонијака у ТНГ се врши на отвору за механички показивач 
нивоа на резервоару. Контрола се врши овлаженим индикаторским папиром или преко 
специјалних „Drager“ ампула. 

Иако стандарди за ТНГ тачно прописују максимално дозвољене количине сумпора у 
ТНГ, ипак се деси да у појединим шаржама дозвољена количина буде премашена. Пошто 
сумпор представља опасност по ТНГ инсталацију, потребно је приликом примања сваку 
шаржу контролисати на присуство сумпора. 
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10.0.НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ ОД ТАЧКЕ 2.-9. 

 
Предмет Ажуриране студије о процени утицаја на животну средину јесте бензинска 

станица у насељу Бела Земља, на локалитету Попова Вода, на кат.парцели 108/1 КО 
Дријетањ, са десне стране државног пута I A реда број 6 Ужице-Граница са Црном Гором. 

Површина кат.парцеле износи 3444 м2.  
Предметна локација налази се у обухвату Плана генералне регулације “Бела Земља” у 

Ужицу (“Сл. Лист Града Ужица” бр. 5-3/12, 24/16 и 11/19). 
У оквиру предметног пројекта планирају се следећи садржаји:  

 
1. Резервоари за течна и гасовита горива: 

 
- Резервоари за светла горива 2x100м3 

 
Резервоар бр.1: 

• комора Р1 - резервоар запремине 50 м3 за дизел гориво Eurodizel V-Power 
• комора Р2 - резервоар запремине 50 м3 за дизел гориво Eurodizel 
 

Резервоар бр.2: 
• комора Р3 - резервоар запремине 50 м3за безоловни бензин БМБ95 
• комора Р4 - резервоар запремине 30 м3за безоловни бензин БМБ95 V-Power 
• комора Р5 - резервоар запремине 20 м3за дизел гориво Eurodizel V-Power 
 

- Резервоар за ТНГ 1x30 м3 

 
Резервоар бр.3: 

• комора Р6 - резервоар запремине 30 м3за ТНГ (течни нафтни гас) 
 

- Резервоар 1x5 м3 - AD blue 
 

Резервоар бр.4: 

• комора Р7 - резервоар запремине 5 м3за складиштење адитива AD blue 
 
 2.Пословни објекат у једном нивоу, у коме ће бити смештен пословно-продајни 
објекат са мини маркетом, магацином уља, канцеларијом за пословођу, санитарним чвором и 
гардеробом, БРГП 134,00 м2; 
 3.Надстрешницом изнад аутомата БРГП 217,8 м2, 
 4.Везна надстрешница БРГП 161.53 м2, 
 5.Аутомати за истакање горива, 
 6.Претакалиште за течна горива, 
 7.АТ вентили, 
 8.Претакалиште за ТНГ, 
 9.Пумпа за ТНГ, 
 10.Паркинг за особе са посебним потребама 1ПМ 
 
 Локација на којој се планира изградња бензинске станице се налази у насељу Бела 
Земља, на локалитету Попова Вода, на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ, са десне стране 
државног пута I A реда број 6 Ужице-Граница са Црном Гором. Површина кат.парцеле 
износи 3444 м2.  
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 Плато за изградњу бензинске станице је настао постепеним насипањем 
косине(депресије) између старог магистралног пута и новог државног пута I A реда број 6 
Ужице-Граница са Црном Гором. Завршна кострукција платоа је уваљани конструктивни 
камени и земљани материјал. 

Приступ локацији станице је са државног пута I A реда број 6 Ужице-граница са 
Црном Гором према условима ЈП“Путеви Србије“ и грађевинској дозволи коју је издало 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Приступ станици је само из 
правца Ужица са планираним изливним и уливним саобраћајницама.  

У ближој околини локације предвиђене бензинске станице налази се стамбени 
објекат на удаљености 45 м. Више груписаних стамбених објеката са окућницама налази се 
југозападно од локације станице на удаљености од 100-120 м. Са северне стране локације 
налази се каменолом Сурдук, најближи коп на удаљености од 480 м. Са југоисточне  стране 
границу чини државни пут, кат.парцела 1515 КО Дријетањ.  

Локација будуће бензинске станице удаљена је од Ужица 5 км, а од Чајетине, 
односно Златибора око 15 км. 

За потребе изградње бензинске станице са продајним објектом, надстрешницом и 
лантерном издато је Решење о локацијским условима VI број 353-613/20-02 од 
19.11.2020.године од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 
послове града Ужица. 

У непосредној близини локације будуће станице нема регистрованих природних 
добара.  

Једини објекат културно историјског значаја је споменик изгинулим партизанима у 
Другом светском рату, североисточно од локације на удаљености од 500 м.  

Кота терена бензинске станице је 655,30 мнм.  
 

У непосредном окружењу нема значајнијих парковских површина, линеарног и 
заштитног зеленила. Технологија рада на бензинској станици, представља принцип утакања 
горива у аутомобилске резервоаре, додатних услуга и наплате и заснива се на систему 
опслуге помоћу особља. Овакав систем пружа пун комфор корисницима услуга уз 
минимално задржавање на комплексу. Процес истакања нафтних деривата из аутоцистерни у 
подземне резервоаре и утакање горива у аутомобилске резервоаре, мора се обављати према 
важећим условима, законским одредбама, нормама и стандардима за ову област. Планирана 
технологија рада је једноставан процес организован према важећим нормама и стандардима и 
не захтева посебне мере заштите. Планирана опрема и уређаји за функционисање у оквиру 
самог објекта су у складу са капацитетом Пројекта и предвиђених норми и стандарда за 
предметну делатност. У редовном раду пројекта доћи ће до стварања комуналног отпада, 
отпадне амбалаже од аутокозметике, антифриза, моторног уља, са карактеристикама опасног 
отпада, санитарно-фекалних отпадних вода и потенцијално зауљених атмосферских вода. 
Адекватним мерама заштите животне средине, инфраструктурног уређења, комуналне 
хигијене, спречиће се негативни утицаји ових загађујућих материја на животну средину. 

 
Обзиром да је за предметни Пројекат планирано управљање комуналним отпадом 

и рециклабилним отпадом, као и прикупљање отпадних вода (санитарно-фекалне и 
атмосферских) неће доћи до значајног утицаја на земљиште, површинске и подземне воде 
као медијуме животне средине. 

Носилац пројекта је у обавези да примени мере заштите животне средине 
(прописане овом Студијом у поглављу 8.) које ће минимизирати и отклонити све 
потенцијално негативне утицаје на медијуме животне средине. 
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Евентуални значајнији негативни утицаји на животну средину могу настати само 
у случају акцидента на локацији. Удесне ситуације које могу настати на предметној 
локацији пројекта, а могу се предвидети су: 

- процуривање  нафтних  деривата  из ангажоване  механизације  у фази  
реализације Пројекта, 

- пожар, 
- експлозија. 
Процуривање нафтних деривата у фази припреме локације је акцидент мале 

вероватноће. У случају таквог догађаја потребно је одмах приступити санацији терена, а 
отпад настао санацијом паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем и 
поступати према одредбама Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања 
опасног отпада („Сл.гласник РС” бр. 92/10). Тако настали отпад се на локацији чува 
према одредбама поменутог Правилника или уступа овлашћеним институцијама на 
даљи третман уз обавезну евиденцију о преузимању опасног отпада. 

Обзиром на активне и пасивне мере заштите, поштовање технолошке 
дисциплине, пожар и експлозија као потенцијални акциденти у предметном комплексу 
имаће малу вероватноћу појављивања са малим последицама и неће представљати 
фактор угрожавања животне средине и становништва. 

На основу свега изнетог може се закључити да уз примену мера превенције, 
спречавања и отклањања потенцијалних догађаја који могу изазвати ризик од 
настанка удеса, предметни Пројекат је прихватљив и еколошки одржив, а ризик од 
настанка удеса сведен на минимум с малом вероватноћом јављања. 

Осим прописаних мера за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја, 
обавеза Носиоца Пројекта је примена мера еколошког мониторинга. Програм 
мониторинга заштите животне средине мора бити у складу са захтевима праћења 
стања на локацији у циљу превентивног деловања и примене мера за спречавање и 
отклањање потенцијално штетних утицаја и спровођење мера заштите животне 
средине. Праћење и надзор потенцијалних утицаја пројекта на животну средину мора 
бити усклађен са важећим законским прописима и подзаконским актима, нормативима и 
стандардима. 

Уз стриктно поштовање прописаних услова, мера управљања ризиком, 
мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих 
негативних утицаја на животну средину, уз поштовање технолошке и 
комуналне дисциплине у оквиру предметног комплекса планирани Пројекат – 
станица за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним комплексом, неће имати 
значајне последице по животну средину, здравље и квалитет живота 
становништва. 
 

 
 

11.0.ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА 
 

Студија обрађује могуће утицаје бензинске и ТНГ станице на животну средину, како у 
фази изградње тако и у фази коришћења и  при удесним ситуацијама. Низ мера је усклађен и 
са важећим правилницима и законима. Код обрађивача пројекта, при дефинисању мера 
заштите, није било дилема у погледу примењених мера заштите. 
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