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Број: 3/2018
Датум: 15.01.2018. год.

На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04,
36/09, 72/09 и 43/11), а у вези члана 19. доносим следеће:

РЕШЕЊЕ
О одређивању мултидисциплинарног тима за израду Студије о процени утицаја затеченог стања
на животну средину Пројекта: Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево:
1.
2.
3.
4.

Титомир Обрадовић, дипл. инж. маш., специјалиста управљања заштитом животне
средине – одговорно лице;
Милица Вујковић, мастер аналитичар заштите животне средине − пројектант
сарадник на изради Студије;
Драгана Јелесић, мастер аналитичар заштите животне средине − пројектант
сарадник на изради Студије;
Виолета Ерић, мастер инж. заштите животне средине ‒ пројектант сарадник на
изради Студије.

Задатак тима је да изврши израду Студије о процени утицаја затеченог стања на животну
средину Пројекта: „Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево, у складу са
Законом о заштити животне средине(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 - одлука
УС и 14/16), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04,
36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“, бр. 69/05).

„EXPERT – INŽENJERING“
д.о.о. Шабац
Директор
____________________________
Титомир Обрадовић, дипл. инж.
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УВОД
Процедура процене утицаја на животну средину је дефинисана Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), што подразумева процес
који се састоји из више фаза. Предметни пројекат се налази на Листи (II) тј. листи пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, при чему је надлежни орган
Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и заштиту животне средине, Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове Града Ваљева, на основу чл. 14. став 3. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. ЗУП-а („Сл.
гласник РС“, бр. 18/16), спровео другу фазу поступка процене утицаја на животну средину и
донео Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја затеченог стања на животну
средину.
Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину ради се у складу са
одредбама Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др.
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС) и 14/16), Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Правилника о садржини Студије о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05) и Решења бр. 501-361/17-07 од 11.01.2018.
године које је издало Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине, Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Града Ваљева.
Циљ Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта:
Бензинска станица на кат. парц. бр.11355/1 КО Ваљево је да се, у складу са одредбама Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) процене могући
значајни утицаји Пројекта на чиниоце животне средине, дефинишу и утврде мере заштите
животне средине у току редовног рада и у случају акцидента и програм праћења утицаја на
животну средину.

МЕТОДОЛОГИЈА
Основни методолошки приступ и садржај Процене утицаја на животну средину одређен
је Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
69/05). Процена могућег утицаја анализираног објекта на животну средину се ради за дату
локацију, а на основу наведене техничке документације, мишљења, услове и сагласности
надлежних органа, као и на основу постојећих знања и расположивих података.
При изради предметне Студије коришћене су следеће методе:
1. Прикупљање основних информација, што подразумева идентификацију:
− Основних извора и начина угрожавања животне средине;
− Карактеристика земљишта, рељефа и пејзажа на локацији објекта, климе подручја
са метеоролошким подацима и др.;
− Квалитета ваздуха;
− Квалитета воде (подземне и површинске);
− Флоре и фауне на посматраном терену;
− Постојеће популације са демографским карактеристикама.
− Анализа постојеће планске документације;
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− Анализа података из техничке документације везане за објекте и технолошке
процесе производње;
− Анализа података из постојеће документације информативног карактера;
− Увид у рад постојећих објеката и постројења у ближој околини локације,
− Дискусија са експертима у предметном подручју;
− Дискусија са одговорним лицима за предметни пројекат;
− Дискусија са одговорним лицима за заштиту животне средине;
− Дискусија са одговорним лицима за развој и инвестиције;
− Анализа домаћих и међународних прописа од значаја за предметни пројекат;
− Увид у податке на интернету везане за предметну проблематику;
− Допунска верификација кључних налаза анализе;
− Анализа података из раније рађених пројеката у вези са предметном
проблематиком на територији Града Ваљева;
− Анализа података обезбеђених увидом у важеће стандарде у вези са предметом;
− Анализа података обезбеђених из литературе;
− Анализа техничко−технолошких параметара кључних за посматрано подручје;
− Анализа података обезбеђених из екстерних извора и добијених од државних и
сродних институција;
− Компаративна анализа резултата са сродним подацима који се односе на сличне
проблеме на другим локацијама у свету;
− Друге непоменуте методе.
2.
−
−
−
−

Процена утицаја на основу квантификовања следећих елемената:
Величине извора и врсте загађивања;
Доминантно загађујућих материја и њихових карактеристика;
Стања квалитета животне средине;
Процене просторне расподеле доминантних загађујућих материја.

Анализа угрожености, под којом се подразумева идентификација свих осетљивих
ресурса у околини комплекса тј. људи, материјалних и природних добара.
4. Одређивање мера заштите на основу резултата процене степена утицаја, за све
чиниоце животне средине (ваздух, вода, земљиште), укључујући превентивне,
техничко−технолошке и организационе мере заштите.
3.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Процена утицаја на животну средину се ради у складу са одредбама Закона о процени
утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о садржини студије о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05). Тумачење резултата и предлагање
мера заштите се ради у складу са следећим законским и подзаконским прописима:
I ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11одлука УС и 14/16);
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09);
3. Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у преко
граничном контексту („Сл. гласник РС“ - Међународни уговори, број 102/07);
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4. Закон о потврђивању амандмана на конвенцију о процени утицаја на животну
средину у преко граничном контексту („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр.
4/16);
5. Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне
средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима
сакупљања података , као и садржини информација о којима се редовно и обавезно
обавештава јавност („Сл. гласник РС“, број 112/09);
6. Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, број 102/10);
7. 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“, број 114/08);
8. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“, број 69/05);
9. Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине („Сл. гласник
РС“, број 12/10).
II ВАЗДУХ
1. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13);
2. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“,
број 11/10, 75/10 и 63/13);
3. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“,
број 111/15);
4. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарног извора
загађивања („Сл. гласник РС“, број 5/16);
5. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Сл. гласник РС“, број 6/16).
III ВОДЕ
1. Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16);
2. Закон о међурепубличким и међудржавним водама („Сл. гласник РС“, број 02/74);
3. Закон о режиму вода („Сл. лист СРЈ“, бр. 59/98 и „Сл. гласник РС“, број 101/05);
4. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС“, бр. 24/14);
5. Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68);
6. Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68);
7. 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);
8. Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водни аката и садржини
мишљења у поступку издавања водни услова („Сл. гласник РС“, бр. 72/17);
9. Правилник о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“,
бр. 86/10);
10. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“,
бр. 74/11);
11. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, број 42/98 и
44/99);
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12. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гла. РС“, бр.
33/16);
13. Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82);
14. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл.
гласник СРС“, број 47/83 и 13/84);
15. Упутство о начину и поступку за утврђивање постигнутог степена пречишћавања
испуштене загађене воде („Сл. гласник СРС“, број 09/67).
IV ЗЕМЉИШТЕ
1. Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 65/08-др. Закон,
41/09, 112/15 ви 80/17);
2. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма
(„Сл. гласник РС“, број 88/10);
3. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, број
23/94).
V ПРИРОДА
1. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16);
2. Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара
(„Сл. гласник РС“, број 81/10);
3. Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених
подручја („Сл. гласник РС“, бр. 97/15);
4. Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Сл. гласник РС“,
број 30/92, 24/94 и 17/96).
VI БУКА
1. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10);
2. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, број 75/10);
3. Правилник о садржини и методе израде стратешких карата буке и начину њиховог
показивања јавности („Сл. гласник РС“, број 80/10);
4. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, број
72/10);
5. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС“, број 72/10);
6. SRPS EN ISO 11201:2008 - Акустика - Бука коју емитују машине и опрема - Мерење
нивоа звучног притиска емисије на радном месту и на другим дефинисаним
положајима - Инжењерска метода у приближно слободном пољу изнад рефлексне
равни.
VII ОТПАД И СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ
1 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и14/16);
2 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, број 36/09);
3 Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, број 92/10);
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4 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег
извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања
накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/10, 86/11, 15/12, 41/13 - др. правилник, 3/14, 81/14 - др.
правилник, 31/15 - др. правилник и 44/16 - др. правилник, 43/17);
5 Правилник о категоријама, испитивању и класификацијама отпада („Сл. гласник РС“,
бр. 56/10);
6 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС“, бр. 92/10);
7 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 95/10 и 88/15);
8 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);
9 Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(„Сл. гласник РС“, бр. 114/13);
10 Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл.
гласник РС“, бр. 17/17);
11 Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019 године („Сл. гласник РС“, бр.
29/10).
VIII ПОЖАР, ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ
1. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15);
2. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник
СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - др.
закон и 54/15 - др. закон);
3. Закон о промету експлозивних материја („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/85, 6/89 и 53/91,
„Сл. лист СРЈ“, бр. 24/94, 28/96 и 68/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 101/05 - др. закон);
4. Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и
лемљења („Сл. гласник СРС“, број 50/79);
5. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија
(„Сл. лист СФРЈ“, број 04/87);
6. Правилник о техничким нормама за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл.
лист“, број 30/91);
7. Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СФРЈ“, број 8/95);
8. Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 - испр.);
9. 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 („Сл.гласник РС“, бр. 1/12, 25/12 и 48/12);
10. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа („Сл. гласник РС“, бр. 59/10, 25/11, 5/12);
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11. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије
одређеног производа у стандарду са глобалном хармонизацијом система за
класификацију и обележавање УН ( „Сл. гласник РС“, бр. 64/10);
12. Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору
и начину обележавања тог простора ( „Сл. гласник РС“, бр. 31/11 и 16/12);
13. Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама („Сл. гл. РС“, бр. 31/11);
14. Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС“, бр. 100/11).
IX УДЕС
1. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији
израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса („Сл. гл. РС“, бр. 41/10);
2. Правилник о садржини обавештења о новом СЕВЕСО постројењу односно
комплексу, постојећем СЕВЕСО постројењу, односно комплексу и о трајном
престанку рада СЕВЕСО постројења односно комплекса („Сл. гл. РС“, број 41/10);
3. Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте документа које израђује оператер СЕВЕСО постројења, односно
комплекса („Сл. гласник РС“, број 41/10 и 51/15).
X ИЗГРАДЊА
1. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13);
2. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и
претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“, бр. 20/71 и 23/71);
3. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и
претакању течног нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“, бр.24/71 и 26/71-испр. „Сл. гласник
РС“ бр. 24/12 и 87/11);
4. Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
складиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“, бр. 27/71, 108/13);
5. Правилник о поступку прегледа испитивања опреме за рад и испитивања услова
радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/06 и 108/06 - испр.);
6. Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе
факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и
транспорта бензина („Сл. гласник РС“, број 1/12, 25/12, 48/12);
7. Правилник о техничким нормама за изградњу нисконапонских надземних водова
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 6/92).
XI ОСТАЛИ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Закон о санитарном назору („Сл. гласник РС“, број 125/04);
2. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11 и 104/16);
3. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17
– др. закон);
4. Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05,123/07,101/11 и 93/12);
5. Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/96);
6. Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета („Сл.
лист СФРЈ“, број 62/73);
7. Југословенски стандарди за електричне инсталације у зградама из групе СРПС Н.Б2.
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1.

ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА
Бр. страна: 1–2
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1 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ:

„БС Причевић“ ДОО Ваљево

СЕДИШТЕ:

Ваљево

АДРЕСА:

Бирчанинова 155, 14000 Ваљево

ТЕЛЕФОН:

014/254-335

МОБИЛНИ:

064/330-82-85

е-маил:

bspricevic@gmail.com

ДИРЕКТОР:

Ненад Андрић

МАТИЧНИ БРОЈ:

20524766

ПИБ:

106068622

ДЕЛАТНОСТ:

4730 – Трговина на мало моторним горивима у специјализованим
продавницама

У поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије,
приложено је Решење из АПР број 104046/2015 од 09.12.2015. године.
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2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ ЈЕ
ИЗВЕДЕН ПРОЈЕКАТ
Бр. страна: 1−14
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2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ ЈЕ ИЗВЕДЕН ПРОЈЕКАТ
2.1. Копија плана
На слици 2. 1. приказана је копија плана катастарске парцеле број 11355/1 КО Ваљево
на којој је изграђен објекат – бензинска станица.

Слика 2. 1. – Копија плана катастарске парцеле бр. 11355/1 КО Ваљево
Копија плана, издата од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Ваљево, као и лист непокретности број 16306 дати су у поглављу 12. Прилози,
подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије.
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2.2. Подаци о периоду и начину коришћења предметног земљишта са
детаљним описом и диспозицијом затечених објеката и садржаја
На основу података из листа непокретности 16306 Републичког геодетског завода,
предметна катастарска парцела према начину коришћења води се као градско грађевинско
земљиште. Укупна површина катастарске парцеле неправилног облика бр. 11355/1 износи
00.13.16. ha. Предметна парцела је у власништву Носиоца пројекта.
Табела 2. 1. – Подаци о начину коришћења, врсти земљишта и површини
Површина
Број
Начин
Потес или улица и
Кат. пар.
Врста земљишта
зграде
коришћења
кућни број
ha а m2
1
Породична
Бирчанинова
85
стамбена зграда
2
Помоћна зграда
Бирчанинова
28
Градско грађевинско
3
Помоћна зграда
Бирчанинова
земљиште
13
11355/1
4
Помоћна зграда
Бирчанинова
4
Пашњак 1.класа
Бирчанинова
11 86
Укупно: 00 13 16
Предметно земљиште је у претходном периоду коришћено за породично становање. На
катастарској парцели број 11355/1 постојала су четири објекта изграђена без одобрења за
градњу, укупне површине 130 m2. Према начину коришћења, земљиште површине 1.186 m2, се
у катастру водило као пашњак 1. класе. Носилац пројекта је након куповине непокретности
срушио сва четири објекта уписана у катастру и назначена на копији плана (види слику 2. 1.).
Носилац пројекта је прибавио грађевинску дозволу за изградњу пословног објекта
вулканизерска радња са продавницом аутоделова и пратећим садржајима и надстрешницом, на
предметној катастарској парцели. Површина под пословним објектом П = 48,00 m2, спратности
Пр и надстрешницом П = 52,00 m2. Након техничког прегледа изведених објеката Носилац
пројекта је исходовао правоснажно Решење о употребној дозволи, број 351-729/15-07 од
30.11.2015. године.
Током 2016. године, Носилац пројекта је извршио промену намене објекта
вулканизерска радионица у објекат бензинске станице, што је тренутно затечено стање, које
опредељује и начин коришћења у смислу трговине на мало моторним горивима. Бензинску
станицу за снабдевање горивом моторних возила (слика 2. 2.), сачињавају следећи објекти и
пратећи елементи:
− Пословни објекат 48 m2,
− Надстрешница,
− Један подземни резервоар са дуплим плаштом, V= 60 m3, који је подељен на три
коморе, за складиштење запаљивих течности и то:
- 30 m3 – еуро дизел,
- 20 m3 – евро премијум BMB95,
- 10 m3 – гасно уље D01.
− Један подземни резервоар за складиштење ТНГ-а запремине 30 m3,
− Један мултиплекс аутомат, 3+3 пиштоља, капацитета 40 l/min,
− Један дуплекс аутомат 1+1 за ТНГ,
− Један дуплекс аутомат 1+1 за дизел гориво и гасно уље,
− Прикључно место за претакање нафтног гаса,
− Пумпа за транспорт течне фазе ТНГ-а од резервоара до аутомата за истакање,
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−
−
−
−
−

Технолошки цевовод,
Oдводни канали за одвођење атмосферских вода,
Сепаратор бензина и уља,
Заштитно острво,
Тотем.

Слика 2. 2. – Катастарска парцела број 11355/1 са изведеним објектима бензинске станице
С обзиром да је извршена промена намене објекта вулканизерска радња у објекат
бензинске станице, Носилац пројекта је у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл.
гласник РС“ број 96/2015) прибавио Мишљење о могућностима озакоњења објекта бензинске
станице.
Наиме, надлежна Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек
за урбанизам и саобраћај, Града Ваљева, издала је Мишљење о могућности озакоњења
предметног објекта заведено под бројем 351-2593/2017-07 од 11.09.2017. године. У предметном
акту се наводи следеће: „Предметни пројекат на кат. пар. 11355/1 КО Ваљево се налази на
основу ГУП-а Ваљева („Сл. гл. града Ваљева“ бр. 5/2013), а према тачки 4.1.3. - завршне
напомене и ГП - а насеља Ваљево („Сл. гласник Општине Ваљево“ бр. 20/2007) у зони –
претежно стамбена намена – мање густине.
Из напред наведеног произилази да предметни објекат задовољава претежну намену из
ГП-а насеља Ваљево („Сл. гласник Општине Ваљево“ бр. 20/2007) и може се озаконити
уколико надлежни орган приликом процене утицаја на животну средину утврди да предметни
објекат испуњава критеријуме и мере заштите животне средине и да нема штетног утицаја по
околину. Предметни објекат треба да испуњава и све остале критеријуме прописане члановима
3, 5, 6 и 8 Закона о озакоњењу објеката. Да би се утврдило да ли предметни објекат испуњава
све критеријуме потребно је да странка достави све доказе прописане Законом о озакоњењу.“
У поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори, ове Студије дати су:
− Информација о локацији издата на основу ГУП-а Ваљева („Сл. гл.“ Града
Ваљева бр. 5/2013), број 350-575/16 од 17.10.2017. године.
− Решење о употребној дозволи број 351-729/15-07 од 30.11.2015. године.
− Мишљење о могућности озакоњења предметног објекта заведено под бројем
351-2593/2017-07 од 11.09.2017. године.
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2.3. Опис микролокације и ширег окружења који представља зону утицаја
пројекта (макролокација), са детаљним подацима о околним постојећим и
планираним пројектима, разматрајући могућност кумулирања њихових
ефеката са утицајима предметне бензинске станице
Основу за истраживање утицаја на животну средину увек мора представљати конкретна
просторна целина са свим својим специфичностима које постоје у оквиру претходно утврђених
просторних граница и које се огледају у карактеристикама природних и створених чинилаца.
2.3.1. Макролокација
Град Ваљево се налази у западној Србији, односно на 44°16' северне географске ширине
и 19°53' источне географске дужине, у горњем делу слива реке Колубаре (притоке Саве), на
контакту између планинског и низијског дела Србије. Ваљево се граничи на северу са
општинама Уб и Коцељева, на западу са Осечином и Љубовијом, на југу са Бајином Баштом и
Косјерићем и на истоку са Мионицом и Лајковцем. Територија Града је неправилног
ромбоидног облика. Овај простор у правцу запад-исток пресеца долина реке Колубаре. Северно
од ове долине територија је брежуљкаста и заталасана, док је на југу рељеф значајније издигнут
чинећи терасасте форме северне подгорине ланца Подрињско-ваљевских планина све до самог
гребена и врхова Маљена, Букова, Повлена, Јабланика и Медведника који се издижу до преко
1200 m надморске висине.
Површина административног подручја града је од 915,80 km2 и највећа је у овом делу
Србије. Ваљево је културни, привредни и саобраћајни центар Колубарског округа. Колубарски
округ простире се у северозападном делу Србије и захвата површину од 2.474 km2, у коме живи
195.000 становника у 218 насељених места и села.

Аутопут Е 70
Државни пут I реда
Шабац-Ваљево-Ужице

Аутопут Е 75

Граница
Република Српска-Србија

Државни пут I реда
Лозница-Ваљево-Лајковац

Слика 2. 3. – Географски положај Ваљева
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На територији Ваљева, према попису из 2011. године живело је 90.312 становника.
Највећa концентрација становништва 59.073 је на територији самог града Ваљева. Град Ваљево
има веома погодан саобраћајни положај, удаљен је 70 km ваздушном линијом (97 km путем) од
Београда, 65 km од Шапца, 75 km од Лознице и 100 km од Ужица. Ваљево као седиште Округа
је важан саобраћајни чвор у западној Србији, где се укрштају два значајна магистрална пута,
који имају централну позицију у путној мрежи западног дела средишње Србије: државни пут I
реда број 4 са правцем пружања запад-исток (Лозница-Ваљево-Лајковац-веза са Ибарском
магистралом) и државни пут I реда број 21 са правцем пружања север-југ (Шабац-ВаљевоУжице-веза са Црном Гором). Кроз Ваљево пролази пруга Београд-Бар, која спаја главни град
са Црном Гором, односно Јадранским морем. Најближи путнички аеродром је у Београду, док у
Дивцима, 12 km од града, постоји спортски аеродром.
Ваљево се шири у свим правцима али највише у правцу истока, долином Колубаре. Уже
градско језгро се налази на левој обали Колубаре. Широки појас приградских насеља данас
обухвата десетину до јуче самосталних села чије се раније функције могу само назрети
постојањем распарчаних пољопривредних површина. Шумски појас око града је највећим
делом грубо искрчен, што је вероватно утицало и на промене у микро клими града, пре свега у
смањеном проветравању и јачању температурних екстрема. На топографској карти (слика 2. 4.)
приказан је положај к. п. 11355/1 КО Ваљево у односу на град Ваљево.

Локација к. п.
бр.11355/1

Слика 2. 4. – Положај локације к. п. 11355/1 КО Ваљево на топографској карти
Парцела на којој је изграђена бензинска станица се налази у стамбеној зони мањих
густина по ГП-у, а у односу на центар града налази се југозападно на растојању од 1750 m
ваздушном линијом. Положај локације катастарске парцеле у односу на град Ваљево приказан
је на слици 2. 5. на Генералном урбанистичком плану Ваљева, где се види да се према намени
површина предметна локација налази у оквиру земљишта предвиђеног за привредне намене.
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Локација к. п.
бр.11355/1

Слика 2. 5. – Положај к. п. бр. 11355/1 на карти Претежна планирана намена површина
(Извор: Генерални урбанистички план Ваљево)
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2.3.2. Микролокација
Носилац пројекта, „БС Причевић“ д.о.о. Ваљево је изградио објекат – бензинска станица
на кат. пар. бр. 11355/1 КО Ваљево која се налази на градској периферији, неправилног је
облика и уређена.
Изведени објекат бензинске станице лоциран је са десне стране улице Бирчанинове,
идући у правцу центра града, која се пружа између кат. пар. бр. 11355/1 КО Ваљево и десне
обале реке Јабланице. Предметна парцела, налази се јужно од десне обале реке Јабланице, на
растојању од 50 m од реке, нешто узводно од спајања ове реке са реком Обницом, које заједно
граде реку Колубару.
Локацију пројекта карактерише присуство привредних и стамбених објеката који се
налазе у непосредној близини. На источној страни на растојању од 15 m, парцела се граничи са
комплексом Ваљевске пиваре (слика 2. 6.). Са јужне стране налази се неизграђено земљиште,
односно парцела број 1355/3 КО Ваљево у власништву „БС Причевић“.

Слика 2. 6. – Комплекс Ваљевске пиваре источно
Са западне стране у односу на кат. пар. бр. 1354/2 КО Ваљево, у власништву „БС
Причевић“, на кат. пар. бр. 1354/1 КО Ваљево се налази и најближи стамбени објекат
власништво Симеуновић Јелице на растојању 25 m (слика 2. 7.).

Слика 2. 7. – Најближи стамбени објекат
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На слици 2. 8. приказани су стамбени објекти који се налазе јужно од објекта Симеуновић
Јелице, а западно од изведеног објекта бензинске станице, на растојању 28 до 30 m.

Слика 2. 8. – Стамбени објекти јужно од најближег објекта и западно од локације
На слици 2. 9. приказан је парк „Пећина“, који се налази источно до североисточно од
локације изведених објеката бензинске станице. Најкраће растојање између локације бензинске
станице и парка је 170 m.

Слика 2. 9. – Парк „Пећина“
(Извор: www.valjevo.rs/zavrsena-rekonstrukcija-parka-pecina)

2.4. Подаци о геомoрфoлoшким, геoлoшким и хидрогеолoшким
карактеристикама терена
2.4.1. Геоморфолошке карактеристике терена
Терен који обухвата Ваљево налази се у западној Србији и захвата површину од око
1480 km2. Подељен је на два сливна подручја венцем подрињско-ваљевских планина, чији је
правац пружања запад северозапад – исток, југоисток. Венац код Љубовије почиње Бобијом
(1272 m) и преко Медведника (1247 m), Јабланика (1274 m), Повлена (1346 m), Магљена (861
m), Буковика (895 m) и Маљена. У целини терен је морфолошки јако разуђен, сем у
североисточном делу где се благо спушта, да би код Ваљева прешао у равницу.
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У морфолошком погледу може се рећи да се терен локације налази у алувијуму реке
Јабланице, да је раван, са надморском висином око 192 метра, односно надморске висине крећу
се од 192,061 m па до 192,283 m. Земљиште на коме је изведен предметни пројекат је неплодно.
Педолошки слој терена на предметној локацији је одавно измењен и уништен изградњом
породичне стамбене зграде и помоћних објеката. Након чишћења и нивелисања, део терена је
бетониран а део пресвучен асфалтом.
2.4.2. Геолошке карактеристике терена
Шире подручје терена изграђују стене терцијерне и квартарне старости. Терцијерни
седименти су миоценске старости и у овом простору граде стуб дебљине преко 300 m.
У стубу миоценских седимената заступљене су механички везане стене са доминацијом
лапора, лапоровитих глина и ређе лапораца и пешчара. Подину овим стенама чини карбонатни
кластични комплекс средњег и горњег тријаса изграђен од кречњака, лапоровитих кречњака,
пешчара и глинаца.
Преко основе од неогених стена леже квартарне речне наслаге, који чине континуирани
застор речне долине Колубаре. У доњем току профила речних наслага јавља се крупнозрни
нанос (фација корита), представљен претежно песковима и шљунковима који леже директно
преко неогених седимената. Дебљина пескова и шљункова најчешће се креће 2 – 3 m.
На основу макроскопске класификације и идентификације тла може се издвојити
следећа структура: насути материјал, шљунак, песак и лапоровита глина.

Локација пројекта

ЛЕГЕНДА:
al
алувијум;
нижи терасни седименти:
t1
пескови и шљункови;
виши терасни седименти:
t2
пескови и шљункови;
лапорци, глине битуминозни
2
M31 глинции шљунак (сармат и и
доњи панон);
1
M31 бигровити кречњаци (сармат);
Т1
кречњаци, глинци и пешчари
кречњаци и кречњачке брече
T 22
ладинског ката;
αθT2 порфирити и пирокласитити;
доломити и доломитични
T 21
кречњаци анизијског ката;
2
T1
квргави шкриљави кречњаци;
кречњаци, кварцни
1
T 11
конгломерати, кварцни
пешчарии кварцити;

Слика 2. 10. – Положај пројекта у односу на геолошку карту ширег подручја
У геолошком погледу може се рећи да се терен локације налази у зони Т1 која припада
кречњацима, глинцима и печшарима.
2.4.3. Хидрогеолошке карактеристике терена
У погледу хидрогеолошких карактеристика анализираног простора са сигурношћу се може
сматрати да се значајне количине подземних вода акумулирају у песковито – шљунковитим
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наслагама а мање количине се могу регистровати у песковитим седиментима. Са сигурношћу се
може тврдити да је проценат падавина који се инфилтрира у подземље релативно низак. Издан је
формирана у шљунковитом слоју алувиона. Према хидрогеолошкој функцији стенске масе у
оквиру анализираног простора се могу сврстати у категорије: хидрогеолошких колектора, слабих
хидрогеолошких колектора и хидрогеолошких изолатора.
У групу хидрогеолошких колектора спадају алувијални пескови и шљункови. Групу слабих
хидрогеолошких колектора чине алувијалне, прашинасто – песковите и муљевите глине, односно,
прашинасто – песковите глине делувијалног порекла. Групу слабих хидрогеолошких колектора до
хидрогеолошких изолатора чине ослабљена зона лапоровитих глина, док је њена свежија зона
сврставана у групу хидрогеолошких изолатора.

2.5. Подаци о опремљености предметног подручја комуналном и другом
инфраструктуром
Развој Ваљевског водовода темељи се на кључним објектима планираног Регионалног
Колубарског система:
1) постојећим извориштима подземних и површинских вода;
2) новом изворишту, акумулацији „Стуборовни“ на реци Јабланици;
3) постројење за пречишћавање воде „Пећине“, и
4) магистралном цевоводу димензионисаном за потребе регионалног система.

Локација к.п.
бр.11355/1

Слика 2. 11. – Колубарски регионални систем водоснабдевања и магистрални цевовод
До завршетка бране и стављања у функцију акумулације „Стуборовни“ и реализације
цевовода за сирову воду, од акумулације до ППВ „Пећина“, вода ће се обезбедити из локалних
изворишта процењеног бруто капацитета од око 850 l/s и то:
1) карстног извора „Пакље“ – капацитета у просеку око 390 l/s, чија се издашност у
маловодним периодима смањује на само око 120÷130 l/s, што знатно умањује његову
искористивост;
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2) живог тока реке Градац – процењеног бруто капацитета од око 630 l/s, од кога се ради
заштите водотока максимално може захватити око 400 l/s, у односу на садашњих 300 l/s
(водозахват у Дегурићу);
3) изворишта „Илиџа“, скромног капацитета 15÷20 l/s, које ће служити као допуна
постојећем систему; и
4) живог тока реке Јабланице.
Наведена изворишта воде високог квалитета, осим реке Јабланице, остаће у функцији и
након реализације регионалног система.
На предметној локацији, али ни у њеној близини нема језера нити мочвара. Међутим
присутан је водоток река Јабланица, која са реком Обницом, гради реку Колубару. Предметна
парцела на којој је изграђена бензинска станица налази се на десној обали реке Јабланице на
удаљености од 50 m.
Снабдевање постојеће бензинске станице електричном енергијом омогућено је
прикључењем на јавну нисконапонску мрежу. Инсталирана електрична снага у објекту је 10кW.
Водоснабдевање објекта за санитарне и противпожарне потребе по квантитету и
квалитету обезбеђено је прикључењем на градску водоводну мрежу.
Урађен је сепарациони систем канализације за атмосферске, санитарно-фекалне и
технолошке отпадне воде
Атмосферске воде са манипулативних, складишних и саобраћајних површина и са
паркинга могу бити зауљене и морају се одводити на сепаратор бензина и уља пре испуштања у
животну средину. Из тог разлога ове воде се прихватају сливницима и линијским решеткама и
преко сабирних шахтова спроводе до система за пречишћавање, таложника и сепаратора.
Санитарно-фекалне одводе се интерном канализацијом до градске канализационе мреже,
која је у свему изграђена према важећим законским прописима.
У редовној експлоатацији станице за снабдевање горивом моторних возила јављају се три
категорије чврстог отпада:
− комунални отпад ,
− неопасни отпад,
− опасни отпад (амбалажа од опасних материја).
Комунални отпад се сакупља у контејнере које празни надлежно комунално предузеће.
Неопасани отпад у виду папира, картона, ПВЦ фолија, ПВЦ амбалаже за неопасне материје
(дестилована вода и сл.), се сортира према врстама и даље предаје привредним субјектима
регистрованим за прикупљање и/или рециклажу овог отпада.
У опасни отпад који се јавља на станици спада амбалажа за опасне материје као што су
моторна и кочиона уља, антифриз, затим талог из сепаратора, замашћене крпе, употребљени
сорбент и слично. Овај отпад се прикупља у наменске, херметички затворене контејнере и чува до
његове предаје овлашћеним организацијама које поседују дозволу, исходовану од стране
републичког министарства, за сакупљање, транспорт, третман и коначно збрињавање
одговарајућих врста опасног отпада.
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2.6. Графички приказ са објектима на и око локације (ужа и шира локација)

1

6

Обница

Јабланица
Колубара

2

5

К. п. 1135/1

3

4

Легенда:
1. Најближи стамбени објекти, непосредно уз парцелу 11355/1 КО Ваљево,
2. Бензинска станица на парцели 11355/1 КО Ваљево,
3. Неизграђена парцела са јужне стране и најближи објекти западно на растојању од 25 m,
4. Објекти комплекса Ваљевске пиваре на растојању од 15 m источно,
5. Бирчанинова улица у смеру ка центру града Ваљево,
6. Парк „Пећина“ на најближем растојању од 170 m источно до североисточно.

Слика 2. 12. – Положај локације пројекта у односу на ближу околину
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3. ОПИС ПРОЈЕКТА
Бр. страна: 1−20
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3.

ОПИС ПРОЈЕКТА

3.1.

Опис претходних радова на припреми терена и извођењу пројекта, са
подацима о изведеним радовима, као и врсти, саставу и процењеној
количини отпада

Предметно земљиште је у претходном периоду коришћено за породично становање. До
2015. године на катастарској парцели број 11355/1 постојала је породична стамбена зграда и
три помоћна објекта укупне површине 130 m2. Објекти су били изграђени без одобрења за
градњу. Након рушења објеката и чишћења терена добијена је слободна површина за изградњу на
којој су изграђени: пословни објекат вулканизерска радња са продавницом аутоделова површине
П= 48,00 m2 спратности Пр и пратећи садржаји. Преостали простор је нивелисан и прилагођен
потребама, тако што су формиране интерне саобраћајнице, паркинзи и платои. За ове објекте је
30.11.2015. године добијена употребна дозвола. Том приликом су уграђени и подземни
резервоари за гориво и ТНГ са пратећим инсталацијама и дограђена је надстрешница (спојени
су делови изнад продајног простора и дела који се налазио изнад острва са аутоматима за
издавање горива), која сада износи П= 52,00 m2.
Носилац пројекта је у току јануара 2016. године, започео процедуру промену намене
објекта вулканизерске радње у бензинску станицу.
У склопу промене намене, Носилац пројекта је до обезбедио следеће услове и
сагласности:
− Копија плана катастарске парцеле 11355/1 КО Ваљево, Републички геодетски завод,
Служба за катастар непокретности Ваљево, број 953-1-294/2015, од 07.04.2015. године;
− Препис листа непокретности број 16306 КО Ваљево, Република Србија, Републички
геодетски завод, Служба за катастар непокретности Ваљево, број 952-1-1837/2015, од
02.04.2015. године;
− Обавештење у вези са локацијом за изградњу објекта на к. п. бр. 11355/1 КО Ваљево,
издато од стране Републике Србије, Министарство Одбране, Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 1570-3 од 25.05.2015. године;
− Решење о сагласности на техничку документацију за изградњу објекта, издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту у Ваљеву, број
217-1699/16-1 од 08.03.2016. године;
− Решење о спроведеним мерама заштите од пожара, издато од стране МУП Републике
Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту у Ваљеву, број 217-4046/16-1 од 25.07.2016. године;
− Информација о локацији, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, број 350-575/16 од 17.10.2017. године;
− Мишљење о могућности озакоњења предметног објекта заведено под бројем 3512593/2017-07 од 11.09.2017. године, издато од стране надлежне Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељења за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај,
Града Ваљева;
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− Мишљење о издавању сагласности од стране надлежног јавног водопривредног
предузећа, издат од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „СаваДунав“, број 1-6985/1 од 13.12.2017 године.
Такође, у циљу промене намене урађени су следећи пројекти:
− Пројекат изведеног објекта, урађен од стране Пројектног бироа „СИСТЕМ“ Зоран
Андрић ПР, Санковић Мионица, јануар 2016. године;
− Елаборат за одобрење локације станице за снабдевање горивом моторних возила,
урађен од стране Љубинке Ч. Узуновић дипл. инг. ел.;
− План заштите од пожара, урађен од стране предузећа за услуге, производњу и промет
„ВАТРО-АС“ д.о.о. Ваљево, април 2017. године.
У оквиру овог студијског истраживања, уважавајући све специфичности којима се
карактерише процес рушења постојећег стамбеног и помоћних објеката, изградње објеката
вулканизерске радње и промене намене у објекте бензинске станице, све специфичности локације и
карактеристике постојећих потенцијала, разматрани су основни критеријуми који су кроз поступке
квантификације доведени до одређених показатеља, са основном намером да се постојећи односи
квантификују и дефинише њихова права природа.
Први вид могућих последица представљају утицаји који се јављају код уређења саме
локације и изградње објеката. Ови утицаји су по природи привременог карактера, а манифестују се
повећаним нивоом буке, емисијом издувних гасова која потиче од рада механизације са
градилишта, разношењем честица прашине приликом земљаних радова, као и генерисањем разних
врста отпада. Заштита животне средине у овој фази спроводи се одговарајућом организацијом рада
на градилишту, пажљивим руковањем машинама као и збрињавањем отпада у складу са Законом о
управљању отпадом и Правилницима који регулишу ову област.
Током рушења објекта који су били изграђени без одобрења за градњу, изградње објеката
вулканизерске радње и промене намене у бензинску станицу, на самом градилишту генерисане су
следеће врсте неопасног отпада:
− грађевински отпад и
− комунални отпад,
Пре приступања процесу рушења објеката, рециклабилни материјал који је могао да се
употреби поново (цреп, дрвена грађа, прозори, врата, ламинат и др.) је дат физичким лицима у
замену за помоћ у надзору приликом рушења. За рушење остатака објеката ангажована је
специјализована фирма. Неопасан грађевински отпад од рушења (око 5 камиона, односно ~75
m3) искоришћен је као подлога приликом нивелисања терена пре асфалтирања и бетонирања.
Поред тога земља која је ископана због уградње подземних резервоара за течна горива и
ТНГ, такође је искоришћена за нивелацију парцеле, која је била нижа од постојеће саобраћајнице.
Извршени ископ земље био је у количини од (13,0 х 6,0 х 3,0 =234) ~240 m3.
Комунални отпад, настајао је услед боравка радника који су били ангажовани на
рушењу. Просечно је на рушењу било ангажовано пет радника у току 5 дана. Радило се о
мањим количинама отпада, (5 радника х ~1,0 kg/дан х 5 дана = 25 kg), сакупљан је у металну
канту и одвезен посредством ЈКП „Видрак“ на комуналну депонију.
Генерисање опасног отпада било је у изузетно малим количинама, и то:
− остаци разних вештачких смола и синтетичких грађевинских материјала,
− остаци боја, лакова и растварача,
− амбалажни отпад од опасних материја.
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Сав отпад који је настао приликом изградње, а који је окарактерисан као опасан је
фирма која је изводила радове предала овлашћеном оператеру за сакупљање и третман опасног
отпада и његово коначно збрињавање.
Количине загађујућих материја се не могу се прецизно дефинисати и имају привремени
и незнатни утицај на квалитет земљишта (подземне воде) и ваздуха. Може се констатовати да
се током рушења и изградње објеката није манифестовао значајан негативан утицај на животну
средину, услед генерисаног отпада пореклом са градилишта. Могуће промене и утицаји
пројекта у току рушења постојећих, изградње нових објеката и промене намене изграђених
објеката, уградње подземних резервоара и изградње надстрешнице неће бити описивани, с
обзиром да су наведене активности извођене повремено у кратким временским периодима, а
завршене током 2015. године.

3.2. Детаљан опис решења и диспозиције садржаја, са технолошким и другим
карактеристикама инсталација и опреме
Предметни објекат је трајног карактера, концепцијски, функционално и обликовно
решен. Сви елементи садржаја и физичко повезивање функционалних целина објекта су
изведени тако да у потпуности задовољавају технолошке захтеве у процесу експлоатације.
Самим пројектним решењем надстрешнице и пословног објекта постигнуто је да бензинска
станица буде уочљива. Саобраћајнице, сигнализација и приступ станици решени су на
адекватан и прописан начин. Обликовање је настало на основу пада терена, услова
одводњавања кровних равни неопходних конструктивних и естетских захвата. Објекат у
потпуности задовољава функционалне и просторне захтеве и потребе корисника станица за
снабдевање моторних возила погонским горивом.
3.2.1. Опис објеката
Објекат бензинска станица за снабдевање горивом моторних возила, на кат. пар. бр.
11355/1 КО Ваљево, сачињавају следећи објекти и пратећи елементи:
1. пословни објекат 48 m2,
2. подземни резервоар са дуплим плаштом, V= 60 m3, који је подељен на три коморе, за
складиштење запаљивих течности и то:
• 30 m3 – евро дизел,
• 20 m3 – евро премијум BMB 95,
• 10 m3 – гасно уље D01.
3. подземни резервоар за складиштење ТНГ-а запремине 30 m3,
4. пумпа за транспорт течне фазе ТНГ-а од резервоара до аутомата за истакање,
5. претакачки мост за претакање нафтног гаса,
6. острво са аутоматима:
• мултиплекс аутомат, 3+3 пиштоља, капацитета 40 l/min,
• дуплекс аутомат 1+1 за ТНГ,
7. надстрешница,
8. сепаратор бензина и уља, атмосферска канализација,
9. заштитно острво са дуплекс аутоматом 1+1 за дизел гориво и гасно уље,
10. тотем.
Објекти на локацији су постављени тако да се поштују минимални услови удаљености
од границе суседних парцела. Приказ изграђених објеката бензинске станице дат је на слици 3.
1.
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Слика 3. 1. – Ситуација, са диспозицијом изведених објеката
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1. Пословни објекат
У оквиру локације бензинске станице налази се пословни објекат. Габарит изведеног
објекта износи 8,00х6,00 m површине 48 m2, спратности је приземље. Зидан је „Siporex“
блоковима дебљине d = 20 cm са системом хоризонталних и вертикалних серклажа и армирано
бетонских серклажа. Кровни покривач је трапезаст, челичан, поцинкован и пластифицирани
лим са антикондез заштитом. Постављен је на систем челичних рожњача израђених од хладно
обликованих кутијастих профила. Кровна конструкција је термоизолована и уједно представља
конструкцију плафона, чију завршну обраду чине гипс картонске плоче бојене у бело. Носећи и
преградни зидови израђени су од „Siporex“ блокова различите дебљине. Спољна обрада зидова
је термичка фасада (израђена од камене вуне) дебљине d = 10 cm. Обрада унутрашњих зидова је
вршена кречним малтером, сем у делу WC-а где су керамичке плочице. Темељи су тракасти од
неармираног бетона са уметнутим темељним серклажама. Подови су обрађени керамичким
плочицама. Прозори су застакљени двоструким изо-стаклом у раму израђеном од PVC
профила, од ког су и врата израђена.

Слика 3. 2. –Пословни објекат бензинске станице са надстрешницом
Око објекта су изведени тротоари ширине 1 m, који су повезани са избетонираним и
асфалтираним платоом преко кога се остварује веза са постојећом саобраћајницом. Објекат је
опремљен инсталацијама водовода, канализације. Прикључен је на градску водоводну и
канализациону мрежу.
Објекат бензинске станице користи електричну енергију, и исти је прикључен на јавну
нисконапонску мрежу. Инсталисана електрична снага у објекту је 10кW.
2. Подземни резервоар за течна горива
На катастарској парцели 11355/1 КО Ваљево, постоји уграђен подземни резервоар за
складиштење течних горива са дуплим плаштом V= 60 m3, који је подељен на три коморе.
Резервоар за течна горива се налази на армираним бетонским ослонцима, и око њега је
постављен песак у збијеном слоју од 20 cm. Поседује двоструки челични зид са компримованим
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ваздухом у међуслоју, који је део система за контролу цурења нафтних деривата. Сензори
(светлосни и звучни аларм) система за контролу од процуривања се активирају у случајевима:
− високог и ниског нивоа горива у резервоарима,
− високог нивоа воде,
− при перфорацији.
Након монтаже и анкеровања, а пре насипања песком, извршена је проба
компримованим ваздухом на заптивеност међупростора на притисак од 0,2 бара. Резервоар је
прописно уземљен против статичког електрицитета.
Контролни систем обезбеђује висок степен заштите земљишта у зони укопаног
резервоара а тиме и подземних и површинских вода. Отвори над резервоарима и шахтови су
изграђени као водонепропусни као и продори цевовода кроз шахт. Бензинска станица има и
прикључак за уземљење аутоцистерне приликом истакања горива.
Сви усисни, наливни и вентилациони цевоводи су од специјалних електропроводних
полимерних цеви, које су сертификоване од стране званичних институција. Цевоводи су
постављени у ископ на пешчани слој дебљине 15 cm, а преко њих је насут песак у истој
дебљини. Постављена је херметички повезана инсталација са одговарајућом арматуром за
задржавање и враћање пара од моторних горива при истакању из аутоцистерни и при пуњењу
резервоара моторних возила. После монтаже опреме и цевоводних линија извршена је
хидрауличка проба компримованим ваздухом и то за сваку врсту горива посебно са 0,25 бар.
Вентилациони систем и систем за повраћај пара су одвојени за бензин и дизел гориво.
Површина терена изнад подземног резервоара за течна горива и подземног резервоара за
ТНГ је обезбеђена жичаном оградом, на којој се налазе табле обавештења и упозорења.

Слика 3. 3. – Ограда изнад подземних резервоара за ТНГ и течна горива
3. Подземни резервоар за ТНГ
Подземни укопани складишни резервоар за ТНГ се састоји из следећих елемената:
− улазни отвор,
− затварач за пуњење течне фазе,
− затварач за гасну фазу затварач за заштитне вентиле,
− затварач за дренажу,
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−
−
−
−
−

показатељ нивоа,
мерач нивоа,
мерач нивоа до 85% пуњења,
манометар,
термометар.

Резервоар је антикорозивно заштићен и хидроизолован. На горњем делу плашта
резервоара, изнад свих прикључака постављена су три заштитна метална кућишта за арматуру.
Сва три кућишта су снабдевена металним поклопцима обезбеђеним против варничења и могу
се закључавати ради спречавања неовлашћеном руковању арматуром.
4. Пумпа за ТНГ
Пумпа за ТНГ служи за дистрибуцију течног нафтног гаса из складишног резервоара до
аутомобилских резервоара као и за истакање ТНГ-а из ауто-цистерне у подземни резервоар.
Све ово се постиже манипулацијом вентила. Иста је опремљена електромотором у Ех заштити.
На горњој страни пумпе је вентил за гасну фазу, а на телу пумпе је сигурносни вентил који је
неопходан за растерећење од превисоког притиска. Због контроле излазног притиска, на
потисној страни пумпе је манометар.
5. Претакалиште за ТНГ
За потребе пуњења складишног резервоара течним нафтним гасом изграђено је
претакалиште за транспортне аутоцистерне. Претакалиште за ТНГ је посебно место опремљено
трајно постављеним уређајима за прикључивање транспортних цистерни ради претакања гаса
све у складу са техничким прописима. Заштитна зона претакалишта је зона у којој се не сме
налазити опрема или материјал који може бити извор паљења, нити никаква удубљења у којима
се може сакупљати гас.
6. Острво испод надстрешнице са аутоматима
Мултиплекс аутомат за истакање течних горива је постављен на острво испод
надстрешнице, које је издигнуто изнад нивоа манипулативне површине за 140 mm, тако да је
габарит аутомата удаљен минимално 50 cm од ивице острва. Аутомат за истакање горива
састоји се од: кућишта, волуметра повезаног са електронским бројилом, црева за пуњење,
пиштоља за точење, оперативних прекидача, мотора пумпи, разводне кутије и осветљења. У
темеље испод пумпних аутомата постављени су специјални водоотпорни шахтови (каде) кроз
које улазе доводне одводне цеви преко специјалних заптивних манжетни којима се спречава
евентуално цурење у земљу. Ради отклањања статичког електрицитета, аутомати за издавање
горива су повезивани на уземљивач станице.Аутомат за истакање ТНГ има прикључак за течну
фазу ДН25 и за гасну фазу ДН20 Аутомат је постављен на прописном растојању нa острву које
је уздигнуто 140 mm од коловоза. Цевовод за пренос гаса је постављен подземно у бетонском
каналу на дубини од 80 cm од коте терена испуњеном сувим испраним песком у слоју од 10 cm.
Цевоводи и за течну и за гасну фазу су од бешавних челичних цеви од Č1212, са одговарајућим
сертификатом.
7. Надстрешница
Надстрешница, габарита 8,66х6,00 m је изведена као челична конзолна конструкција на
челичним стубовима. Кровни покривач је изведен као и на пословном објекту. Одводњавање се
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врши скривеним олуцима израђеним од поцинкованог челичног лима. Темељи стубова
надстрешнице су самци и израђени су од армираног бетона, и повезани су везном гредом.
Опшивање надстрешнице извршено је трапезастим, челичним, поцинкованим и
пластифицираним лимом постављеним на одговарајућој подконструкцији. Опшивка стубова је
алуминијумски елоксирани лим на одговарајућој подконструкцији. Сви бетонски радови су
изведени бетоном С16/20, армирачки радови арматуром В500В.
8. Заштитно острво са дуплекс аутоматом
Станица је одвојена од пута, односно улице Бирчанинова, на коме се врши јавни
саобраћај изведеним заштитним острвом. Заштитно острво је ширине 5 m и дужине 20 m (сликa
3.4.). На заштитном острву изведен је дуплеx аутомат, сепаратор бензина и уља и тотем.
Сепаратор бензина и уља је израђен од водонепропусног бетона, како би се спречило
продирање зауљене воде у земљу и загађивање подземних вода. За смештај и одлагање опасних
и штетних материја из таложника, предвиђене су посебне посуде са поклопцима.

Слика 3. 4. –Заштитно острво са дуплекс аутоматом, сепаратором и тотемом
9. Атмосферска канализација
Атмосферске воде са платоа и јавне саобраћајнице који гравитирају зони објекта се
прикупљају и одводе постојећим кишним сливницима на саобраћајници на улазу у фабрику
пива. Вода са крова објекта се упушта у зелену површину. За ревизију су предвиђени кишни
сливници са таложником. Тело сливника је бетонска цев DN 450 mm дужине 2.0 m на бетонској
подлози, прикључна цев је PVC Ø 150 mm, a LG сливна решетка 40 x 40 cm са рамом је за класу
оптерећења D 400. Колектори су предвиђени од PVC цеви које се спајају гумицама у натичном
наглавку.
Изведена је посебна атмосферска канализација за скупљање падавинских вода са платоа
и паркинга у подручју бензинске пумпе. Сва вода се скупља готовим, фабрички произведеним
линијским сливницима од полимер бетона, за одвођење атмосферске воде.
Изведени су сливници - канали светле ширине 100 mm, постављени у паду терена.
Предвиђена је и уградња сабирног кишног сливника са одливом, кофицом за талог и завршном
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решетком. Ови канали спречавају разливање воде и нафтних деривата са радног платоа.
Сливници су линијски, фабрички произведени од полимер бетона (ACO multiline V100, b/h =
10/15, класа оптерећења D 400, са хоризонталним изливом на једном крају). Сливници се
уграђују на бетонској подлози MB20 и осталом у свему према техничким условима
произвођача. Сливници се завршавају челичном решетком. Количина падавина, тј. воде коју је
потребно одвести је рачуната према подацима РХМЗ Србије за 20 минутну кишу и повратни
период 2 године. Интензитет кише износи 137 l/sec/hа, а коефицијент отицаја је 0.95 за све
асфалтне и бетонске површине. Вода са радних платоа и паркинга се одводи сливницима преко
сепаратора бензина и уља и уводи у постојећи кишни сливник испред фабрике пива.

Слика 3. 5. – ACO канал од полимер-бетона са поцинкованом челичном решетком
Сепаратор бензина и уља, капацитета, односно протока Q = 6 l/s, са коасцелентним
улошком и са хватачем песка и муља и са таложником од 600 литара, уграђен је по стандарду
EN 858-2 намењеног за уградњу у зелену површину. Сепаратор је намењен за подручје где се
очекује средња количина муља, а пречишћена вода задовољава излаз у реципијент водотока II
категорије. Сепаратор, уз предвиђене улазне параметре, мора гарантовати излазну количину
уља након пречишћавања отпадне воде мању од 5 mg/l.

Слика 3. 6. – Сепаратор олеопатор P NG6/600, Q = 60 l/s, таложник 600 lit.
На слици 3. 7. приказана је атмосферска канализација са каналима и положајем
уграђеног сепаратора.
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Слика 3. 7. – Ситуација атмосферске канализације са положајем сепаратора
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3.2.2. Опис технолошког процеса
Технолошки поступак рада на станици за снабдевање моторних возила течним горивом
и ТНГ-ом, може се поделити у три фазе:
− истакање допремљеног горива из доставних аутоцистерни у подземне резервоаре,
− складиштење горива у резервоарима,
− утакање горива у резервоаре аутомобила потрошача.
Истакање горива врши се на претакалишту из аутоцистерне слободним падом или
пумпом уколико је цистерна поседује. При доласку аутоцистерна се паркира на манипулативну
површину. При томе врши се повезивање прикључног црева аутоцистерне на прикључак за
пуњење на шахту за посредно утакање спојницама које су одобрене. Мерење источене
запремине горива изводи се мерачем протока.
Током истакања горива из аутоцистерне у подземне резервоаре станице, гориво се не
издаје потрошачима, а простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за
пуњење резервоара је под сталном контролом и обезбеђен од пожара. У току истакања горива,
аутоцистерна је спојена са системом за уземљење резервоара, мотор је угашен, а аутоцистерна
закочена ручном кочницом и обезбеђена од покретања подметачима постављеним под точкове.
Од тренутка почетка утовара и истовара за безбедност процеса су одговорни сви учесници у
процесу утовара и истовара опасних материја.
Претакање ТНГ обавља се преко пумпне станице и претакалишта који су лоцирани на
прописном растојању. На претакалишту се налазе две прикључне прирубнице које су
стандардне за аутоцистерну којом се довози ТНГ. Прикључци на возилу су за течну фазу ДН50,
а за гасну ДН25. Ове прирубнице као и прирубнице на претакалишту спајају се армираним
гуменим цревима за гас дужине мах. 10 m. Иста се чувају у металној кутији са кључем
лоцираној поред претакалишта. Пуњење резервоара пропан-бутана из аутоцистерне се врши
кроз његово спајање у течној и гасној фази. Веза се остварује преко антистатичних црева за
спајање са спојним наставцима за радни притисак већи од 16 бар. Испред и иза пумпе за ТНГ су
предвиђени сигурносни вентили. На посебном воду иза пумпе је постављен преструјни вентил
који се отвара и враћа течну фазу ТНГ-а у резервоар уколико се у систему иза пумпе повећа
притисак.
Аутоцистерна се обезбеђује постављањем заштитне ограде и следећих знакова
упозорења и опасности:
− „Забрањено пушење и употреба отвореног пламена“,
− „Незапосленима приступ забрањен“,
− „Стоп - цистерна прикључена“,
− „Забрањена употреба алата који варничи“ и
− „Опасност од пожара и експлозије“.
Пре почетка претакања гаса из аутоцистерне поред складишног резервоара постављају
се два апарата за гашење почетних пожара типа S-9, а аутоцистерна се повезује каблом за
одвођење статичког електрицитета који је повезан са уземљивачем.
Складиштење горива у резервоарима врши се подземном резервоару са дуплим
плаштом, V= 60 m3, који је подељен на три коморе, за складиштење течних горива и то:
• 30 m3 – евро дизел,
• 20 m3 – евро премијум BMB 95,
• 10 m3 – гасно уље D01.
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и подземном резервоару за складиштење ТНГ-а запремине 30 m3,
Утакање течних горива у резервоаре моторних возила
Возило које дође да се снабде горивом, поставља се поред аутомата за точење. Апарати
за точење су стандардне израде (мултиплекс са 3 пиштоља и дуплекс) са предвиђеним
показивачем количине и сопственим моторним погоном, а предвиђена је електронска контрола
рада бензинске станице (сонде у резервоарима и веза резервоар - аутомат - рачунар). Радна
манипулација точења се обавља скидањем пиштоља са лежишта на стубу аутомата за истакање
горива приликом чега се активира прекидач који укључује крилну пумпу, а притиском ручице
пиштоља отвара се вентил и врши истакање. Приликом затварања вентила на пиштољу гориво
прелази у усисни цевовод пумпе преко преструјног вентила и циркулише у затвореном кругу.
По враћању пиштоља у његово 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. Ова операција се врши са што мање могућим изливањем на подлогу.
Издавање течна фазе ТНГ (слика 3. 8.) се остварује помоћу пумпе за ТНГ, која долази на
запорни вентил (1) и филтер (2) који затим улази у сепаратор (6) у коме се издвајају мехурићи
гаса или паре. Гасна фаза ТНГ, одвојена од течне фазе, враћа се назад у складишни резервоар
кроз цеви за гасовиту фазу и засун (17), док течна фаза протиче преко неповратног вентила (5)
и долази на мерач (3). Излаз из мерача се надовезује на улаз регулационог вентила (12), који
регулише притисак течне фазе, блокирајући протицање у случају да брзина флуида прекорачи
вредност која би довела до лома инсталације.

Слика 3. 8. – Шематски приказ рада аутомата за ТНГ
Са горње стране регулациони вентил је повезан на повратну линију гасовите фазе. Из
регулационог вентила ТНГ улази у ревизионо стакло (10) и протиче кроз завојну везу (14) и
растављиви део (15), улази у флексибилно црево (13) и кроз млазницу-пиштољ (9) доспева у
резервоар возила. Испоручена запремина гасова се приказује на дисплеју (8). Систем за
испоруку горива обухвата контролне и сигурносне компоненте, од којих је најзначајнији вентил
сигурности (4), пошто омогућава ограничење притиска у хидрауличком току.
3.2.3. Сировине и производи
Предмет ове Студије је истакање горива из аутоцистерни у подземне резервоаре,
складиштење горива и утакање горива у резервоаре моторних возила, односно продаја течних
горива и ТНГ у оквиру комплекса бензинске станице „БС Причевић“ у улици Бирчанинова бр.
155 у Ваљеву. Не може се говорити о готовим производима, јер се не врши никакав технолошки
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процес у смислу прераде, дораде или било какве производње на бази горива. Када су у питању
сировине условно се може рећи да су то горива: евро дизел, бензин БМБ 95, гасно уље Д01 и
течни нафтни гас (ТНГ). Карактеристике наведених течних горива и ТНГ, као опасних
материја, описане су у подтачки 6.2.1. Попис опасних материја.

3.3. Подаци о врсти, саставу и просечној количини емисија у ваздух, воду и
земљиште и нивоу емитовања буке и вибрација
3.3.1. Емисија у ваздух
Главни извори загађења ваздуха у оквиру бензинске станице на к.п. бр. 11355/1 К.О.
Ваљево су мотори са унутрашњим сагоревањем, као и деривати нафте који се ослобађају
приликом манипулације.
До емисије загађујућих материја у ваздух може доћи као последица:
− кретања моторних возила и
− испаравања приликом истакања и утакања горива.
Загађење ваздуха издувним гасовима последица је кретања возила интерним
манипулативним површинама, односно последица је сагоревања горива у моторима возила.
Приликом сагоревања у моторима моторних возила јављају се у издувним гасовима око 200
разних несагорелих угљоводоника, у зависности од врсте аутомобила и горива.
Основне загађујуће материје које се јављају приликом сагоревања горива у моторима
су: угљенмоноксид (CO), угљоводоници, алдехиди (HCHO), оксиди азота (NОx), оксиди
сумпора (SО2), органске киселине, чврсте честице итд.
Систем за истакање горива је херметичан и пројектован је тако да у току нормалног
рада, односно истакања горива, не долази до испуштања гасовитих материја на прирубницама и
осталим местима спајања ауто цистерне и складишног резервоара. Уколико приликом
претакања горива из аутоцистерне у складишне резервоаре дође до повећања притиска у
резервоарима, тада паре горива одлазе у атмосферу кроз одушне вентиле. Ово се догађа само
повремено.
Такође, аутомати за утакање горива у резервоаре аутомобила су опремљени уређајем за
поврат пара у складишни подземни резервоар који су одвојени за бензин и дизел гориво.
Домаћом законском регулативом није прописано мерење емисије пара нафтних
деривата (горива) на одушним вентилима складишних резервоара.
3.3.2. Емисија у воду
У току редовног рада бензинске станице воде које се јављају можемо сврстати у три
категорије по свом пореклу и основним карактеристикама:
− зауљене атмосферске воде са манипулативних површина,
− атмосферске воде са кровних површина, које су релативно чисте и
− санитарне отпадне воде.
Отпадне воде са манипулативних површина се прихватају линијским сливницима са
решеткама и преко сабирних шахтова спроводе до система за пречишћавање, таложника и
сепаратора. Овај систем представља техничку мере заштите вода у циљу смањења
концентрације присутних штетних материја.
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Количина падавина, тј. воде коју је потребно одвести је рачуната према подацима
РХМЗ Србије за 20 минутну кишу и повратни период 2 године. Интензитет кише износи 137
l/sec/ha, а коефицијент отицаја је 0.95 за све асфалтне и бетонске површине. На основу овога и
величине сливних површина урађен је хидраулички прорачун који се даје у табели 3. 1.
Табела 3. 1. – Хидраулични прорачун
Деоница
од
до
-

Површина Коеф. Сопст.
слива
отицаја проток
F (m2)
ψ
Qsr
[l/s]

Деоница I
SR1 SR2
SR2 SRP

200
150

0.95
0.95

2.64
1.98

Транзт
проток
Qtr
[l/s]
0.00
2.64

Укупан
проток
Qu
[l/s]
2.64
4.62

Профил Дужина Подужни
Пун профил
цеви
пад цеви проток брзина
DN
L [m]
i [%]
Qpp
Vpp
[mm]
[l/s]
[m/s]
150
150

8.8
26.0

1.0
1.0

19.84
19.84

1.07
1.07

Стварна Пуњење
брзина цеви
Vst
h/d
[m/s]
0.75
0.88

0.24
0.33

Атмосферске воде (киша, снег и сл.) са кровних површина уливају се у зелене површине
у кругу бензинске станице.
Санитарне отпадне воде одводе се градску канализацију, која је у свему изграђена
према важећим законским прописима.
3.3.3. Емисија у земљиште
Проблематика загађења земљишта као последица експлоатације предметног Пројекта је
константна и временски и просторно релативно одређена, а резултат је следећих утицаја:
− просипање горива,
− таложење продуката сагоревања горива,
− хабање гума и подлоге,
− деструкција каросерије и процеђивање терета,
− одбацивање органских и неорганских отпадака
− сезонска загађења земљишта.
Случајна (акцидентна) загађења која настају као последица деструкција резервоара
представљају потенцијалну опасност за загађења површинских и подземних вода као и за
загађење тла. Вероватноћа овог акцидента зависи од више фактора од којих су најзначајнији:
квалитет материјала, конструкције и израде, врста и начин хидроизолације, хемијске
карактеристике тла и др. Обим последица у оваквим случајевима битно зависи од конкретних
локацијских карактеристика, али пре свега су условљене близином реципијената, апсорпционих
карактеристика тла, коефицијента филтрације, итд. Хаваријска загађења настала на локацији
комплекса станице као последица удеса возила која транспортују нафтне деривате или пак
акцидента код претакања, представљају догађаје са малим вероватноћама и тешко се могу са
одређеном поузданошћу квантификовати. Оно што у овом случају представља посебан
проблем, је чињеница да се ради о готово тренутним врло високим концентрацијама, које се ни
временски ни просторно не могу предвидети.
Сезонска загађења су везана за одређени годишњи период. Типичан пример ове врсте
загађења је употреба соли за одржавање пута и манипулативних површина бензинске станице у
зимским месецима. Ова врста загађења карактеристична је по томе што се у врло кратком
временском периоду јављају велике концентрације натријум – хлорида као последица
одржавања путне мреже у зимском периоду.
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3.3.4. Бука и вибрације
Бензинска станица се налази у граду, у зони комуналне буке услед близине
саобраћајнице. Бука коју изазива саобраћај директно је зависна од обима саобраћаја, брзине
саобраћајног тока, структуре тока (% учешћа теретних возила у укупном саобраћају) и
расподеле интервала између возила. Ниво буке зависи од квалитета коловозног застора, као и
од техничких фактора везаних за возило као извор буке (бука издувног система и усисног
система, буке мотора и механичка бука, бука система за хлађење, бука гума). Нивои буке на
одређеним растојањима од пута, као и потребна растојања су услов слободног простирања
звучних таласа за достизање граничних вредности буке. Полазећи од постојећег фона (коме
највише доприноси управо саобраћај) и удаљеност првих стамбених објеката, не очекује се
изразито повећање нивоа буке због рада бензинске станице. Интензитет буке и време трајања
на самом комплексу бензинске станице нису такве природе да би могли угрожавати делатност и
запослено особље на бензинској станици и становништво у њеној непосредној околини.
Под вибрацијама подразумевамо ширење звука по чврстим материјалима. Извори
вибрација су исти као и извори буке. За вибрације је карактеристично да слабе са повећањем
удаљености од возила која се крећу. Вибрације са убрзањем до 50 m/s2 и фреквенцијама од
500Hz и поред тога што их човек осећа, као што је се случај при кретању возила на
манипулативним површинама, се могу сматрати занемарљивим.

3.4. Подаци о врсти, карактеристикама и начину поступања са отпадом који
настаје током рада пројекта (сакупљање, разврставање, привремено
складиштење, одлагање, могућности поновне употребе и упућивања на
рециклажу и сл.)
У току рада објекта бензинске станице могу настати одређене врсте загађујућих
материја које се морају третирати ради смањења, или ако је то могуће елиминисања, њиховог
негативног утицаја на животну средину.
У току експлоатације предметног пројекта постојаће:
− атмосферске падавине са кровних површина,
− атмосферске падавине са саобраћајних и манипулативних површина,
− санитарно-фекалне отпадне воде,
− опасан отпад (прикупљена масноћа из сепаратора атмосферске канализације, масне
крпе, зауљени филтери, амбалажа уља и мазива, сорбент којим се прикупљају
евентуално просута уља ),
− муљ који се издваја приликом чишћења подземних резервоара течних горива,
− комунални отпад везан за број запослених и госте.
Уважавајући наведене чињенице одводњавање саобраћајних и манипулативних
површина је решено затвореним канализационим системом, при чему се све сакупљене
атмосферске воде прихватају линијским сливницима са решеткама и пре упуштања у коначни
реципијент се третирају преко таложника са сепаратором бензина и уља (види слику 3. 4. ).
Како се на дну резервоара таложе нечистоће различитог порекла помешане са бензином
или дизел горивом, то се садржај из резервоара односно муљ, третира као опасан отпад. Период
чишћења резервоара зависи од квалитета горива, односно од количине примеса у гориву, а
обавља се обично једном у пет година. Резервоаре чисти овлашћена организација, која је
специјализована за такве врсте послова. Организација која врши чишћење резервоара одвози
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исталожени муљ својим специјализованим возилом. У посебно безбедну амбалажу се одлажу и
масне крпе, зауљени филтери, сорбент којим се прикупљају евентуално просута уља као опасан
отпад. Разврстан опасан отпад предаје се овлашћеном оператеру за сакупљање опасног отпада,
о чему ће се водити прописана документација.
За одлагање чврстог отпада који има карактер комуналног отпада, а који потиче од
боравка запослених и корисника станице, постављен је контејнер, који редовно празни локални
ЈКП. Санитарно-фекалне отпадне воде упуштају се у градску канализацију.

3.5. Графички приказ локације са уцртаним планираним садржајима и
означеним зонама противпожарне заштите
Зоне опасности су делови простора угроженог експлозивним атмосферама. Експлозивна
атмосфера представља смешу запаљиве материје са ваздухом при атмосферским условима (-20
до +60 C, и од 0.9 до 1.1 bar). Одређивање зона опасности је део превентивних мера заштите од
пожара и експлозија. Правилним познавањем простирања зоне опасности од пожара, могуће је
превентивно деловати, и спречити појаву акцидентних ситуација. У радним срединама где се
може очекивати појава експлозивних пара или гасова или експлозивне прашине, класификација
зона опасности се врши зависно од концентрације и временског трајања експлозивних смеша у
угроженом простору. Угроженим простором се сматра простор у којем је експлозивна
атмосфера присутна или се може очекивати њена присутност у количинама које захтевају
посебне мере опреза у погледу извођења, монтаже и употребе електричних уређаја.
Комплекс станице за снабдевање моторних возила горивом кат. парц. број 11355/1 К:О:
Ваљево, представља објекат прве категорије угрожености од пожара, мале отпорности према
пожару који се састоји од два пожарна сектора. У зависности од степена извора опасности
(трајан, примарни, секундарни или вишеструки извор опасности), утицаја вентилације и утицаја
других фактора, дефинисане су 3 зоне опасности: зона 1, зона 2 и зона 3.
Зона 1 је простор у којем је експлозивна атмосфера присутна стално или дужи период
времена. На станици, ова зона је присутна у унутрашњости резервоара, окну изнад улазног отвора
резервоара, окну у коме су смештени прикључци за пуњење, аутомату за пуњење, мерачу
протока, арматури и осталој опреми која чини целину уређаја за пуњење.
Зона 2 је простор у којем је вероватно да ће се експлозивна атмосфера појавити за време
нормалног рада. На станици, ова зона обухвата:
- простор око окна улазног отвора подземног резервоара, окна у коме се смештени
прикључци за пуњење, одушног цевовода и вентила, полупречника 3 m мерено
хоризонтално и висине 1 m изнад односног окна, одушног цевовода и вентила мерено од
тла.
- простор око аутомата за истакање горива односно отвора за истакање ауто цистерне,
полупречника 2, 5 m.
- простор око отвора за пуњење погонских резервоара моторних возила која се снадбевају
горивом на станици и покретних судова уља за ложење, полупречника 1 m мерено
хоризонтално и висине 1 m изнад отвора мерено од тла.
- просторију објекта за смештај запосленог особља у којој се држе запаљиве течности
група I, II и III.
Зона 3 је простор у којем није вероватно да ће се експлозивна атмосфера појавити за
време нормалног погона. На станици, ова зона обухвата простор изнад околног терена, ширине
5 m мерено хоризонтално од ивице зоне II и висине 0, 5 m мерено од тла. У Плану заштите од
пожара одређене су зоне опасности и приказане су на слици 3. 9.
“EXPERT – INŽENJERING” d.o.o. Šabac,
expertinzenjering@gmail.com; www.experteng.co.rs

envir

on

ment
engineering

3-18

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево

Слика 3. 9. – Графички приказ локације са уцртаним садржајима и зонама опасности
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Положај комплекса станице за снабдевање моторних возила горивом на кат. парц.
11355/1 К.О. Ваљево, као и саобраћајне површине унутар станице обезбеђују несметан приступ
ватрогасним возилима за случај евентуалне интервенције. На слици 3. 10. приказан је распоред
против пожарне опреме.

Слика 3. 10. – Приказ локације са уцртаним распоредом против пожарне опреме
На План заштите од пожара дато је Решење о спроведеним мерама заштите од пожара,
издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту у Ваљеву,
број 217-4046/16-1 од 25.07.2016. године. Поменуто решење дато је у поглављу 12. Прилози,
подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије.
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА
Бр. страна: 1−6
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ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА

4.

Под алтернативним решењима, у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) подразумевају се решења која на исти или сличан начин
задовољавају друштвене и економске потребе, као и основно решење, а не одступају од
принципа одрживог развоја.

4.1.

Алтернативна решења која се односе на избор локације, контролу
загађења, поступање са отпадом, планове за ванредне прилике и план
мониторинга

4.1.1.

Избор локације

Према Информацији о локацији издатој од стране Одсека за урбанизам и саобраћај,
Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, број: 350-575/16 од 17.10.2017.
године, катастарска парцела бр. 11355/1 К.О. Ваљево се налази у зони стамбене намене мањих
густина + компатибилна намена, те је намена изграђеног објекта у складу са наменом зоне у којој
се налази.
Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељења
за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и
саобраћај, Града Ваљева, издала је Мишљење о могућности озакоњења предметног објекта
заведено под бројем 351-2593/2017-07 од 11.09.2017. године. У предметном акту се наводи
следеће: „Предметни пројекат на кат. пар. 11355/1 КО Ваљево се налази на основу ГУП-а
Ваљева („Сл. гл. града Ваљева“ бр. 5/2013, а према тачки 4.1.3. - завршне напомене и ГП - а
насеља Ваљево („Сл. гласник Општине Ваљево“ бр. 20/2007) у зони – претежно стамбена
намена – мање густине. Из напред наведеног произилази да предметни објекат задовољава
претежну намену из ГП-а насеља Ваљево („Сл. гласник Општине Ваљево“ бр. 20/2007) и може
се озаконити уколико надлежни орган приликом процене утицаја на животну средину утврди
да предметни објекат испуњава критеријуме и мере заштите животне средине и да нема
штетног утицаја по околину. Предметни објекат треба да испуњава и све остале критеријуме
прописане члановима 3, 5, 6 и 8 Закона о озакоњењу објеката.“. Да би се утврдило да ли
предметни објекат испуњава све критеријуме потребно је да странка достави све доказе
прописане Законом о озакоњењу“.
Објекат бензинске станице, налази се на катастарској парцели бр. 11355/1 К.О. Ваљево,
која је у власништву Носиоца пројекта, изграђен је 2015. године и тренутно се налази у фази
редовног рада.
Положај комплекса станице за снабдевање моторних возила горивом на кат. парц. 11355/1
К.О. Ваљево, као и саобраћајне површине унутар станице обезбеђују несметан приступ
ватрогасним возилима за случај евентуалне интервенције. С обзиром на зоне опасности, од стране
МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту, је прибављена сагласност на локацију 07/11 Број: 217 – 5115/15-1 од
20.05.2015. године и Решење о сагласности на техничку документацију за изградњу објекта,
издато од стране МУП-а Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту у Ваљеву, број 217-1699/16-1 од 08.03.2016.
године.
Локација изведеног објекта бензинске станице са опремом и инсталацијама неопходним
за ефикасан и безбедан рад остварује безбедност, проточност саобраћаја и економичност решења.
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4.1.2. Контрола загађења
Технолошка опрема једне нове савремене станице за снабдевање моторних возила
горивом у погледу контроле загађења свакако има више алтернатива.
За контролу загађења одабрана су следећа најбоља доступна решења:
− Подземни резервоари за складиштење горива су са дуплим плаштом са савременом
антикорозивном заштитом плашта резервоара;
− Постоје сензори за контролу перфорација у унутрашњем и спољњем зиду повезани
су са контролним системом. Сензори се активирају у случајевима:
- високог нивоа горива у резервоарима,
- ниског нивоа горива у резервоарима,
- високог нивоа воде и
- при перфорацији плашта резервоара.
− Отвори над резервоарима и шахтови су изграђени као водонепропустљиви као и
продори цевовода кроз шахт.
− Постављена је херметички повезана инсталација са одговарајућом арматуром за
задржавање и враћање пара од моторних горива при истакању из аутоцистерни и при
пуњењу резервоара моторних возила.
4.1.3. Поступање са отпадом
Поступање са отпадом дефинисано је Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”
бр. 36/09, 88/10 и 14/16), и сходно томе се на прописан начин са истим управља.
Комунални отпад се одлаже у контејнере, а исти одвози од стране надлежног
комуналног предузећа. Складиштење отпада који настаје након чишћења сепаратора, у
посебним металним, затвореним бурадима смештеним ван свих зона опасности, не дуже од 12
месеци избегнуто је бољим решењем, тј. сепаратор за пречишћавање зауљених отпадних вода
ће чистити уговором ангажована овлашћена фирма која ће одвозити опасан отпад на локацију
намењену за ову врсту отпада, а све у складу са важећим законским прописима, уз пропратни
документ о кретању опасног отпада.
Дневник рада и одржавања сепаратора, као и доказ о чишћењу сепаратора, са
пропратном документацијом и праћење тока кретања отпада, биће доступни на увид надлежним
инспекцијама. Ангажована фирма која врши чишћење сепаратора, преузимање опасног отпада
и одвожење истог доставља надлежним органима Документ о кретању опасног отпада.
На дну подземног резервоара таложе се нечистоће различитог порекла помешане са
бензином или дизел горивом, то се садржај из резервоара односно муљ, третира као опасан
отпад. Период чишћења резервоара зависи од квалитета горива, односно од количине примеса у
гориву, а обавља се обично једном у пет година. Резервоаре чисти овлашћена организација, која
је специјализована за такве врсте послова. Организација која врши чишћење резервоара одвози
исталожени муљ, на коначно збрињавање, својим специјализованим возилом.
4.1.4. Планови за ванредне прилике
Под планом за ванредне прилике подразумева се план заштите од удеса који се са
Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр 111/09, 92/11 и 93/12) и Правилником о
врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се
сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање
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утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину („Сл. гласник
РС” бр. 48/16-22), реализује управљањем ризиком и то кроз три фазе:
• Превенција,
• Приправност и
• Одговор на удес.
На основу усвојеног Правилника о садржини политике превенције од удеса, садржини и
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“, бр.
41/10), и количине ускладиштеног горива (капацитета резервоара) објекат бензинске станице се
не убраја у СЕВЕСО постројење.
Процена опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађивања животне
средине, планирање мера припреме за могући удес и мера за отклањање последица удеса врши
се на основу Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и
Правилника о начину израде и садржају плана заштиту од удеса („Сл. гласник РС“, бр. 82/12) и
Правилника о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на
основу којих се сачињава план заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и
ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/16.).
Такође, урађен је План заштите од пожара ПЗП1-1/17, на који је дата сагласност МУП-а,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну
заштиту број 217-12563/17 од 28.06.2017. године. Наведени документ урађен је од стране
„ВАТРО-АС“ д.о.о. Ваљево.
4.1.5. План мониторинга
Одабраном технологијом рада уз примену прописаних законских норматива,
превентивним мерама и мерама за смањење и спречавање загађења ваздуха, земљишта и воде,
утицај рада пројекта на животну средину ће се свести на минималне вредности уз одговарајући
мониторинг релевантних параметара.
Мониторинг ће омогућити развој стратегије и плана активности за контролу емисије
загађујућих материја. Детаљан мониторинг животне средине за предметни пројекат биће
обрађен у поглављу 8. Програм праћења утицаја на животну средину, предметне Студије.

4.2.

Главни разлози за избор локације и усвојеног решења и извршити његово
вредновање у погледу утицаја на животну средину

Одлучујући фактори за избор локације на којој је изграђена станица за снабдевање
моторних возила горивом на к. п. 11355/1 К.О. Ваљево били су:
− Носилац пројекта „БС Причевић“ д.о.о. Ваљево је власник катастарских парцела на
којима се налази станица за снабдевање моторних возила горивом;
− Постојање развијене пратеће инфраструктуре;
− Приступ локацији обезбеђен је директно из Бирчанинове улице преко коje има везу са
са регионалним и републичким центрима;
− На локацији су били изграђени објекти вулканизерске радње за коју је добијена
употребна дозвола, који су без реконструкције и адаптације пренамењени за
бензинску станицу;
− Примењена техничка решења обезбеђују минималну могућност загађења
површинских и подземних вода;
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− Примењена техничка решења обезбеђују занемарљивааеро-загађења;
− Не угрожавање здравља околног становништва;
− Одсуство посебно заштићених природних и културних добара.
За разлику од могућности одабира алтернативне локације, нешто је другачија ситуација
када је у питању избор одговарајућег технолошког поступка.
Наиме, изградња објекта станице за снабдевање моторних возила горивом извршена је у
складу са Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71 - испр. и „Сл. гласник
РС“, бр. 108/2013). Алтернатива, када је реч о самом објекту за снабдевање моторних возила
горивом, не постоји.
Технолошка опрема која је инсталирана на станици за снабдевање моторних возила
представља сам врх у погледу примене посебних мера заштите чинилаца животне средине, што
се огледа у следећем:
− Подземни резервоари за складиштење горива су са дуплим плаштом са савременом
антикорозивном заштитом плашта резервоара;
− Резервоар је прописно уземљен против статичког електрицитета има и прикључак за
уземљење аутоцистерне приликом истакања горива;
− Постоје сензори (светлосни и звучни аларм) система за контролу од процуривања;
− Отвори над резервоарима и шахтови су изграђени као водонепропустљиви као и
продори цевовода кроз шахт;
− Постављена је херметички повезана инсталација са одговарајућом арматуром за
задржавање и враћање пара од моторних горива при истакању из аутоцистерни и при
пуњењу резервоара моторних возила;
− Уграђен је сепаратор зауљених вода са таложником.
Носилац пројекта је пре десет година изградио бензинску станицу у селу Причевићи.
Ово значи да су запослени радници на изведеној бензинској станици у Ваљево, стручно
обучени, да се на адекватан начин придржавају упутстава о раду, што је у функцији безбедног
рада и самим тим заштите животне средине.
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5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (микро и макро локација)
Бр. страна: 1−11
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5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И
БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (микро и макро локација)
Основне карактеристике постојећег стања за потребе Студије о процени утицаја на
животну средину дефинисане су на основу увида: у постојећа планска документа, пројектну
документацију и директним увидом у стања на терену. Локација изведеног пројекта се налази
на подручју Града Ваљева.
Да би постојеће стање било дефинисано на задовољавајући начин и да би се створила
реална основа за истраживање могућих утицаја, предметног пројекта, у оквиру описа локације
презентовани су релевантни подаци који се односе на постојеће геоморфолошке, хидролошке и
хидрогеолошке карактеристике локације. Као карактеристика постојећег стања која је
меродавна за валоризацију могућих негативних утицаја анализиране су и демографске
карактеристике простора као основа за валоризацију утицаја на људе. Такође, анализиране су и
основне карактеристике флоре и фауне, као основа за валоризацију утицаја на биљке и
животиње. Затим као релевантни анализирани су стање ваздуха, стање вода и земљишта и бука.
Ове оцене представљају и основу даљих истраживања на квантификацији могућих
утицаја и дефинисању потребних мера заштите. На основу свих анализа створена је могућност
за глобалну оцену постојећег стања животне средине, тенденције могућих промена, као и
могућих негативних утицаја који могу бити изазвани редовним радом предметног пројекта.
Нa територији града Ваљева јављају се све четири категорије квалитета животне
средине.
Урбани центар припада категорији I квалитета животне средине – подручје загађене и
деградиране животне средине, са негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и
квалитет живота. Њега карактеришу прекограничне вредности загађивања, повишен интензитет
буке, неадекватно поступање са отпадним водама, индустријским и комуналним отпадом и
ризици од удеса приликом превоза и/или коришћења опасних материја.
У категорију II припадају подручја угрожене животне средине са мањим утицајима на
човека, живи свет и квалитет живота, може се сврстати периурбана зона, првенствено насеља са
виша од 1000 становника (Пoпучкe, Гoрњa Грaбoвицa, Сeдлaри, Гoрњa Букoвицa, Лукaвaц) у
кojимa пoстoje прoблeми са третманом отпадних вода, oдлaгaњeм кoмунaлнoг oтпaдa и oтпaдa
из пoљoприврeдe и нeпрaвилним кoришћeњeм aгрoхeмикaлиja, туристички центар Дивчибаре,
подручја дуж коридора државних путева I и II реда и железничке пруге.
У категорију III припадају подручја квалитетне животне средине са преовлађујућим
позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет живота сврставају се ненасељена
шумска подручја, пољопривредне, воћарске и виноградарске зоне, водотоци II класе,
Бранковина, територије малих сеоских насеља.
У категорију IV припадају подручја веома квалитетне животне средине у којима
доминирају позитивни утицаји на човека и живи свет, сврставају се подручја заштићених
природних добара, планинска подручја/врхови, тешко приступачни терени и водотоци I класе.
На подручју града Ваљева то је клисура реке Градац (предео изузетних одлика и водоток I
класе), Петничка пећина (споменик природе), Црна Река (строги резерват природе), Таорска
врела и Ваљевске планине.
Пoлaзeћи од просторне диференцијације животне средине дефинисане Просторним
планом Републике Србиje 2010-2020. године, карте из ППРС (слика 5.1.), стандарда и искустава
ЕУ, и узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном
периоду локација станице за снабдевање моторних возила горивом „БС Причевић“, може се
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сврстати у категорију II којој припадају подручја угрожене животне средине са мањим
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. У конкретном случају ради се о зони на
периферији града Ваљева и локацији која се директно наслања на улицу Бирчанинова (деоница
државног пута IIА реда Ваљево – Поћута – Дебело Брдо – Рогачица – Бајина Башта –
Калуђерске Баре – Кремна).

Локација пројекта

Слика 5. 1. – Заштита и унапређење животне средине
(Извор: Просторни план РС)
“EXPERT – INŽENJERING” d.o.o. Šabac,
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5.1. Становништво
Једну од битних одлика простора, у смислу одређивања могућих утицаја на животну
средину, представља карактеристика насељености и људске популације. Ове чињенице свој
пуни смисао имају првенствено због потребе да се детаљно истраже могући негативни утицаји
на становнике који насељавају предметно подручје.
Ваљево је културни, привредни и саобраћајни центар Колубарског округа. Колубарски
округ простире се у северозападном делу Србије и захвата површину од 2.474 km2, у коме живи
195.000 становника у 218 насељених места и села. Према попису из 2011. године, град Ваљево
има 59.073 становника, а цела општина Ваљево има 90.312.
У насељу Ваљево живи 49184 пунолетна становника, а просечна старост становништва
износи 38,7 година (37,8 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 21387 домаћинстава, а
просечан број чланова по домаћинству је 2,85. Ово насеље је великим делом насељено Србима
(према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју
становника.
Табела 5. 1. - Демографија
Година пописа
Број становника
1948
15.830
1953
21.165
1961
28.461
1971
39.786
1981
50.114
1 91
59.016
2002
61.035
2011
59.073

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Слика 5. 2. - Графикон кретања становништва
Бензинска станица за снабдевање моторних возила горивом се налази у делу града
Ваљева дефинисаног као стамбена зона мање насељености. На ужем подручју локације
предметног пројекта најближи стамбени објекти налазе се непосредно уз парцелу 11355/ КО
Ваљево, и западно на растојању од 25 m. Најближи стамбени објекат има приступ из
Бирчанинове улице (деонице држаног пута IIA реда).
Шире подручје се одликује урбаном структуром периферијског приградског карактера
са значајним бројем породичних кућа са окућницом.

5.2. Фауна и флора
На територији града Ваљева и приградских насеља не живи ни једна животињска врста
која може бити од значаја за заштиту фауне. У ужем и ширем окружењу локације предметног
Пројекта не налази се ни једна биљна врста нити станишта заштићене флоре.
На предметној локацији и ближој околини, нека од устаљених кретања на овом
простору претрпела су одавно промене, као последица давно изграђеног индустријског
комплекса Ваљевске пиваре и њеног рада, изграђених стамбених објеката, фрагментације
простора услед изградње државног пута и сталног присуства људи и транспортних средства.
Обзиром на наведене чињенице на предметној локацији није регистровано присуство
ретких угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно вредних биљних заједница.
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5.3. Стање ваздуха
Град Ваљево је један од градова који су укључени у државну мрежу за аутоматски
мониторинг квалитета ваздуха, која прати и бележи концентрације сумпордиоксида,
азотдиоксида, азотмоноксида, укупних оксида азота, угљенмоноксида, амонијака и укупног
редукованог сумпора сваких пола сата и даје податке о средњим вредностима концентарација
за последња 24 сата или о средњим дневним вредностима концентрација за претходни дан. Ови
подаци су доступни на интернету (www.sepa.gov.rs).
За оцену квалитета ваздуха коришћени су подаци из Годишњег извештаја о стању
квалитета ваздуха у Републици Србији 2016 године, Министарства заштите животне средине,
на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених аутоматским
мониторингом квалитета ваздуха у државној мрежи.

Слика 5. 3. – Категорије квалитета ваздуха 2016. год. у складу са чл.21 Закона о заштити ваздуха
(Извор: Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у РС за 2016. годину, www.sepa.gov.rs)

У складу са чланом 21 закона о заштити ваздуха, за оцењивање су коришћени резултати
мониторинга нивоа загађујућих материја који испуњавају услов расположивости и валидности
сатних вредности од најмање 90%. Тако извршена категоризација представља званичну оцену
квалитета ваздуха за 2016. годину. Ваљево је, према подацима из наведеног Годишњег
извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2016 годину разврстан у трећу
категорију, (слика 5. 3. десно).
Мерења аерозагађења у Ваљеву се систематски обављају од стране Завода за јавно
здравље Ваљево већ неколико година.
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Према извештају број А12.20171 за месец децембар издатог 04.01.2018. године узорци
ваздуха су узимани континуирано, 24 часа дневно, у временском периоду од 01.12.2017. до
31.12.2017. године, на три локације у граду:
− мерно место 1 – Дом здравља Ваљево, ул. Железничка (центар града),
− мерно место 2 – обданиште „Пчелица“, насеље Пети пук,
− мерно место 3 – обданиште „Колибри“, Ново насеље.
У узорцима ваздуха мерене су концентрације сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.
Добијени резултати концентрација праћених полутаната упоређивани су са граничним
вредностима и толерантним вредностима из Уредбе о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) донесене на основу Закона о
заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09).
У наредној табели приказани су резултати мерења квалитета ваздуха за месец децембар
2017. године, за мерно место 1, које је најближе локацији предметне парцеле.
Табела 5. 2. – Средње дневне концентрације загађујућих материја у ваздуху у Ваљеву за период
од 01.12.2017. до 31.12.2017. мерно место 1-Дом здравља- Центар града
Центар града
Параметар
SO2 *
NO2 **
Чађ ***
Средња вредност за назначени период
27,5
34,7
12,8
Минимална месечна концентрација
9
21
2
Максимална месечна концентрација
109
64
43
С50
19,5
33
11
С98
79,5
59,5
39,5
*Гранична вредност за SO2 је 125 µg/m3, Толерантна вредност је 125 µg/m3,
**Гранична вредност за NO2 је 85 µg/m3, Толерантна вредност је 101 µg/m3,
***Гранична вредност за чађ је 50 µg/m3.

Добијени резултати мерења загађујућих материја у ваздуху за месец децембар 2017.
године на мерном месту 1 указали су на следеће:
− Средња вредност концентрације SO2 за назначени период износила је 27,5 µg/m3 и није
било прекорачења граничне вредности.
− Средња вредност концентрације NO2 за назначени период износила је 34,7 µg/m3 и није
било прекорачења граничне вредности.
− Средња вредност концентрације чађи за назначени период износила је 12,8 µg/m3 и није
било прекорачења граничне вредности.
На основу добијених резултата, можемо закључити да су континуирани узорци ваздуха
испуњавали услове у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) у односу на испитиване параметре.

5.4. Стање земљишта
Највећи део површине града Ваљева чине земљишта I-IV бонитетне класе (70.2%), тако
да преовлађује обрадиво земљиште. Земљиште I и II бонитетне класе заузима ниско котлинско
подручје Колубаре и њених левих притока (Рабас и Буковица), малих нагиба, на коме су се
формирала највећа насеља. Земљиште III бонитетне класе јавља се у мањим издвојеним
1

http://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Zastita_Sredine/REZIME_za_decembar2017a.pdf
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површинама на подручију Рабаса, Буковице, Поћуте и Петнице. Земљиште IV класе простире
се подручијем Подгорине, Лелићког и Бачевачког краса, северно и јужно од Колубаре, до око
600 мнв са нагибима до 10%. Земљишта V-VIII бонитетне класе обухватају око 30% укупних
површина и простиру се на теренима с већим нагибима у планинском подручју Града Ваљева,
које је дисецирано бројним речним долинама клисурастог и кањонског карактера.
На основу геолошког састава терена и стабилности терена утврђена су четири
геотехничка рејона на подручју Града Ваљево. Геотехнички рејон 1 заузима средишњи простор
града Ваљева тј. најнижи део Колубарске котлине површине око 38 km2 (око 4% простора
града), са одликама равничарског терена нагиба до 5%, просечне надморске висине 150 m,
ниским и неравномерним протицајима на рекама, ниским теренима угроженим поплавним
таласом и незнатним нестабилностима терена.
Предметна локација налази се у алувијуму реке Јабланице. Терен је раван, надморске
висине од 192,061 m до 192,283 m. Земљиште на коме је изведен предметни пројекат је
неплодно. Педолошки слој терена на предметној локацији је одавно измењен и уништен
изградњом породичне стамбене зграде и помоћних објеката. У циљу изградње вулканизерске
радње која је пренамењена у бензинску станицу, након рушења стамбених и помоћних објеката,
чишћења и нивелисања, део терена је бетониран а део пресвучен асфалтом.
О загађености земљишта на самом локалитету нема егзактних података јер нису вршена
испитивања квалитета земљишта.

5.5. Стање вода
Јабланица је река у северозападној Србији. Извире на источним падинама планине
Јабланик, 1 km узводно од Ваљева спаја се са Обницом и чине Колубару. Дужина јој износи
21,5 km, површина слива 148 km², а просечан проток 2 m³/s. Долином Јабланице води савремен
асфалтни пут од Ваљева, преко Повлена, ка Рогачици, Бајиној Башти, планини Тари, Кремни и
Вишеграду. На основу Годишњег извештаја испитивања квалитета површинских и подземних
вода за 2013. годину2 дати су подаци за оцену стања квалитета воде реке Јабланице у табели.
Табела 5. 3. - Оцена стања квалитета воде у 2013. години - Тип водотока 3 станица Ребељ
Параметар
Оцена стања Параметар
Оцена стања
рН
I-IV
Сулфати
I
Суспендоване материје
I-II
Арсен
I
Растворени кисеоник
I
Бор
I
БПК5
I
Бакар
I-II
ХПК (бихроматна метода)
II
Цинк
I
Укупан азот
II
Хром (укупни)
I
Нитрати
I
Гвожђе (укупнo)
I
Нитрити
Фенолна једињења (као C2H5OH)
I
II
Укупан фосфор
I
Нафтни угљоводоници
I
Ортофосфати
II
Површински активне материје
I
За све водотокове на подручју града, али и на низводном току Колубаре,
водопривредном основом Републике Србије прописане су високе класе квалитета. Реке у
изворишним деловима слива су у I и I/II класи квалитета.

2

Агенција за заштиту животне средине , http://www.sepa.gov.rs/download/KvalitetVoda2013.pdf
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5.6. Бука
У граду Ваљево врши се мерење нивоа комуналне буке за дан и ноћ на шеснаест
локација. На предметној локацији бензинске станице нису врши се мерење нивоа буке.
Најближа локација где се мери ниво буке налази се на растојању од 170 m ваздушном линијом у
Улици мајора Илића (парк Пећина)3, означено као мерно место број 16. Добијени резултати
тумаче се на основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, бр. 75/2010, Прилог 2).
У наредној табели су приказани нивои комуналне буке за дан и ноћ, на мерном месту 16,
преузетих из извештаја В0009/17 и В0026/17, чије мерење је извршио Завод за јавно здравље
Шабац. Мерно место број 16 - Улица мајора Илића - парк Пећина припада зона I (по Уредби о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010,
Прилог 2), где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече 50dB, а гранична
вредност буке на отвореном простору за ноћ 40dB.
Табела 5. 4. – Нивои буке за дан и ноћ у Улици мајора Илића (парк Пећина припада зони I)
Гранична вредност буке на
Прекорачење граничне
Меродавни
отвореном простору за дан
Извештај
прописане вредности буке
дневни ниво
и вече
за дан и вече
В0009/17
55dB
5dB
50dB
В0026/17
53dB
3dB
Прекорачење граничне
Гранична вредност буке на
Меродавни
Извештај
прописане вредности буке
отвореном простору за ноћ
ноћни ниво
за ноћ
В0009/17
47dB
7dB
40dB
В0026/17
42dB
2dB
На основу извештаја В0009/17 и В0026/17 је евидентно прекорачење граничних
вредности буке и то: за дан и вече 5dB и 3dB а за ноћ 7dB и 2dB.
Предметна локација бензинске станице се наслања директно на улицу Бирчанинова
(деоницу државног пута IIА реда број 170), односно налази се у коридору државног пута. Осим
саобраћаја који се одвија на државном путу број 170 постоје и индустријски комплекс Ваљевке
пиваре који утиче на повишени ниво буке.
Постојеће стање саобраћајне буке у оквиру деонице државног пута број 170, има смисла
анализирати јер су ови утицаји, као последица садашњег саобраћајног оптерећења, изражени.
Како се ради о саобраћајници која остварује значајан транспортни рад, односно генерише
интензивне саобраћајне токове, као последицу има и висок ниво саобраћајне буке,
представљајући кључне изворе буке у оквиру анализираног простора.
Како би се извршила квантификација меродавних нивоа симулирани су основни
показатељи користећи могућности математичких модела. За саобраћајну деоницу Ваљево Седлари, односно Бирчанинову улицу у табели саобраћајног оптеећења: Бројање саобраћаја
нема података јер се ради о градској деоници па у овој студији дајемо податке за деоницу
Седлари – Дебело брдо, која се наставља на предметну деоницу.
Просечан годишњи дневни саобраћај за државни пут број 170, дат је у табели 5.5., а
показатељи саобраћајне буке уз државни пут број 170 дати су у табели 5.6.
3
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Табела 5. 5. – Просечан годишњи дневни саобраћај у 2016. години4
ПГДС
Дужина
Ознака
Саобраћајна деоница
деонице
БУ
деонице
ПА
ЛТ СТ ТТ
(km)
С
Седлари – Дебело
17002
58,1
1.919
15
30
31
27
брдо

АВ

Укупно

16

2.039

Легенда: ПА-путнички аутомобил, БУС-аутобус, ЛТ-лако теретно возило, СТ-средње теретно возило, ТТ-тешко
теретно возило, АВ-аутовоз и теретно возило са приколицом.

Табела 5. 6. – Показатељи саобраћајне буке за државни пут број 170 у зони предметног пројекта
Растојање
25
50
75
100
200
300
Lеq (d)
71,6
68,4
66,4
65
61,2
58,7
Lеq (n)
61,5
58,3
56,3
54,8
51
48,5
На основу добијених података може се закључити да је просторна целина у зони
поменутог пута значајно оптерећена постојећим стањем саобраћајне буке.
С обзиром на конкретне локацијске услове и положај станице за снабдевање моторних
возила горивом у односу на објекте становања, могуће је донети закључак да су доминантни
утицаји који потичу од деонице државног пута број 170 и да је допринос изведене станице за
снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом у укупном нивоу буке мали.

5.7. Грађевине
Грађевине обухватају све постојеће вештачке објекте на једној локацији. У конкретном
случају о овим елементима се може говорити.
На предметној парцели 11355/1 КО Ваљево постоје изграђени објекти који су у функцији
снабдевања моторних возила горивом и који су детаљно описани у поглављу 2. Опис пројекта.
Ближе окружење предметног Пројекта карактерише присуство привредних и стамбених објеката
који се налазе у непосредној близини. На северној страни налази се Бирчанинова улица. На
западној страни линијски су распоређени најближи стамбени објекти дуж Бирчанинове улице, док
се на источној страни налазе објекти комплекса Ваљевске пиваре која доминира у овом делу града.
Распоред наведених објеката приказан је на слици 2.11. – Положај локације пројекта у односу на
ближу околину, у поглављу 2. Опис локације.

5.8. Укупна оцена
Анализа постојећег стања показује да у оквиру простора на коме се одвија редовни рад
објекта станице за снабдевање моторних возила горивом на к. п. 11355/1 К.О. Ваљево нема
значајних утицаја на животну средину. Штетни утицаји првенствено потичу од постојеће
градске саобраћајнице улице Бирчанинове (деонице државног пута број 170), чији негативни
утицаји су изражени у домену аерозагађења и буке.
При истакању горива из ауто цистерне у подземне резервоаре, као и при сипању горива
у резервоаре моторних возила, долази до појаве испарења угљоводоника нафтног порекла што
је последица појаве надпритиска пара нафтног порекла у подземном резервоару. Ове
концентрације су краткотрајне и јављају се само при истакању горива на свакој бензинској
станици. АТ вентили на крајевима одушних цеви резервоара су сигурносна заштита за
регулацију притиска у резервоару и спречавају константну емисију гасова. АТ вентили
4

http://www.putevi-srbije.rs/ - Бројање саобраћаја - Табела саобраћајног оптерећења
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обезбеђују довољан степен заптивености одушних цеви резервоара, док уређаји за поврат пара
на аутоматима за утакање у складишни подземни резервоар који су одвојени за бензин и дизел
гориво, спречавају емисију испарења при поступку издавања горива потрошачима.
Домаћом законском регулативом није прописано мерење емисије пара нафтних
деривата (горива) на одушним вентилима складишних резервоара.
Анализа основних еколошких потенцијала показује да посебно изражени потенцијали
не постоје, односно да је изградњом индустријског комплекса Ваљевске пиваре и државног
пута и урбанизацијом већ извршена деградација постојећих потенцијала.
Анализе постојећег стања у домену екосистема, флоре, фауне и пејсажних
карактеристика показују да се ради о деградираним односима који су производ индустријске
изградње и убрзаног запоседања коридора деоница државног пута првог реда број 170.
Уважавајући све закључке који су изведени у смислу квантификације постојећег стања
и постојања могућности за његову деградацију, може се закључити да је неопходна процена
свих очекиваних утицаја планиране станице за снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом
како би се могао донети закључак о њиховом значају као и предложити одговарајуће мере
заштите.
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА ВРЕМЕ РЕДОВНОГ
РАДА ПРОЈЕКТА, КАО И У СЛУЧАЈУ УДЕСА, СА ОЦЕНОМ
КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА СА СТАНОВИШТА ЊИХОВОГ
ОБИМА, ПРИРОДЕ, ВЕЛИЧИНЕ, СЛОЖЕНОСТИ И ТРАЈАЊА
Бр. страна: 1−18
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ за време редовног рада
пројекта, као и у случају удеса, са оценом карактеристика утицаја
са становишта њиховог обима, природе, величине, сложености и
трајања
Свака људска активност у простору доводи до одређених промена и негативних утицаја
у смислу нарушавања природне равнотеже. Могуће промене и утицаји за собом повлаче врло
сложене последице које у принципу имају повратно деловање на првобитне иницијаторе
доводећи до нових стања и последица. Успешност сваког решења у домену заштите животне
средине подразумева свестрано сагледавање и дефинисање свих категорија утицаја. У том
смислу се увек као приоритет поставља обавеза њиховог дефинисања у односу на основне
природне чиниоце. Системски приступ наведеним односима кроз анализу критеријума односа у
већини случајева даје задовољавајуће резултате, али само код доследног поштовања
међусобних односа. Циљ овог поглавља је да се дефинишу могући утицаји конкретне људске
активности, као и да се сагледају начини и методе којима се ти утицаји могу ублажити, односно
свести на нивое који су прихватљиви. С обзиром да се ради о изведеном Пројекту, ово
поглавље обухвата опис могућих промена у животној средини за време редовног рада пројекта
и у случају удеса, као и оцену карактеристика утицаја са становишта обима, природе, величине,
сложености и трајања.

6.1.

Могући утицаји пројекта на животну средину и здравље људи за време
редовног рада пројекта

Утицаји на животну средину који кроз време имају трајни карактер представљају
утицаје посебно интересантне са становишта односа: Пројекат: „Бензинска станица на кат. пар.
бр. 11355/1 КО Ваљево“ – животна средина. Дефинисање појединих критеријума и
квантификација одређених показатеља, у смислу детаљности и егзактности, битно је везано за
размеру информативне основе као и постојећих информација о датој просторној целини.
Чињенице које представљају основу за претходно речено могу се дефинисати само кроз
продубљену анализу овог односа.
Аерозагађење

Нејонизујућа зрачења

Воде

Визуелна загађења

Тло

Енергија и ресурси

Бука и вибрације
Флора

Објекат за снабдевање
моторних возила
горивом и ТНГ-ом

Здравље становништва
Социјални утицаји
Природна добра

Фауна

Културно наслеђе

Клима

Слика 6. 1. – Критеријуми односа: „Бензинска станица на кат. пар. бр. 11355/1 КО Ваљево“ –
животна средина
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Течна горива представљају поједине течне фракције добијене прерадом сирове нафте.
Користе се за моторе са унутрашњим сагоревањем припадају класи лакших и средњих
фракција нафте и представљају смешу лако испарљивих алифатичних и ароматичних
угљоводоника. Квалитет горива дефинисан је Правилником о техничким и другим захтевима
за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 испр.).
Течна горива класификована су према српском стандарду СРПС ИСО 8216-0, класа F,
тј:
− Евро дизел,
− Евро премијум BMB95,
− Гасно уље D01,
− Течни нафтни гас (ТНГ).
Аутомобили за погон, који имају уграђен систем за ТНГ, користе ТНГ чији је квалитет
дефинисан према стандарду СРПС Б.Х2.134 који дефинише тежински процентуални садржај
појединих компонената. Смеша пропан – бутана мора да има довољно интензиван мирис како
би се омогућило откривање присуства у ваздуху већ у концентрацијама већим од једне петине
доње границе паљења.
Генерално, при истакању горива из цистерне у подземне резервоаре, као и при сипању
горива у резервоаре моторних возила, долази до појаве повишених концентрација ароматичних,
као и угљоводоника нафтног порекла што је последица истискивања заосталих пара нафтног
порекла из резервоара. Ове концентрације су краткотрајне и јављају се само при истакању
горива на свакој бензинској станици. На ова мерења се може применити члан 2 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 („Сл.гласник
РС“, бр. 1/12, 25/12 и 48/12).
Загађујуће материје могу се појавити као последица како рада бензинске станице
(издувни гасови мотора са унутрашњим сагоревањем), тако и близине прометне саобраћајнице
Бирчанинове улице (градске деонице државног пута) са великим прометом саобраћаја.
Бука на бензинској станици је присутна услед положаја уз Бирчанинову улицу и услед
рада мотора возила корисника. Интензитет буке није висок да би угрожавао рад запослених на
бензинској станици, као ни становништво у њеној околини. Бука на бензинској станици је бука
комуналног порекла. На основу количине ускладиштеног горива (капацитета резервоара)
објекат бензинске станице се не убраја у СЕВЕСО постројење. На основу Закона о безбедности
и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон) члана 4.
тачке 14, утврђују се послови где постоји увећана опасност од здравствених оштећења.
Послови радника запослених на бензинској станици сврставају се у послове са посебним
условима рада, на основу чега ће се предузети превентивне активности (обавезна контрола
здравственог стања стања радника, и по препоруци лекара даље активности, уколико су
потребне).
Промене у току рада бензинске станице су привременог и локалног карактера. Главни
утицаји на животну средину приликом рада бензинске станице су следећи:
− загађење ваздуха,
− загађење земљишта и воде,
− бука,
− отпад.
“EXPERT – INŽENJERING” d.o.o. Šabac,
expertinzenjering@gmail.com; www.experteng.co.rs

envir

on

ment
engineering

6-4

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево

6.1.1. Загађење ваздуха
Загађење ваздуха на локацији бензинске станице може настати као последица:
− испаравања приликом истакања и утакања течних горива и ТНГ-а и
− кретања моторних возила.
У току редовног рада бензинске станице највеће загађење ваздуха угљоводоницима,
који воде порекло из нафте и нафтних деривата, настаје у фази складиштења. Испарења
запаљивих течности се јављају и приликом истакања горива из аутоцистерни у подземне
резервоаре и при издавању горива.
Подземни резервоари су обезбеђени одушцима, чија је основна намена изједначавање
напона паре горива у резервоару са атмосферским притиском. Када се резервоар пуни долази
до потискивања засићене паре која кроз одушак излази у ваздух околине. У овом процесу
долази и до испаравања саме течне фазе. Применом система за поврат пара највећи део пара
не иде више у атмосферу већ у суд аутоцистерне.
У састав горива улазе штетне материје, ароматични угљоводоници, које се сврставају у
класу канцерогених као на пример: бензен, толуен, ксилен, етилбензен и др. Заступљеност
ових хемијских врста у горивима је велика и креће се у просеку од неколико процената за
сваку компоненту. Бензен као најтоксичнија материја у овом низу је заступљен у уделу од
5% (код безоловних бензина). Толуен и ксилен су по својим карактеристикама мање отровни
међутим значајно утичу на загађење животне средине. Ароматични угљоводоници, пре свега
бензен, толуен и ксилен, се додају гориву као антидетонатори уместо тетраетил-олова.
Безоловни бензин је обогаћен овим ароматима и до 2 %. У ваздуху околине бензинске
станице могу се очекивати мање концентрације ових канцерогених угљоводоника.
Према литератури 30 % од укупне количине пероксиацилнитрата у ваздуху ствара се
уз помоћ ароматичних угљоводоника. Неметански угљоводоници учествују у стварању озона у
присуству NОх путем фотохемијских реакција. Зато се не може занемарити емисија аромата у
ваздух животне средине која потиче од објекта - бензинске станице, имајући у виду да од
укупне емисије угљоводоника из ових објеката више од 50% чине ароматична једињења.
Загађењу ваздуха околине бензинске станице доприносе и издувни гасови мотора са
унутрашњим сагоревањем. Приликом сагоревања течних горива долази до издвајања читавих
класа угљоводоника који потичу од непотпуног сагоревања, пре свега алдехида, кетона,
органских киселина, полицикличних ароматичних угљоводоника, алкохола и других штетних
материја. Код непотпуног сагоревања течног горива долази и до издвајања угљен-моноксида
и чађи која је посебно штетна јер садржи и канцерогене материје као што је бензо-а-пирен.
Услед присуства сумпора у гориву у процесу сагоревања горива, у мотору са
унутрашњим сагоревањем, долази до издвајања SОx који одлази у атмосферу. Приликом
сагоревања у присуству ваздуха долази до издвајања NOх без обзира од тога да ли у гориву
има азота или не. При режимима високих температура долази до реакције између кисеоника
и азота из ваздуха. Пошто се у моторима са унутрашњим сагоревањем врши сагоревање
горива, као последица тога настаје NOх у присуству ваздуха.
Непотпуно сагоревање је појачано у условима промене режима рада мотора (убрзање,
успорење, кочење, гашење мотора, паљење мотора), а ове ситуације су нарочито наглашене на
бензинској станици где свако превозно средство мора да се заустави док прима гориво и
крене. Непотпуно сагоревање је појачано у условима провере режима рада мотора.
За смањење емисије у процесу претакања течног горива (бензини) користи се систем са
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повратом пара угљоводоника у подземни резервоар за складиштење горива. Уградњом
аутомата за истакање горива са системом за повраћај угљоводоничних пара, емисија
загађујућих материја се знатно смањује. Овом опремом поред заштите животне средине
постижу се и знатне уштеде на гориву.
Заштита од продуката непотпуног сагоревања може се постићи најефикасније уградњом
катализатора у аутомобиле са моторима са унутрашњим сагоревањем. Увођењем нових
прописа у контроли рада мотора са унутрашњим сагоревањем (филтери, катализатори,..)
смањило би се укупно загађење.
Течни нафтни гас (ТНГ) се добија из сирове нафте у петрохемијској индустрији. По
саставу је смеша бутана, пропана, изобутана и незасићених једињења са 3-4 атома
угљоводоника.
Главне компоненте у комерцијалном ТНГ-у су пропан и бутан. Типична комерцијална
смеша је 60:40 (пропан:бутан). Утечњавање се врши под притиском подхлађивањем
Утечњени гас је безбојан и без мириса. Врши се додавање одређених једињења да би се
детектовало његово присуство по мирису, уколико дође до процурења. Уколико дође до
процурења, облак испареног гаса може имати белу боју услед кондензовања и смрзавања влаге
присутне у ваздуху.
ТНГ према стандарду СРПС Б.Х2.134 има дефинисан тежински процентуални садржај
појединих компонената. Смеша пропан – бутан мора да има довољно интензиван мирис како
би се омогућило откривање присуства у ваздуху већ у концентрацијама већим од једне петине
доње границе паљења.
Густина утечњеног гаса је мања од густине воде и као такав плива по површини воде у
резервоару пре испаравања. Једна литра утечњеног ТНГ даје 235 литара гаса. Утечњени гас
испарава на својој тачки кључања која је испод 0 °С. Испаравање течности уз расхлађивање
околине је веома брзо. Гас се шири при тлу попуњавајући отворе, канале и рупе. Једна
литра течног бутана формира 4660 литара запаљиве и могуће експлозивне смеше са ваздухом.
Течна фаза ТНГ-а има високи коефицијент просторног ширења. При температурама од
40 °С пуњење посуде (резервоара) течном фазом гаса допуштено је максимално 83 %, а при
вишим температурама та се вредност смањује. Ово својство гаса обавезује остављање
слободног простора за гасовиту фазу која служи за компензацију промене притиска.
ТНГ је екстремно запаљив. Експлозивне концентрације у ваздуху се лако формирају.
Доња граница експлозивности за бутан је 1,8 % зап. у ваздуху, горња граница је 9,1 %. Унутар
наведених граница гас може да експлодира од стране било ког и најмањег иницијатора,
нпр. варнице металног алата, електростатичког пражњења или било ког отвореног пламена.
ТНГ у гасовитом стању, поред наведених ефеката има и негативно дејство на здравље.
Ниске температуре које се развијају наглим испаравањем могу да доведу до хладних
опекотина уколико се дође у контакт са опремом. Главне компоненте ТНГ су нетоксичне, али
иритирају очи, кожу и плућа. Има анестетички ефекат када је у смеши високе концентрације са
ваздухом и дужим боравком у загађеној атмосфери може бити погубан. Гас је без мириса и
самим тим без упозоравајућег ефекта свог присуства. Стога се врши одоризација, додавањем
одговарајућих једињења.
У редовном раду овај вид загађивања ваздуха услед испаравања ТНГ и је локалног,
(ограниченог) и привременог карактера. Најчешћи полутанти у близини пунионице течног
нафтног гаса су: угљенмоноксид (СО), азотни оксиди (NОx), сумпор-диоксид (СО2),
угљоводоници (CxHy), олово (Pb) и честице прашине и чађи.
Главне компоненте ТНГ стварају фотохемијски ефекат у горњим деловима атмосфере.
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Гасови имају ефекат хватања топлоте сунца у атмосфери, и тако подижу температуру
атмосфере са утицањем на климу наше планете („ефекат стаклене баште“).
Као последица рада оваквог објекта у ваздуху околине могу се наћи угљоводоници из
нафте и нафтних деривата последица претакања, као и NОх, SOx који су последица
сагоревања. Специфичне штетне материје настају фотохемијским реакцијама у процесу
трансмисије, као на пример озон.
Већина до сада поменутих појава су привременог и локалног карактера и нису
опасност за ширу околину бензинске станице. Велика загађења ваздуха настају у ексцесним
ситуацијама при којима долази до проливања горива по површини терена. Загађивање
ваздуха произведено на тај начин је привременог карактера и по интензитету такво да се уз
примену свих заштитних мера може свести на локално и привремено. Највећа загађења
ваздуха могу настати у случају пожара у којима се при сагоревању горива стварају велике
количине отровних гасова и чађи.
6.1.2. Загађење воде и тла
Нафта и њени деривати представљају веома сложену смешу више стотина једињења
која се значајно разликују у испарљивости, растворљивости и осетљивости према
биодеградацији. Највеће последице од загађивања могу настати у хидросфери. У целини узев,
нафта и њени деривати у води се слабо растварају, али се међу угљоводоницима у нафти
налази и група ароматичних: бензен, толуен, ксилен, етилбензен, који се релативно добро
растварају у води. У зависности од сорпционих карактеристика земљишта, ове материје се
могу везати за глину процесима адсорпције и тако везане егзистирати веома дуго, када су
практично немобилне. Међутим променом услова: закишељавањем земљишта уз помоћ
киселих киша може доћи до ослобађања (десорпције) ових материја, образовањем других такође штетних облика, растварања, миграције а самим тим и угрожавања подземних вода. У
овом случају земљиште може бити нека врста “акумулатора” за штетне материје, које се могу
ослобађати у условима на које се не може локално утицати (киселе кише). Загађивањем
подземних вода намеће се дугорочни проблем, јер је процес самопречишћавања врло дуг.
Процесом дифузије загађивач се рашири у већој запремини где егзистира дуги низ година,
због чега је неопходно предузети све мере за спречавање продирања загађених вода у тло.
Значајно угрожавање површинских и подземних вода и земљишта, 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, током
којих може доћи до расипања одређених количина горива по површини терена и
саобраћајницама. Према литературним подацима већа је вероватноћа да ће доћи до цурења на
цевоводима него на резервоару. Вероватноћа перфорације подземних резервоара је функција
квалитета конструкције, начина хидроизолације, киселости земљишта. До загађивања
земљишта може доћи у случају оштећења појединих делова инсталације и цурења ТНГ.
Ослобођени ТНГ који се у резервоару складишти под повишеним притиском, прелази у гасну
фазу и попуњава простор околног насипног материјала и земљишта. Пошто је тежи од ваздуха
ТНГ има тенденцију задржавања при тлу и у случају присуства извора паљења може доћи до
избијања пожара или експлозије. Одоризацијом течног нафтног гаса веома брзо се детектује
свако процурење.
У току редовног рада бензинске станице воде јављају се: зауљене атмосферске воде са
манипулативних површина, санитарне отпадне воде и атмосферске воде са кровних површина
које су релативно чисте. Загађене атмосферске воде носе са собом примесе исцурелих
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течности и масноћа, па се не могу неконтролисано испуштати ни у земљиште, површинске и
подземне воде, као ни у канализационе системе. Због тога су примењене техничке мере
заштите у циљу смањења концентрације присутних штетних материја. Из тог разлога воде са
манипулативних површина се прихватају сливницима и линијским и спроводе до система за
пречишћавање, таложника и сепаратора бензина и уља. Санитарне отпадне воде одводе се
градску канализацију, која је у свему изграђена према важећим законским прописима.
Атмосферске воде које се сливају са кровних површина, као релативно чисте се усмеравају на
околне зелене површине, без претходног пречишћавања.
Последице редовне експлоатације бензинске станице на земљиште су следеће: хабање
гума и подлоге, просипање терета, бацање отпадака ван предвиђеног места, таложење честица
чађи, спирање депозита атмосферским падавинама које могу продирати у земљиште носећи са
собом штетне материје и доспети у подземне воде. Због близине саобраћајнице, као и самог
рада бензинске станице јавља се и сезонско загађење земљишта. Ова врста загађења односи се
на употребу соли за одржавање пута и манипулативних површина бензинске станице у зимским
месецима, и карактерише је појава високе концентрације натријум хлорида (NaCl).
Обим последица зависи првенствено од локације бензинске станице, близине
подземних вода, сорпционих особина земљишта, коефицијента филтрације.
6.1.3. Бука
Бензинска станица се налази у граду, у зони комуналне буке услед близине улице
Бирчанинове (градске деонице државног пута IIA реда). Бука умереног интензитета потиче и
услед рада мотора на моторним возилима која допремају течна горива и ТНГ и моторних
возила корисника који купују горива и ТНГ.
Бука коју изазива саобраћај директно је зависна од обима саобраћаја, брзине
саобраћајног тока, структуре тока (% учешћа теретних возила у укупном саобраћају) и
расподеле интервала између возила. Ниво буке зависи од квалитета коловозног застора, као и
од техничких фактора везаних за возило као извор буке (бука издувног система и усисног
система, буке мотора и механичка бука, бука система за хлађење, бука гума).
Нивои буке на одређеним растојањима од пута, као и потребна растојања су услов
слободног простирања звучних таласа за достизање граничних вредности буке. Полазећи од
постојећег фона (коме највише доприноси управо саобраћај) и удаљеност првих
вулнерабилних објеката, не очекује се изразито повећање нивоа буке. Интензитет буке и време
трајања на самом објекту нису такве природе да би могли угрожавати делатност и запослено
особље на бензинској станици и становништво у њеној непосредној околини.
За добијање компримованог ваздуха за пумпање пнеуматика на возилима предвиђен је
компресорски агрегат који је смештен на отвореном простору. Агрегат је обезбеђен од
атмосферског утицаја тиме што је постављен у кућиште од прохромског лима. Бука
компресора је привременог карактера.
С обзиром на конкретне локацијске услове и положај бензинске станице у односу на
објекте становања, могуће је донети закључак да су доминантни утицаји који потичу од
постојеће градске саобраћајнице и да ће допринос станице за снабдевање мотрних возила
горивом и ТНГ-ом укупном нивоу буке бити мали и привременог карактера.
6.1.4. Отпад
У току експлоатације бензинске станице настају одређене врсте отпада кoје се
контролисано сакупљају и уклањањају. Комунални отпад се сакупља у контејнерима које
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одвози надлежно ЈКП. Неопасан отпад се класификује и предаје уговором ангажованом
предузећу које поседује дозволу за надлежног органа за сакупљање, транспорт, складиштење
(привремено збрињавање) и третман истог. Посебан акценат се ставља на опасан отпад који
сакупља и одвози уговором ангажована фирма која поседује решење (дозволу) надлежног
министарства за сакупљање, транспорт, складиштење (привремено збрињавање) и третман
истог.
Може се констатовати да као последица генерисања отпада, неће постојати било каква
битна промена у квалитету и стању животне средине у ближој околини локације у
експлоатационом периоду анализиране бензинске станице за снабдевање моторних возила
горивом и ТНГ-ом.

6.2. Опис могућих утицаја у случају удеса
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16)
дефинисано је да „правно или физичко лице које обавља активности у којима је присутна или
може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које су једнаке или веће од
прописаних, а које могу изазвати удес дужно је да у поступку процене утицаја пројекта на
животну средину изради процену опасности од удеса. Односно, да правно и физичко лице које
производи, превози, ставља у промет, користи, прерађује, складишти или одлаже опасне
материје је дужно да изради план заштите од удеса и да најмање сваке три године врши његово
ажурирање или ревизију у складу са променама у раду постројења, промени технологије или
обављању активности, укључујући и приправност за његово спровођење”.
На основу усвојеног Правилника о садржини политике превенције од удеса, садржини и
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“, бр.
41/10), и количине ускладиштеног горива (капацитета резервоара) објекат бензинске станице се
не убраја у СЕВЕСО постројење.
Без обзира на претходно, поступање са опасним материјама се мора строго вршити у
складу са упутствима за вођење технолошког поступка, а складиштење и манипулација уз
употребу одговарајућих заштитних средстава, на начин да се не доведе у опасност живот и
здравље људи, не загади животна средина и обезбеде и предузимају мере заштите од удеса и
друге мере утврђене законом. За ове активности је од највећег значаја обученост радне снаге за
руковање и манипулацију опасним материјама.
Заштита од удеса обухвата планирање, организовање и предузимање превентивних мера
управљања опасним материјама и санационих мера у случају удеса.
Удес је изненадни и неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, истицањем или
расипањем опасних материја, у току истакања, складиштења, или утакања у резервоаре
моторних возила. Опасне материје представљају материје које имају штетне и опасне
карактеристике које у случају удеса могу изазвати трагичне последице по људе и животну
средину. Потенцијални настанак удесних ситуација као што је изливање опасних материја које
се користе у процесу снабдевања горивом моторних возила, зависи и од обучености запослених
и њихове радне и технолошке дисциплине.
У току редовног рада предметне бензинске станице удесне ситуације могу бити:
− настајања пожара и експлозије,
− испуштање опасних материја у воде и земљишта,
− неконтролисане емисије у атмосферу,
− опасност од напона, додира електричних инсталација и уређаја као и удара грома.
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У случају природних непогода, нпр.: земљотреса, очекиване последице су хаварија
технолошких инсталација и опреме као и водоводних и канализационих инсталација.
Узроци удесних ситуација (акцидената) могу се поделити у 4 групе:
1. Карактеристике горива као фактора утицаја;
2. Људски фактор;
3. Механичка оштећења;
4. Спољни утицај.
Најчешћи разлог за акциденте у локалној дистрибуцији, продаја течног горива и ТНГ на
бензинским станицама, су механички кварови на резервоарима за складиштење и системима за
претакање.
Применом адекватних и законом прописаних техничко-технолошких решења, као и
свих прописаних мера контроле готово да се може искључити настанак удеса у току рада
објекта. И поред тога, пропусти у раду могу проузроковати мање или веће удесе.
Ризик од удеса процењује се на основу:
− вероватноће настанка удеса и
− процене могућих последица.
6.2.1. Попис опасних материја
На станици за снабдевање горивом моторних возила врши се складиштење моторних
горива и њихово истакање у резервоаре моторних возила. Укупан капацитет станице је 90 m3.
Течна горива се добијају у процесу прераде сирове нафте.
Врсте и количине горива су следеће:
− евро дизел - 30 m3,
− бензин БМБ 95 - 20 m3,
− гасно уље ДО1 - 10 m3,
− течни нафтни гас - 30 m3.
Дизел гориво је запаљива и испарљива течност, која се добија фракционом
дестилацијом нафте. Представља смешу угљоводоника, а по елементарном саставу садржи око
85% угљеника, 11,6% водоника, 0,56% кисеоника, 0,50% азота, 0,20% сумпора, 0,15% пепела и
0,20% влаге. Температура паљења дизел горива је 55°С, тако да спада у III групу запаљивих
течности. Температура самопаљења дизел горива је око 250-460°С, па се разврстава у
температурни разред ТЗ. Приликом сагоревања дизел горива јављају се велике количине дима.
Специфична тежина дизел горива је 0,85 - 0,89 док је релативна густина пара у односу на
ваздух је око 3. Паре дизел горива са ваздухом граде експлозивне смеше а доња граница
експлозивности је 1,5% док је горња граница експлозивности 7,5%. На основу класификације
материја и роба према понашању у пожару, дизел гориво се налазе у класи опасности Fx III
BFu, а пожари дизел горива се гасе пеном, прахом, угљендиоксидом и халоном.
Бензин који се користи као погонско гориво је лако запаљива течност која се добија као
друга фракција дестилације нафте, а представља сложену смешу угљоводоника. То је безбојна
течност која лако испарава и карактеристичног је мириса. Специфична тежина је око 0,75 а
релативна густина пара бензина у односу на ваздух је2,5. Температура паљења бензина је 40°С, тако да спадају у I.1. групу запаљивих течности. Температура самопаљења бензина је 25470°С, тако да се сврставају у температурни разред ТЗ. Температура пламена бензина је око
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1200°С. Паре бензина са ваздухом граде експлозивне смеше. Доња граница експлозивности је
1% vol, а горња 6% vol. На основу класификације материја и роба према понашању у пожару,
бензини се налазе у класи опасности Fx I-II BFu, а пожари бензина се гасе пеном, прахом,
угљендиоксидом и халоном.
Течни нафтни гас (ТНГ) је запаљив, експлозиван, безбојан гас, није корозиван, нити
токсичан, састава је дефинисаног стандардом. SRPS B.H2.134. и представља смешу нафтних
угљоводоника (пропан, бутан, пропан и њихови изомери), чији парни притисак прелази 1.25
kp/cm2 при 40°C. На температури околине и атмосферском притиску налазе у гасовитом стању,
а при релативно малом повећању притиска (без снижавања температуре) прелазе у течно стање,
док падом притиска испарава и прелази у парну фазу.
ТНГ је безбојан гас, а његова густина у течном стању је упола мања од густине воде.
То значи да би уобичајни ТНГ, пре него што испари, пливао по води. Течност има 1/250 део
запремине гаса. ТНГ има већу густину од ваздуха на нормалној температури и не диспергује
лако. Има особину да се након истицања спусти на најнижу тачку и може да се акумулира
у рупама, каналима и другим депресијама. ТНГ формира експлозивне смеше са ваздухом
између 2 i 10% vol. У високим концентрацијама делује као анестетик, с тим да због смањења
парцијалног притиска кисеоника може доћи до асфиксије. Приликом истицања из резервоара
и наглог испаравања, због обарања температуре може изазвати промрзлине. ТНГ-у се обично
додају карактеристични мириси ради лакше идентификације, на овај начин се омогућава
идентификација по мирису до 1/5 од доње границе експлозивности (0.4%).
Основне компоненте ТНГ су засићени или парафински угљоводоници од којих у ТНГ
има највише пропана и бутана. Општа хемијска формула парафинских угљоводоника је:
CnH(2n+2). Као што се зна из структурне формуле, атоми угљеника су четворо валентни, а
међусобно су повезани једном молекуларном везом у форми отвореног ланца. За утврђивање
карактеристика пропан-бутан смеша постоје разне експерименталне и рачунске методе. У
табели су дате неке од карактеристика пропана и бутана, односно ТНГ-а.
Табела 6. 1. – Карактеристике пропана и бутана - ТНГ-а
Карактеристике
Хемијска формула
Молекуларна тежина kg/mol
Агрегатно стање на 20°C и 760 mm Hg
Гасна константа kgm/kg °C
Тачка кључања 760 mm Hg °C
Парни притисци на:
a) t=15,5°C(60°F) у kg/cm2
б) t=37, 8°C(100°F) у kg/cm2
Критичи параметри:
a) критична температура °C
б) критични притисак kg/cm2
в) густина kg/1
г) запремина 1/kmol
Температура самозапаљења°C
Граница експлозивности
Експлозивна група
Температурна класа
Степен експлозивне заштите
Средства за гашење

Пропан
C3H8
44, 09
гас
18.8
-42.07

Бутан
С4Н10
58,12
гас
14.3
-0.5

7,43
13,32

2, 10
3,92

95,70
152, 80
42,40
34,70
0,226
0,226
1,949
2,578
500
429
2,2 - 9,5
1,9 - 8,5
A
A
Tl
Tl
IIATl
IIATl
суви прах, халони, СО2
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6.2.2. Процена опасности од могућег удеса
Удесне ситуације на подземном складишту нафтних деривата могу бити различите па
самим тим варира и интензитет потенцијалног угрожавања животне средине. Да би се
извршила процена опасности од могућег удеса неопходно је претходно дефинисати могуће
удесне ситуације када су у питању подземни резервоари нафтних деривата, уз напомену да су
потенцијална цурења резервоара обрађена у делу студије који се односи на могуће угрожавање
земљишта и вода. При одређеним технолошким операцијама на подземном складишту може
доћи до локалних цурења и просипања мањих маса нафтних деривата. Њиховим испаравањем
могуће је извесно загађивање ваздуха у непосредној околини места просипања. Имајући у виду
локацију објекта, масе нафтних деривата (посебно бензина) које се тако могу просути и
испарити, време испаравања итд., загађивање ваздуха које настаје у оваквим случајевима не
може бити од значаја за угрожавање животне средине или здравља становништва у околини
бензинске и гасне станице.
Опасне активности су све оне активности које се могу појавити као извор акцидентног
ослобађања опасних и штетних материја у животну средину.
Удесне ситуације приликом манипулације са течним горивом могу бити различите.
Самим тим су различити и обими последица и угрожавања екосистема у широком
простору.
Активности у манипулацији са ТНГ: Поштовањем процедуре претакања ТНГ из
аутоцистерне у укопани резервоар за ТНГ, као и намиривање возила овим горивом
неопходна је потпуна заптивеност (херметичност) система за претакање. На тај начин се
избегава контакт гаса са ваздухом и извором паљења као неопходним елементом за појаву
пожара и експлозија.
Могући извор удеса на локацији су механичка оштећења, и то:
− хаварије на спојевима, вентилима и другој арматури уређаја за претакање,
− хаварија услед појаве пукотина на цевоводима и резервоару за складиштење ТНГ,
− хаварије на резервоару ТНГ у возилима.
Чињенице о опасностима које могу да изазову акциденти који су везани за ТНГ,
иницирале су потребу за израдом и поштовањем законске регулативе којом су регулисани
општи елементи противпожарне заштите, као и изградња и рад постројења за течни нафтни
гас, као и низ других правилника, стандарда и норматива у којима се дају мере којима се
умањује могућност појаве удеса на станицама за снабдевање возила ТНГ.
Људски фактор: поред механичких оштећења, може бити извор удеса, и то изазван од
стране запослених на пумпи, као и купаца. Запослени на пумпи су обучени за рад са течним
горивом и ТНГ, као и за коришћење противпожарне опреме у случају акцидента. Понашање и
нехат купаца који може да изазове акцидент је мерама превенције значајно умањен
обавезујућом применом захтева из обимне законске регулативе из области противпожарне
заштите.
Акцидентне ситуације на бензинској станици
На складиштима запаљивих нафтних деривата (бензина) могу се теоретски догодити
следећи већи хемијски акциденти:
1. експлозија пара течности која је у стању кључања (BLEVE-boiling liquid expanding
vapor explosions),
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2.
3.
4.
5.

експлозија неограниченог гасног облака (UVCE-unconfined vapor cloud explosions),
ограничена експлозија (confired explosions),
пожар,
акцидентално просипање у процесу претакања.

1. Експлозија пара течности у стању кључања
Ова врста хемијског акцидента подразумева разарање резервоара на температурама
изнад температуре кључања течности на атмосферском притиску. Могућност појаве ове
врсте акцидента је смањена, јер резервоари са течним горивом (бензини, дизел) нису под
притиском и подземни су.
2. Експлозија неограниченог гасног облака
Експлозија може настати услед мешања бензинских испарења са ваздухом уз снажан
извор топлоте за иницијацију. Последице које настају могу бити од незнатних оштећења до
потпуног уништења бензинске станице и блиских објеката. Притисак у детонационом облаку
зависан је од односа бензина и ваздуха у облаку и од величине облака.
Техничким организационим мерама и контролом мора се спречити неконтролисано
истицање горива. Од количине исцурелог горива и времена реаговања особља на станици у
многоме зависи величина гасног облака, односно интензитет ударног таласа.
Код безоловног бензина садржај аромата износи преко 2% тежинских, тако да
опасност од детонације гасног облака не постоји ни теоретски. Дизел горива имају високу
температуру кључања која онемогућава стварање експлозивне смеше са ваздухом.
Последице дејства ударног таласа на људе и животиње су повреде и као крајњи
негативни исход - смрт. Повреде могу бити непосредне или посредне. Учинак је већи
уколико су људи и животиње незаклоњени. Тежина повреде зависи од критичног
натпритиска. Деловање ударног таласа на организам је преко ударног фронта, који ствара
притисак на површини организма и преноси се кроз организам већом брзином него кроз
ваздух због густине тела. На тај начин долази до наглог притиска на ткиво, крвне судове и
телесне шупљине, прскања крвних судова и других шупљих органа испуњених течностима,
конзистентним садржајем или ваздухом. Последица деловања ударног таласа зависи и од
положаја тела у простору. У стојећем положају изложеност ударном таласу је већа него у
лежећем положају.
3. Ограничене експлозије
Пошто су резервоари подземни није могућ директан контакт исцурелог горива и
ваздуха што је потребан услов за ову врсту акцидента.
4. Пожар
Пожар на бензинским станицама може се избећи применом: пројектантских решења,
избором опреме, израдом одговарајућих инсталација, поштовањем одговарајућих радних
поступака и операција. Заштита од пожара на бензинским станицама регулисана је
Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу и
претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71 - испр. и „Сл. гласник РС“, бр. 108/2013).
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У случају избијања пожара може се очекивати брза и ефикасна интервенција професионалне
ватрогасно спасилачке јединице.
5. Акцидентно просипање нафтних деривата
У ширем смислу под удесне ситуације на складиштима нафтних деривата спада и
акцидентно просипање у процесу претакања. Да акцидентално просут нафтни дериват не би
угрозио животну средину, неопходно је извршити санацију полутанта. Поступак санације мора
бити саставни део Правилника о раду станице за снабдевање мотрних возила горивом и ТНГом.
Узимајући у обзир светска искуства неопходно је детаљно дефинисати све услове за:
− избор адекватног сорбента,
− куповину, транспорт и складиштење сорбента,
− примену сорбента,
− поступак сакупљања након примене,
− регенерацију (у колико је сорбент регенерабилан),
− коначно одлагање сорбента.
Уколико се коректно обраде ове активности и унесу у Правилник о раду станице за
снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом акцидентално просути нафтни деривати не би
могли угрозити животну средину.
Акцидентне ситуације са ТНГ- ом
Пожар је најчешћи узрок акцидената на инсталацијама за ТНГ. До паљења смеше ТНГ
и ваздуха долази уколико су испуњена два услова:
а) концентрација ТНГ у ваздуху се налази између доње и горње границе
експлозивности (2-10 % vol) и
б) присуство иницијатора паљења (отворени пламен, варница, електростатичко
пражњење итд).
ТНГ је екстремно запаљив. Експлозивне концентрације у ваздуху лако се формирају.
ТНГ се сврстава у групу запаљивих и експлозивних материја. У складу са SRPS ISO 3941
пожари који се могу очекивати су класе Ц, тј. пожари који обухватају гасове. Течни нафтни
гас спада у III класу пожара тј. пожар гасовитих материја. ТНГ у II групу гасова
температурног разреда Т1, запреминске границе експолозивности 1.5 до 15% са густином у
односу на ваздух 1.5-2.1%.
Доња граница експлозивности за бутан је 1,8 % зап. у ваздуху , горња граница је 9,1
% зап. Унутар наведених граница гас може да експлодира од стране било ког и најмањег
иницијатора, нпр. варнице металног алата, електростатичког пражњења или било ког
отвореног пламена.
Складиштење и промет течног горива и ТНГ-а захтева појачане противпожарне мере,
а опрема за гашење од пожара се поставља на дефинисана места. Опрема за заштиту од
пожара мора се свакодневно визуелно контролисати.
Запаљивост ТНГ-а је најважније порекло акцидента. Радници који рукују овом
хемикалијом треба да су упознати са ризицима и да су обучени за рад са специфичном
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опремом, заштитом на раду и безбедношћу. Једина заштита људи од инхалације гасова је
употреба апарата за дисање, јер гас не може да се филтрира.
Анализа утицаја и последица удеса у случају појаве акцидентних ситуација на станици
за допуну возила ТНГ се може извршити у зависности од утицаја:
− без паљења ТНГ,
− са паљењем и експлозијом ТНГ.
Утицај без паљења ТНГ се може сматрати сразмерно малим на животну средину и
запослене на пумпи јер су једињења која улазе у састав ТНГ сразмерно хемијски стабилна.
ТНГ као тежи од ваздуха задржава се у приземном делу атмосфере и ширење и смањење
концентрације у ваздуху утичу ветрови чиме се знатно умањује могућност појаве смеше са
концентрацијама гасова у границама експлозивности. При појави ове врсте утицаја било какве
последице по становништво и животну средину не могу се испољити.
Утицај са паљењем и експлозијом ТНГ може имати за последицу угрожавања објекта,
становништва и њихове имовине у непосредној близини објекта.
Истицање течног нафтног гаса (ТНГ) може да резултира опасним пожарима,
експлозијама а понекад и тровањима и не само у оквиру гасне станице, већ и шире. При
одређивању потенцијалне опасности неопходно је знати до које удаљености може доћи облак
запаљивог гаса или паре после инцидентног испуштања и која зона је угрожена могућим
пожаром, односно експлозијом и евентуалним тровањима.
Литературни подаци настанка удеса, као теоријски могућа, при редовном раду станице
за ТНГ разматрају две могућности-сценарија, и то при удесу аутоцистерне напуњене ТНГ на
простору станице за ТНГ који доводи до изливања комплетног садржаја цистерне, што је
даље праћено ослобађање ТНГ у околну средину (вероватноћа настанка удеса цистерне, као
најгори могући случај је 1x10 -6 ), и при акцидентном истицању при истакању ТНГ из
цистерне у подземни резервоар (вероватноћа настанка удеса је 1x10-4).
Према Уредби о разврставању објеката делатности и земљишта у категорији
угрожености од пожара („Сл. гласник СРС“, бр. 76/10) објекат ССГ спада у категорију II.3
угрожености од пожара.
Класификација могућих врста пожара извршена је према стандарду - Класификација
пожара према врсти запаљивих материја СРПС ИСО 3941 („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/94). На
основу процене угрожености од пожара и физичко хемијских особина материја које се користе
на објекту, може се констатовати да је на станици ТНГ могућа класа пожара Ц (запаљиви
гасови). За гашење пожара класе „Ц“ као најповољније средство за гашење користи се суви
прах, угљен-диоксид и халони.
Удесне ситуације на складишту нафтних деривата бензинским станицама могу бити
различите па самим тим варира и интензитет потенцијалног угрожавања животне средине. При
одређеним технолошким операцијама може доћи до локалног цурења и просипања мањих
количина нафтних деривата. Њиховим испаравањем могуће је извесно загађивање ваздуха.
Обзиром да изливања нафтних деривата, као могући облик акцидената, представљају
догађаје који изазивају тренутно нежељене последице и као такви спадају у групу удесних
ризика. Да просути дериват не би угрожавао животну средину потребно је извршити санацију
полутаната. Из светских искустава ово се најбоље обавља сорбентима, односно посипањем
угрожене површине овим средствима, која највећи део просутог горива вежу и тако
делимично спречавају загађивање земљишта и вода.
У близини места на којима је могуће просипање запаљивих течности на станици
највећа, постављају се сандуци са песком запремине најмање 0,03 m3.
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Опрема за гашење пожара се састоји од ручних и превозних апарата за гашење пожара,
постављених тако да се по један ручни апарат пуњења најмање 9 kg (прах или друго
одговарајуће средство за гашење пожара) поставља на свака два аутомата за истакање горива,
у просторији за смештај запосленог особља и у посебним просторијама где се складишти уље и
мазиво у одговарајућем паковању.
Противпожарни ручни апарати S9 постављају се поред аутомата за истакање у
близини ТНГ склопа којег чине електромотор са пумпом и припадајућим вентилима.
Приликом пријема ТНГ из аутоцистерне у резервоар, обавезно у непосредној близини
поставља се превозни ватрогасни апарат S- 50 (заједнички за цео објекат).
Поштовањем свих законских мера заштите од пожара и експлозија, постављањем
опреме за гашење пожара, у складу са важећим законским прописима, знатно се смањује
вероватноћа појаве ових врста акцидената.
Поштовањем свих меродавних законских прописа, норматива и стандарда при изградњи
објекта, како бензинске станице за течно гориво, тако и за ТНГ, избором и набавком опреме
и уређаја, испуњењем услова и мера које утврђују надлежни државни органи, комунална и
друга јавна предузећа, спроводе се превентивне мере заштите од акцидентних ситуација.
6.3.4. Мере превенције
На бензинској станици су присутне супстанце које спадају у запаљиве течности
(бензин, дизел гориво). Запаљиве течности испаравају при чему настала пара ствара са
ваздухом смеше које горе или експлодирају, ако им се неким извором паљења температура
повиси до тачке паљења.
Сагоревање течности је процес који се у суштини своди на горење пара које се налазе
изнад течности. Овај процес има специфичан ток. После паљења пара изнад површине
течности појављује се пламен и долази до развијања топлоте. Ова топлота се зрачењем и
провођењем преноси на површину течности, где се танак слој течности додатно загрева што
доводи до испаравања нових количина течности и до сагоревања насталих пара.
Експлозивна атмосфера је смеша запаљивог гаса или прашине са ваздухом у којој се
горење нагло шири и тиме изазива експлозију. Паре запаљивих течности са ваздухом могу да
праве смеше које су експлозивне у одређеним границама експлозивности, тј. дефинише се:
-доња граница експлозивности,
-горња граница експлозивности.
Електро инсталација на објекту бензинске станице је специфична јер се, при претовару
и дистрибуцији течних горива јављају експлозивне смеше. Параметри Еx смеша које се могу
јавити на објекту су следећи:
− температурни разред:
Т3
− експлозивна група:
IIА
температура
паљења:
220-400°C
−
0,6-8
− запр. граница експлозивности (%):
4-7
− рел. густина (ваздух=1):
Мере и поступци превенције одређују се на основу података добијених проценом
опасности од удеса. Аутомати за точење горива, утакачки и шахтови резервоара као и одушне
цеви извори су експлозивних смеша, те простор око њих спада у опасне зоне које су
прописима дефинисане. Зоне опасности простора угрожених експлозивним смешама гасова и
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пара за станицу за снабдевање горивом моторних возила, одређују се на основу стандарда
СРПС Н. С8. 007 и Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила
и о ускладиштавању и претакању горива.
У зависности од степена извора опасности (трајан, примарни, секундарни или вишеструки
извор опасности), утицаја вентилације и утицаја других фактора, дефинисане су 3 зоне
опасности: зона 1, зона 2 и зона 3.
Зона 1 је простор у којем је експлозивна атмосфера присутна стално или дужи период
времена. На станици, ова зона је присутна у унутрашњости резервоара, окну изнад улазног отвора
резервоара, окну у коме су смештени прикључци за пуњење, аутомату за пуњење, мерачу протока,
арматури и осталој опреми која чини целину уређаја за пуњење.
Зона 2 је простор у којем је вероватно да ће се експлозивна атмосфера појавити за време
нормалног рада. На станици, ова зона обухвата:
− простор око окна улазног отвора подземног резервоара, окна у коме се смештени
прикључци за пуњење, одушног цевовода и вентила, полупречника 3 m мерено
хоризонтално и висине 1 m изнад односног окна, одушног цевовода и вентила мерено
од тла.
− простор око аутомата за истакање горива односно отвора за истакање ауто цистерне,
полупречника 2, 5 m.
− простор око отвора за пуњење погонских резервоара моторних возила која се снадбевају
горивом на станици и покретних судова уља за ложење, полупречника 1 m мерено
хоризонтално и висине 1 m изнад отвора мерено од тла.
− просторију објекта за смештај запосленог особља у којој се држе запаљиве течности
група I, II и III.
Зона 3 је простор у којем није вероватно да ће се експлозивна атмосфера појавити за
време нормалног погона. На станици, ова зона обухвата простор изнад околног терена, ширине
5 m мерено хоризонтално од ивице зоне II и висине 0, 5 m мерено од тла.
Ван зона опасности се налази објект за смештај запосленог особља и одвојена
просторија (магацин) у коме се могу држати уља, мазива, средства против замрзавања и
средства ауто козметике пакована појединачно у херметички затвореним посудама запремине
до 5 литара у складу са чланом 3.5. Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71 испр. и „Сл. гласник РС“, бр. 108/2013). Продајни објекат бензинске станице спада у групу
објеката са ниским ризиком од пожара и експлозија. Могући су пожари класе "А". Пожарно
оптерећење објекта спада у ниско пожарно оптерећење.
У зонама опасности од пожара на видним местима постављене су табле упозорења, са
следећим натписима:
− "Стоп, цистерна прикључена"
− "Обавезна употреба алата који не варничи"
− "Опасност од пожара и експлозије"
− "Забрањена употреба отвореног пламена "
− "Забрањено пушење"
− "Гаси мотор"
− "Незапосленима приступ забрањен"
− "Опасност гас високог притиска“
− “Забрањено узимање горива док мотор ради”
“EXPERT – INŽENJERING” d.o.o. Šabac,
expertinzenjering@gmail.com; www.experteng.co.rs

envir

on

ment
engineering

6-17

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево

− “У случају пожара искључити струју”
Поштовањем свих законских мера заштите од пожара и експлозија, знатно се смањује
вероватноћа појаве акцидената.
Редовном и превентивном провером изграђеног система безбедности елиминише се
могућност пожара:
− Контролни преглед ПП апарата – на 6 месеци,
− Преглед ПП апарата на водени притисак – на 5 година,
− Преглед громобранске инсталације – на 6 месеци,
− Преглед мерења отпора уземљења на објектима – 6 месеци,
− Преглед АТ вентила – 3 године,
− Преглед вентила сигурности – на 1 годину.
Зонама опасности одређена је вероватноћа егзистенције експлозивне смеше у
појединим просторима и дефинисан њен просторни домет, а вероватноћа је оцењена
класификацијом.
На основу анализе повредивости и капацитета резервоара може се проценити да би у
најнеповољнијој ситуацији последице удеса биле мале. Истовремено, узимајући у обзир
вероватноћу настанка удеса са малим последицама, може се проценити да је ризик од рада
бензинске и пумпне станице за ТНГ на предметној локацији мали и као такав може се
прихватити и контролисати. Да би се минимизирала вероватноћа дешавања акцидената и да
би се спречила, односно минимизирала негативна дејства на здравље људи и животне средине,
пројектован је низ мера заштите животне средине. Објекти у комплексу су пројектовани у
складу са важећим прописима противпожарне заштите.
Пасивна заштита објекта од пожара обезбеђена је применом незапаљивих и негоривих
материјала за конструкцију (бетон, глинени блокови, метална конструкција), као и
правилним распоредом објекта и уређаја у оквиру комплекса.
Активна заштита је предвиђена хидрантском мрежом и апаратима за гашење пожара.
Електро инсталација је пројектована у „Еx“ заштити уз мере заштите од струје кратког споја,
преоптерећења, случајног додира делова под напоном, превисоког напона, статичког
електрицитета, електромагнетног поља. Пројектована је адекватна заштита од атмосферског
пражњења. У циљу спровођења квалитетне противпожарне заштите Носилац пројекта је
дужан да организује и спроведе противпожарну обуку за запослене у предметном комплексу
да постави видљива упутства употребе противпожарних средстава и поступања у случају
пожара.
За бензинску станицу „БС Причевић“ у Ваљеву израђенa су следећа документа:
− Табела информисања у случају акцидента (удеса),
− Процедура у случају акцидента (удеса),
− Упутство у случају пожара,
− Упутство у случају изливања веће количине горива.
У складу са Правилником о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС“, бр.
100/11), израђене су безбедносне листе за сваку врсту горива, као и за хемикалије које се
продају на објекту бензинске станице. У Студији су приложене безбедносне листе за
ускладиштена горива (течна и ТНГ). Обележавање горива, хемикалија, складиштење, и сл. у
складу је са претходно наведеним законским прописима.
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7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА,
СМАЊЕЊА И ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ
ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Бр. страна: 1−10
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7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА,
СМАЊЕЊА И ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ
ШТЕТНОГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
7.1. Мере заштите предвиђене техничком документацијом
Имајући у виду одредбе Техничких прописа о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71 ),
Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног
нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/71 и 26/71-испр. „Сл. гласник- РС“ и др. бр. 24/12 и
87/11), одредбе Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15), и остале
важеће законске прописе, дефинисани су технички услови који су узети у обзир при
пројектовању, изградњи и експлоатацији бензинске станице.
1. Бензинска станица је лоцирана на месту које испуњава услове техничких прописа
Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71) и Правилника о
изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног
нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/71 и 26/7-испр. „Сл. гласник РС“ бр. 24/2012 и
87/11).
2. Прегледност излаза и улаза приступног пута је обезбеђена. Обезбеђен је приступ за
ватрогасна возила у складу са важећим законским прописима. Носивост коловозне
конструкције је усаглашена са меродавним саобраћајним оптерећењем. Коловозне и
манипулативне површине су водонепропусне и отпорне на нафтне деривате.
3. Хоризонтална и вертикална сигнализација је остварена кроз сагледавање саобраћаја на
макро нивоу и израђено је саобраћајно решење допремања горива на објекат
аутоцистернама.
4. Саобраћајнице, острва и тротоари оивичавају се бетонским ивичњацима висине 14 cm
изнад коте коловоза на делу истакања горива, односно 12 cm изнад коте коловоза на
преосталом делу.
5. Предвидети уградњу пијезометра, у циљу контроле могућег загађења подземних вода.
6. Поред аутомата и резервоара постављени су сандука са песком.
7. Пре постављања и затрпавања резервоари (изоловани и заштићени од корозије) су
испитани на лицу места. Укопавање резервоара ј е и з вршено у складу са Техничким
прописима о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и
претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“ бр. 20/71). Темељи резервоара су
изведени тако да је спречено њихово нагињање услед слегања терена у свему према
СРПС У.Ц9.010.
8. Окна изнад улазних отвора укопаних резервоара односно окно у ком су смештени
прикључци за пуњење резервоара се затворени поклопцима који се могу безбедно
закључати.
9. Сваки резервоар је прописно уземљен од статичког електрицитета. Укупан отпор
уземљења не сме бити већи од 20 Ω, а по једној сонди не већи од 10Ω. Рамови
поклопаца шахтова и прирубнички спојеви су премошћени FeZn траком.
10.Сви прикључци на резервоару предвиђени су у складу са Правилником о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих
течности ("Сл. лист СФРЈ број 20/71).
11.Бетон за постављање резервоара је одговарајућег квалитета, отпоран на пожар 120
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мин. и постављен са подужним падом од 1 % ка контролном ревизионом шахту.
12.Растојање између два аутомата за истакање износи преко 2 m, мерено од осовине тих
аутомата.
13.Уређаји (аутомати) за истакање горива за моторних возила су у „Еx“ (против
експлозивној) заштити, а постављени су на острву уздигнутом изнад нивоа пута
најмање 14 cm и на удаљености од преко 50 cm од ивице острва.
14.Цевоводни систем одабран је тако да су сви спојеви и арматура предвиђени за називне
притиске од 6 bara. Цевовод којим се транспортују горива (бензини и дизел гориво)
обезбеђени су од деформација самокомпензацијом.
15.Oзнаке нафтних деривата обојени су бојом и писаним знацима, што искључује
могућност забуне при пуњењу резервоара, односно истакању горива.
16.На бензинској станици мора бити обезбеђен најмање један прикључак за уземљење
аутоцистерни, ради прикључења, приликом истакања горива.
17.Електрична инсталација бензинске станице изведена је у складу са Техничким
прописима за против експлозивну заштиту.
18.У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати
пожар, или омогућити његово ширење.
19.Хоризонталном и вертикалном сигнализације регулисати саобраћај на бензинској
станици, ускладити га са саобраћајном сигнализацијом на постојећем путу и
предвидети обавезно постављање знакова и натписа у зонама опасности од пожара:
- „Стоп, цистерна прикључена“
- „Забрањена употреба апарата који варничи“
- „Опасност од пожара и експлозије“
- „Забрањена употреба отвореног пламена“
- „Забрањено пушење“
- „Гаси мотор“
- „Незапосленима приступ забрањен“
- „Опасност-гас високог притиска“
- „Забрањено узимање горива док гориво ради“
- „У случају пожара искључити струју“
20.Постројење за ТНГ је изграђено на довољном заштитном растојању од значајних
објеката комплекса бензинске станице и путева према Правилнику о изградњи станица
за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива („Сл.
лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71) и Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни гас
и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/71 и 26/71испр. Сл. гласник РС и др. Бр. 24/12 и 87/11).
21.Укопани резервоар за ТНГ је испоручен у складу са Техничким прописима за израду
парних котлова и судова под притиском и заптивен са спољне стране основним
премазом и изолацијом за спречавање корозионог дејства воде и састојака из земље.
22.Резервоар за ТНГ је испоручен са челичним шахтовима за заштиту арматуре.
23.Поклопци шахтова су од материјала који не варничи, могу се закључавати и спречавају
скупљање атмосферских падавина.
24.Резервоар за ТНГ је уземљен на пројектом предвиђени начин, у складу са Правилником
о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета („Сл. лист СФРЈ“ бр.
62/73).
25.Шахт подземног резервоара за ТНГ је удаљен најмање 10м од најближег аутомата за
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истакање запаљивих течности (течног горива).
26.Да би се обезбедио сигуран рад пумпе за ТНГ при усисавању предвиђен је издвајач гаса
на потисној страни. Издвојени гас се пребацује у резервоар.
27.Бајпас на диференцијалном вентилом са опругом спречава да не дође до преоптерећења
и хаварије на пумпи тако што се аутоматски отвара када разлика притиска у усисном и
потисном цевоводу пређе 8 bara. Да би се спречило краткотрајно опадање нивоа при
поврату течне фазе, а тиме и појава парне фазе у пумпи инсталира се временски релеј са
временским кашњењем од 30 s.
28.Пумпна станица за ТНГ смештена је на бетонском темељу и ограђена оградом.
29.Спојница пумпе је заштићена од додира.
30.Прикључци на претакалишту за ТНГ са одговарајућим сигурносним вентилима
постављени су у металном орману који се закључава.
31.Аутомати за истакање ТНГ-а поседују све потребне елементе за контролу и безбедност
испоруке. Најважнији елемент је вентил сигурности који се подешава тако да се отвори
при појави притиска у аутомату од 25 bara.
32.Цевовод за течну фазу ТНГ-а води се надземно и ограђен је жичаном оградом. Цевовод
од пумпне станице до аутомата за издавање ТНГ-а води се подземно (бетонски канал
испуњен песком). Сви цевоводи су премазани вишеслојно одговарајућом заштитном
хидроизолационом бојом и завршно лак бојом за гасну фазу жутом, за течну фазу
зеленом.
33.У објекту за смештај запосленог особља и одвојеној просторији (магацин) могу се
држати уља, мазива, средства против замрзавања и средства ауто козметике пакована
појединачно у херметички затвореним посудама запремине до 5 литара у складу са
чланом 3.5. Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и
о ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“, бр. 27/71), и Правилника о
ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину
обележавања тог простора („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 и 16/12).
34.Димензионисање канализационог система са таложником-сепаратором извршено је на
основу сливне површине за прихват кише са повратним периодом од две године.
Неопходно је да таложник-сепаратор буде атестиран и при монтажи и пуштању у погон
морају се у свему поштовати упутства произвођача. Обезбедити техничке услове за
несметан приступ и узорковање отпадних вода, пре и након таложника-сепаратора
35.За ефикасно одводњавање и спречавање задржавања воде на коловозу предвиђени су
подужни и попречни падове сходно прописима и условима на локацији.
36.За заштиту објекта од атмосферског пражњења пројектована је инсталација класичног
громобрана у облику Фарадејевог кавеза коју чине: прихватни вод, одводни водови и
уземљивач, а у свему према важећим прописима.

7.2. Мере заштите у току експлоатације пројекта, укључујући планове и
техничка решења која се односе на управљање генерисаним отпадом
Техничком документацијом је обухваћен већи део потребних мера заштите. Међутим, у
циљу свођења потенцијално негативних утицаја станице за снабдевање моторних возила
горивом и ТНГ-ом на животну средину у границе прихватљивости, неопходно је предузети
мере заштите које су дефинисане у плановима и техничким решењима која се односе на
управљање отпадом.
37.Обавеза је Носиоца пројекта да уради Правилник о раду објекта, који треба да садржи
План заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број
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111/09 и 20/15), Министарство даје сагласност на пројектну документацију, у делу који
се односи на заштиту од пожара, за изградњу, адаптацију и реконструкцију станица за
снабдевање горивом моторних возила) са којим морају бити упознати сви запослени
радници који су дужни и да их се придржавају.
38.Обавеза Носиоца пројекта је да уради Елаборат против пожарне заштите.
39.Израдити следећа документа, уколико нису урађена:
− Табелу информисања у случају акцидента (удеса),
− Процедура у случају акцидента (удеса),
− Упутство у случају пожара,
− Упутство у случају изливања веће количине горива.
Управљање отпадом
Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09)
и друге прописе и стандарде који третирају ову област.
Носилац пројекта је дужан да:
40.Обезбеди сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних
материја у прописно обележеном затвореном простору.
41.Са искоришћеним батеријама и акумулаторима поступа у складу са Правилником о
начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник
РС“, бр. 86/10).
42.Истрошени материјал масне крпе, папирну, памучну, пластичну и другу амбалажу, као
и други отпадни материјал коришћен при раду одлаже у металне посуде са поклопцем
на месту предвиђеном за привремено складиштење ове врсте отпада.
43.Како акцидентно просути нафтни деривати не би угрозили животну средину, неопходно
је извршити санацију полутанта. У циљу санације овако насталих удесних ситуација
мора се дефинисати: избор адекватног сорбента, куповина, транспорт и складиштење
сорбента, примена сорбента, поступак сакупљања сорбента након његове употребе,
регенерацију сорбента (уколико је исти регенерабилан) и коначно (безбедно) одлагање
сорбента у складу са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10).
44.Са опасним отпадом се мора поступати у складу са Правилником о начину
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/210).
45.Отпад се мора предавати овлашћеном оператеру који поседује дозволу за сакупљање
одговарајуће врсте опасног/неопасног отпада. Носилац пројекта мора да закључи уговор
са овлашћеним оператерима за управљање отпадом о преузимању отпада.
46.Потребно је водити документ о кретању отпада за све врсте отпада на локацији, у
складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 95/10), Правилником о
изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о
отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“ број 88/15) односно
Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл.
гласник РС“, број 17/17).
47.Склопи уговор са надлежним ЈКП о преузимању и збрињавању комуналног отпада.
48.Водити дневну евиденцију о отпаду.
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49.Извршити карактеризацију отпадног муља из сепаратора и у складу са добијеним
извештајем и уз Документ о кретању отпада предаје исти на даљу обраду предузећу које
поседује дозволу за сакупљање и транспорт такве врсте отпада. Извештај о испитивању
отпада се чува најмање пет година.
50.Пре истека баждарене таблице резервоар се мора очистити. Након сакупљања отпад од
чишћења подземног резервоара, Носилац пројекта предаје опасан отпад правном лицу
које поседује решење о издатој интегрисаној дозволи за третман у мобилном
постројењу или извозу опасног отпада индексних бројева 05 01 03; 13 07 03 и 13 08 99.
Извршилац се обавезује да ће са отпадом преузетим са објекта корисника услуга
поступати у свему сагласно одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о
управљању отпадом, Правилником о обрасцу Докумената о кретању опасног отпада и
упутством за његово попуњавање.

7.3. Мере заштите у току редовног рада пројекта
51.За време пуњења подземних резервоара горивом из аутоцистерне на станици се не сме
издавати гориво, мотор аутоцистерне не сме да ради, аутоцистерна мора да буде
закочена ручном кочницом и спојена са системом за уземљење резервоара, као и
доводне цеви, ради избегавања појаве статичког електрицитета.
52.На основу Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71) за време
претакања горива из аутоцистерне у подземни резервоар станице, гориво се сме
издавати: ако је простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за
пуњење резервоара под сталном контролом и обезбеђени од пожара, ако на ССГ за
време претакања горива функционише систем за прикупљање пара угљоводоника и ако
положај аутоцистерне не омета саобраћај возила на станици за снабдевање горивом.
53.Да би се елиминисала опасност од разливања горива истакања потребно је вршити
истакање под строгом контролом руковаоца.
54.Веза аутоцистерне и црева за претакање као и веза црева са отвором за претакање на
подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна.
55.У близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности на станици
највећа, морају се поставити сандуци са песком, најмање укупне запремине 0,03 m3 и
лопатом за посипање.
56.Прикључење цистерни се врши уземљењем. На крају кабла који служи за уземљење
мора се поставити изолована ручица са уграђеним прекидачем, чији се непокретни део
спаја са покретним делом тек пошто се прикључи кабл на цистерну. Прекидач и утикач
за кабл морају да буду у „Еx“ изведби типа Ст II А Т3.
57.Прикључно место на коме се аутоцистерна повезује на уземљивач биће постављено ван
зоне опасности 2, тј. на удаљеностима већим од 2,5 m од аутомата и 3 m од утакачког
шахта, шахта резервоара и одушних цеви.
58.Простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за пуњење резервоара
мора бити под контролом и обезбеђен од пожара.
59.Запрљане и зауљене воде третирати на таложнику-сепаратору димензионисаном на
основу сливне површине и меродавних падавина.
60.Преко овлашћеног предузећа организовати пражњење и одвожење садржаја из
таложника-сепаратора уз одговарајућу динамику, а све у складу са Законом о
управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и важећим
Правилницима, уз документ о кретању опасног отпада.
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61.Уколико дође до препуњавања нафтних деривата (течних горива или ТНГ), обуставља
се рад и хитно покреће поступак санације у сарадњи са надлежним институцијама.
62.Према Правилнику о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене
емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса
складиштења и транспорта бензина („Сл. гласник РС“, бр. 1/12, 25/12 и 48/12) оператери
су дужни да Агенцији за заштиту животне средине благовремено достављају податке о
врсти и броју резервоара за складиштење бензина на терминалима и о бензинским
станицама на обрасцима из Прилога 5, као и друге податке који су потребни за вођење
информационог система квалитета ваздуха.

7.4. Мере заштите након престанка рада пројекта
63.У случају доношења одлуке, по било ком основу, да је потребно прекинути са радом
објекта и извршити уклањање истог неопходно је израдити Студију о процени утицаја
престанка рада и уклањања објекта бензинске станице на животну средину према
законском предвиђеном поступку и добити сагласност на исту од стране надлежне
институције.
64.У Студији о процени утицаја престанка рада и уклањања објекта бензинске станице на
животну средину се морају предвидети све неопходне мере у циљу спречавања,
смањења и где је то могуће уклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину са
акцентом на мере уклањања свих отпадних и опасних материја.
65. При извођењу радова на уређењу локације у случају престанка рада Пројекта, обавезно је
организовано прикупљање комуналног отпада, грађевинског отпада, отпада са
карактеристикама секундарних сировина, отпада са својствима опасних материја, уз
обавезно поступање и евакуацију у складу са Правилника о начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10) и Правилника 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).
66.Пројекат уклањања објекта мора у себи садржати све неопходне мере које се односе и
на поступак уклањања отпада на основу којег се и израђује Студија о процени утицаја
уклањања објекта са свим прописаним адекватним мерама. Свака врста насталог отпада
након рушења објекта уклониће уговором ангажовано правно лице које поседује
Дозволу за сакупљање и транспорт и/или Дозволу за складиштење и третман издато од
стране надлежног министарства, што ће бити пропраћено и Документом о кретању
отпада уз претходну карактеризацију и класификацију отпада од стране акредитованог
овлашћеног правног лица.
67.Посебан акценат је на уклањању резервоара за гориво са поступком претходног
извлачења горива, чишћења резервоара и дегазације до вађења и предаје овлашћеној
организацији у складу са претходно наведеним. Аутомати за гориво се демонтирају,
расклапају и појединачни елементи даље третирају у складу са индексним бројевима из
каталога као метални отпада, електронски отпад, опасан отпад,…. Исти поступак се
спроводи и са земљиштем из канала за продуковане воде, земљиштем након ископавања
резервоара, бетонском подлогом, и сл.
68.Уколико се, приликом уклањања објекта и вађења подземних резервоара, детектује у
подземној води или земљишту присуство нафтних деривата, потребно је извршити
санацију терена у складу са законском регулативом РС. у сарадњи са надлежним
инспекцијским органима.
69.Након уклањања објекта, потребно је парцелу довести у првобитно стање, тј. извршити
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рекултивацију истог. Надлежни орган након извршења свих мера из Студије о
уклањању објекта контролном све пропратне документације констатује да су исте
спроведене у складу са важећим законским прописима.

7.5. Мере заштите у случају удеса
Основне мере за спречавање настанка удеса су поштовање техничких прописа у области
пројектовања, извођења радова као и дисциплина радника при извођењу технолошких процеса
а манифестује се кроз:
70.Објекат је реализован у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број
111/09 и 20/15).
71.Обавеза Носиоца пројекта је да на техничку документацију у погледу против пожарне
заштите прибави сагласност надлежног органа за послове заштите од пожара и да се
стриктно придржава прописаних мера.
72.Елементи целог објекта су на одговарајући начин, у складу са техничким нормативима,
заштићени од статичког електрицитета одговарајућим уземљењем.
73.Објекат је према одговарајућим стандардима заштићен од удара грома.
74.Резервоари за складиштење течног горива и ТНГ-а су укопани и причвршћени на
пројектом предвиђен начин, ради спречавања испливавања у случају појаве подземних
вода - последице елементарне непогоде.
75.Објекат се реализује у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима.
76.За све уређаје, опрему и средства за заштиту од пожара, који се уграђују и постављају
на објекту обезбедити атесте.
77.За заштиту од пожара на бензинској станици обезбедити одговарајућу опрему (ручни и
превозни апарати за гашење пожара). Опрема за заштиту од пожара мора се
свакодневно визуелно контролисати, а најмање једном у 6 (шест) месеци испитати тј.
атестирати.
78.Противпожарна опрема се мора поставити према диспозицији из пројекта, коју даје
пројектант одговоран за противпожарну заштиту. Противпожарна опрема мора бити
постављена на објекту на дан техничког пријема а најкасније пре почетка пуњења
резервоара горивом и свакодневно се визуелно контролише.
79.Обавезна је основна обука радника, док се провера знања врши сваке треће године од
овлашћене установе или стручне службе предузећа.
80.Лица која врше продају пропан-бутана морају положити стручни испит за руковање
опасним материјама класе „2“.
81.Сви електрични уређаји и опрема који се налазе у зонама опасности морају бити
усклађени са стандардима за против експлозивну заштиту.
82.Електро инсталација која се користи у објекту у коме се држе запаљиве течности групе
I, II и III је изведена у адекватној Еx изведби.
83.Периодични прегледи оруђа за рад и прегледи громобранских инсталација врше се у
складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 01/05, 91/15 и
113/17 – др. закон) и Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и
20/15).
84.У зони опасности 1 нису предвиђене електричне инсталације. У оквиру зоне опасности
2 електро опрема мора бити у експлозивно заштићеној изради и то минимум степена
заштите Ex II A T3.Електрични уређаји у зони опасности 3 нису предвиђени. Пумпни
аутомати имају електромоторне погоне пумпи, разводне кутије и светиљке у
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експлозивној заштити према важећим стандардима и морају бити атестирани од стране
комисије за испитивање „Еx“ уређаја.
85.Обавезна је израда техничко-технолошко упутства за гашење пожара са шемама и
одређеном техничком симболиком.
86.У зонама опасности од пожара станице за снабдевање моторних возила горивом, на
видним местима поставити табле упозорења, са следећим натписима (слика 7.1.):

Слика 7. 1. – Знакови упозорења
87.Канделаби који служе за спољну расвету станица за снабдевање горивом моторних и
теретних возила такође се као и места за повезивање аутоцистерни на уземљење морају
поставити изван зоне опасности 3.
88.За интервенцију за гашење пожара интервенисаће локална ватрогасна јединица.
89.Одржавање громобранске инсталације се мора обављати према важећем стандарду који
предвиђа контроле громобранске инсталације нивоа заштите I на сваких две године.
90.У случају удеса због хаварије на инсталацијама и опреми потребно је предузети мере
искључења хаварисане опреме, инсталација и њихова поправка од стране стручних
лица.
91.У оквиру локације предвидети нивелацију и регулацију саобраћајних и других
површина као и хоризонталну и вертикалну сигнализација.
92.За интервенцију за гашење пожара интервенисаће локална ватрогасна јединица.
93.Медицински третман повређених у случају пожара (прва помоћ, упућивање у
здравствену установу и медицински третман).
94.Обавезно је рашчишћавање пожаром уништених објеката, постројења, опреме и
инсталација и санирање места удеса.
95.Праћење постудесне ситуације и отклањање могуће опасности од поновног пожара или
удеса.
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8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Бр. страна: 1−9
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8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Успостављање система мониторинга утицаја станице за снабдевање моторних возила
течним горивима и ТНГ-ом на животну средину један је од приоритетних задатака како би се
све претходно прописане мере заштите животне средине успешно имплементирале у пракси.
Потребно је обезбедити систематско праћење стања елемената животне средине и активности у
простору, јер се увођењем константне контроле ствара могућност за управљање заштитом
животне средине.
Системом за мониторинг животне средине биће праћени сви значајни извори загађења и
емитоване загађујуће материје настале као резултат активности предметног пројекта. На овај
начин, могу се открити неповољни утицаји на животну средину чиме се стварају услови за
успешно отклањање негативних утицаја.
Поуздани систем за мониторинг животне средине на станици за снабдевање моторних
возила течним горивима и ТНГ-ом састоји се из следећих корака:
− Прикупљање података, анализа и процена,
− Одређивање критичних области,
− Избор параметара животне средине за које се врше мерења (у простору и времену),
− Идентификација извора и параметара загађења (тип и димензије).
Предложени мониторинг систем животне средине треба да допринесе успостављању
праћења утицаја на животну средину предметног пројекта. Процењује се да је успостављање
оваквог система реално. Програм мониторинг животне средине, који се предлаже овом
Студијом, ће бити у могућности да изврши анализу загађења у складу са њиховим доприносом
укупном загађењу животне средине уз сагледавање ефикасности примењених мера заштите
животне средине.
Поступак мониторинга ће узети у обзир постојећи законски и институционални оквир у
Србији Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 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); Уредба о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 01/16); Правилник о начину и условима за
мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним
мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/16); Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, бр 36/09 и 88/10); 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), а у случајевима где не постоји законска регулатива у
Србији, биће поштовани међународни захтеви (ЕУ, Светска Банка, ЕPА, WHО).

8.1. Приказ стања животне средине на посматраном подручју
На локацији предметног пројекта и у његовом непосредном окружењу нису вршена
мерења параметара животне средине пре изградње бензинске станице, па се не постоји „репер“
за утврђивање потенцијалног утицаја пројекта, станице за снабдевање моторних возила течним
горивима и ТНГ-ом на животну средину, са аспекта смањења квалитета животне средине у
односу на природни фон.
Основу за квантификацију постојећег стања у домену аерозагађења у окружењу
локације планиране станице за снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом представљају
односи који су пре свега последица тога што се локација налази у зони градске саобраћајнице –
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улице Бирчанинове (деонице државног пута IIA реда) и грејања индивидуалних стамбених
објекат распоређених дуж улице у зимском периоду. Према досадашњем искуству у овој зони
не треба очекивати загађивање ваздуха које би могло довести до недозвољених прекорачења
ГВЕ. Може се закључити да се предметна локација не налази у зони повећане концентрација
полутаната аерозагађења.
Према Извештају Републичке агенције за заштиту животне средине (види слику 5.2.)
територија града Ваљево сврстана у трећу категорију квалитета ваздуха. Међутим, на основу
вишегодишњег систематског мерења квалитета амбијенталног ваздуха на територији града
Ваљева које врши Завод за јавно здравље Ваљево могуће је донети закључак да ни у градском
језгру граничне вредности нису прекорачене.
Поред квалитета амбијенталног ваздуха врши се и мерење комуналне буке. У
анализираном подручју осим саобраћаја који се одвија улицом Бирчанинова и активности у
оквиру комплекса Ваљевске пиваре, нема других извора који утичу на повишени ниво буке. На
основу претходног може се закључити да је просторна целина у зони улице и фабрике пива
значајно оптерећена постојећим стањем саобраћајне и индустријске буке.
У ширем окружењу локације врши се само систематско праћење квалитета
површинских вода Јабланице и Колубаре. Квалитет воде река Јабланице узводно од профила
акумулације је у врло добром стању и налази се у класи I/II, будући да у сливу нема озбиљнијих
извора загађења (индустрије, насеља, сточних фарми, хемизације пољопривредне производње)
који погоршавају квалитет воде. Анализом података о бактериолошком квалитету вода
закључено је да су повремена загађења фекалног порекла и то ниског интензитета. После
интензивних падавина загађење се повећава, али по престанку падавина, ниво загађености се
враћа на дозвољени ниво. У табели 8. 1. дат је приказ постојећег квалитета животне средине у
зони локације станице за снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом.
Табела 8. 1. – Приказ постојећег квалитета животне средине у зони утицаја пројекта
АНАЛИЗИРАНИ
ПАРАМЕТАР
Становништво
Квалитет вода

Квалитет ваздуха

Квалитет земљишта

Бука

ПОСТОЈЕЋИ КВАЛИТЕТ
Што се тиче насељености на ужем подручју локације предметног пројекта
најближи стамбени објекти налазе се западно од бензинске станице на
удаљености од 25 m. Пројекат неће утицати на смањење квалитета животне
средине нити на исељавање становништа.
Водопривредном основом Републике Србије прописане су високе класе
квалитета. Река Јабланице у изворишном делу слива је у I/II класи квалитета.
Река Колубара, према Одлуци о утврђивању Пописа вода 1 реда, сврстана је
под 2. Остали водотоци, 1) природни водотоци („Сл. гласник РС“ бр. 83/10).
Према Уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник. СРС“, бр. 5/68),
Колубара је разврстана у II категорију. У ширем подручју предметног пројекта,
Агенција за заштиту животне средине прати квалитет воде реке Колубаре, на
профилима Бели Брод и Мислођин.
Посматрани простор је оптерећен емисијама полутната аерозагађења од
постојећег саобраћаја и грејања индивидуалних стамбених објеката у зимском
периоду. Не процењује се загађивање ваздуха преко ГВЕ.
О загађености земљишта на самом локалитету нема егзактних података јер нису
вршена испитивања квалитета земљишта. Педолошки слој терена на
предметној локацији, је одавно измењен изградњом постојећих објеката,
интерних саобраћајница и манипулативних површина.
Посматрани простор је оптерећен повишеним нивоима буке од постојећег
саобраћаја и активности на комплексу фабрике пива.
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АНАЛИЗИРАНИ
ПАРАМЕТАР
Флора и фауна

Здравље становништва
Метеоролошки
параметри и клима
Природне и културне
вредности

ПОСТОЈЕЋИ КВАЛИТЕТ
У ужем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна биљна
врста нити станишта заштићене флоре.
Обзиром на наведене чињенице на предметној локацији није регистровано
присуство ретких угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно
вредних животињских заједница.
Нису евидентирани негативни утицаји квалитета ваздуха на здравље.
Клима ваљевског краја може се окарактерисати као умерено-континентална.
Метеролошки параметри нису угрожени.
Нису угрожене.

8.2. Параметри на основу којих се могу утврдити утицаји пројекта ,као и места,
начин и учесталост мерења утврђених параметара у складу са важећим
прописима
У току току експлоатације бензинске станице примењују се сви важећи законски
прописи, нормативи и стандарди, а све у циљу спречавања нарушавања квалитета животне
средине, тј. смањења негативних утицаја на животну средину. Утицаји бензинске станице на
животну прате адекватним мониторингом. Програм праћења утицаја бензинске станице на
животну средину генерално треба да обухвати:
− мониторинг подземних вода и земљишта,
− мониторинг квалитета пречишћених отпадних вода из сепаратора бензина и уља,
− мониторинг квалитета радне средине, и
− санацију и мониторинг животне средине у случају удеса.
1. Мониторинг подземних вода и земљишта
Ради праћења утицаја подземних резервоара на подземне воде, на локацији БС
„Причевић“ у Ваљеву, поставиће се пијезометра за повремено праћење квалитета подземних
вода. Пијезометар ће бити постављени, низводно од резервоара, у правцу кретања подземних
вода, што значи између локације бензинске станице и реке Јабланице.
Испитивање квалитета подземних вода ће обухватити следеће параметре: опште
параметре (температура воде, боја, мирис, pH, мутноћа, растворени кисеоник, суспендоване
материје, специфична проводљивост), специфичне параметре (суви остатак, хемијска
потрошња кисеоника, биохемијска потрошња кисеоника, Потрошња перманганата, олово,
цинк), а нарочито садржај минералних уља.
Испитивани параметри морају да задовоље критеријуме прописане Уредбом о програму
системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, Прилог 2: Ремедијационе
вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на
значајну контаминацију подземних вода (,,Сл. гласник РС“ бр. 88/10). За мониторинг квалитета
подземних вода пратити садржај минералних уља и угљоводоника у подземној води (према
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање (,,Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), члан 8 и Прилог 2,
Глава II - Листе загађујућих материја, забрањено је директно и индиректно испуштање
минералних уља и угљоводоника у подземну воду).
Мерење квалитета подземних вода вршити два пута годишње.
“EXPERT – INŽENJERING” d.o.o. Šabac,
expertinzenjering@gmail.com; www.experteng.co.rs

envir

on

ment
engineering

8-5

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево

Мониторинг квалитета земљишта вршити само у случају удесних ситуација и пратити
садржај минералних уља у подземним водама и земљишту и поредити са граничним
вредностима и вредностима које могу указати на значајну контаминацију подземних вода и
земљишта за минерална уља (Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10)). Према поменутој Уредби вредност за
минерална уља која може указати на значајну контаминацију подземних вода је 600 pg/l,
гранична вредност у земљишту је 50 mg/kg апсолутно суве материје, а вредност која може
указати на значајну контаминацију земљишта је 5000 mg/kg суве материје.
Осим праћења квалитета подземне воде путем пијезометра, свакодневно је присутна
директна контрола подземног резервоара са дуплим плаштем путем аларма и сигнализације у
случају евентуалног процурења подземног резервоара.
2. Мерења квалитета отпадних вода након обраде у сепаратору
С обзиром да се потенцијално зауљене атмосферске воде са локације бензинске станице
пречишћавају на постојећем коалесцентном сепаратору и након обраде одводе у систем јавне
канализације, Носилац пројекта је у обавези да врши мониторинг квалитета отпадних вода које
се обрађују на сепаратору.
Узорковање и анализу ових вода вршити четири пута годишње, у складу са чланом 99
Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и са Правилником о начину и
условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о
извршеним мерењима („Сл. гласник СРС“, бр. 33/16). Узорковање отпадних вода вршиће се у
складу са СРПС ИСО 5667-10 Квалитет воде-Узимање узорака-Део 10: Смернице за узимање
узорака отпадних вода, а заштита и транспорт узорака у складу са СРПС ЕН ИСО 5667-3
Квалитет воде-Узимање узорака-Део 3: Смернице за заштиту и руковање узорцима воде.
Параметре које је потребно пратити у отпадним водама и њихове граничне вредности
пре њиховог испуштања у јавну канализацију дати су у следећој табели 8. 2.
Табела 8. 2. – Обавезни параметри које је потребно пратити у отпадним водама и граничне
вредности за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
Бр.
Параметри
Јед. мере
Граничне вредности
1. pH
6,5-9,5
°С
2. Температура ваздуха
°С
40
3. Температура воде
4. Барометарски притисак
5. Боја
6. Мирис
Видљиве
материје
7.
mg/l
150
8. Таложиве материје (након 10 минута)
mg/l
500
9. BPK5
HPK
mgO
/l
1000
10.
2
11. Екстракт органским растварачима (уља, масноће)
mg/l
50
12. Минерална уља
mg/l
30
13. BTEX (бензен, толуен, тиобензен, ксилен)
10 ³ m³/m³
0,1
14. Феноли (фенолни индекс)
mg/l
50
15. Катран
mg/l
5
16. Суспендоване материје
mg/l
17. Електропроводљивост
µS/sm
-
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Граничне вредности параметара су дефинисане на основу Уредбе о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (,,Сл.
гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 01/16). На основу Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10,
93/12 и 101/16) количине отпадних вода је потребно континуирано мерити преко постављеног
уређаја за мерење количина отпадних вода.
НАПОМЕНА: У складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање (,,Сл. Гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и
1/16) „Правна лица, предузетници и физичка лица која имају постројења за пречишћавање
отпадних вода и/или која своје отпадне воде испуштају у реципијент или јавну канализацију
дужна су да своје емисије ускладе са граничним вредностима емисије загађујућих материја у
воде прописаних овом уредбом, најкасније до 31. децембра 2030. године.
3. Мерења квалитета радне средине
Мерења квалитета радне средине, врше се у складу са:
- Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05).
- Правилником о поступку прегледа испитивања опреме за рад и испитивања услова
радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006 и 108/2006 - испр.).
Периодични прегледи испитивања услова радне средине врше се у зимском и летњем
периоду: физичке и хемијске штетности, микроклима, бука, вибрације, ..... Наведено се прати,
у складу са важећим законским прописима и налозима надлежне инспекцијске службе.
4. Санација и мониторинг животне средине у случају акцидента:
У зависности од врсте и обима загађења, као и загађеног медија (подземне и
површинске воде или земљиште) у циљу снижења концентрације загађујућих материја до
нивоа који је законом предвиђен или који не представља опасност по животну средину и
здравље људи примењују се различите методе санације акцидента тј. ремедијације као што су
ремедијација црпљењем и третманом воде, биоремедијација апликацијом адекватних сојева
бактерија, итд. Санација акцидента се врши у сарадњи са надлежним инспекцијским
службама. Сва потребна мерења на комплексу бензинске станице, према дефинисаним
стандардизованим методама, вршиће регистроване и за то овлашћене надлежне институције,
а све у складу са важећим законским прописима и нормативним актима, а резултати
испитивања достављати на увид надлежним инспекцијским органима.
Без обзира на претходно наведено, поступање са опасним материјама се мора строго
вршити у складу са упуствима за вођење технолошког поступка, а складиштење и
манипулација уз употребу одговарајућих заштитних средстава, на начин да се не доведе у
опасност живот и здравље људи, на загади животна средина и обезбеде и предузимају мере
заштите од удеса и друге мере утврђене законом. За ове активности је од највећег значаја
квалитетна обученост радне снаге за руковање и манипулацију опасним материјама.
У случају доношења нових законских прописа или допуна, а да се односе на ову врсту
делатности, тј. ову врсту објеката, мониторинг животне средине ће се спроводити у складу са
важећим законским прописима.
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8.3. Мониторинг план
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16), у
одељку IV Праћење стања животне средине, прописује обавезе у вези са мониторингом
животне средине:
Мониторинг загађивача. Чланом 72 Закона о заштити животне средине, регулисана је
обавеза мониторинга за загађиваче: „Оператер постројења, односно комплекса које представља
извор емисија и загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко
надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове
прописане законом, обавља мониторинг, односно да:
1) Прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на
животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или
смањења нивоа загађења;
2) Обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од
посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне
самоуправе.
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију
о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.
Влада утврђује врсте активности и других појава које су предмет мониторинга,
методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на
основу посебних закона.
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и
за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину“.
Достављање података. Чланом 73, Закона о заштити животне средине регулисано је да:
„Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга из чл.
70. и 72. овог закона достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
Информациони систем. Чланом 74 Закона о заштити животне средине прописано је:
„Ради ефикасног идентификовања, класификовања, обраде, праћења и евиденције природних
вредности и управљања животном средином у Републици Србији успоставља се и води
информациони систем заштите животне средине (у даљем тексту: информациони систем).
Информациони систем обезбеђује формирање, класификовање, одржавање,
презентацију и дистрибуцију нумеричких, описних и просторних база података о: квалитету
медијума животне средине, праћењу стања и заштити животне средине, законодавним,
административним и организационим и стратешким мерама, научно-техничким информацијама
о планским мерама превенције и размену информација са другим информационим системима и
др. Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине.
Информациони систем обезбеђује приступ другим информационим системима и
хармонизацију свих релевантних информација и података на националном и међународном
нивоу.
Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система,
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и
садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност“.
На основу претходних тачака овог поглавља Студије у табели 8. 3. прегледно и збирно
је дат Мониторинг план за предметни пројекат.
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Табела 8. 3. – Мониторинг план
Предмет мониторинга Параметар који се осматра
Општи параметри :
температура воде, боја,
мирис, pH, мутноћа,
растворени кисеоник,
суспендоване материје,
специфична проводљивост,
Специфични параметри:
суви остатак, хемијска
Квалитет подземних
потрошња кисеоника,
вода и земљишта
биохемијска потрошња
кисеоника, Потрошња
перманганата, олово, цинк, а
нарочито садржај минералних
уља.
Земљиште ГВ за минерална
уља у земљишту је 50 mg/kg
апсолутно суве материје
Обавезни параметри које је
потребно пратити у отпадним
Отпадне водe на
водама и граничне вредности
излазу из сепаратора
за испуштање отпадних вода
бензина и уља
у јавну канализацију дати су у
табели 8.2.

Место вршења
мониторинга

Време вршења
мониторинга

За праћење квалитета
подземних вода треба
поставити
пијезометар између
резервоара и реке
Јабланице, у правцу
кретања подземних
вода (предвидети
минимум један
пијезометара
Ø100mm, дубине
минимум 4m)

Два пута годишње
за подземне воде а
за земљиште само у
случају удесних
ситуација

Мерење квалитет
отпадних вода вршити
на излазу из
Четри пута годишње
сепаратора бензина и
уља

Разлог због чега се врши
мониторинг

Одређивање утицаја
ефлуента на реципијент и
доказивање да максималне
концентрације материја не
прелазе дозвољене
вредности

Доказивање да максималне
концентрације материја не
прелазе дозвољене
вредности

Квалитет радне
средине

Пословни објекат и
Физичке и хемијске
штетности, микроклима, бука, простор испод
вибрације
надстрешнице

Достављање резултата
Два пута годишње у
испитивања на увид
зимском и летњем
надлежним инспекцијским
периоду
органима

Санација и
мониторинг
животне средине у
случају акцидента

Сва потребна мерења на
комплексу бензинске станице, Зона загађеног тла и
према дефинисаним
подземних вода
стандардизованим методама,

Само у случају
удесних ситуација
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Одговорност

Одговорност: Носилац пројекта
(оператер)
Извођач: фирма специјализована за
мониторинг вода и земљишта
Надзор: Надлежни орган или
Носилац пројекта (оператер) или
овлашћена особа

Одговорност: Носилац пројекта
Извођач: фирма специјализована за
мониторинг вода
Надзор: Надлежни орган или
Носилац пројекта (оператер) или
овлашћена особа.
Одговорност: Носилац пројекта
Извођач: фирма специјализована за
мониторинг радне средине
Надзор: Надлежни орган
Одговорност: Носилац пројекта
Извођач: фирме специјализоване за
санацију и мониторинг
Надзор: Носилац пројекта и
надлежне инспекцијске службе.
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9. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ У
САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ
Бр. страна: 1−19
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9. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ У
САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ
9.1

Увод

Процедура процене утицаја на животну средину је дефинисана Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), што подразумева процес
који се састоји из више фаза. Предметни пројекат се налази на Листи (II) тј. листи пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, при чему је надлежни орган
Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и заштиту животне средине, Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове Града Ваљева, на основу чл. 14. став 3. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. ЗУП-а („Сл.
гласник РС“, бр. 18/16), спровео другу фазу поступка процене утицаја на животну средину и
донео Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја затеченог стања на животну
средину.
Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину ради се у складу са
одредбама Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др.
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС) и 14/16), Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Правилника о садржини Студије о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05) и Решења бр. 501-361/17-07 од 11.01.2018.
године које је издало Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине, Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Града Ваљева.
Циљ Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта:
Бензинска станица на кат. парц. бр.11355/1 КО Ваљево је да се, у складу са одредбама Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) процене могући
значајни утицаји Пројекта на чиниоце животне средине, дефинишу и утврде мере заштите
животне средине у току редовног рада и у случају акцидента и програм праћења утицаја на
животну средину.

9.2.

Опис локације на којој је изведен пројекат

Носилац пројекта, „БС Причевић“ д.о.о. Ваљево је изградио објекат – бензинска станица
на кат. пар. бр. 11355/1 КО Ваљево која се налази на градској периферији, неправилног је
облика и уређена.
Изведени објекат бензинске станице лоциран је са десне стране улице Бирчанинове,
идући у правцу центра града, која се пружа између кат. пар. бр. 11355/1 КО Ваљево и десне
обале реке Јабланице. Предметна парцела, налази се јужно од десне обале реке Јабланице, на
растојању од 50 m од реке, нешто узводно од спајања ове реке са реком Обницом, које заједно
граде реку Колубару.
Локацију пројекта карактерише присуство привредних и стамбених објеката који се
налазе у непосредној близини. На источној страни на растојању од 15 m, парцела се граничи са
комплексом Ваљевске пиваре. Са јужне стране налази се неизграђено земљиште, односно
парцела број 1355/3 КО Ваљево у власништву „БС Причевић“.
Са западне стране у односу на кат. пар. бр. 1354/2 КО Ваљево, у власништву „БС
Причевић“, на кат. пар. бр. 1354/1 КО Ваљево се налази и најближи стамбени објекат
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власништво Симеуновић Јелице на растојању 25 m. Парк „Пећина“ се налази источно до
североисточно од локације изведених објеката бензинске станице. Најкраће растојање између
локације бензинске станице и парка је 170 m.

9.3.

Опис пројекта

Предметни објекат је трајног карактера, концепцијски, функционално и обликовно
решен. Сви елементи садржаја и физичко повезивање функционалних целина објекта су
изведени тако да у потпуности задовољавају технолошке захтеве у процесу експлоатације.
Самим пројектним решењем надстрешнице и пословног објекта постигнуто је да бензинска
станица буде уочљива. Саобраћајнице, сигнализација и приступ станици решени су на
адекватан и прописан начин. Обликовање је настало на основу пада терена, услова
одводњавања кровних равни неопходних конструктивних и естетских захвата. Објекат у
потпуности задовољава функционалне и просторне захтеве и потребе корисника станица за
снабдевање моторних возила погонским горивом.
Објекат бензинска станица за снабдевање горивом моторних возила, на кат. пар. бр.
11355/1 КО Ваљево, сачињавају следећи објекти и пратећи елементи:
1. пословни објекат 48 m2,
2. подземни резервоар са дуплим плаштом, V= 60 m3, који је подељен на три коморе, за
складиштење запаљивих течности и то:
• 30 m3 – евро дизел,
• 20 m3 – евро премијум BMB 95,
• 10 m3 – гасно уље D01.
3. подземни резервоар за складиштење ТНГ-а запремине 30 m3,
4. пумпа за транспорт течне фазе ТНГ-а од резервоара до аутомата за истакање,
5. претакачки мост за претакање нафтног гаса,
6. острво са аутоматима:
• мултиплекс аутомат, 3+3 пиштоља, капацитета 40 l/min,
• дуплекс аутомат 1+1 за ТНГ,
7. надстрешница,
8. сепаратор бензина и уља, атмосферска канализација,
9. заштитно острво са дуплекс аутоматом 1+1 за дизел гориво и гасно уље,
10. тотем.
Објекти на локацији су постављени тако да се поштују минимални услови удаљености
од границе суседних парцела.
Опис технолошког процеса
Технолошки поступак рада на станици за снабдевање моторних возила течним горивом
и ТНГ-ом, може се поделити у три фазе:
− истакање допремљеног горива из доставних аутоцистерни у подземне резервоаре,
− складиштење горива у резервоарима,
− утакање горива у резервоаре аутомобила потрошача.
Истакање горива врши се на претакалишту из аутоцистерне слободним падом или
пумпом уколико је цистерна поседује. При доласку аутоцистерна се паркира на манипулативну
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површину. При томе врши се повезивање прикључног црева аутоцистерне на прикључак за
пуњење на шахту за посредно утакање спојницама које су одобрене. Мерење источене
запремине горива изводи се мерачем протока.
Током истакања горива из аутоцистерне у подземне резервоаре станице, гориво се не
издаје потрошачима, а простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за
пуњење резервоара је под сталном контролом и обезбеђен од пожара. У току истакања горива,
аутоцистерна је спојена са системом за уземљење резервоара, мотор је угашен, а аутоцистерна
закочена ручном кочницом и обезбеђена од покретања подметачима постављеним под точкове.
Од тренутка почетка утовара и истовара за безбедност процеса су одговорни сви учесници у
процесу утовара и истовара опасних материја.
Претакање ТНГ обавља се преко пумпне станице и претакалишта који су лоцирани на
прописном растојању. На претакалишту се налазе две прикључне прирубнице које су
стандардне за аутоцистерну којом се довози ТНГ. Прикључци на возилу су за течну фазу ДН50,
а за гасну ДН25. Ове прирубнице као и прирубнице на претакалишту спајају се армираним
гуменим цревима за гас дужине мах. 10 m. Иста се чувају у металној кутији са кључем
лоцираној поред претакалишта. Пуњење резервоара пропан-бутана из аутоцистерне се врши
кроз његово спајање у течној и гасној фази. Веза се остварује преко антистатичних црева за
спајање са спојним наставцима за радни притисак већи од 16 бар. Испред и иза пумпе за ТНГ су
предвиђени сигурносни вентили. На посебном воду иза пумпе је постављен преструјни вентил
који се отвара и враћа течну фазу ТНГ-а у резервоар уколико се у систему иза пумпе повећа
притисак.
Аутоцистерна се обезбеђује постављањем заштитне ограде и следећих знакова
упозорења и опасности:
− „Забрањено пушење и употреба отвореног пламена“,
− „Незапосленима приступ забрањен“,
− „Стоп - цистерна прикључена“,
− „Забрањена употреба алата који варничи“ и
− „Опасност од пожара и експлозије“.
Пре почетка претакања гаса из аутоцистерне поред складишног резервоара постављају
се два апарата за гашење почетних пожара типа S-9, а аутоцистерна се повезује каблом за
одвођење статичког електрицитета који је повезан са уземљивачем.
Складиштење горива у резервоарима врши се подземном резервоару са дуплим
плаштом, V= 60 m3, који је подељен на три коморе, за складиштење течних горива и то:
• 30 m3 – евро дизел,
• 20 m3 – евро премијум BMB 95,
• 10 m3 – гасно уље D01.
и подземном резервоару за складиштење ТНГ-а запремине 30 m3,
Утакање течних горива у резервоаре моторних возила
Возило које дође да се снабде горивом, поставља се поред аутомата за точење. Апарати
за точење су стандардне израде (мултиплекс са 3 пиштоља и дуплекс) са предвиђеним
показивачем количине и сопственим моторним погоном, а предвиђена је електронска контрола
рада бензинске станице (сонде у резервоарима и веза резервоар - аутомат - рачунар). Радна
манипулација точења се обавља скидањем пиштоља са лежишта на стубу аутомата за истакање
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горива приликом чега се активира прекидач који укључује крилну пумпу, а притиском ручице
пиштоља отвара се вентил и врши истакање. Приликом затварања вентила на пиштољу гориво
прелази у усисни цевовод пумпе преко преструјног вентила и циркулише у затвореном кругу.
По враћању пиштоља у његово 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. Ова операција се врши са што мање могућим изливањем на подлогу.
Издавање течна фазе ТНГ (слика 3. 8.) се остварује помоћу пумпе за ТНГ, која долази на
запорни вентил (1) и филтер (2) који затим улази у сепаратор (6) у коме се издвајају мехурићи
гаса или паре. Гасна фаза ТНГ, одвојена од течне фазе, враћа се назад у складишни резервоар
кроз цеви за гасовиту фазу и засун (17), док течна фаза протиче преко неповратног вентила (5)
и долази на мерач (3). Излаз из мерача се надовезује на улаз регулационог вентила (12), који
регулише притисак течне фазе, блокирајући протицање у случају да брзина флуида прекорачи
вредност која би довела до лома инсталације.

Слика 9. 1. – Шематски приказ рада аутомата за ТНГ
Са горње стране регулациони вентил је повезан на повратну линију гасовите фазе. Из
регулационог вентила ТНГ улази у ревизионо стакло (10) и протиче кроз завојну везу (14) и
растављиви део (15), улази у флексибилно црево (13) и кроз млазницу-пиштољ (9) доспева у
резервоар возила. Испоручена запремина гасова се приказује на дисплеју (8). Систем за
испоруку горива обухвата контролне и сигурносне компоненте, од којих је најзначајнији вентил
сигурности (4), пошто омогућава ограничење притиска у хидрауличком току.

9.4.

Приказ главних алтернатива

Одлучујући фактори за избор локације на којој је изграђена станица за снабдевање
моторних возила горивом на к. п. 11355/1 К.О. Ваљево били су:
− Носилац пројекта „БС Причевић“ д.о.о. Ваљево је власник катастарских парцела на
којима се налази станица за снабдевање моторних возила горивом;
− Постојање развијене пратеће инфраструктуре;
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− Приступ локацији обезбеђен је директно из Бирчанинове улице преко коje има везу
са са регионалним и републичким центрима;
− На локацији су били изграђени објекти вулканизерске радње за коју је добијена
употребна дозвола, који су без реконструкције и адаптације пренамењени за
бензинску станицу;
− Примењена техничка решења обезбеђују минималну могућност загађења
површинских и подземних вода;
− Примењена техничка решења обезбеђују занемарљивааеро-загађења;
− Не угрожавање здравља околног становништва;
− Одсуство посебно заштићених природних и културних добара.
За разлику од могућности одабира алтернативне локације, нешто је другачија ситуација
када је у питању избор одговарајућег технолошког поступка.
Наиме, изградња објекта станице за снабдевање моторних возила горивом извршена је у
складу са Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71 - испр. и „Сл. гласник
РС“, бр. 108/2013). Алтернатива, када је реч о самом објекту за снабдевање моторних возила
горивом, не постоји.
Технолошка опрема која је инсталирана на станици за снабдевање моторних возила
представља сам врх у погледу примене посебних мера заштите чинилаца животне средине, што
се огледа у следећем:
− Подземни резервоари за складиштење горива су са дуплим плаштом са савременом
антикорозивном заштитом плашта резервоара;
− Резервоар је прописно уземљен против статичког електрицитета има и прикључак за
уземљење аутоцистерне приликом истакања горива;
− Постоје сензори (светлосни и звучни аларм) система за контролу од процуривања;
− Отвори над резервоарима и шахтови су изграђени као водонепропустљиви као и
продори цевовода кроз шахт;
− Постављена је херметички повезана инсталација са одговарајућом арматуром за
задржавање и враћање пара од моторних горива при истакању из аутоцистерни и при
пуњењу резервоара моторних возила;
− Уграђен је сепаратор зауљених вода са таложником.
Поступање са отпадом дефинисано је Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”
бр. 36/09, 88/10 и 14/16), и сходно томе се на прописан начин са истим управља.
Комунални отпад се одлаже у контејнере, а исти одвози од стране надлежног
комуналног предузећа. Складиштење отпада који настаје након чишћења сепаратора, у
посебним металним, затвореним бурадима смештеним ван свих зона опасности, не дуже од 12
месеци избегнуто је бољим решењем, тј. сепаратор за пречишћавање зауљених отпадних вода
ће чистити уговором ангажована овлашћена фирма која ће одвозити опасан отпад на локацију
намењену за ову врсту отпада, а све у складу са важећим законским прописима, уз пропратни
документ о кретању опасног отпада.
Дневник рада и одржавања сепаратора, као и доказ о чишћењу сепаратора, са
пропратном документацијом и праћење тока кретања отпада, биће доступни на увид надлежним
инспекцијама. Ангажована фирма која врши чишћење сепаратора, преузимање опасног отпада
и одвожење истог доставља надлежним органима Документ о кретању опасног отпада.
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На дну подземног резервоара таложе се нечистоће различитог порекла помешане са
бензином или дизел горивом, то се садржај из резервоара односно муљ, третира као опасан
отпад. Период чишћења резервоара зависи од квалитета горива, односно од количине примеса у
гориву, а обавља се обично једном у пет година.
Резервоаре чисти овлашћена организација, која је специјализована за такве врсте
послова. Организација која врши чишћење резервоара одвози исталожени муљ, на коначно
збрињавање, својим специјализованим возилом.
На основу усвојеног Правилника о садржини политике превенције од удеса, садржини и
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“, бр.
41/10), и количине ускладиштеног горива (капацитета резервоара) објекат бензинске станице се
не убраја у СЕВЕСО постројење.
Такође, урађен је План заштите од пожара ПЗП1-1/17, на који је дата сагласност МУП-а,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну
заштиту број 217-12563/17 од 28.06.2017. године. Наведени документ урађен је од стране
„ВАТРО-АС“ д.о.о. Ваљево.
Носилац пројекта је пре десет година изградио бензинску станицу у селу Причевићи.
Ово значи да су запослени радници на изведеној бензинској станици у Ваљево, стручно
обучени, да се на адекватан начин придржавају упутстава о раду, што је у функцији безбедног
рада и самим тим заштите животне средине.

9.5.

Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини

Анализа постојећег стања показује да у оквиру простора на коме се одвија редовни рад
објекта станице за снабдевање моторних возила горивом на к. п. 11355/1 К.О. Ваљево нема
значајних утицаја на животну средину. Штетни утицаји првенствено потичу од постојеће
градске саобраћајнице улице Бирчанинове (деонице државног пута број 170), чији негативни
утицаји су изражени у домену аерозагађења и буке.
При истакању горива из ауто цистерне у подземне резервоаре, као и при сипању горива
у резервоаре моторних возила, долази до појаве испарења угљоводоника нафтног порекла што
је последица појаве надпритиска пара нафтног порекла у подземном резервоару. Ове
концентрације су краткотрајне и јављају се само при истакању горива на свакој бензинској
станици. АТ вентили на крајевима одушних цеви резервоара су сигурносна заштита за
регулацију притиска у резервоару и спречавају константну емисију гасова. АТ вентили
обезбеђују довољан степен заптивености одушних цеви резервоара, док уређаји за поврат пара
на аутоматима за утакање у складишни подземни резервоар који су одвојени за бензин и дизел
гориво, спречавају емисију испарења при поступку издавања горива потрошачима.
Домаћом законском регулативом није прописано мерење емисије пара нафтних
деривата (горива) на одушним вентилима складишних резервоара.
Анализа основних еколошких потенцијала показује да посебно изражени потенцијали
не постоје, односно да је изградњом индустријског комплекса Ваљевске пиваре и државног
пута и урбанизацијом већ извршена деградација постојећих потенцијала.
Анализе постојећег стања у домену екосистема, флоре, фауне и пејсажних
карактеристика показују да се ради о деградираним односима који су производ индустријске
изградње и убрзаног запоседања коридора деоница државног пута првог реда број 170.
Уважавајући све закључке који су изведени у смислу квантификације постојећег стања
и постојања могућности за његову деградацију, може се закључити да је неопходна процена
свих очекиваних утицаја планиране станице за снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом
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како би се могао донети закључак о њиховом значају као и предложити одговарајуће мере
заштите.
У табели 9.1. дат је приказ постојећег квалитета животне средине у зони утицаја
пројекта.
Табела 9. 1. – Приказ постојећег квалитета животне средине у зони утицаја пројекта
АНАЛИЗИРАНИ
ПАРАМЕТАР
Становништво
Квалитет вода

Квалитет ваздуха

Квалитет земљишта

Бука
Флора и фауна

Здравље становништва
Метеоролошки
параметри и клима
Природне и културне
вредности

9.6.

ПОСТОЈЕЋИ КВАЛИТЕТ
Што се тиче насељености на ужем подручју локације предметног пројекта
најближи стамбени објекти налазе се западно од бензинске станице на
удаљености од 25 m. Пројекат неће утицати на смањење квалитета животне
средине нити на исељавање становништа.
Водопривредном основом Републике Србије прописане су високе класе
квалитета. Река Јабланице у изворишном делу слива је у I/II класи квалитета.
Река Колубара, према Одлуци о утврђивању Пописа вода 1 реда, сврстана је
под 2. Остали водотоци, 1) природни водотоци („Сл. гласник РС“ бр. 83/10).
Према Уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник. СРС“, бр. 5/68),
Колубара је разврстана у II категорију. У ширем подручју предметног пројекта,
Агенција за заштиту животне средине прати квалитет воде реке Колубаре, на
профилима Бели Брод и Мислођин.
Посматрани простор је оптерећен емисијама полутната аерозагађења од
постојећег саобраћаја и грејања индивидуланих стамбених објеката у зимском
периоду. Не процењује се загађивање ваздуха преко ГВЕ.
О загађености земљишта на самом локалитету нема егзактних података јер нису
вршена испитивања квалитета земљишта. Педолошки слој терена на
предметној локацији, је одавно измењен изградњом постојећих објеката,
интерних саобраћајница и манупулативних површина.
Посматрани простор је оптерећен повишеним нивоима буке од постојећег
саобраћаја и активности на комплексу фабрике пива.
У ужем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна биљна
врста нити станишта заштићене флоре.
Обзиром на наведене чињенице на предметној локацији није регистровано
присуство ретких угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно
вредних животињских заједница.
Нису евидентирани негативни утицаји квалитета ваздуха на здравље
Клима ваљевског краја може се окарактерисати као умерено-континентална.
Метеролошки параметри нису угрожени.
Нису угрожене

Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину и здравље
људи за време рада пројекта, као и у случају удеса, са оценом
карактеристика утицаја са становишта њиховог обима, природе и
величине

Течна горива представљају поједине течне фракције добијене прерадом сирове нафте.
Користе се за моторе са унутрашњим сагоревањем припадају класи лакших и средњих
фракција нафте и представљају смешу лако испарљивих алифатичних и ароматичних
угљоводоника. Квалитет горива дефинисан је Правилником о техничким и другим захтевима
за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 испр.). Течна горива класификована су према српском стандарду СРПС ИСО 8216-0, класа F,
тј:
− Евро дизел,
− Евро премијум BMB95,
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−
−

Гасно уље D01,
Течни нафтни гас (ТНГ).

Аутомобили за погон, који имају уграђен систем за ТНГ, користе ТНГ чији је квалитет
дефинисан према стандарду СРПС Б.Х2.134 који дефинише тежински процентуални садржај
појединих компонената. Смеша пропан – бутана мора да има довољно интензиван мирис како
би се омогућило откривање присуства у ваздуху већ у концентрацијама већим од једне петине
доње границе паљења.
Промене у току рада бензинске станице су привременог и локалног карактера. Главни
утицаји на животну средину приликом рада бензинске станице су следећи:
− загађење ваздуха,
− загађење земљишта и воде,
− бука,
− отпад.
Генерално, при истакању горива из цистерне у подземне резервоаре, као и при сипању
горива у резервоаре моторних возила, долази до појаве повишених концентрација ароматичних,
као и угљоводоника нафтног порекла што је последица истискивања заосталих пара нафтног
порекла из резервоара. Ове концентрације су краткотрајне и јављају се само при истакању
горива на свакој бензинској станици. На ова мерења се може применити члан 2 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 („Сл.гласник
РС“, бр. 1/12, 25/12 и 48/12).
Загађујуће материје могу се појавити као последица како рада бензинске станице
(издувни гасови мотора са унутрашњим сагоревањем), тако и близине прометне саобраћајнице
Бирчанинове улице (градке деонице државног пута) са великим прометом саобраћаја.
Бука на бензинској станици је присутна услед положаја уз Бирчанинову улицу и услед
рада мотора возила корисника. Интензитет буке није висок да би угрожавао рад запослених на
бензинској станици, као ни становништво у њеној околини. Бука на бензинској станици је бука
комуналног порекла. На основу количине ускладиштеног горива (капацитета резервоара)
објекат бензинске станице се не убраја у СЕВЕСО постројење. На основу Закона о безбедности
и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон) члана 4.
тачке 14, утврђују се послови где постоји увећана опасност од здравствених оштећења.
Послови радника запослених на бензинској станици сврставају се у послове са посебним
условима рада, на основу чега ће се предузети превентивне активности (обавезна контрола
здравственог стања стања радника, и по препоруци лекара даље активности, уколико су
потребне).

9.7.

Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће
отклањања сваког штетног утицаја пројекта на животну средину
9.7.1. Мере заштите предвиђене техничком документацијом

Имајући у виду одредбе Техничких прописа о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71 ),
Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног
нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/71 и 26/71-испр. „Сл. гласник- РС“ и др. бр. 24/12 и
87/11), одредбе Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15), као и остале
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важеће законске прописе, дефинисани су технички услови који су узети у обзир при
пројектовању, изградњи и експлоатацији бензинске станице.
1. Бензинска станица је лоцирана на месту које испуњава услове техничких прописа
Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71) и Правилника о
изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног
нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/71 и 26/7-испр. „Сл. гласник РС“ бр. 24/2012 и
87/11).
2. Прегледност излаза и улаза приступног пута је обезбеђена. Обезбеђен је приступ за
ватрогасна возила у складу са важећим законским прописима. Носивост коловозне
конструкције је усаглашена са меродавним саобраћајним оптерећењем. Коловозне и
манипулативне површине су водонепропусне и отпорне на нафтне деривате.
3. Хоризонтална и вертикална сигнализација је остварена кроз сагледавање саобраћаја на
макро нивоу и израђено је саобраћајно решење допремања горива на објекат
аутоцистернама.
4. Саобраћајнице, острва и тротоари оивичавају се бетонским ивичњацима висине 14 cm
изнад коте коловоза на делу истакања горива, односно 12 cm изнад коте коловоза на
преосталом делу.
5. Предвидети уградњу пијезометра, у циљу контроле могућег загађења подземних вода.
6. Поред аутомата и резервоара постављени су сандука са песком.
7. Пре постављања и затрпавања резервоари (изоловани и заштићени од корозије) су
испитани на лицу места. Укопавање резервоара ј е и з вршено у складу са Техничким
прописима о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и
претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“ бр. 20/71). Темељи резервоара су
изведени тако да је спречено њихово нагињање услед слегања терена у свему према
СРПС У.Ц9.010.
8. Окна изнад улазних отвора укопаних резервоара односно окно у ком су смештени
прикључци за пуњење резервоара се затворени поклопцима који се могу безбедно
закључати.
9. Сваки резервоар је прописно уземљен од статичког електрицитета. Укупан отпор
уземљења не сме бити већи од 20 Ω, а по једној сонди не већи од 10Ω. Рамови
поклопаца шахтова и прирубнички спојеви су премошћени FeZn траком.
10.Сви прикључци на резервоару предвиђени су у складу са Правилником о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих
течности ("Сл. лист СФРЈ број 20/71).
11.Бетон за постављање резервоара је одговарајућег квалитета, отпоран на пожар 120
мин. и постављен са подужним падом од 1 % ка контролном ревизионом шахту.
12.Растојање између два аутомата за истакање износи преко 2 m, мерено од осовине тих
аутомата.
13.Уређаји (аутомати) за истакање
горива за моторних возила су у „Еx“
(противексплозијској) заштити, а постављени су на острву уздигнутом изнад нивоа
пута најмање 14 cm и на удаљености од преко 50 cm од ивице острва.
14.Цевоводни систем одабран је тако да су сви спојеви и арматура предвиђени за називне
притиске од 6 bara. Цевовод којим се транспортују горива (бензини и дизел гориво)
обезбеђени су од деформација самокомпензацијом.
15.Oзнаке нафтних деривата обојени су бојом и писаним знацима, што искључује
могућност забуне при пуњењу резервоара, односно истакању горива.
16.На бензинској станици мора бити обезбеђен најмање један прикључак за уземљење
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аутоцистерни, ради прикључења, приликом истакања горива.
17.Електрична инсталација бензинске станице изведена је у складу са Техничким
прописима за противексплозијску заштиту.
18.У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати
пожар, или омогућити његово ширење.
19.Хоризонталном и вертикалном сигнализације регулисати саобраћај на бензинској
станици, ускладити га са саобраћајном сигнализацијом на постојећем путу и
предвидети обавезно постављање знакова и натписа у зонама опасности од пожара:
- „Стоп, цистерна прикључена“
- „Забрањена употреба апарата који варничи“
- „Опасност од пожара и експлозије“
- „Забрањена употреба отвореног пламена“
- „Забрањено пушење“
- „Гаси мотор“
- „Незапосленима приступ забрањен“
- „Опасност-гас високог притиска“
- „Забрањено узимање горива док гориво ради“
- „У случају пожара искључити струју“
20.Постројење за ТНГ је изграђено на довољном заштитном растојању од значајних
објеката комплекса бензинске станице и путева према Правилнику о изградњи станица
за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива („Сл.
лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71) и Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни гас
и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/71 и 26/71испр. Сл. гласник РС и др. Бр. 24/12 и 87/11).
21.Укопани резервоар за ТНГ је испоручен у складу са Техничким прописима за израду
парних котлова и судова под притиском и заптивен са спољне стране основним
премазом и изолацијом за спречавање корозионог дејства воде и састојака из земље.
22.Резервоар за ТНГ је испоручен са челичним шахтовима за заштиту арматуре.
23.Поклопци шахтова су од материјала који не варничи, могу се закључавати и спречавају
скупљање атмосферских падавина.
24.Резервоар за ТНГ је уземљен на пројектом предвиђени начин, у складу са Правилником
о технихничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета („Сл.лист СФРЈ“
бр. 62/73).
25.Шахт подземног резервоара за ТНГ је удаљен најмање 10м од најближег аутомата за
истакање запаљивих течности (течног горива).
26.Да би се обезбедио сигуран рад пумпе за ТНГ при усисавању предвиђен је издвајач гаса
на потисној страни. Издвојени гас се пребацује у резервоар.
27.Бајпас на диференцијалном вентилом са опругом спречава да не дођ до преоптерећења и
хаварије на пумпи тако што се аутоматски отвара када разлика притиска у усисном и
потисном цевоводу пређе 8 bara. Да би се спречило краткотрајно опадање нивоа при
поврату течне фазе, а тиме и појава парне фазе у пумпи инсталира се временски релеј са
временским кашњењем од 30 s.
28.Пумпна станица за ТНГ смештена је на бетонском темељу и ограђена оградом.
29.Спојница пумпе је заштићена од додира.
30.Прикључци на претакалишту за ТНГ са одговарајућим сигурносним вентилима
постављени су у металном орману који се закључава.
31.Аутомати за истакање ТНГ-а поседују све потребне елементе за контролу и безбедност
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испоруке. Најважнији елемент је вентил сигурности који се подешава тако да се отвори
при појави притиска у аутомату од 25 bara.
32.Цевовод за течну фазу ТНГ-а води се надземно и ограђен је жичаном оградом. Цевовод
од пумпне станице до аутомата за издавање ТНГ-а води се подземно (бетонски канал
испуњен песком). Сви цевоводи су премазани вишеслојно одговарајућом заштитном
хидроизолационом бојом и завршно лак бојом за гасну фазу жутом, за течну фазу
зеленом.
33.У објекту за смештај запосленог особља и одвојеној просторији (магацин) могу се
држати уља, мазива, средства против замрзавања и средства ауто козметике пакована
појединачно у херметички затвореним посудама запремине до 5 литара у складу са
чланом 3.5. Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и
о ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“, бр. 27/71), и Правилника о
ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину
обележавања тог простора („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 и 16/12).
34.Димензионисање канализационог система са таложником-сепаратором извршено је на
основу сливне површине за прихват кише са повратним периодом од две године.
Неопходно је да таложник-сепаратор буде атестиран и при монтажи и пуштању у погон
морају се у свему поштовати упутства произвођача. Обезбедити техничке услове за
несметан приступ и узорковање отпадних вода, пре и након таложника-сепаратора
35.За ефикасно одводњавање и спречавање задржавања воде на коловозу предвиђени су
подужни и попречни падове сходно прописима и условима на локацији.
36.За заштиту објекта од атмосферског пражњења пројектована је инсталација класичног
громобрана у облику Фарадејевог кавеза коју чине: прихватни вод, одводни водови и
уземљивач, а у свему према важећим прописима.
9.7.2. Мере заштите у току експлоатације пројекта, укључујући планове и
техничка решења која се односе на управљање генерисаним отпадом
Техничком документацијом је обухваћен већи део потребних мера заштите. Међутим, у
циљу свођења потенцијално негативних утицаја станице за снабдевање моторних возила
горивом и ТНГ-ом на животну средину у границе прихватљивости, неопходно је предузети
мере заштите које су дефинисане у плановима и техничким решењима која се односе на
управљање отпадом.
37.Обавеза је Носиоца пројекта да уради Правилник о раду објекта, који треба да садржи
План заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број
111/09 и 20/15), Министарство даје сагласност на пројектну документацију, у делу који
се односи на заштиту од пожара, за изградњу, адаптацију и реконструкцију станица за
снабдевање горивом моторних возила) са којим морају бити упознати сви запослени
радници који су дужни и да их се придржавају.
38.Обавеза Носиоца пројекта је да уради Елаборат против пожарне заштите.
39.Израдити следећа документа, уколико нису урађена:
− Табелу информисања у случају акцидента (удеса),
− Процедура у случају акцидента (удеса),
− Упутство у случају пожара,
− Упутство у случају изливања веће количине горива.

“EXPERT – INŽENJERING” d.o.o. Šabac,
expertinzenjering@gmail.com; www.experteng.co.rs

envir

on

ment
engineering

9-13

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Бензинска станица на кат. парц. бр. 11355/1 КО Ваљево

Управљање отпадом
Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09)
и друге прописе и стандарде који третирају ову област.
Носилац пројекта је дужан да:
40.Обезбеди сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних
материја у прописно обележеном затвореном простору.
41.Са искоришћеним батеријама и акумулаторима поступа у складу са Правилником о
начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник
РС“, бр. 86/10).
42.Истрошени материјал масне крпе, папирну, памучну, пластичну и другу амбалажу, као
и други отпадни материјал коришћен при раду одлаже у металне посуде са поклопцем
на месту предвиђеном за привремено складиштење ове врсте отпада.
43.Како акцидентно просути нафтни деривати не би угрозили животну средину, неопходно
је извршити санацију полутанта. У циљу санације овако насталих удесних ситуација
мора се дефинисати: избор адекватног сорбента, куповина, транспорт и складиштење
сорбента, примена сорбента, поступак сакупљања сорбента након његове употребе,
регенерацију сорбента (уколико је исти регенерабилан) и коначно (безбедно) одлагање
сорбента у складу са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10).
44.Са опасним отпадом се мора поступати у складу са Правилником о начину
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/210).
45.Отпад се мора предавати овлашћеном оператеру који поседује дозволу за сакупљање
одговарајуће врсте опасног/неопасног отпада. Носилац пројекта мора да закључи уговор
са овлашћеним оператерима за управљање отпадом о преузимању отпада.
46.Потребно је водити документ о кретању отпада за све врсте отпада на локацији, у
складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 95/10), Правилником о
изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о
отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“ број 88/15) односно
Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл.
гласник РС“, број 17/17).
47.Склопи уговор са надлежним ЈКП о преузимању и збрињавању комуналног отпада.
48.Водити дневну евиденцију о отпаду.
49.Извршити карактеризацију отпадног муља из сепаратора и у складу са добијеним
извештајем и уз Документ о кретању отпада предаје исти на даљу обраду предузећу које
поседује дозволу за сакупљање и транспорт такве врсте отпада. Извештај о испитивању
отпада се чува најмање пет година.
50.Пре истека баждарене таблице резервоар се мора очистити. Након сакупљања отпад од
чишћења подземног резервоара, Носилац пројекта предаје опасан отпад правном лицу
које поседује решење о издатој интегрисаној дозволи за третман у мобилном
постројењу или извозу опасног отпада индексних бројева 05 01 03; 13 07 03 и 13 08 99.
Извршилац се обавезује да ће са отпадом преузетим са објекта корисника услуга
поступати у свему сагласно одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о
управљању отпадом, Правилником о обрасцу Докумената о кретању опасног отпада и
упуством за његово попуњавање.
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9.7.4 Мере заштите у току редовног рада пројекта
51.За време пуњења подземних резервоара горивом из аутоцистерне на станици се не сме
издавати гориво, мотор аутоцистерне не сме да ради, аутоцистерна мора да буде
закочена ручном кочницом и спојена са системом за уземљење резервоара, као и
доводне цеви, ради избегавања појаве статичког електрицитета.
52.На основу Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштењу и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ бр. 27/71 и 29/71) за време
претакања горива из аутоцистерне у подземни резервоар станице, гориво се сме
издавати: ако је простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за
пуњење резервоара под сталном контролом и обезбеђени од пожара, ако на ССГ за
време претакања горива функционише систем за прикупљање пара угљоводоника и ако
положај аутоцистерне не омета саобраћај возила на станици за снабдевање горивом.
53.Да би се елиминисала опасност од разливања горива истакања потребно је вршити
истакање под строгом контролом руковаоца.
54.Веза аутоцистерне и црева за претакање као и веза црева са отвором за претакање на
подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна.
55.У близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности на станици
највећа, морају се поставити сандуци са песком, најмање укупне запремине 0,03 m3 и
лопатом за посипање.
56.Прикључење цистерни се врши уземљењем. На крају кабла који служи за уземљење
мора се поставити изолована ручица са уграђеним прекидачем, чији се непокретни део
спаја са покретним делом тек пошто се прикључи кабл на цистерну. Прекидач и утикач
за кабл морају да буду у „Еx“ изведби типа Ст II А Т3.
57.Прикључно место на коме се аутоцистерна повезује на уземљивач биће постављено ван
зоне опасности 2, тј. на удаљеностима већим од 2,5 m од аутомата и 3 m од утакачког
шахта, шахта резервоара и одушних цеви.
58.Простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за пуњење резервоара
мора бити под контролом и обезбеђен од пожара.
59.Запрљане и зауљене воде третирати на таложнику-сепаратору димензионисаном на
основу сливне површине и меродавних падавина.
60.Преко овлашћеног предузећа организовати пражњење и одвожење садржаја из
таложника-сепаратора уз одговарајућу динамику, а све у складу са Законом о
управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и важећим
Правилницима, уз документ о кретању опасног отпада.
61.Уколико дође до препуњавања нафтних деривата (течних горива или ТНГ), обуставља
се рад и хитно покреће поступак санације у сарадњи са надлежним институцијама.
62.Према Правилниу о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене
емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса
складиштења и транспорта бензина („Сл. гласник РС“, бр. 1/12, 25/12 и 48/12) оператери
су дужни да Агенцији за заштиту животне средине благовремено достављају податке о
врсти и броју резервоара за складиштење бензина на терминалима и о бензинским
станицама на обрасцима из Прилога 5, као и друге податке који су потребни за вођење
информационог система квалитета ваздуха.
9.7.5. Мере заштите након престанка рада пројекта
63.У случају доношења одлуке, по било ком основу, да је потребно прекинути са радом
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објекта и извршити уклањање истог неопходно је израдити Студију о процени утицаја
престанка рада и уклањања објекта бензинске станице на животну средину према
законском предвиђеном поступку и добити сагласност на исту од стране надлежне
институције.
64.У Студији о процени утицаја престанка рада и уклањања објекта бензинске станице на
животну средину се морају предвидети све неопходне мере у циљу спречавања,
смањења и где је то могуће уклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину са
акцентом на мере уклањања свих отпадних и опасних материја.
65.При извођењу радова на уређењу локације у случају престанка рада Пројекта, обавезно
је организовано прикупљање комуналног отпада, грађевинског отпада, отпада са
карактеристикама секундарних сировина, отпада са својствима опасних материја, уз
обавезно поступање и евакуацију у складу са Правилника о начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10) и Правилника 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).
66.Пројекат уклањања објекта мора у себи садржати све неопходне мере које се односе и
на поступак уклањања отпада на основу којег се и израђује Студија о процени утицаја
уклањања објекта са свим прописаним адекватним мерама. Свака врста насталог отпада
након рушења објекта уклониће уговором ангажовано правно лице које поседује
Дозволу за сакупљање и транспорт и/или Дозволу за складиштење и третман издато од
стране надлежног министарства, што ће бити пропраћено и Документом о кретању
отпада уз претходну карактеризацију и класификацију отпада од стране акредитованог
овлашћеног правног лица.
67.Посебан акценат је на уклањању резервоара за гориво са поступком претходног
извлачења горива, чишћења резервоара и дегазације до вађења и предаје овлашћеној
организацији у складу са претходно наведеним. Аутомати за гориво се демонтирају,
расклапају и појединачни елементи даље третирају у складу са индексним бројевима из
каталога као метални отпада, електронски отпад, опасан отпад,…. Исти поступак се
спроводи и са земљиштем из канала за продуктоводе, земљиштем након ископавања
резервоара, бетонском подлогом, и сл.
68.Уколико се, приликом уклањања објекта и вађења подземних резервоара, детектује у
подземној води или земљишту присуство нафтних деривата, потребно је извршити
санацију терена у складу са законском регулативом РС. у сарадњи са надлежним
инспекцијским органима.
69.Након уклањања објекта, потребно је парцелу довести у првобитно стање, тј. извршити
рекултивацију истог. Надлежни орган након извршења свих мера из Студије о
уклањању објекта контролном све пропратне документације констатује да су исте
спроведене у складу са важећим законским прописима.
9.7.6 Мере заштите у случају удеса
Основне мере за спречавање настанка удеса су поштовање техничких прописа у области
пројектовања, извођења радова као и дисциплина радника при извођењу технолошких процеса
а манифестује се кроз:
70.Објекат је реализован у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број
111/09 и 20/15).
71.Обавеза Носиоца пројекта је да на техничку документацију у погледу против пожарне
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заштите прибави сагласност надлежног органа за послове заштите од пожара и да се
стриктно придржава прописаних мера.
72.Елементи целог објекта су на одговарајући начин, у складу са техничким нормативима,
заштићени од статичког електрицитета одговарајућим уземљењем.
73.Објекат је према одговарајућим стандардима заштићен од удара грома.
74.Резервоари за складиштење течног горива и ТНГ-а су укопани и причвршћени на
пројектом предвиђен начин, ради спречавања испливавања у случају појаве подземних
вода - последице елементарне непогоде.
75.Објекат се реализује у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима.
76.За све уређаје, опрему и средства за заштиту од пожара, који се уграђују и постављају
на објекту обезбедити атесте.
77.За заштиту од пожара на бензинској станици обезбедити одговарајућу опрему (ручни и
превозни апарати за гашење пожара). Опрема за заштиту од пожара мора се
свакодневно визуелно контролисати, а најмање једном у 6 (шест) месеци испитати тј.
атестирати.
78.Противпожарна опрема се мора поставити према диспозицији из пројекта, коју даје
пројектант одговоран за противпожарну заштиту. Противпожарна опрема мора бити
постављена на објекту на дан техничког пријема а најкасније пре почетка пуњења
резервоара горивом и свакодневно се визуелно контролише.
79.Обавезна је основна обука радника, док се се провера знања врши сваке треће године од
овлашћене установе или стручне службе предузећа.
80.Лица која врше продају пропан-бутана морају положити стручни испит за руковање
опасним материјама класе „2“.
81.Сви електрични уређаји и опрема који се налазе у зонама опасности морају бити
усклађени са стандардима за противексплозијску заштиту.
82.Електроинсталација која се користи у објекту у коме се држе запаљиве течности групе I,
II и III је изведена у адекватној Еx изведби.
83.Периодични прегледи оруђа за рад и прегледи громобранских инсталација врше се у
складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 01/05, 91/15 и
113/17 – др. закон) и Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и
20/15).
84.У зони опасности 1 нису предвиђене електричне инсталације. У оквиру зоне опасности
2 електро опрема мора бити у експлозивно заштићеној изради и то минимум степена
заштите Ex II A T3.Електрични уређаји у зони опасности 3 нису предвиђени. Пумпни
аутомати имају електромоторне погоне пумпи, разводне кутије и светиљке у
експлозивној заштити према важећим стандардима и морају бити атестирани од стране
комисије за испитивање „Еx“ уређаја.
85.Обавезна је израда техничко-технолошко упутства за гашење пожара са шемама и
одређеном техничком симболиком.
86.Канделабри који служе за спољну расвету станица за снабдевање горивом моторних и
теретних возила такође се као и места за повезивање аутоцистерни на уземљење морају
поставити изван зоне опасности 3.
87.За интервенцију за гашење пожара интервенисаће локална ватрогасна јединица.
88.Одржавање громобранске инсталације се мора обављати према важећем стандарду који
предвиђа контроле громобранске инсталације нивоа заштите I на сваких две године.
89.У случају удеса због хаварије на инсталацијама и опреми потребно је предузети мере
искључења хаварисане опреме, инсталација и њихова поправка од стране стручних
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лица.
90.У оквиру локације предвидети нивелацију и регулацију саобраћајних и других
површина као и хоризонталну и вертикалну сигнализација.
91.За интервенцију за гашење пожара интервенисаће локална ватрогасна јединица.
92.Медицински третман повређених у случају пожара (прва помоћ, упућивање у
здравствену установу и медицински третман).
93.У зонама опасности од пожара станице за снабдевање моторних возила горивом, на
видним местима поставити табле упозорења, са следећим натписима (слика 9. 2.):

Слика 9. 2. – Знакови упозорења
94.Обавезно је рашчишћавање пожаром уништених објеката, постројења, опреме и
инсталација и санирање места удеса.
95.Праћење постудесне ситуације и отклањање могуће опасности од поновног пожара или
удеса.

9.8.

Програм праћења утицаја на животну средину

У табели 9. 2. прегледно и збирно је дат Програм праћења утицаја на животну средину
за предметни пројекат.
Одговорност за спровођење програма праћења утицаја на животну средину сноси
Носилац пројекат, као и одговорност за загађење животне средине.
За послове мониторинга могу се ангажовати искључиво лабораторије које су овлашћене
(акредитоване) за предметна мерења. Ове лабораторије сносе одговорност за квалитет мерења.
На основу овог Програма мониторинга мора се израдити План мерења емисија. План
мерења емисије за сваку загађујућу материју мора израдити Носилац пројекта или овлашћено
правно лице (лабораторија) за мерење емисије у сарадњи са Носиоцем пројекта.
Носилац пројекта ће на основу овог Програма мониторинга са овлашћеним
лабораторијама уговорити израду тачног Плана мониторинга квалитета параметара животне
средине. Такође, Носилац пројекта мора одредити одговорно лице за мониторинг.
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Табела 9. 2. – Мониторинг план
Место вршења
мониторинга

Време вршења
мониторинга

Општи параметри :
температура воде, боја,
мирис, pH, мутноћа,
растворени кисеоник,
суспендоване материје,
специфична проводљивост,
Специфични параметри:
суви остатак, хемијска
Квалитет подземних
потрошња кисеоника,
вода и земљишта
биохемијска потрошња
кисеоника, Потрошња
перманганата, олово, цинк, а
нарочито садржај минералних
уља.
Земљиште ГВ за минерална
уља у земљишту је 50 mg/kg
апсолутно суве материје

За праћење квалитета
подземних вода треба
поставити
пијезометар између
резервоара и реке
Јабланице, у правцу
кретања подземних
вода (предвидети
минимум један
пијезометара
Ø100mm, дубине
минимум 4m)

Два пута годишње
за подземне воде а
за земљиште само у
случају удесних
ситуација

Обавезни параметри које је
Отпадне водe на
потребно пратити у отпадним
излазу из сепаратора водама и граничне вредности
бензина и уља
за испуштање отпадних вода
у јавну канализацију.

Мерење квалитет
отпадних вода вршити
на излазу из
Четри пута годишње
сепаратора бензина и
уља

Предмет мониторинга Параметар који се осматра

Разлог због чега се врши
мониторинг

Одређивање утицаја
ефлуента на реципијент и
доказивање да максималне
концентрације материја не
прелазе дозвољене
вредности

Доказивање да максималне
концентрације материја не
прелазе дозвољене
вредности

Квалитет радне
средине

Пословни објекат и
Физичке и хемијске
штетности, микроклима, бука, простор испод
вибрације
надстрешнице

Достављање резултата
Два пута годишње у
испитивања на увид
зимском и летњем
надлежним инспекцијским
периоду
органима

Санација и
мониторинг
животне средине у
случају акцидента

Сва потребна мерења на
комплексу бензинске станице, Зона загађеног тла и
према дефинисаним
подземних вода
стандардизованим методама,

Само у случају
удесних ситуација

Достављање резултата
испитивања на увид
надлежним инспекцијским
органима
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Одговорност

Одговорност: Носилац пројекта
(оператер)
Извођач: фирма специјализована за
мониторинг вода и земљишта
Надзор: Надлежни орган или
Носилац пројекта (оператер) или
овлашћена особа

Одговорност: Носилац пројекта
Извођач: фирма специјализована за
мониторинг вода
Надзор: Надлежни орган или
Носилац пројекта (оператер) или
овлашћена особа.
Одговорност: Носилац пројекта
Извођач: фирма специјализована за
мониторинг радне средине
Надзор: Надлежни орган
Одговорност: Носилац пројекта
Извођач: фирме специјализоване за
санацију и мониторинг
Надзор: Носилац пројекта и
надлежне инспекцијске службе.
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10. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ
ОДРЕЂЕНИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
Бр. страна: 1−3
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10 ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ
ОДРЕЂЕНИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
Тешкоће приликом израде предметне Студије о процени утицаја затеченог стања на
животну средину огледају се у томе што за шире подручје предметне локације не постоје
комплетни и систематски подаци о квалитету животне средине. Основне карактеристике
постојећег стања за потребе овог студијског истраживања дефинисане су на основу увида у:
- Постојећу планска документа и пројектну документацију;
- Директним увидом у стање на терену приликом обилазака локације током 2017.
године.
Још једна тешкоћа код израде предметне Студије односи се на чињеницу непостојања
информационе основе – „нултог стања” на локацији предметног пројекта као важног
„еколошког репера” за поређење и праћење стања животне средине у различитим фазама
пројекта.
Чињеница да је Носилац пројекта „БС Причевић“ д.о.о. Ваљево, према одредбама
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и
43/2011−одлука УС и 14/16), започео процедуру Процене утицаја подношењем Захтева за
одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину
пројекта, нам говори о еколошкој свести.
Носилац пројекта, с обзиром да већ поседује бензинску станицу, која је у редовном раду
скоро десет година, у селу Причевићи и с обзиром на покренути поступак процене утицаја на
животну средину за предметни пројекат и претходни поступак прибављања Информације о
локацији, решења, услова и сагласности надлежних органа, добро је упознат са проблематиком
из домена заштите животне средине при активностима на складиштењу и продаји течних
горива и ТНГ, тако да то даје гаранцију да ће све активности на бензинској станици у улици
Бирчанинова у Ваљеву спроводити на такав начин да проузрокује најмању могућу промену у
животној средини, ризик по животну средину и здравље људи.
Такође, квалификациона структура и број извршиоца са једне стране и обезбеђена
квалитетна стручна радна снага с друге стране, гарантују могућност спровођење мера заштите
животне средине прописаних овом Студијом.
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ИЗРАДИ СТУДИЈЕ
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11 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА У
ИЗРАДИ СТУДИЈЕ
У тиму стручњака испред „Expert Inženjering ” д.о.о. из Шапца, у изради Студије о
процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта: „Бензинска станица на кат. пар.
бр. 11355/1 КО Ваљево“ учествовали су:
1. Титомир Обрадовић, дипл. инж. машинства, специјалиста управљања заштитом
животне средине. Студира на Машинском факултету Универзитета у Београду, дипломира
10.07.1972. године. Почиње да ради у Х.И. „Зорка“ Шабац 01.09.1972. године у Сектору за
Развој и инвестиције где се бави израдом пројеката и инвестиционих програма и вођењем
стручног надзора над изградњом објеката у хемијској индустрији. Од 1978. је директор ООУР-а
„Производња енергофлуида“ а од 1982. године ради у „Зорка–Бели лимови“ на радном месту
Саветник за машинство. Од 1985.-1986. учествује у тиму за израду информационог система
„Зорка“ као вођа групе подсистема одржавања, да би крајем 1986. прешао у „Зорка“–„Развој и
инжењеринг“ на место саветника директора. Од 1992.-1996. је директор „Зорка-Дир“ д.о.о. које
се бави производњом средстава за прање и личну хигијену. 1997. оснива Агенцију „Експерт“
која се бави услугама из области инжењеринга, да би 1999. године, након оснивања предузећа
„Expert Inženjering“ из Шапца постао директор предузећа на ком месту се тренутно налази, са
укупним радним стажем од 40 година. Друштво за инжењеринг и пројектовање „Expert
Inženjering“ д.о.о. Шабац се иако је регистровано за више разних делатности, од свог оснивања
искључиво се бави инжењерингом у области заштите животне средине. Титомир Обрадовић се
од 1997. године бави проблематиком и истраживањима у области заштите животне средине. На
Факултету техничких наука Нови Сад Универзитета у Новом Саду дана 23.09.2003. године је
одбранио специјалистички рад под називом „Изградња биоклиматског насеља алтернативно
решење рекултивације површинског копа Расадник код Аранђеловца“ и на основу тога издата
му је диплома о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу
Специјалиста управљања заштитом животне средине. Аутор је више од сто верификованих
Анализа утицаја објеката и радова на животну средину и Пројеката рекултивације и више од
сто верификованих Студија о процени утицаја пројеката на животну средину и Стратешких
процена утицаја планова и програма на животну средину, а од 2003. појављује се и као аутор и
коаутор научно-стручних радова из области заштите животне средине. Током 2010. године био
је консултант на изради ЛЕАП-а Шапца. У априлу и мају 2012. године био је руководилац
специјалистичког курса „Процена утицаја Пројеката на животну средину“.
У периоду од 01.09.2015.године до 15.12.2016. под покровитељством министарства
пољопривреде и заштите животне средине у партнерству са Унијом еколога УНЕКО, Булевар
Николе Тесле бб, 11070 Нови Београд реализовао пројекат: „Зелена економија – Изазови и
могућности“ са циљем промоције зелене економије кроз стварање конкурентног окружења и
подизање капацитета међу кључним актерима у области зелене економије. Пројекат је
реализован у Републици Србији у Сремском округу, Јужнобанатском округу и Мачванском
округу. Путем спроведених планираних активности (организованих тренинг семинара) уз
укључивање циљних група, промовисана је зелена економија са циљем подизања свести
становништва о значају зелене економије, али и актуелизације зелених радних места.
2. Драгана Јелесић, мастер аналитичар заштите животне средине. Студира на Вишој
хемијско технолошкој школи у Шапцу, Универзитета у Београду, дипломира 28.03.2003.
године. Затим на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом
Саду дана 28.03.2007. године одбранила је дипломски рад „Компарација светских и српских
поступака управљања отпадом”. У октобру 2007. године заснива радни однос у „Expert
Inženjering“ д.о.о. из Шапца на месту пројектанта. До сада је учествовала у пројектантском
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тиму за израду више десетина студија о процени утицаја на животну средину и Стратешких
процена утицаја планова и програма на животну средину. Такође је била члан техничког тима
за израду ЛЕАП-а Шапца. Током априла и маја 2012. године била је модератор на
специјалистичком курсу „Процена утицаја Пројеката на животну средину“. Студира на
Факултету за примењену екологију „Футура“ на мастер академским студијама на студијском
програму Интегрално управљање природним ресурсима. Дана 26.12.2014. године одбранила
мастер рад на тему „Капитал простора општине „Богатић“ и стекла звање мастер аналитичар
заштите животне средине. Члан је Републичке Техничке комисије за оцену Студија о процени
утицаја на животну средину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
Републике Србије.
3. Виолета Ерић, мастер инж. заштите животне средине. Студира на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду, на основним академским студијама одсека
Инжењерство заштите животне средине, дипломира 01.10.2010. Затим уписује мастер
академске студије на истом факултету где је дана 30.01.2012. одбранила мастер рад „Упоредна
анализа коришћења геотермалних топлотних пумпи и котла на природни гас у сврху загревања
стамбено-пословног објекта”. У мају 2012. заснива радни однос у „Expert Inženjering“-у д.о.о. из
Шапца ” д.о.о. из Шапца на месту пројектанта. До сада је учествовала у пројектантском тиму за
израду више Студија о процени утицаја на животну средину и Стратешких процена утицаја
планова и програма на животну средину. Током маја 2012. године била је модератор на
специјалистичком курсу „Процена утицаја Пројеката на животну средину“ под
покровитељством „Зелене коморе Србије“ Београд и Факултета за примењену екологију
„Футура“ Београд.
4. Милица Вујковић, мастер аналитичар заштите животне средине. Дипломирала на
Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду, на Департману за хемију,
биохемију и заштиту животне средине 2017. године. Од 01.02.2017. године запослена у „Expert
Inženjering“-у д.о.о. Шабац на радном месту Пројектанта за израду делова Студија и пројеката
који се односе на екосистеме и биодиверзитет анализираних подручја.
Такође, као аутори захваљујемо се Ненаду Андрићу, директору „БС Причевић“ д.о.о.
Ваљево и његовим сарадницима на сарадњи око обезбеђења потребне документације за израду
Студије.

11.1. Лична референца одговорног лица
Име и презиме:
Датум рођења

Титомир Обрадовић, дипл. инж. маш., специјалиста управљања заштитом
животне средине
10.01.1948. год. Шабац
Школска спрема: Машински факултет Београд. Факултет техничких наука Нови Сад
последипломске специјалистичке студије. Положени сви испити на
последипломским студијама на одсеку за инжењерство заштите животне
средине, смер пројектовање у заштити животне средине.
Стручни испит: Стручни испит (Уверење број 152−913/77 од 16.5.1978. године).
Стручни радови: 1. Изградња биоклиматског насеља−решење рекултивације површинског
копа „Расадник“ код Аранђеловца“, Конференција „Природни
ресурси−Основа туризма“ са међународним учешћем, Београд, април 2006.
године.
2. „Стратешка процена утицаја на животну средину на примеру површинске
експлоатације кречњака“, Научно−стручни скуп „Еколошка истина“ са
међународним учешћем, Соко бања, јун 2006. године.
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3. „Приказ решења повећања безбедности људи и објеката у односу на
разлетање из минираног материјала на примеру ПК „Брезовац−Венчац“, 3.
Међународни симпозијум „Бушење и минирање“ 24−25.мај 2007. године.
4. „Систем процене утицаја на животну средину веза са законом о рударству“
ИВ Међународна конференција Угаљ 2008. Београд, октобар 2008.
5. „Рекултивација деградираног земљишта на локалитету Шупљи камен“
Општина Бела Паланка XII Конгрес Друштва за проучавање земљишта
Србије, 07−11. септембар 2009. Национални парк Фрушка Гора
6. „Препоруке за пројектовање трансфер станице на примеру града Шапца”,
Strategic Waste Management Planning in SEE, Middle East and Mediterranean
Region, Novi Sad,10th and 11th December, 2009.
7. Програм праћења утицаја на животну средину на примеру површинске и
подземне експлоатације фосфоритне руде из лежишта Лисина и
производње концентрата фосфата (К/П2О5), IX Међународна конференција
о површинској експлоатацији, ОМЦ 2010, Врњачка Бања 20−23 октобар
2010.
8. „Дивља сметлишта на територији Шапца са аспекта одлагања отпада који
има својства опасног отпада”, „ISWA BEACON 2010“, Public Private
Partnership and Hazardous Waste in Developing Countries in SEE, Middle East
and Mediterranean Region, 8th−10th December 2010, Serbia−Novi Sad
9. „Посебни токови отпада у површинској експлоатацији лигнита, са
поређењем домаће и европске регулативе“, „ЕЛЕКТРА VI“, Златибор,
06−10.12.2010.
10. „Зелени капитал Мачве“, „Заштита животне средине у енергетици,
рударству и индустрији“, Златибор, 02.−04.03.2011.
11. Актуелна проблематика израде Студија о процени утицаја на животну
средину за пројекте експлоатације минералних сировина“, II симпозијум са
међународним учешћем „РУДАРСТВО 2011−СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
У РУДАРСТВУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, Врњачка Бања, 10.−13.05.2011.
12. Remediation and closure of municipl waste landfill „Dudara“ of Šabac, „ISWA
BEACON 2011“, Waste to energy and packaging waste in Developing
Countries in SEE, Middle East and Mediterranean Region, 30th November−2nd
December 2011, Serbia−Novi Sad.
13. Industrial landfills of roasted pyrite , phosphor gypsum and jarosite sludge „black“ ecological points in Sabac - possibility of using materials disposed by
applying the concept of „the end of waste“, ISWA Beacon 2013, Sustainable
landfill and waste management, November 2013, Serbia Novi Sad.
14. Моделовање дисперзије загађујућих гасовитих материја које се очекују у
емисији након супституције енергента у тунелској пећи, Међународни
научни скуп одржива привреда и животна средина, 23-25 април, Београд.
15. Phytoremedition of devastated „brownfield“ locations at example of
rehabilitation and remedition of roasted pyrite dump in Prahovo, Negotin
(Serbia), „Soil 2014”, IV Conference New Remediation Technologies
„Remediation 2014“, Zrenjanin 2014.
16. Ecological improvement of devastated sites for sustainable development Under
the auspices of The Ministry of Education, Science and Technological
development, Beograd, 29 - 30. September, 2014.
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17. „Determination of the dispersion range of air pollutants around the tunnel kiln
emitter“, The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy,
01-04 October 2014, Bor Lake, Bor.
18. Sustainable development and environmental impact assessment of exploitation
of metallic mineral raw materials projects”, 4th International Conference on
Mineral Resources in the Republic of Serbia which was organized at the hotel
Metropol Palace, Belgrade on 17th November, 2014.
19. Sustainable development and environmental impact assessment of exploitation
and coal use for power generation, 5th International Conference on Mineral
Resources in the Republic of Serbia which was organized at the hotel Metropol
Palace, Belgrade on 19th October, 2015.
20. Експлоатација металичних минералних сировина - генерисање рударског
отпада у различитим фазама животног циклуса рударског пројекта, 2
саветовање са међународним учешћем „Опасан индустријски отпад,
рударски отпад и третман индустријских отпадних вода“, Зрењанин, 26 27. Април, 2016.
21. Зелена економија – Изазови и могућности, Тренинг семинар под
покровитељством Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, Економска-пословна школа Шабац, Октобар 2016.
22. Изазов одрживог рударства са аспекта експлоатације необновљивих
ресурса, конкурентности и историјског наслеђа, Међународни симпозијум
Инвестиције, нове технологије у рударству и одрживи развој, Хотел
„Слобода“ Шабац, 24-25. 11. 2016.
23. Општа хијерархија управљања отпадом и модификована пирамида
приоритета за управљање рударским отпадом, Међународни симпозијум
Инвестиције, нове технологије у рударству и одрживи развој, Хотел
„Слобода“ Шабац, 24-25. 11. 2016.
24. Management of mining waste, The 6th International Symposium on Mining
and Environmental Protection MEP 17, 21-24 June 2017, Vrdnik, Serbia.
25. Путна мрежа у Републици Србији – Подразумеване еколошке последице,
Научно-стручни скуп „Пут и Животна средина“ Вршац, 28-29 септембар
2017.годинe.
26. Врсте отпада које се генеришу у току изградње и коришћења путева и
мере збрињавања и поступања са грађевинским отпадом, Научно-стручни
скуп „Пут и Животна средина“ Вршац, 28-29 септембар 2017.године.
Ради на изради пројектне документације (пројекти, студије, елаборати, анализе) и то:
1. Процена стања животне средине при инвестиционим операцијама;
2. Студије о процени утицаја пројеката на животну средину;
3. Стратешке процене утицаја планова на животну средину;
4. Пројекти санације и ремедијације;
5. Технолошки пројекти за хемијску, металуршку и прехрамбену индустрију;
6. Планови управљања отпадом.
Члан је Републичке Техничке комисије за оцену Студија о процени утицаја на животну
средину, Министарства заштите животне средине, Републике Србије.
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12. ПРИЛОЗИ
Бр. страна: 1−3
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12. Прилози
12.1. Документациони извори
1. Решење о пријави промене података, Агенција за привредне регистре, Регистар
привредних субјеката, број БД 104046/2015 од 09.1203.2015. године;
2. Копија плана катастарске парцеле 11355/1 КО Ваљево, Републички геодетски завод,
Служба за катастар непокретности Ваљево, број 953-1-294/2015, од 07.04.2015. године;
3. Препис листа непокретности број 16306 КО Ваљево, Служба за катастар непокретности
Ваљево, број 952-1-1837/2015, од 02.04.2015. године;
4. Информација о локацији, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, број 350-575/16 од 17.10.2017. године;
5. Мишљење о могућности озакоњења предметног објекта заведено под бројем 3512593/2017-07 од 11.09.2017. године, издато од стране Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, Града Ваљева;
6. Обавештење у вези са локацијом за изградњу објекта на к. п. бр. 11355/1 КО Ваљево,
издато од стране Републике Србије, Министарство Одбране, Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 1570-3 од 25.05.2015. године;
7. Решење о сагласности на техничку документацију за изградњу објекта, издато од стране
МУП-а Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације
у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту у Ваљеву, број 217-1699/16-1 од 08.03.2016.
године;
8. Решење о спроведеним мерама заштите од пожара, издато од стране МУП-а Републике
Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек
за превентивну заштиту у Ваљеву, број 217-4046/16-1 од 25.07.2016. године;
9. Мишљење о издавању сагласности од стране надлежног јавног водопривредног
предузећа, издат од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „СаваДунав“, број 1-6985/1 од 13.12.2017;
10. Решење о употребној дозволи број 351-729/15-07 од 30.11.2015. године, издато од стране
надлежне Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и заштиту животне средине, Града Ваљева;
11. Образац 1 – Обавештење о елементима обележавања на основу класификације
хемикалија;
12. Образац 2 – Обавештење о начину поступања са хемикалијама;
13. Безбедносни лист за евро премијум БМБ 95 према Правилнику о садржају безбедносног
листа „Сл. гласник РС“, бр.81/2010;
14. Безбедносни лист за евро дизел према Правилнику о садржају безбедносног листа „Сл.
гласник РС“, бр.81/2010;
15. Безбедносни лист за пропан-бутан смеша (ауто ПБС) према Правилнику о садржају
безбедносног листа „Сл. гласник РС“, бр.81/2010.

12.2. Графички прилози
1.
2.
3.
4.

Макролокација пројекта,
Ситуациони план,
Зоне опасности,
Приказ атмосферске канализације и положаја сепаратора.
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ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

Назив производа:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ СТАВЉА ХЕМИКАЛИЈУ У ПРОМЕТ
Назив хемикалије:

Моторни Бензин

Намена /начин коришћења/
хемикалије:

Ова хемикалија се користи као погонско гориво за моторе са
унутрашњим сагоревањем.

Произвођач:

НИС а.д. Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон :

+ 381 (0)21 481 1111

Лице задужено за израду
безбедносног листа:

Срђан Соколовић (srdjan.sokolovic@nis.rs)

Телефон за хитне случајеве
Правно лице које ставља
хемикалију у промет :

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)

Центар за контролу тровања :

+ 381 (0)11 266 1122 (24 h)

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација хемикалије
Класификација према DSD/DPD пропису
Знак опасности / пиктограм:

Т

Отровно
Ознака ризика (R):

F+

Xi

N

Веома лако Иритативно Опасно по
запаљиво
животну средину

R12 – Веома лако запаљиво.
R38 - Иритативно за кожу.
R45 – Може изазвати карцином.
R46 – Може изазвати наследна генетска оштећења.
R65 - Штетно: може изазвати оштећење плућа ако се прогута
R52/53 – Штетно за водене организме, може изазвати дуготрајне
штетне ефекте у воденој животној средини.
R67- Паре могу изазвати поспаност или вртоглавицу.
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација према CLP/GHS пропису
Реч упозорења :

Пажња

Пиктограм :

Обавештење о опасности (H) :

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

H224 – Веома лако запаљива течност и пара.
H304 - Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева.
H315 - Изазива иритацију кoже.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H340 – Може довести до генетских дефеката.
H412 - Штетно пo живи свет у вoди са дугoтрајним пoследицама.

Најважније опасности и учинци хемикалије
На људско здравље
Очи :

Надражујући учинак уз могућу појаву краткотрајног црвенила.

Кожа :

Црвенило, dermatitis.

Инхалација :

Може изазвати поспаност и несвестицу.

Гутање :

Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева

Канцерогени ефекти :

Кarc. Кat. 2; R45 – Може изазвати карцином (према DSD/DPD пропису).
Карц. 1Б; H350 - Може да доведе до појаве карцинома
(према CLP/GHS пропису).

Мутагени ефекти :

Мута. Кат. 2; R46 - Може изазвати наследна генетска оштећења
(према DSD/DPD пропису).
Мута. Герм. 1Б; H340 – Може довести до генетских дефеката
(према CLP/GHS пропису).

Тератогени ефекти :

Према досадашњим подацима овај производ није класификован
као токсичан по репродукцију.
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Назив производа:

На околину
Акутна екотоксичност
(краткорочна) :

Услед изливања може доћи до стварања зауљене фазе која би
спречила продор кисеоника у воду.

Биодеградација /
Биоакумулативност :

Не очекује се биодеградација.

3. ПОДАЦИ О САСТОЈЦИМА У СМЕШИ
Супстанца:

Смеша:

X

Хемијски назив
или трговачко име

Концентрација
[%]

EINECS
број

CAS број

Класификација
према DSD/DPD
пропису

Класификација према
CLP/GHS пропису
Запаљива течност, кат. 1: H224
Опасност од аспирације, кат. 1: H304
Иритација коже кат. 2: H315
Карц. Кат. 1Б:H350
Мута. Герм. 1Б; H340
Опасност по животну средину,
хронично, кат. 3: H412

Моторни Бензин

<100

289-220-8

86290-81-5

Т; R46
F+; R12
Xi; R38
Xn; R65, R67
Karc. Кat. 2; R45
N; R52/53

MTBE
(Tert-butilmetil-eter)

<15

216-653-1

1634-04-4

F; R11
Xi; R38

71-43-2

F; R11
Карц., kat.1; R45
Мута., kat.2; R46
T; R48/23/24/25
Xn; R65
Xi; R36/38
N; R52/53

Бензен*

<1

200-753-7

F; R11
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Толуен*
>1
203-625-9 108-88-3
Xn; R48/20-65
Xi; R38
R67
F; R11
Токс. по
репр.кат. 3; R62
>0.1
110-54-3
Xn; R65-48/20
n-хексан*
203-777-6
Xi; R38
R67
N; R51-53
* Ова компонента није додата намерно али је важна за класификацију

Зап. теч.;H225
Ирит. коже 2: H315
Запаљива течност, кат.2.;H225
Карц. Кат. 1А:H350
Мута. Герм. 1Б; H340
Специфична
токсичност за циљни орган –
вишекратна изложеност, кат.1; H372
Опасност од аспирације, кат. 1: H304
Иритација ока кат.2 ; H319
Иритација коже, кат 2.; H315
Опасност по животну средину,
хронично, кат. 3: H412
Зап. теч. 2 ; H225
Токс. по репр. 2 ; H361d
Асп. 1 ; H304
Спец. токс.−ВИ 2; H373
Ирит. коже 2 ; H315
Спец. токс.−ЈИ 3 ; H336,
Зап. теч. 2 ; H225
Токс. по репр. 2 ; H361f
Асп. 1 ; H304
Спец. токс.−ВИ 2; H373
Ирит. коже 2 ; H315
Спец. токс.−ЈИ 3 ; H336,
Вод. жив. сред.-хрон. 2 ; H441
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4. МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Мере за пружање прве помоћи
Удисање:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух. Уколико настали симптоми
не нестану потражити лекарску помоћ.

Контакт са очима:

Чистим рукама размакнути капке и испирати текучом водом 15 –
20 минута. Уколико се симптоми не повуку потражити лекарску
помоћ.

Контакт са кожом:

Скинути натопљену одећу, осим уколико се залепила за кожу.
Изиритирану кожу испирати текућом водом и потражити лекарску
помоћ.

У случају гутања:

НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Потражити медицинску помоћ,
уколико се примете било какви симптоми.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети тачке 2. и 3.
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Средства за гашење пожара
Прикладна :

Суви прах, угљен диоксид или водена магла

Не сме се употребљавати :

Не сме се користити водени млаз

Противпожарне мере за посебне
опасности :

Нема посебних препорука

Посебне методе за гашење
пожара :
Посебна опрема за заштиту
ватрогасаца :
Опасност од излагања
хемикалији или производима
њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Користити водени спреј за хлађење контејнера/цистерни и заштиту
особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца: специјална
ватрогасна одела и заштитне маске.
Паре су таже од ваздуха те се задржавају у близини тла. Могу се
проширити даље од места несреће и проузроковати даље пожаре или
експлозије.
CO, CO2 , NOx, SOx, H2O(g)
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6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА
Лична заштита
Заштита очију :

Избегавати контакт са очима. Користити заштитне наочари
или штитник за очи.

Заштита коже :

Избегавати контакт са кожом или одећом. При руковању користити
заштитну одећу и нитрил/неопрен рукавице.

Заштита дисајних органа :

Избегавати удисање пара.

Заштита животне средине
Методе санације места :

Уклонити остатак са земље механичким путем или помоћу
адсорпционих средства као што су пиљевина, песак, минерални
адсорбенси и друге инертне материјале. Отпадни материјал и
уклоњени контаминирани површински слој тла ставити у контењере,
чврсто затворити, и складиштити у добро прозраченим просторијама до
крајњег збрињавања. Настали отпад предати на збрињавање правним
особама за збрињавање опасног отпада, овлашћеним од стране
министарства надлежног за заштиту животне околине.

Додатна упозорења:

У случају већих изливања обавестити службу за ванредне ситуације на
број 112.

7. РУКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ
Руковање:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Претакање вршити само
на прописно уређеним местима у прописно уређене танкове и
применом исправне опреме и уређеја, од стране стручно
оспособљених и увежбаних особа. Придржавати се мера заштите на
раду и заштите од пожара.

Складиштење (техничке мере и услови складиштења)
Прикладни :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.

Избегавати :

Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним
које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, итд). На складишти не
употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру.

Посебни начин коришћења
хемикалија :

Нема
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8. КОНТРОЛА ИЗЛОЖЕНОСТИ И ЛИЧНА ЗАШТИТА
Контрола изложености
Параметри контроле:
DNEL вредности : Подаци нису доступни.
PNEC вредности : Подаци нису доступни.
Лична заштитна средства
Заштита дисајних органа :

При нормалном раду није потребна опрема за заштиту
дисајних путева. У посебним случајевима (нпр. код
просипања) користити заштитну маску са филтером за
органске гасове и паре. У случају недовољне вентилације
користити апарат за дисање.

Заштита коже руке :

Носити одговарајуће заштитне рукавице су од неопрена,
нитрита-или акрилнитрилебутадине гуме, или ПВЦ. Време
пенетрације > 480 мин.

Заштита за очи :

Заштитне наочаре са бочном заштитом.

Заштита коже :

Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и
обућа која обухвата цело стопало.

Мере хигијене :

Поступати у складу са индустријском и безбедоносном
праксом . Приликом руковања овим производом забрањено
је пушење. Након сваког прекида рада опрати руке.

Контрола изложености
животне средине:

Минимизирати испуштање у животну средину. Процена
утицаја на животну средину мора бити урађена тако да је у
складу са законском регулативом.
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9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
Општи подаци
Агрегатно стање:

Течност

Боја хемикалије:

Безбојан

Мирис:

Карактеристичан мирис угљоводоника

Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине
Вредност

Метода испитивања

pH хемикалије :

Подаци нису доступни

Тачка кључања/подручје кључања :

20℃ - 250 ℃

Из литературе (ASTM D86)[1]

Тачка паљења :

Границе експлозивности :

- 40 ℃
Веома лако
запаљива хемикалија
vol. % 1.4 - 6.5

Из литературе (ASTM D56)[1]
Из литературе
(ASTM D56 и ASTM D86) [1]
Из литературе [1]

Оксидујућа својства :

Подаци нису доступни

Напон паре на 37,8 ℃ :

35 – 90 kPa

Релативна густина на 15 °C :

0,72 – 0,775

Растворљивост :

Подаци нису доступни.

Растворљивост у води на 20 °C :

30 – 100 mg/l

Из литературе [1]

Коефицијент расподеле у систему
n-октанол/вода :

2,1 - 6

Из литературе

Кинематичка вискозност на 40 °C :

Подаци нису доступни

Релативна густина паре :

Подаци нису доступни

Испарљивости :

Подаци нису доступни.

Запаљивост :

Из литературе (ASTM D323)[1]
SRPS EN ISO 3675
SRPS EN ISO 12185

[1]
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9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
Остали подаци који су значајни за безбедност
Вредност
Способност мешања са другим
супстанцама

Подаци нису доступни

Растворљивост у мастима и уљима

Подаци нису доступни

Проводљивост

Подаци нису доступни

Тачка топљења

Подаци нису доступни

Тачка самозапаљења
Опрема и систем заштите намењени
за употребу у потенцијално
експлозивним атмосферама

250-470 ℃

Метода испитивања

Из литературе [1]

Подаци нису доступни

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Стабилност :
Услови које треба избегавати :

Стабилан приликом придржавања прописаних услова складиштења и
коришћења.
Избегавати извор топлоте, отворен пламен, искрење и присутност
воде код високих температура опреме.

Материје које треба избегавати :

Оксидансе, јаке базе и киселине.

Опасни производи распада :

Угљеникови, азотовои и сумпорни оксиди.
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11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ
Акутно тровање:
Орално (LD50) :

> 5000 mg / kg (код пацова) [1]

Инхалацијско (LC50):

> 5,2 mg / l (4 h, пацов) [1]

Дермално (LD50) :

> 2000 mg / kg (кунић) [1]

Локални учинци
Надражај коже:

Црвенило, dermatitis.

Надражај очију:

Надражујући учинак уз могућу појаву краткотрајног црвенила.

Сензибилизација коже:

Нема утицај.

Сензибилизација дисајних
путева :

Нема података

Хронично тровање или дуготрајно излагање
Посебни учинци
Карциногеност :

Кarc. Кat.3; R40 - Ограниченa сазнања о карциногеном ефекту
(према DSD/DPD пропису).
Карц. 2; H351 - Сумња се да може да доведе до појаве карцинома
(према CLP/GHS пропису).

Мутагеност :

Нема података

Токсичност по репродукцију :

Нема података
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12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ
Екотоксичност
За водене организме (LC50) :

< 82 mg/l (за рибе, током 96 h) [1]

За организме у земљи (LD50 ) :

Нема података

За биљке и животиње (LD50) :

Нема података

Мобилност
Позната или предвиђена расподела
у компонентама животне средине :

Нема података

Површински напон :

Нема података

Апсорпција / десорпција :

Нема података

Перзистентност/разградљивост
Биоразградња :

Нема података

Разградња у присуству ваздуха и без њега :

Нема података

Постојаност :

Нема података

Биоакумулаативност
Фактор биоконцентрације (BCF) :

Нема података

Резултати ПБТ процене:

Нема података

Остали штетни ефекти :

Нема података
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Назив производа:

13. ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Поступање са отпадом
Oстаци од производа :

Производ нема класични отпад, осим у случају намерног испуштања.

Oнечишћена амбалажа :

Није примењљиво

Важећи локални прописи:





Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон)
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
("Сл. гласник РС", бр. 92/10)

Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа. Корисник је
одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. ПОДАЦИ О ТРАНСПОРТУ
Класификација ознаке за превоз
Назив опасне хемикалије према
међународним уговорима о превозу опасних материја: Бензин или гориво за ото моторе
Копнени превоз (друмско/железнички ADR, RID)
UN број :

1203 Класа :

3

Класа опасности :

3

Група паковања :

II

3

Класа опасности :

3

Група паковања :

II

3

Класа опасности :

3

Група паковања :

II

Речни путеви (ADNR)
UN број :

1203 Класа :

Ваздушни путеви (ICAO/IATA)
UN број :

1203 Класа :

Додатни прописи:
Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број: 88/10)
Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком
саобраћају ("Службени гласник РС", број: 53/02)
Посебне мере опреза и услови транспорта:
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Назив производа:

15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАЦИ
Подаци о опасности и мерама сигурности:
Класификација према DSD/DPD пропису
Знак опасности / пиктограм:

Ознака ризика (R):

Т

F+

Отровно

Веома лако Иритативно Опасно по
запаљиво
животну средину

Xi

N

R12, R38, R45, R46, R65, R52/53, R67

Kласификација према CLP/GHS пропису
Реч упозорења :

Пажња

Пиктограм :

GHS02

Обавештење о опасности (H) :
Примењиви прописи:









GHS07

GHS08

GHS09

H224, H304, H315, H350, H340, H412

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10)
Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и
коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље
људи и животну средину ("Службени. гласник РС", бр. 89/2010)
Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа ("Сл. гласник РС", бр. 59/10 и 25/11)
Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим
Системом за класификацију и обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 64/10 и
26/11)
Списак класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 82/10)
Правилник о садржају безбедносног листа („Службени. гласник РС “ бр. 81/10)
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ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

16. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Ознаке ризика:

Обавештење о
опасности:

Обавештење о
безбедности:

Обавештење о мерама
предострожности:

R12 – Веома лако запаљиво.
R38 - Иритативно за кожу.
R45 – Може изазвати карцином.
R46 – Може изазвати наследна генетска оштећења.
R65 - Штетно: може изазвати оштећење плућа ако се прогута
R52/53 – Штетно за водене организме, може изазвати дуготрајне штетне
ефекте у воденој животној средини.
R67- Паре могу изазвати поспаност или вртоглавицу.
H224 – Веома лако запаљива течност и пара
H304 - Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева.
H315 - Изазива иритацију кoже.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H340 – Може довести до генетских дефеката.
H412 - Штетно пo живи свет у вoди са дугoтрајним пoследицама.
S45 - У случају незгоде или здравствених тегоба, хитно затражити лекарску
помоћ (ако је могуће показати етикету).
S53 – Избећи излагање – потребне посебне инструкције пре коришћења.
S62 - Ако се прогута не изазивати повраћање, одмах потражити лекарску
помоћ и показати етикету или амбалажу.
P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе.
P210 - Држати даље од извора топлоте/ варница/ отвореног пламена/ врућих
површина. – Забрањено пушење
P280 - Нoсити заштитне рукавице/ заштитну oдећу/
заштитне наoчаре/ заштиту за лице.
P331 – Не изазивати поврађање.
P273 - Избегавати испуштање/ ослобађање у животну средину.

Напомена:
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као и за заштиту
животне средине. Информације садржане у овом документу одговарају нашим досадашњим сазнањима о
дотичном производу. Производ се не сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у
упутствима. У случају мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне
опасности. За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
Овај Безбедносни лист је састављен у складу са Правилником о садржају безбедносног листа
("Сл. гласник РС", бр. 81/2010).
Литература:
[1]

European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)

[2]

Concawe report no. 11/10 – Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European
Economic Area – 2010
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ СТАВЉА ХЕМИКАЛИЈУ У ПРОМЕТ
Назив хемикалије:
Намена /начин коришћења/
хемикалије:

Евро дизел
Дизел гориво је горива намењено за употребу као погонско гориво у
возилима са дизел мотором.

Произвођач:

НИС а.д. Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон :

+ 381 (0)21 481 1111

Лице задужено за израду
безбедносног листа:

Срђан Соколовић (srdjan.sokolovic@nis.rs)

Телефон за хитне случајеве
Правно лице које ставља
хемикалију у промет :

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)

Центар за контролу тровања :

+ 381 (0)11 266 1122 (24 h)

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација хемикалије
Класификација према DSD/DPD пропису
Знак опасности / пиктограм:

Xi

N

Иритативно Опасно по
животну средину
Ознака ризика (R):

R40 - Ограниченa сазнања о карциногеном ефекту
R38 - Иритативно за кожу
R65 - Штетно: може изазвати оштећење плућа ако се прогута
R52/53 – Штетно за водене организме, може изазвати дуготрајне
штетне ефекте у воденој животној средини
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација према CLP/GHS пропису
Реч упозорења :

Пажња

Пиктограм :

Обавештење о опасности (H) :

GHS07

GHS08

GHS09

H304 - Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева.
H315 - Изазива иритацију кoже.
H336 - Мoже да изазoве пoспанoст и несвестицу.
H351 - Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H412 - Штетно пo живи свет у вoди са дугoтрајним пoследицама.

Најважније опасности и учинци хемикалије
На људско здравље
Очи :

Надражујући учинак уз могућу појаву краткотрајног црвенила.

Кожа :

Црвенило, dermatitis.

Инхалација :

Може изазвати поспаност и несвестицу.

Гутање :

Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева

Канцерогени ефекти :

Кarc. Кat.3; R40 - Ограниченa сазнања о
карциногеном ефекту (према DSD/DPD пропису).
Карц. 2; H351 - Сумња се да може да доведе до
појаве карцинома (према CLP/GHS пропису)

Мутагени ефекти :

Према досадашњим подацима овај производ није класификован као
мутаген.

Тератогени ефекти :

Према досадашњим подацима овај производ није класификован
као токсичан по репродукцију.
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
На околину
Акутна екотоксичност
(краткорочна) :

Услед изливања може доћи до стварања зауљене фазе која би
спречила продор кисеоника у воду.

Биодеградација /
Биоакумулативност :

На основу информација о структури и информацијама о његовим
кључним компонентама, за ову хемикалију се не очекује
биодеградација.

3. ПОДАЦИ О САСТОЈЦИМА У СМЕШИ
Супстанца:

X

Хемијски назив
или трговачко име

Смеша:
Концентрација
[%]

Горива, дизел
гориво
(Евро дизел)

<100

EINECS
број

269-822-7

CAS број

68334-30-5

Класификација
према DSD/DPD
пропису

Xn; R65
Xi; R38
Karc. kat. 3; R40
N; R51/53

Класификација према
CLP/GHS пропису
Опасност од аспирације кат.
1:H304
Иритација коже кат. 2: H315
Специфична токсичност за циљани
орган – једнократна изложеност кат.
3:H336
Карц. Кат. 2:H351
Опасност по животну средину,
хронично, кат. 3: H412

4. МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Мере за пружање прве помоћи
Удисање:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух. Уколико настали симптоми
не нестану потражити лекарску помоћ.

Контакт са очима:

Чистим рукама размакнути капке и испирати текучом водом 15 –
20 минута. Уколико се симптоми не повуку потражити лекарску
помоћ.

Контакт са кожом:

Скинути натопљену одећу, осим уколико се залепила за кожу.
Изиритирану кожу испирати текућом водом и потражити лекарску
помоћ.

У случају гутања:

НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Потражити медицинску помоћ,
уколико се примете било какви симптоми.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети тачке 2. и 3.
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5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Средства за гашење пожара
Прикладна :

Суви прах, угљен диоксид или водена магла

Не сме се употребљавати :

Не сме се користити водени млаз

Противпожарне мере за посебне
опасности :

Нема посебних препорука

Посебне методе за гашење
пожара :
Посебна опрема за заштиту
ватрогасаца :
Опасност од излагања
хемикалији или производима
њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Користити водени спреј за хлађење контејнера/цистерни и заштиту
особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца: специјална
ватрогасна одела и заштитне маске.
Паре су таже од ваздуха те се задржавају у близини тла. Могу се
проширити даље од места несреће и проузроковати даље пожаре или
експлозије.
CO, CO2 , NOx, SOx, H2O(g)

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА
Лична заштита
Заштита очију :

Избегавати контакт са очима. Користити заштитне наочари
или штитник за очи.

Заштита коже :

Избегавати контакт са кожом или одећом. При руковању користити
заштитну одећу и нитрил/неопрен рукавице.

Заштита дисајних органа :

Избегавати удисање пара.

Заштита животне средине
Методе санације места :

Уклонити остатак са земље механичким путем или помоћу
адсорпционих средства као што су пиљевина, песак, минерални
адсорбенси и друге инертне материјале. Отпадни материјал и
уклоњени контаминирани површински слој тла ставити у контењере,
чврсто затворити, и складиштити у добро прозраченим просторијама до
крајњег збрињавања. Настали отпад предати на збрињавање правним
особама за збрињавање опасног отпада, овлашћеним од стране
министарства надлежног за заштиту животне околоине.

Додатна упозорења:

У случају већих изливања обавестити службу за ванредне ситуације на
број 112.
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7. РУКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ
Руковање:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Претакање вршити само
на прописно уређеним местима у прописно уређене танкове и
применом исправне опреме и уређеја, од стране стручно
оспособљених и увежбаних особа. Придржавати се мера заштите на
раду и заштите од пожара.

Складиштење (техничке мере и услови складиштења)
Прикладни :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.

Избегавати :

Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним
које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, итд). На складишти не
употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру.

Посебни начин коришћења
хемикалија :

Нема

8. КОНТРОЛА ИЗЛОЖЕНОСТИ И ЛИЧНА ЗАШТИТА
Контрола изложености
Параметри контроле:
DNEL вредности : Подаци нису доступни.
PNEC вредности : Подаци нису доступни.
Лична заштитна средства
Заштита дисајних органа :

При нормалном раду није потребна опрема за заштиту
дисајних путева. У посебним случајевима (нпр. код
просипања) користити заштитну маску са филтером за
органске гасове и паре. У случају недовољне вентилације
користити апарат за дисање.

Заштита коже руке :

Носити одговарајуће заштитне рукавице су од неопрена,
нитрита-или акрилнитрилебутадине гуме, или ПВЦ. Време
пенетрације > 480 мин.

Заштита за очи :

Заштитне наочаре са бочном заштитом.

Заштита коже :

Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и
обућа која обухвата цело стопало.
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8. КОНТРОЛА ИЗЛОЖЕНОСТИ И ЛИЧНА ЗАШТИТА
Мере хигијене :
Контрола изложености
животне средине:

Поступати у складу са индустријском и безбедоносном
праксом . Приликом руковања овим производом забрањено
је пушење. Након сваког прекида рада опрати руке.
Минимизирати испуштање у животну средину. Процена
утицаја на животну средину мора бити урађена тако да је у
складу са законском регулативом.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
Општи подаци
Агрегатно стање:

Течност

Боја хемикалије:

Смеђе црна

Мирис:

Карактеристичан мирис угљоводоника

Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине
Вредност

Метода испитивања

pH хемикалије :

Подаци нису доступни.

Тачка кључања/подручје кључања :

163℃ - 375 ℃

SRPS EN ISO 3405

Тачка паљења :

> 55 ℃
Мора се загрејати да би се
запалио.

SRPS EN ISO 2719
Из литературе

[2]

Границе експлозивности :

vol. % 0.6-6.5

Из литературе

[1]

Оксидујућа својства :

Подаци нису доступни.

Напон паре :

Подаци нису доступни.

Релативна густина на 15 °C :

0,82 – 0,845

Растворљивост :

Подаци нису доступни.

Растворљивост у води на 20 °C :

< 20 mg/l

Из литературе [1]

3,9 - 6

Из литературе

< 2,00 < 4,50 mm2/s

SRPS ISO 3104

Запаљивост :

Коефицијент расподеле у систему
n-октанол/вода :
Кинематичка вискозност на 40 °C :
Релативна густина паре :

Подаци нису доступни.

Испарљивости :

Подаци нису доступни.

SRPS EN ISO 3675

[1]
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9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
Остали подаци који су значајни за безбедност
Вредност
Способност мешања са другим
супстанцама

Подаци нису доступни

Растворљивост у мастима и уљима

Подаци нису доступни

Проводљивост

Подаци нису доступни

Тачка топљења

Подаци нису доступни

Тачка самозапаљења
Опрема и систем заштите намењени
за употребу у потенцијално
експлозивним атмосферама

250-460 ℃

Метода испитивања

Из литературе [1]

Подаци нису доступни

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Стабилност :
Услови које треба избегавати :

Стабилан приликом придржавања прописаних услова складиштења и
коришћења.
Избегавати извор топлоте, отворен пламен, искрење и присутност
воде код високих температура опреме.

Материје које треба избегавати :

Оксидансе, јаке базе и киселине.

Опасни производи распада :

Угљеникови, азотовои и сумпорни оксиди.
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Назив производа:

11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ
Акутно тровање:
Орално (LD50) :

> 5000 mg / kg (код пацова) [1]

Инхалацијско (LC50):

> 4,6 mg / l (4 h, пацов) [1]

Дермално (LD50) :

> 2000 mg / kg (кунић) [1]

Локални учинци
Надражај коже:

Црвенило, dermatitis.

Надражај очију:

Надражујући учинак уз могућу појаву краткотрајног црвенила.

Сензибилизација коже:

Нема утицај.

Сензибилизација дисајних
путева :

Нема података

Хронично тровање или дуготрајно излагање
Посебни учинци
Карциногеност :

Кarc. Кat.3; R40 - Ограниченa сазнања о карциногеном ефекту
(према DSD/DPD пропису).
Карц. 2; H351 - Сумња се да може да доведе до појаве карцинома
(према CLP/GHS пропису).

Мутагеност :

Нема података

Токсичност по репродукцију :

Нема података
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12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ
Екотоксичност
За водене организме (LC50) :

< 35 mg/l (за рибе, током 96 h) [1]

За организме у земљи (LD50 ) :

Нема података

За биљке и животиње (LD50) :

Нема података

Мобилност
Позната или предвиђена расподела у компонентама
животне средине :

Нема података

Површински напон :

Нема података

Апсорпција / десорпција :

Нема података

Перзистентност/разградљивост
Биоразградња :

Нема података

Разградња у присуству ваздуха и без њега :

Нема података

Постојаност :

Нема података

Биоакумулаативност
Фактор биоконцентрације (BCF) :

Нема података

Резултати ПБТ процене:

Нема података

Остали штетни ефекти :

Нема података
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13. ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Поступање са отпадом
Oстаци од производа :

Производ нема класични отпад, осим у случају намерног испуштања.

Oнечишћена амбалажа :

Није примењљиво

Важећи локални прописи:





Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон)
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
("Сл. гласник РС", бр. 92/10)

Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа. Корисник је
одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. ПОДАЦИ О ТРАНСПОРТУ
Класификација ознаке за превоз
Назив опасне хемикалије према
међународним уговорима о превозу опасних материја: Дизел гориво
Копнени превоз (друмско/железнички ADR, RID)
UN број :

1202 Класа :

3

Класа опасности :

3

Група паковања :

III

3

Класа опасности :

3

Група паковања :

III

3

Класа опасности :

3

Група паковања :

III

Речни путеви (ADNR)
UN број :

1202 Класа :

Ваздушни путеви (ICAO/IATA)
UN број :

1202 Класа :

Додатни прописи:
Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број: 88/10)
Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком
саобраћају ("Службени гласник РС", број: 53/02)
Посебне мере опреза и услови транспорта:
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Назив производа:

15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАЦИ
Подаци о опасности и мерама сигурности:
Класификација према DSD/DPD пропису
Знак опасности / пиктограм:

Xi

N

Ознака ризика (R):

Иритативно Опасно по
животну средину
R40, R38, R65, R52/53

Kласификација према CLP/GHS пропису
Реч упозорења :

Пажња

Пиктограм :

GHS07

Обавештење о опасности (H) :
Примењиви прописи:









GHS08

GHS09

H304, H315, H336, H351, H412

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10)
Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и
коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље
људи и животну средину ("Службени. гласник РС", бр. 89/2010)
Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа ("Сл. гласник РС", бр. 59/10 и 25/11)
Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим
Системом за класификацију и обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 64/10 и
26/11)
Списак класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 82/10)
Правилник о садржају безбедносног листа („Службени. гласник РС “ бр. 81/10)
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16. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Ознаке ризика:

Обавештење о
опасности:

Обавештење о
безбедности:

Обавештење о мерама
предострожности:

R40 - Ограниченa сазнања о карциногеном ефекту.
R38 - Иритативно за кожу.
R65 - Штетно: може изазвати оштећење плућа ако се прогута.
R52/53 – Штетно за водене организме, може изазвати дуготрајне штетне
ефекте у воденој животној средини.
H304 - Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева.
H315 - Изазива иритацију кoже.
H336 - Мoже да изазoве пoспанoст и несвестицу.
H351 - Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H412 - Штетно пo живи свет у вoди са дугoтрајним пoследицама.
S24 – Избегавати контакт са кожом.
S61 - Спречити излазак у околину; придржавати се
посебних упутстава/безбедносног листа.
S62 - Ако се прогута, не проузроковати повраћање: одмах потражити савет
лекара и показати ову посуду или етикету.
P280 - Нoсити заштитне рукавице/ заштитну oдећу/ заштитне
наoчаре/ заштиту за лице.
P331 – Не изазивати поврађање.
P261 - Избегавати удисање прашине/ дима/ гаса/ магле/ паре/ спреја.
P273 - Избегавати испуштање/ ослобађање у животну
средину.

Напомена:
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као и за заштиту
животне средине. Информације садржане у овом документу одговарају нашим досадашњим сазнањима о
дотичном производу. Производ се не сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у
упутствима. У случају мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне
опасности. За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
Овај Безбедносни лист је састављен у складу са Правилником о садржају безбедносног листа
("Сл. гласник РС", бр. 81/2010).
Литература:
[1]

European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)

[2]

Concawe report no. 11/10 – Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European
Economic Area – 2010
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Пропан-бутан смеша
(АУТО ПБС)

Назив производа:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ СТАВЉА ХЕМИКАЛИЈУ У ПРОМЕТ
Назив хемикалије:

Угљоводоници, С3 – 4

Намена /начин коришћења/
хемикалије:

Ова хемикалија се употребљава као гориво за производњу топлоте и
за осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији.
Такође ова хемикалија се може користити као погон за моторно
возило.

Произвођач:

НИС а.д. Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон :

+ 381 (0)21 481 1111

Лице задужено за израду
безбедносног листа:

Срђан Соколовић (srdjan.sokolovic@nis.rs)

Телефон за хитне случајеве
Правно лице које ставља
хемикалију у промет :

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)

Центар за контролу тровања :

+ 381 (0)11 266 1122 (24 h)

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација хемикалије
Класификација према DSD/DPD пропису
Знак опасности / пиктограм:

Ознака ризика (R):

F+

Т

Веома лако
запаљиво

Отровно

R12 – Веома лако запаљиво.
R45 – Може изазвати карцином.
R46 – Може изазвати наследнa генетскa оштећењa.
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ
Класификација према CLP/GHS пропису
Реч упозорења :

Опасност

Пиктограм :

Обавештење о опасности (H) :

GHS02

GHS04

GHS08

H220 – Веома запаљив гас
H350 - Може да доведе до појаве карцинома (помоћу удисања).
H340 - Може да доведе до генетских дефеката (помоћу удисања).

Најважније опасности и учинци хемикалије
На људско здравље
Очи :

Надражујући учинак уз могућу појаву краткотрајног црвенила.

Кожа :

Црвенило, dermatitis.

Инхалација :

Може изазвати поспаност и несвестицу.

Гутање :

Мoже изазвати смрт акo се прoгута и дoспе дo дисајних путева

Канцерогени ефекти :

Кarc. Кat. 1; R45 – Може изазвати карцином (према DSD/DPD пропису).
Карц. 1Б; H350 - Може да доведе до појаве карцинома
(помоћу удисања, према CLP/GHS пропису).

Мутагени ефекти :

Мута. Кат. 2; R46 - Може изазвати наследна генетска оштећења
(према DSD/DPD пропису).
Мута. Герм. 1Б; H340 – Може довести до генетских дефеката
(помоћу удисања, према CLP/GHS пропису).

Тератогени ефекти :

Не постоје докази који указују да овај производ поседује тератогене
ефекте.

На околину
Акутна екотоксичност
(краткорочна) :

Нема података.

Биодеградација /
Биоакумулативност :

Нема података.

БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ
према Правилнику о садржају безбедносног листа
‘’Сл. гласник РС’’, бр.81/2010

Издање: 2
Датум ревизије: 24.11.2011.
Датум првог издања:04.01.2007.
Страна: 3 / 12

Пропан-бутан смеша
(АУТО ПБС)

Назив производа:

3. ПОДАЦИ О САСТОЈЦИМА У СМЕШИ

Супстанца:

X

Хемијски назив
или трговачко име

Смеша:
Концентрација
[%]

Угљоводоници, С3 - 4

<100

EINECS
број

270-681-9

CAS број

68476-40-4

Класификација
према DSD/DPD
пропису

Класификација према
CLP/GHS пропису

F+; R12
Карц. кат.1; R45
Мута. кат. 2; R46

Гас. под прит.
Зап.гас. 1; H220 – Веома запаљив
гас
Карц. 1Б; H350 - Може да доведе до
појаве карцинома.
Мут. герм. 1Б; H340 - Може да
доведе до генетских дефеката.

4. МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Мере за пружање прве помоћи
Удисање:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух. Уколико настали симптоми
не нестану потражити лекарску помоћ.

Контакт са очима:

Чистим рукама размакнути капке и испирати текучом водом 15 –
20 минута. Уколико се симптоми не повуку потражити лекарску
помоћ.

Контакт са кожом:

Смрзотину уронити у топлу воду (НЕ У ВРУЋУ ВОДУ !). Не
скидати одећу. Потражити помоћ лекара.

У случају гутања:

Није примењљиво.

Напомена за особу која
пружа прву помоћ / лекара:

Бутан може изазвати анестетички ефекат, унесрећеном треба
дати кисеоник. Видети тачке 2. и 3.
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5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Средства за гашење пожара
Прикладна :

Суви прах, угљен диоксид или водена магла

Не сме се употребљавати :

Не сме се користити водени млаз

Противпожарне мере за посебне
опасности :

Нема посебних препорука

Посебне методе за гашење
пожара :
Посебна опрема за заштиту
ватрогасаца :
Опасност од излагања
хемикалији или производима
њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Користити водени спреј за хлађење контејнера/цистерни и заштиту
особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца: специјална
ватрогасна одела и заштитне маске.
Паре су таже од ваздуха те се задржавају у близини тла. Могу се
проширити даље од места несреће и проузроковати даље пожаре или
експлозије.
CO, CO2 , NOx, SOx, H2O(g)

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА
Лична заштита
Заштита очију :

Избегавати контакт са очима. Користити заштитне наочари
или штитник за очи.

Заштита коже :

Избегавати контакт са кожом или одећом. При руковању користити
заштитну одећу и нитрил/неопрен рукавице.

Заштита дисајних органа :

Избегавати удисање пара.

Заштита животне средине
Методе санације места :

Што пре зауставити истицање ако је то могуће. У противном,
распршеном водом држати облак плина под контролом и пустити да се
испразни у атмосферу.

Додатна упозорења:

У случају већих изливања обавестити службу за ванредне ситуације на
број 112.

БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ
према Правилнику о садржају безбедносног листа
‘’Сл. гласник РС’’, бр.81/2010
Назив производа:

Издање: 2
Датум ревизије: 24.11.2011.
Датум првог издања:04.01.2007.
Страна: 5 / 12

Пропан-бутан смеша
(АУТО ПБС)

7. РУКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ
Руковање:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Претакање вршити само
на прописно уређеним местима у прописно уређене танкове и
применом исправне опреме и уређеја, од стране стручно
оспособљених и увежбаних особа. Придржавати се мера заштите на
раду и заштите од пожара.

Складиштење (техничке мере и услови складиштења)
Прикладни :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.

Избегавати :

Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним
које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, итд). На складишти не
употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру.

Посебни начин коришћења
хемикалија :

Нема

8. КОНТРОЛА ИЗЛОЖЕНОСТИ И ЛИЧНА ЗАШТИТА
Контрола изложености
Параметри контроле:
DNEL вредности :

Подаци нису доступни.

PNEC вредности :

Подаци нису доступни.

Лична заштитна средства
Заштита дисајних органа :

При нормалном раду није потребна опрема за заштиту
дисајних путева. У посебним случајевима (нпр. код
просипања) користити заштитну маску са филтером за
органске гасове и паре. У случају недовољне вентилације
користити апарат за дисање.

Заштита коже руке :

Носити одговарајуће заштитне рукавице су од неопрена,
нитрита-или акрилнитрилебутадине гуме, или ПВЦ. Време
пенетрације > 480 мин.

Заштита за очи :

Заштитне наочаре са бочном заштитом.

Заштита коже :

Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и
обућа која обухвата цело стопало.
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8. КОНТРОЛА ИЗЛОЖЕНОСТИ И ЛИЧНА ЗАШТИТА
Мере хигијене :
Контрола изложености
животне средине:

Поступати у складу са индустријском и безбедоносном
праксом . Приликом руковања овим производом забрањено
је пушење. Након сваког прекида рада опрати руке.
Минимизирати испуштање у животну средину. Процена
утицаја на животну средину мора бити урађена тако да је у
складу са законском регулативом.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
Општи подаци
Агрегатно стање:

Гас, Под притиском течност.

Боја хемикалије:

Безбојан

Мирис:

Специфичан мирис

Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине
Вредност

Метода испитивања

pH хемикалије :

Подаци нису доступни

Тачка кључања/подручје кључања :

Од -162 до -1 ℃

Из литературе

[1]

Тачка паљења :

< -56 ℃
Веома лако
запаљива хемикалија
Горња: 8.5 – 15 %
Доња : 1.9 – 5.3 %

Из литературе

[1]

Из литературе

[1]

Из литературе

[1]

Оксидујућа својства :

Не поседује оксидујућа свјоства

Из литературе

[1]

Напон паре на 20 ℃ :

60 – 3900 Pa

Из литературе [1]

Релативна густина на 15 °C :

Подаци нису доступни

Запаљивост :
Границе експлозивности (vol/vol) :

Растворљивост :
Растворљивост у води на 20 °C :
Коефицијент расподеле у систему
n-октанол/вода :
Кинематичка вискозност на 40 °C :

0.024 – 0.061 g/l

Из литературе [1]

2.8

Из литературе

Подаци нису доступни

Релативна густина паре :

Подаци нису доступни

Испарљивости :

Подаци нису доступни.

[1]
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9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
Остали подаци који су значајни за безбедност
Вредност

Метода испитивања

Способност мешања са другим
супстанцама

Подаци нису доступни

Растворљивост у мастима и уљима

Подаци нису доступни

Проводљивост

Подаци нису доступни

Тачка топљења

Од – 183 ℃ до – 20 ℃

Из литературе [1]

Тачка самозапаљења
Опрема и систем заштите намењени
за употребу у потенцијално
експлозивним атмосферама

410 – 540 ℃

Из литературе [1]

Подаци нису доступни

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Стабилност :
Услови које треба избегавати :

Стабилан приликом придржавања прописаних услова складиштења и
коришћења.
Избегавати извор топлоте, отворен пламен, искрење и присутност
воде код високих температура опреме.

Материје које треба избегавати :

Оксидансе, јаке базе и киселине.

Опасни производи распада :

Угљеникови, азотовои и сумпорни оксиди.
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11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ
Акутно тровање:
Орално (LD50) :

> 5000 mg / kg (код пацова) [1]

Инхалацијско (LC50):

Нема података

Дермално (LD50) :

Нема података

Локални учинци
Надражај коже:

Хемикалија није иритативна.

Надражај очију:

Хемикалија није иритативна .

Сензибилизација коже:

Хемикалија није иритативна.

Сензибилизација дисајних
путева :

Хемикалија није иритативна.

Хронично тровање или дуготрајно излагање
Посебни учинци
Карциногеност :

Кarc. Кat. 1; R45 – Може изазвати карцином (према DSD/DPD
пропису).
Карц. 1Б; H350 - Може да доведе до појаве карцинома
(према CLP/GHS пропису).

Мутагеност :

Мута. Кат. 2; R46 - Може изазвати наследна генетска оштећења
(према DSD/DPD пропису).
Мута. Герм. 1Б; H340 – Може довести до генетских дефеката
(према CLP/GHS пропису).

Токсичност по репродукцију :

Нема података
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12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ
Екотоксичност
За водене организме (LC50) :

Нема података

За организме у земљи (LD50 ) :

Нема података

За биљке и животиње (LD50) :

Нема података

Мобилност
Позната или предвиђена расподела
у компонентама животне средине :

Нема података

Површински напон :

Нема података

Апсорпција / десорпција :

Нема података

Перзистентност/разградљивост
Биоразградња :

Нема података

Разградња у присуству ваздуха и без њега :

Нема података

Постојаност :

Нема података

Биоакумулаативност
Фактор биоконцентрације (BCF) :

Нема података

Резултати ПБТ процене:

Нема података

Остали штетни ефекти :

Нема података
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Назив производа:

13. ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Поступање са отпадом
Oстаци од производа :

Производ нема класични отпад, осим у случају намерног испуштања.

Oнечишћена амбалажа :

Није примењљиво

Важећи локални прописи:





Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон)
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
("Сл. гласник РС", бр. 92/10)

Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа. Корисник је
одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. ПОДАЦИ О ТРАНСПОРТУ
Класификација ознаке за превоз
Назив опасне хемикалије према
међународним уговорима о превозу опасних материја:
СМЕША ГАСОВИТИХИ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н
Копнени превоз (друмско/железнички ADR, RID)
UN број :

1965 Класа :

2.1

Класа опасности :

2.1

Група паковања :

-

2.1

Класа опасности :

2.1

Група паковања :

-

2.1

Класа опасности :

2.1

Група паковања :

-

Речни путеви (ADNR)
UN број :

1965 Класа :

Ваздушни путеви (ICAO/IATA)
UN број :

1965 Класа :

Додатни прописи:
Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број: 88/10)
Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком
саобраћају ("Службени гласник РС", број: 53/02)
Посебне мере опреза и услови транспорта:
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Назив производа:

15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАЦИ
Подаци о опасности и мерама сигурности:
Класификација према DSD/DPD пропису
Знак опасности / пиктограм:

Т

F+

Веома лако
запаљиво
Ознака ризика (R):

Отровно

R12, R45, R46

Kласификација према CLP/GHS пропису
Реч упозорења :

Опасност
GHS02

Пиктограм :

Обавештење о опасности (H) :

GHS04

GHS08

H220. H350, 340

Примењиви прописи:









Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10)
Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и
коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље
људи и животну средину ("Службени. гласник РС", бр. 89/2010)
Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа ("Сл. гласник РС", бр. 59/10 и 25/11)
Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим
Системом за класификацију и обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 64/10 и
26/11)
Списак класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 82/10)
Правилник о садржају безбедносног листа („Службени. гласник РС “ бр. 81/10)
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16. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Ознаке ризика:

Обавештење о
опасности:

R12 – Веома лако запаљиво.
R45 – Може изазвати карцином.
R46 – Може изазвати наследнa генетскa оштећењa.
H220 – Веома запаљив гас
H350 - Може да доведе до појаве карцинома.
H340 - Може да доведе до генетских дефеката.

Обавештење о
безбедности:

Обавештење о мерама
предострожности:

S9 – Чувати контејнере на добро проветреном месту.
S16 -Чувати даље од извора паљења – забрањено пушење.
S53 - Избећи излагање – Прибавити посебна упутства пре употребе.
S45 - У случају незгоде или здравствених тегоба, хитно затражити
лекарску помоћ.
P210 - Држати даље од извора топлоте/ варница/ отвореног пламена/ врућих
површина – Забрањено пушење.
P377 - Пожар при цурењу гаса: Не гасити, осим ако се цурење може
зауставити на безбедан начин.
P381 – Уклонити све изворе паљења, ако је то могуће учинити безбедно.
P403 - Складиштити на месту са добром вентилацијом.

Напомена:
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као и за заштиту
животне средине. Информације садржане у овом документу одговарају нашим досадашњим сазнањима о
дотичном производу. Производ се не сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у
упутствима. У случају мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне
опасности. За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
Овај Безбедносни лист је састављен у складу са Правилником о садржају безбедносног листа
("Сл. гласник РС", бр. 81/2010).
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