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На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС и 132/14), доносим следеће

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте на
изради Урбанистичког пројекта
за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијe за изградњу интерне
бензинске станице у комплексу СМАТСА у Вршцу на катастарској парцели бр.
19099 к.о. Вршац ул. Подвршанска бр.146,за инвеститора Контролу летења Србије
и Црне Горе ''СМАТСА'' доо ,Београд, Трг Николе Пашића бр. 10
На изради поменуте документације учествоваће одговорни урбаниста :
1.

За део пројекта архитектонско-урбанистчког решења
......................................................диа Драган Добросављевић

Одговорни урбаниста ће приликом израде техничке документације поступати у
свему по одредбама горе наведеног Закона.
Датум : новембар , 2017. год.
Одговорно лице:
Број : 200 /17 – УП

диа Драган Добросављевић

ИЗЈАВА
одговорног урбанисте
Овим изјављујем да сам на основу решења број 200/17–УП израдио
Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијe за
изградњу интерне бензинске станице у комплексу СМАТСА у Вршцу на катастарској
парцели бр. 19099 к.о. Вршац ул. Подвршанска бр.146, за инвеститора Контролу
летења Србије и Црне Горе ''СМАТСА'' доо ,Београд, Трг Николе Пашића бр. 10.
При изради приложене техничке документације применио сам важеће
техничке прописе и стандарде, сходно одредбама члана 61. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС)
1.

За део пројекта архитектонско-урбанистчког решења
..................................................................................................

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ
ЛОКАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ ИНТЕРНЕ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ У
КОМПЛЕКСУ СМАТСА У ВРШЦУ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.
19099 К.О. ВРШАЦ
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ПРАВНИ ОСНОВ :

На основу члана 60. и 61. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 одлука УС, бр. 98 / 2013 - УС и бр.132 и 145 / 2014),урбанистички пројекат се израђује када је
то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичкоархитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичкоархитектонске разраде локација.
На основу члана 73. Правилника о садржини,начину и поступку израде докуменаата
просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015 ), урбанистички
пројекат се израђује са урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне
самоуправе или просторним планом подручја посебне намене, када је то одређено планским
документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања
површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.Урбанистички
пројекат израђује се за једну или више катастарских парцела на овереном катастарскотопографском плану
ПЛАНСКИ ОСНОВ :
2.

Генерални план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007)
Генерални урбанистички план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2015)
Информацији о локацији бр. 353-216/2017 - IV- 03 од 10.11.2017 године.
ПОВОД ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Инвеститор КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ СМАТСА ДОО БЕОГРАД, Трг Николе
Пашића 10, Београд намерава да на парцели кат.бр. 19099 КО Вршац, које се налази у
улици Подвршанска бр.146 уреди простор и изгради објекат за интерну бенѕинску
станицу.
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ИЗВОД ИЗ ИНФОРМАЦИЈИ О ЛОКАЦИЈИ бр. 353-216/2017-IV-03 од 11.11.2017. године
Локација будућег објекта налази се у блоку бр. 80.
Намена земљишта је за Комплекс пилотске школе.
Регулациона је постојећа , а грађевинска линија је повучена унутар комплекса.
Саставни део урбанистичког пројекта је Информација о локацији која је била основ за разраду
ове локације за изградњу интерне бензинске станице.
3.

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ И ЛОКАЦИЈИ

Право коришћења на катастарској парцели бр. 19099 КО Вршац има КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ СМАТСА ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 10, Београд
Подаци за парцелу су следећи:
Бр. парцеле

Култура

Класа

19099

Земљиште под зград.
Пашњак

/
1

Потес

ха

Мали рит
Мали рит
УКУПНО
Табела бр. 1

м2

а

/
/
01

4
97
10

33
74
80

Грађевинска парцела катастарски бр. 19099 КО Врац има површину од 1 ха 10 а 80 м2 и није
изграђена.
Парцела је у комплексу пилотског школског центра који могућност излаза на јавну овршину,
улицу Подвршанска .
Парцела је у склопу комплекса и габарита који није ограничење за изградњу овог објекта а сма
парцела нема везе са регулацијом.
Парцела се налази на равном терену са минималним нагибом који прати и пад саобраћајнице.
Надморска висина парцеле је на апсолутној коти 84,85 до 85,25 м.
ОБУХВАТ - ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ
ОБУХВАЋНИХ ПАРЦЕЛА
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом захвата парцелу кат. бр. 19099 ко Вршац
које представља градско грађевинско земљиште планом предвиђена за Пилотски школски
центар .
Аналитичко- геодетски елементи који описују границу ових парцела преузети су из
геодетског операта, дати су у графичком прилогу ,овереном кастарско - топографском плану.
Парцела 19099 КО Вршац се граничи са суседним парцелама бр. 19098, 19097 – пут и 27573канал и 27276/2 - улицом Подвршанска.
4.

Брoj
Површина
парцеле парцеле
м2
19099
11080

Површ.под
објектима
1299

Бруто разијена
површина
надстрешнице
118,34

Индекс
заузетости

Индекс
изграђености

Зелене
површине

1,1 %

0.74

65 %

Табела бр. 2

Брoj
Површина парцеле Површина
парцеле
м2
објеката
19099

11080

2146

Саобраћајна
површина и
платои
42 %

Табела бр. 3

Површина
под обј.и
попл.површ.
3826

Зелене површине
м2/ %
7254 / 65 %
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5.
6.

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Фотографија бр. 1

Фотографија бр. 2
На поменутој парцели постоје три објекта, гаража, хотел и помоћна зграда, локална
саобраћајница и пашњак.
Цео блок је намењен Пилотском школском центру.
Парцела на којој је планирано постављање објекта је намењен за снабдевање-пуњење
моторних возила са бензином за потребе летелица. У оквиру локације налази се и објекат за
смештај запосленог особља, контејнерског типа је делимично изграђена и има изграђен
бетонски плато и делимично затравњена.
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7.

КОНЦЕПТ РЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА ОПИСОМ НАМЕНЕ
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ

И

На новоформираној парцели бр. 19099 ко Вршац планирана је изградња објекта је намењен
за снабдевање - пуњење моторних возила са бензином за потребе летелица. У оквиру
локације налази се и објекат за смештај запосленог особља, контејнерског типа.
Планирани комплекс се налази на делу парцеле КП 19099 КО Вршац. Ситуација је
разрађена за тип интерних бензинских станица које обухватају:
• Објекат за смештај запосленог особља;
• припадајућу надстрешницу
• два места са припадајућом арматуром за утакање горива у аутоцистерне капацитета 400450лит/мин
• два подземна резервоара са дуплим плаштом од 40м3
Технолошка опрема и постројења
Технолошка опрема и постројења обухватају следеће :
•
место за истакање горива са припадајућом опремом
• Фискални систем за очитавање продатих количина и промета;
• Резервоаре са дуплим плаштом
• Шахт индиректног пуњења
• Резервоари су са антикорозионом изолацијом са спољашње стране "СИГМА-ЕМАИЛИНЕ"
и са унутрашње са 1/3 типа "СИГМА" или са уобичајеном изолацијом по домаћој технологији.
• Нивомерни систем за детекцију и очитавање количине горива у подземним резервоарима
и надзор над околином , производ "\/ЕЕДЕР РООТ –ТСЛ 350Р;
• Цевоводни систем и арматура за заустављање и поврат безинских пара при истовару
горива из аутоцистерне и при пуњењу резервоара моторних возила. Наливни и усисни цевни
систем израђен од специјалних непропусних полимерних материјала типа КПС Шведска;
• Одзрачне цеви са одушним вентилима;
НАДСТРЕШНИЦА
Архитектура
•
Надстрешница се налази изнад острва изнад острва и мултиплекса, ослоњена на три
челична стуба на међусобном ртастојању од 3,75м. Прекривена је ТР лимом и има спуштен
плафон од префабрикованог Ал лима типа “дампа”, спољњег габарита 12,20x9,70 укупне
квадратуре 118,34м2. Висина надстрешнице од а.б. платоа до дампе износи 4,70м, тако да је
омогућен несметан пролаз камионског саобраћаја.
Нивелација
•
Доња кота надстрешнице је 4,55м од горње коте точећег острва, а највиша кота
надстрешнице је виша за 1,20м од њене доње коте.
Материјализација
•
Хоризонтални олуци су правоугаоног пресека од лима са везама заптивеним трајно
еластичним китом.
•
Вертикални олуци су округлог пресека ø 150 и спуштају се на местима челичних
стубова, пролазећи кроз њих, и за које су фиксирани обујмицама.
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Бочне странице надстрешнице су од префабрикованог профилисаног лима са потребним
елементима за укрућење. Надстрешница је покривена Тр лимом.
Конструкција
На основу геотехничких карактеристика тла, као оптимално решење усвојено је фундирање
на темељима самцима за надстрешницу. Дубина фундирања темеља надстрешнице износи
1,90м од коте платоа испод надстрешнице. Испод темеља је предвиђен тампóн слој
туцаника, дебљине 20цм.
Бетонирање темеља врши се бетоном МБ-30 у потребној оплати.
После израде темеља, предвиђено је додатно насипање и извођење слојева коловоза.
Конструктивни склоп надстрешнице чине стубови сандучастог попречног пресека од
заварених лимова који носе главне решеткасте носаче, на које се ослањају кровне рожњаче
од ваљаног НПУ профила. Главни решеткасти носачи су предвиђени од кутијастих ХОП
профила, и обликовани су тако да формирају потребан пад за кровни покривач. Димензије и
врсте усвојених профила су доказане статичким прорачуном.
Сви челични елементи су укрућени хоризонталним и вертикалним спреговима који обезбеђују
потребну стабилност конструкције.
Везе између челичних елемената се остварују заваривањем и завртњевима.
Све делове конструкције који се налазе испод нивоа тла (челични стубови надстрешнице)
потребно је заштитити од влаге.
Челик
Комплетна челична конструкција ради се од челика квалитета С235 СРГЈ2. Сви делови
конструкције морају бити изведени прецизно по димензијама датим у пројекту и детаљима.
Сва челична конструкција се чисти и фарба два пута антикорозивном заштитом основним
епоксидним премазом 2x40 микрона и завршним полиуретанским премазом ПУР 1x40
микрона.
Бетон
Бетон за све позиције мора имати означену марку бетона што извођач доказује изводом и
испитивањем пробних и контролних тела, код Завода за испитивање грађевинског
материјала. Пре бетонирања извршити преглед оплате и арматуре. По завршеном
бетонирању извршити заштиту бетона. Сви делови конструкције морају бити изведени
прецизно по димензијама датим у пројекту. Приликом прекида и наставка бетонирања прекид
рада се врши на оном месту и онако како је прописима предвиђено. Пре бетонирања стручно
одредити и означити места радних фуга. Све површине бетона морају бити равне. Све
бетонске радове вршити по прописима.
Лим
Према пројекту израдјују се опшави од пластифицираног челичног лима (РАЛ уз договор са
инвеститором), који прате пресек и уграђују се на припремљену потконструкцију.
Приликом извођења радова потребно је да се извођач радова придражава важеће
регулативе везане за овакву врсту радова, као и важеће регулативе везане за област
заштите на раду.
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО 2x40м3
Резервоари за гориво су метални, са дуплим плаштом, кружног пресека Р=2500мм, дужине
Л=8800мм. Постављени је на армирано бетонску темељну плочу димензија Б/Д=900/610цм,
дебљине 30цм и преко обујмица причвршћен за њих.
Бетон у темељној плочи је Ц 25/30 (МБ-30), армиран арматуром Б 500 Б (РА).
Над отворима резервоара је постављен метални шахт димензија 100x100цм, који надвисује
терен за 15цм. Шахт је затворен металним поклопцем са катанцем за закључавање. Око
шахта је урађен армирано бетонски серклаж димензија 15/15цм.
Након постављања и причвршћивања резервоара за темеље, они се облажу слојем песка у
дебљини од 300цм, док се остатак рова попуњава земљом из ископа.
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Кота фундирања је на коти -4,15м од коте околног терена. Бетонирање темеља врши се
бетоном Ц25/30 у потребној оплати. Испод темељне плоче је предвиђен тампон слој мршавог
бетона дебљине 10цм, и слој набијеног туцаника 31,5-63мм дебљине 20цм.
Сви метални делови резервоара, шахта и цеви биће заштићени од корозије изолацијом.
Изолација се састоји од премаза БИТУЛИТ-ом и КОНДОР-а д=4мм вареног по целој
површини.
Металне површине под земљом биће фарбане два пута основном, а изнад земље и два пута
масном бојом.
Комплетна челична конструкција која служи за утезање резервоара као и пратећи шахтови,
ради се од челика квалитета С 235 СРГЈ2.
Бетон за све позиције мора имати означену марку бетона Ц 25/30 ( МБ 30 ), што извођач
доказује изводом и испитивањем пробних и контролних тела, код Завода за испитивање
грађевинског материјала.
Пре бетонирања извршити преглед оплате и арматуре. По завршеном бетонирању извршити
заштиту бетона. Сви делови конструкције морају бити изведени прецизно по димензијама
датим у пројекту. Приликом прекида и наставка бетонирања прекид рада се врши на оном
месту и онако како је прописима предвиђено. Све површине бетона морају бити равне. Све
бетонске радове вршити по прописима.
Све радове треба извести у складу са техничким прописима, прописима о квалитету
материјала и СРПС стандардима.
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ГОРИВОМ - Безбедно
постављање
Станицу за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (у далјем тексту: станица), у смислу
овог правилника, чине уређаји за снабдевање свим врстама течних горива и течним нафтним
гасом, као и уређаји за снабдевање улјем за ложење које се употреблјава у домаћинству,
цевоводи, резервоари, објекат за смештај запосленог особлја, систем за сакуплјање паре,
припадајуће саобраћајнице и друге пратеће зграде.
Под другим пратећим зградама из става 1. овог члана, подразумевају се перионица возила,
сервис за брзе поправке возила и пловила, продавнице, угостителјски објекти за исхрану и
пиће, агенције за туризам и рентирање возила, мењачнице, простор за одмор и хигијену, као
и друге просторије које нису намењене за смештај запосленог особлја.
Под мањим пловилима у смислу овог правилника подразумевају се чамци регистровани за
пловидбу унутрашњим водама, чија дужина трупа износи мање од 20,0 м и чији је производ
дужине, ширине и максималног газа мањи од запремине 100 м³, а који превози мање од 12
лица, као и јахте и пловила која обавлјају риболов, пловила за рекреацију и слична пловила,
у смислу прописа којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама.
Под мањим привредним и спортским ваздухопловима у смислу овог правилника
подразумевају се ваздухоплови који се користе у полјопривреди, шумарству, за спортске
активности и сл, ваздухоплови у складу са прописом који уређује област ваздухопловства.
Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удаљени:
1) најмање 8,0 м од границе парцеле;
2) најмање 8,0 м од зида зграде који не припада станици;
3) најмање 20,0 м од зида објекта јавне намене у коме се окуплја већи број лјуди
(угостителјски, образовни, културни, спортски, религиозни, здравствени и слични објекти,
аутобуски и железнички терминали, авио терминали, путничка пристаништа и сл.);
4) најмање 28,0 м праволинијског растојања од најближег улаза у зграду у којој борави преко
50 лица, а која не припада станици;
5) најмање 40,0 м од колосека за парну вучу и најмање 20,0 м од колосека за дизел или
електричну вучу;
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6) од надземних електричних водова у складу са прописима из области електричних водова;
7) од гасовода у складу са прописима којима је уређена област безбедног транспорта и
дистрибуције природног гаса.
Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удалјени најмање 4,0 м од
зида објекта за смештај запосленог особлја, као и од зида пратеће зграде из члана 8. овог
правилника.
Станице за снабдевање горивом мањих привредних и спортских ваздухоплова не смеју се
градити у области површина за кретање ваздухоплова и угрожавати безбедност ваздушног
саобраћаја.
У населјеном месту станица се не може градити на расрксници, нити на таквој удалјености од
раскрснице на којој би ометала одвијање јавног саобраћаја, у складу са прописима
надлежног органа за саобраћај.
Ван населјених места станица се може градити само на простору на коме би прегледност
улаза и излаза приступног пута била обезбеђена из оба правца, с тим да улаз и излаз тог
пута буду на таквој удалјености од раскрснице на којој не би ометала одвијање јавног
саобраћаја, у складу са прописима надлежног органа за саобраћај.
Станица мора бити одвојена од пута на коме се врши јавни саобраћај заштитним острвом
ширине најмање 0,5 м.
Дужина заштитног острва одређује се у складу са прописима из области саобраћаја.
Пуњење погонских резервоара и резервоара за смештај горива на станици мора се вршити
изван пута намењеног за јавни саобраћај.
Део станице на коме се врши утакање горива у погонске резервоаре, не сме се налазити у
кривини и мора бити бетониран и, по правилу, хоризонталан, а изузетно са нагибом до 2%.
Фазност објекта није планирана.
8.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У
ОДНОСУ НА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Планирани објекат је постављен у средишњем делу парцеле и од регулационе линије
удаљена 50 м.
Удаљеност објекта од граница суседних парцела линије међе није одлучујући елемент ,
пошто се налази на изграђеном платоу.
Оградa je постављена на регулационој линији. Улаз у комплекс је контролисан.
9.

ПЛАНИРАНИ И ПОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Привремена бензинска станица је грађевински објекат који не ремети урбанистичке
параметре заузетости и изграђености
По параметрима из Плана године,на грађевинској парцели намењеној изграњи индекс
заузетости је максимално 50 % (објекти и саобраћајне површине) , а индекс изграђености
максимално 1.6 .Минимална озелењеност парцеле у компактним блоковима је 30 %.
10.

ПРИСТУП ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРКИРАЊЕ

ПАРЦЕЛИ

И

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ПРОСТОРА

ЗА

Приступ објекту са постојеће интерне саобраћајнице између улице ,оносно јавне
површине јавне површине, из улице Подвршанска са асфалтиране постојеће саобраћајнице.
Постоји могућност приступа за пешаке и приступ ватрогасном возилу.
Обезбеђен је противпожарни пролаз .
Саобраћајнице и платои у оквиру станице су изграђени од бетона и асфалта.
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11.

МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ
КОРИСНИКА

Предвидети сепаратор уља у за то предвиђеној шахти.
Објекат ће се штитити громобранском инсталацијиом на класичан начин у складу са
одређеним нивоом заштите.
12.

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Снабдевање водом
Прикључење објекта на постојећу сопствену инсталацију.
Одвођење атмосферских вода
За објекат је пројектом предвиђено скупљање и одвођење атмосферске воде са
кровних површина које се прихватају олучним вертикалама, и са саобраћајнице око објекта
пре него што може доћи до њиховог зауљења.
Атмосферске воде са кровних површина и саобраћајница, воде се до новопројектованих
сливника, а затим се преко сливничких веза спроводе до ревизиног шахта и уводе у одвод
воде према уличној атмосферској канализацији, након сепаратора уља и масти.
За хоризонталне одводнике атмосферске канализације предвиђене су ПВЦ
канализационе цеви пречника 160мм, 200мм, 250мм у паду од 0.5% ка сепаратору.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА и ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА
Прикључак је на сопствену инсталацију унутар комлекса, са разводне табле из суседног
објекта.
Све радове пројектовања и изградње извести по важећим техничким условима
Допуштени су уређаји са једном или више врста заштите наведених у тачки 5.2.1 стандарда
СРПС Н.С8.090.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Прикључци на ову инфраструктурну мрежу унутар комплекса.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Приступ предметној парцели, остварује се преко постојеће интерне саобраћајнице .
Унутрашња мрежа саобраћајних површина прилагођена је планираној намени,
организацији и просторним могућностима парцеле.
На парцели су постојеће пешачке површине, обзиром да се кретање пешака одвија у
зони станице.
У случају преке потребе, кретање пешака одвијаће се по коловозном застору.

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Препис листа непокретности број 11896 К.О. Вршац од Службе за катастар непокретности
Вршац, од 28.11.2017. године.
2. Информација о локацији бр. 353-216/2017 -IV-03 од 10.11.2017. године израђена од стране
Одељења за просторно планирање,урбанизам и грађевинарство Општине Вршац.
3. Катастарско топографски план парцеле 19099 К.О. Вршац у размери Р=1:500 ( оверена од
стране Службе за катастар непокретности Вршац ) у аналогном и дигиталном облику

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма
организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана.
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По истеку рока из претходног става , надлежни орган је дужан да у року од три дана
достави Комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са
јавне презентације.
Комисија за планове дужна је да у року од
изврши проверу усклађености
Урбанистичког пројекта са планским документом и овим законом, размотри све примедбе и
сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем достави надлежном органу.
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да је
урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним планом
јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и овим законом.
Ако надлежни орган утврди да урбанистички пројекат није урађен у складу са планским
документом и овим законом, обавестиће о томе подносиоца захтева.
На претходно обавештење може се поднети приговор надлежном општинском већу
у року од три дана.

Одговорни урбаниста
дипл. инж. арх. Драган Добросављевић
лиц. бр. 200 0609 04

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Инвеститор: КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ СМАТСА ДОО БЕОГРАД, Трг
Николе Пашића 10, Београд
Локација: КП 19099 КО Вршац
На основу пројектног задатка и према грађевинској ситуацији, а све у складу са
Правилником о изградњи постројења за запалјиве течности и о ускладиштењу и
претакању запалјивих течности (Сл. лист бр. СФРЈ 20/71 и 23/71) и Правилником о
техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних
и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017).
урађено је Идејно решење за изградњу интерне бензинске станице у ССА Вршац. Идејно
решење садржи обрађен резервоарски простор, надстрешницу, као и инсталацију за
транспорт горива. За резервоарски простор, предвиђена су ДВА нова резервоара са
дуплим плаштом. Нови резервоари су са следећем распореду:
• Р1 – 40м3 - бензин
• Р2 – 40м3 - бензин
Намена објекта
Објекат је намењен за снабдевање-пуњење моторних возила са бензином за потребе
летелица. У оквиру локације налази се и објекат за смештај запосленог особља,
контејнерског типа.
ЛОКАЦИЈА:
Планирани комплекс се налази на делу парцеле КП 19099 КО Вршац. Ситуација је
разрађена сагласно пројектном задатку за тип интерних бензинских станица које
обухватају:
• Објекат за смештај запосленог особља;
• припадајућу надстрешницу
• два места са припадајућом арматуром за утакање горива у аутоцистерне капацитета
400-450лит/мин
• два подземна резервоара са дуплим плаштом од 40м3
Технолошка опрема и постројења
Технолошка опрема и постројења обухватају следеће :
• место за истакање горива са припадајућом опремом
• Фискални систем за очитавање продатих количина и промета;
• Резервоаре са дуплим плаштом
• Шахт индиректног пуњења
• Резервоари су са антикорозионом изолацијом са спољашње стране "СИГМАЕМАИЛИНЕ" и са унутрашње са 1/3 типа "СИГМА" или са уобичајеном изолацијом по
домаћој технологији.
• Нивомерни систем за детекцију и очитавање количине горива у подземним
резервоарима и надзор над околином , производ "\/ЕЕДЕР РООТ –ТСЛ 350Р;
• Цевоводни систем и арматура за заустављање и поврат безинских пара при истовару
горива из аутоцистерне и при пуњењу резервоара моторних возила. Наливни и усисни
цевни систем израђен од специјалних непропусних полимерних материјала типа КПС
Шведска;
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•

Одзрачне цеви са одушним вентилима;

ТЕХНОЛОШКА РЕШЕЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ СВЕТЛИХ ГОРИВА
Сви резервоари су са дуплим плаштом ради еколошке заштите у случају пуцања
унутрашњег плашта. Међупростор између плаштова је попуњен етиленгликолом чији се
ниво контролише са посебним сензором који припада нивомерном систему који
контролише евентуална цурења. Отвори над резервоарима и шахтови су
водонепропустиви као и продори цевовода кроз шахт. Продори цевовода се изводе са
специјалним пластичним заптивачима. Резервоари се монтирају подземно у зеленој
површини, адекватно заштићени, а што је обрађено у грађевинском делу укопавања
резервоара. Резервоари се сидре металним обручима да би се спречила опасност од
испливавања. Резервоари са дуплим плаштом се испитују на заптивеност према СРПС
М.З3.010 и СРПС М.З3.014 тј. у фабрици унутрашњи суд на водени притисак од 2 бар а
међупростор компримованим ваздухом на притисак од 0,5 бар. После монтаже и
анкеровања, а пре насипања песком, врши се проба компримованим ваздухом на
заптивеност међупростора на притисак од 0,2 бар.
На вентилационој инсталацији се монтирају одушни вентили. У оси резервоара а на
поклопцу се монтира нивомерни систем "ВЕЕДЕР РООТ’’. Усисне цеви се монтирају на
поклопац манлоха с прирубницом ДН50 . Сви усисни,
наливни и
вентилациони
цевоводи су пројектовани од специјалних ’’електропроводних полимерних'' цеви, који
су сертифицирани од стране званичних институција. Цевововоди се постављају у ископ
на пешчани јастук дебљине не мање од 150мм а преко њих се насипа песак у истој
дебљини. Пројектована је херметички повезана инсталација са одговарајућом арматуром
за задржавање и враћање пара од моторних горива при истовару аутоцистерни и при
пуњењу моторних превозних средстава сагласно постојећим нормативима. Вентилациони
системи су одвојени, посебно за бензин и дизел гориво. У шахту индиректног пуњења,
монтиран је вентил адаптер, за повезивање цревом гасне линије са аутоцистерном
/повратак пара бензина и паре дизела/. Пад притиска на цевном систему за повратак
пара је мањи од 55мбар. Место за пуњење резервоара, односно шахт индирекнтог
пуњења постављен је у непосредној близини резервоарског простора. Цевоводи за
наливање резервоара се завршавају женским прикључцима за прикључивање црева на
течну линију из аутоцистерне. Ови прикључци се налазе у водонепропусној кадици која се
затвара кутијом са специјалним поклопцем, обезбеђеним против варничења. На
растојању не мањем од 3м од тачке пуњења је предвиђен прикључак за уземљење
аутоцистерне на општи систем уземљења. После монтаже опреме и цевоводних линија
врши се хидрауличка проба компримованим ваздухом и то за сваку врсту горива посебно
са 0,25 бар. Нивомерни систем "\/ЕЕДЕР РООТ" за детекцију и очитавање количине
горива у подземним резервоарима обезбеђује:
• мерење нивоа и температуре горива у резервоарима као и присуство воде у њима са
приказом запреминске количине горива у резервоару, дотока, одлива као слободне
запремине;
• мониторинг у и око плашта као и контролу цурења;
• функцију аларма у случају да се резервоар напуни преко 97%;
• максимално пуњење резервоара је до 95% од његове запремине.
Сви уређаји, метална опрема и инструменти су уземљени у општи прстен
уземљења а електро инструменти су нуловани.
ПОЖАРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
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Показатељи опасности за моторна горива су :
Бензин :
• температура паљења ....................................... ............................
...................................39°Ц
• температура самозапаљења.....................................................55°Ц
• температура границе експлозије - доња ...................................0,76°Ц
• горња .....................................................................................5,03°Ц
Специјални захтеви
• Пушење у околини је забрањено.
• При грмљавини је забрањено пуњење резервоара.
• При чишћењу резервоара треба се придржавати "Инструкција за чишћење
резервоара, складишта на бензинским пумпама
• Бензинска пумпа се опрема апаратима за почетно гашење пожара, а што је
дефинисано пројектом заштите од пожара
ЦЕВИ ЗА ДОВОД И ДИСТРИБУЦИЈУ ГОРИВА
На бензинској станици су инсталирана четири цевна система.
1. Усисне цеви - цеви за довод горива из резервоара до места утакања;
2. Цеви за пуњење - из аутоцистерне са места пуњења до подземних резервоара
горива;
3. Вентилационе цеви (одушне цеви) - из свих подземних резервоара до места за
вентилацију;
4. Цеви за повратак пара - сакупљање испарења бензина и из пумпних аутомата и
шахта индиректног пуњања у колекторску цев и диесела из шахта индиректног
пуњења.
Предвиђене су специјалне полиетиленске флексибилне цеви средње чврстоће
МДПЕ. Цеви су КПС - Петрол Пипе Сјстем "Кунгсорс Пласт АБ" - Сwеден, са
побољшањима специјално за услове бензинских станица. Цеви су инсталиране под
земљом минималне дублине цца 80 цм од асфалта до горње ивице цеви са падом од
мин 0.5% у смеру према резервоарима. Цеви које су намењене за пуњење горивом
резервоара, имају додатни слој за спречавање процуривања горива и електроотпорни
слој за спречавање статичког електрицитета. Цеви су слободно постављене у
рововима на слој песка дебљине 15 цм. Песак дебљине 15цм се поставља око цеви. У
случају укрштање цеви, то ће се извршити на различитим нивоима и најмање 15цм
размака.
Користе се следећи цевоводи:
• КП 110 СЦ6 - користе се за пуњење резервоара од шахта индиректног
пуњења,
• КП 110 СЦ6 - за усисне цевоводе
• КП 63 ЕЦ85 - за одушне водове и повратак пара бензина из аутомата.
Цеви дозвољавају слободно савијање до одређеног радијуса. Минимални радијус
савијања цеви 63 и износи 1,5 м. Електропроводљиве цеви 63 повезују се преко
специјалних фазонских комада, преко којих се цеви уземљују везивањем за
уземљење резервоара горива. Повезивање елемената у шахтовима пумпних
аутомата остварује се електропроводљивим Т рачвама и коленима, чиме се осигурава
електропроводљивост сваке линије. Елементи система "КПС- Петрол Пипе Сyстем" се
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користе за повезивање цеви и других елемената цевовода. Веза између цеви и колена,
прирубница, фитинга се остварује преко специјалног везног наглавка који се термално
заварује. Завршни делови цеви, попут везе са пумпним аутоматима, адаптерима за
пуњење и вентилационим цевима, су повезани помоћу специјалних наглавака.Сви
типови цеви се постављају са падовима (мин 0.5%) према резервоарима. Пре
затрпавања мора се извести испитивање на притисак, како би се пронашле
евентуалне грешке при изради.
УСИСНЕ ЦЕВИ
Флексибилне електропроводљиве цеви типа КП 110 СЦ6, се користе за усисне цеви.
Цеви се употребљавају за снабдевање опреме за утакање у аутоцистерне .
ЦЕВИ ЗА ПУЊЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА
Цеви за пуњење за различите типове горива су електропроводљиве типа КП 110СЦ6.
Сваки укопани резервоар је посебном цеви везан са местом пуњења. Веза између
цевних сегмената се остварује преко наглвака, који се термално заварују, типа КПС
КП 2-110. Надземна линија за пуњење се састоји од цеви ДН100 са специјалним
наглавком за повезивање доставног возила (цистерне). Наглавци и цеви су
постављени у закључани метални шахт, заштићен од продора пламена. За
повезивање полиетиленских цеви користе се специјални фитинзи, типа КПС. Цеви се
завршавају специјалним наглавком типа унутар металног шахта. Ови наглавци се
користе за уземљење цеви преко уземљења резервоара. Заптивни преливни
вентил се поставља у свакој резервоарској секцији. Он онемогућава даље пуњење
цевовода, када се достигне 95% запремине резервоара. У металном шахту се
постављају ознаке, које показују тип горива на сваком цевном наглавку, како би се
избегло мешање горива.
ВЕНТИЛАЦИОНЕ ЦЕВИ И ЦЕВИ ЗА ПОВРАТАК ПАРА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛА
Полиетиленске цеви типа КПС КП-63 су предвиђене за вентилационе цеви. Сваки
резервоар је везан за вентилационе цеви, тако да је обезбеђен атмосферски притисак
у резервоарима. Резервоар за дизел гориво је опремљен независном вентилационом
цеви. Уобичајени подземни вентилациони колектор се користи посебно за сваки
бензински резервоар. Надземне цеви су галванизоване челичне цеви, пречника 2".
Свака надземна вентилациона цев се завршава дисајним вентилом МГЛ 2'' за
регулацију запремине гаса у резервоарима и смањење губитака горива услед
испаравања, као и баријером против продора пламена. Цеви за повратак пара, у
којима се скупљају гасови из пумпних аутомата у колекторску цев носе ознаку КПС
КП63. Веза између вентилационог система и цистерне, која снабдева подземне
резервоаре са места пуњења, се остварује преко вентила-адаптера. Паре излазе
из подземних резервоара за време пуњења, улазећи у цистерну, што онемогућава
излазак пара у атмосферу, у складу са захтевом Регулатион Но 16/Стате газетте Но
75/1999. (За случај цистерни новије генерације). Сферни заштитни вентил са пловком,
типа ОПW-53-ВАЛ се поставља у сваки резервоар. Намена овог вентила је да спречи
мешање различитих типова горива за време пуњења, у случају прекорачења
максимално дозвољеног нивоа пуњења.
ЦЕВНИ СИСТЕМ - Специфичности материјала
Цевни систем КПС Петрол Пипе Сyстем су намењени за подземни транспорт течних
горива и повратак пара на бензинским пумпама. Цела инсталација се може
израдити од полиетиленских компонената, са изванредном отпорношћу на корозију, са
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гаранцијом од 30 година и очекиваним веком експлоатације од 50 година. Полиетиленске
цеви средње чврстоће имају оптималан баланс између еластичности и чврстоће.
Идеалне су за пијацу воду, иригационе системе, гас и друге материје под притиском.
Полиетилен има високу трајну отпорност на дејство притиска у комбинацији са
високом отпорношћу на раст прслина (РЦП) и веома добра својства заварљивости.
Припада групи МРС 8.0 (ПЕ 80).
Својство
Вредност Јединица
Метод испитивања
мере
3
Густина
951
кг/м
ИСО 1183 / ИСО 1872-2Б
Затезна чврстоћа

19

МПа

ИСО / ДИС 6259

Издужење до прелома

>600

%

ИСО / ДИС 6259

Издужење до развлачења

9

%

ИСО / ДИС 6259

Модул развлачења

600

МПа

ИСО / ДИС 6259

Температура кртог лома

< -70

°Ц

АСТМ Д 746

Предности:
• отпорност на корозију,
• висока крутост,
• висока жилавост,
• велика хемијска отпорност на радни инедијуин,
• отпорност ка пузању,
• мала тежина,
• брза монтажа,
• тржиште у експанзији.
Ризик од експлозије је елиминисан облагањем унутрашње
специјалним проводним слојем, а затим извођењем уземљења.

површине

цеви

Проводљиве цеви
Полиетиленске проводљиве цеви КП-ЕЦ (ЕX ТРА ЦОНДУЦТИВЕ) су намењене за
нафту и нафтне деривате, са баријером против пенетрације и проводљивом
унутрашњом површином. Користе се када је потребно елиминисати статички
електрицитет. Спољашњи слој цеви је израђен од материјала ХД-ПЕ, а
унутрашњи баријера против пенетрације од високо кристализованог вишеслојног
проводног система. Класа притиска је ПН6 за системе за развод горива и ПН10 за
хидростатичке системе. Израђују се у димензијама КП 110 ЕЦ, КП 90 ЕЦ, КП 63 ЕЦ и
КП 54 ЕЦ. Цеви се спајају наглавцима за заваривање КП 2 или КПС металним спојени.
Проводљива унутрашња површина цеви мора бити премошћена КП ЦЦ проводним
конектором. Цевима треба пажљиво руковати, како би се избегла спољашња
оштећења. Температура околине при постављању цеви мора бити изнад -20О Ц.
Правила за постављање цеви
Минимално растојање цеви од рова треба да износи 200мм. Минимално растојање
између цеви, уколико их је више постављено у ров износи 100мм. Цев се поставља
на раван 150мм дебео слој песка. Камење или други оштри предмети не смеју доћи у
контакт са цевима. Цеви се постављају по благо закривљеној траси, како би се
апсорбовале термички изазване промене дужине. Термичко издужење износи око
0.2%/10°Ц пораста температуре. Цеви се постављају са падом од мин. 0.5% ка
резервоарима. Када се постављају линије за повратак пара треба избећи
кондензацију у шупљинама и појаву "заробљеног гаса" у нижим секцијама.
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Спајање цеви
Полиетиленске цеви КПС Петрол Пипе Сyстем морају бити изведене у континуитету
или повезане електрофузионим заваривањем или помоћу различитих фитинга из КПС
производног програма.
Крајеви цеви које се спајају морају бити исечени под правим углом. Деформисани
крајеви цеви могу лоше утицати на квалитет споја. КПЦЦ конектор се мора поставити
на сваки спој, како би остварио проводљивост између цеви. Након заваривања, а пре
означавања споја, мора се проверити проводљивост. Заваривање се не сме
изводити, ако постоји могућност да су запаљиве течности или паре у цеви. Сви
пластични делови КПС система се спајају електрофузијским заваривањем. Овај
метод је погодан за монтажне услове. Спој се мора одржавати сувим и чистим, у
току процеса заваривања. Температура околине у току заваривања може бити између
-20о Ц и +45°Ц. На температурама од -20°Ц заваривање се изводи уз посебне услове
заштите. Принцип електрофузијског заваривања је, да се отпорна жица испод
унутрашње стране наглавка за заваривање загрева на температуру довољну да
растопи полиетилен са спољашње стране цеви и на унутрашњој страни
наглавка. Температура достиже вредности и веће од 200°Ц. Пренос топлоте у
полиетилену је спор. Топи се само материјал у близини жице. Тако се остварује
хомогена и јака веза. Снага, енергија и време заваривања се аутоматски подешавају
на КП 101 или КП 102 уређају за заваривање. Када се заваривање заврши,
проверити да ли машина на дисплеју показује исправан спој. Означити везе
након заваривања и провере. Сачекати мин. 20 минута пре уклањања стеге, како би се
делови охладили. Након 2 сата спој достиже потпуну чврстоћу. Ако постоји сумња у
квалитет споја, поновно заваривање се може извести након једног сата хлађења.
Контрола заварених спојева се изводи након заваривања целе инсталације, али
обавезно пре затрпавања.
Затрпавање цеви
Одговарајуће затрпавање штити цевовод од механичких оштећења и омогућава
подношење утицаја тешких возила на цевовод. Затрпавање се обавља тек након
испитивања цевовода притиском. Дубина укопавања зависи од врсте материјала
изнад цеви. Простор око цеви, 150 мм са сваке стране треба испунити песком. Пре
затрпавања врха цеви треба попунити простор са стране. Затрпавање се не сине
изводити бацањем материјала са велике висине. Неодговарајуће затрпавање може
оштетити цеви.
Испитивање притиском и контрола непропусности
Системи са једноструким зидом
Постићи притисак воде или ваздуха/гаса од 5,2 бар и одржавати га л минут. Снизити
притисак на атмосферски, па га затим подићи на 0,7 бар и одржавати га у току 30
минута. За то време све везе премазати раствором сапунице. Ваздушни мехурици сти
показатељи пропуштања. У току испитивања притисак може незнатно да варира
(што може бити последица благих померања цевног система). Уобичајено је да
притисак варира од О до 0,04 бар за време испитивања притиском, уколико нема
пропуштања.
Системи са двоструким зидом
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Увек се прво испитује секундарна цев. Постићи притисак воде или ваздуха/гаса од 5,2
бар и одржавати га л минут. Могуће је варирање притиска од 0 до 0,04 бар. Снизити
притисак на атмосферски, па га затим подићи на 0,7 бар и одржавати га у току 30
минута. За то време све везе премазати раствором сапунице. Ваздушни мехурици су
показатељи пропуштања.Уклонити све крајње капе на КП Т-рачвама пре
испитивања примарне цеви притиском. Постићи притисак воде или ваздуха/гаса
од 5,2 бар и одржавати га л минут. Снизити притисак на атмосрерски, па га затим
подићи на 0,7 бар и одржавати га у току 30 минута. За то време све везе премазати
раствором сапунице. Ваздушни мехурићи су показатељи пропуштања. Поставити капе
на КПТ-рачве. У току испитивања притисак може незнатно да варира (то може бити
последиеа благих померања цевног система). Уобичајено је да притисак варира од
О до 0,04 бар за време испиливања притиском, уколико нема пропуштања.
Испитивање инсталације и резервоарског простора потребно је усагласити и извршити
у складу са Правилником о изградњи постројења за запаљиве течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ", бр. 20/71).
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ - ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ
• Аутомати за истакање горива морају бити у "Еx" изведби, а постављен на тротоару
или острву уздигнутом изнад нивоа пута најмање 14цм, тако да од ивичњака буду
габаритно удаљени најмање 50цм.
• Међусобна осовинска растојања пумпних аутомата мора износити најмање 2м
мерено од осовине тих аутомата а габаритна удаљеност од одзрачних цеви
најмање 5м.
• Извођача радова треба обавезати да све отворе испод пумпних аутомата и канале
у
којима би могло доћи до нагомилавања гасовитих угљоводоника напуни ситним
песком пре техничког пријема објекта.
• Окно изнад улазног отвора укопаних резервоара, односно окно у коме су смештени
прикључци за пуњење резервоара, затвара се поклопцем који се може безбедно
закључати.
• Сваки резервоар мора бити прописно уземљен против статичког електрицитета.
Укупан отпор уземљења не сме бити већи од 20 ома, а по једној сонди не већи од
10 ома. Поклопци шахтова и прирубнице морају бити премошћене траком ФеЗн,
• Бензинска станица мора бити обезбеђена са најмање једним прикључком за
уземљење аутоцистерни приликом истакања.
• Сваки резервоар мора бити обезбеђен арматуром назначеном у тачки 4.3.4.
"Техничких прописа изградње постројења за запаљиве течности и ускладиштење и
претакање запаљивих течности"(Службени лист СФРЈ 20/71), с тим што одушна
цев и вентили сигурности против пламена треба да буду најмање димензије ДН40.
• Електрична инсталација бензинске станице мора се извести у складу са техничким
прописима за против експлозијску заштиту (Службени лист СФРЈ" број 18/81).
• У зонама опасности забрањујје се; пушење, држање отвореног пламена и рад са
њиме, рад са алатом који варничи, постављање надземних електричних водова
без обзира на напон.
• У објекту за смештај запослених могу се држати уља, мазива, средства против
смрзавања пакована појединачно у херметички затвореним посудама, запремине
до 5 литара.
• Просторија за смештај запослених могу се грејати топлом водом, паром ниског
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•

притиска или топлим ваздухом.
Опрема за заштиту од пожара мора се свакодневно визуелно контролисати, а
најмање једном годишње испитати - атестирати.

ПРИ ИЗВОЂЕЊУ
• Извођач радова не сме одступити од пројекта овереног од стране инвеститора.
Евентуално надзор може писмено обавестити наредити извођачу мање измене
конструктивне природе, уколико такве измене не умањују безбедност објекта од
пожара. У сваком посебном случају надзорни орган консултоваће се са одговорним
стручним лицем за против пожарну заштиту.
• Извођач је дужан да обезбеди закључавање свих шахтова и пумпних аутомата одмах
након стављања поклопца на шахтове.
• Извођач електро радова посебну пажњу ће обратити на квалитет уграђеног
материјала и прибавити потребне атесте о мерењу отпора заштитног,
громобранског и статижког уземљења. Исти је дужан да обезбеди и најмање 5 комада
од сваке врсте резервних патрона на електричним осигурачима.
• Извођач машинског дела инсталација обезбеђује шему инсталације из које се јасно
може видети распоред резервоара, шахтова за утакање и пумпних аутомата.
• Евентуалне недостатке констатоване приликом техничког пријема објекта а од значаја
са гледишта противпожарног обезбеђења извођач је дужан да отклони најдаље до
пуштања објекта у рад, односно до почетка утакања горива у резервоаре.
• Противпожарна опрема се мора поставити према диспозицији за противпожарну
заштиту.
• Против пожарна опрема мора бити на објекту на дан техничког пријема а најкасније
пре почетка пуњења резервоара горивом. Ватрогасна опрема се састоји од ручних
апарата С9 са по једним комадом за свака два пумпна аутомата и најмање једног
превозног апарата С50 за претакалиште.
• Пре почетка рада бензинске станице, запоследно особље мора бити упознато са
начином спровођења пожарно-превентивних мера и подвргнуто теоријској и
практичној обуци у руковању ватрогасним апаратима и другом опремом.
• У близини места на којима постоји могућност просипања запаљиве течности, морају
се поставити сандуци са песком запремине најмање 0.5м3 и лопатом за посипање
према диспозицији из пројекта.
У зонама опасности од пожара морају се на видним местима поставити табле упозорења,
према диспозицији из пројекта са следећим натписима:
• "Забрањено пушење и приступ отвореним пламеном".
• "Опасност од пожара и експлозије".
• "Стоп - цистерна прикључена".
ЗОНЕ ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
(ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија
станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова "Службени гласник
РС", број 54/2017)

Зона „0” обухвата
унутрашњост резервоара и бетонског корита односно коморе и окно изнад улазног отвора
резервоара.
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Зона „1” обухвата:
1) окно у коме су смештени приклјучци за пуњење (ако су лоцирани одвојено –
индиректно утакање), простор око окна улазног отвора подземног резервоара, простор
око окна у коме су смештени приклјучци за пуњење (ако су лоцирани одвојено –
индиректно утакање) мерено 3,0 м хоризонтално од габарита окна и висине 1,0 м мерено
од тла;
2) сферни простор око одушног цевовода и вентила полупречника 3,0 м;
3) унутрашњост уређаја за точење горива;
4) ако је мерна и комуникационо информатичка опрема смештена у посебном кућишту
изнад кућишта у коме се налази остала опрема уређаја за точење горива, и ако су ова
два кућишта одвојена паронепропусном преградом, онда се сматра да се та мерна и
комуникационо информатичка опрема смештена у кућишту, налази у зони сигурности;
5) простор око габарита резервоара ауто-цистерне мерено 2,5 м у свим правцима;
6) сферни простор око отвора за пуњење погонских резервоара која се снабдевају
горивом на станици и свих покретних судова полупречника 1,0 м;
7) сферни простор око пумпи и компресора за претакање течног нафтног гаса
полупречника 2,5 м.

Зона „2” обухвата:
1) простор изнад околног терена, ширине 5,0 м мерено хоризонтално од ивице зоне 1 и
висине 0,5 м мерено од тла, за просторе из става 2. тач 1) и 5) овог члана;
2) простор око уређаја за точење горива мерено 2,5 м хоризонтално од габарита и висине
1,0 м мерено од тла.
Зоне опасности „0” и „1” сепаратора заулјених вода габаритно су исте као зоне опасности
„0” и „1” подземног резервоара исклјучујући зону опасности „2” која се за сепаратор
заулјених вода не утврђује.
Графички приказ зона опасности и положај кућишта са мерном и комуникационо
информатичком опремом са паронепропусном преградом уређаја за точење горива дат је
у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ГОРИВОМ - Безбедно
поставлјање
Станицу за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (у далјем тексту: станица), у
смислу овог правилника, чине уређаји за снабдевање свим врстама течних горива и
течним нафтним гасом, као и уређаји за снабдевање улјем за ложење које се
употреблјава у домаћинству, цевоводи, резервоари, објекат за смештај запосленог
особлја, систем за сакуплјање паре, припадајуће саобраћајнице и друге пратеће зграде.
Под другим пратећим зградама из става 1. овог члана, подразумевају се перионица
возила, сервис за брзе поправке возила и пловила, продавнице, угостителјски објекти за
исхрану и пиће, агенције за туризам и рентирање возила, мењачнице, простор за одмор и
хигијену, као и друге просторије које нису намењене за смештај запосленог особлја.
Под мањим пловилима у смислу овог правилника подразумевају се чамци регистровани
за пловидбу унутрашњим водама, чија дужина трупа износи мање од 20,0 м и чији је
производ дужине, ширине и максималног газа мањи од запремине 100 м³, а који превози
мање од 12 лица, као и јахте и пловила која обавлјају риболов, пловила за рекреацију и
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слична пловила, у смислу прописа којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим
водама.
Под мањим привредним и спортским ваздухопловима у смислу овог правилника
подразумевају се ваздухоплови који се користе у полјопривреди, шумарству, за спортске
активности и сл, ваздухоплови у складу са прописом који уређује област ваздухопловства.
Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удалјени:
1) најмање 8,0 м од границе парцеле;
2) најмање 8,0 м од зида зграде који не припада станици;
3) најмање 20,0 м од зида објекта јавне намене у коме се окуплја већи број лјуди
(угостителјски, образовни, културни, спортски, религиозни, здравствени и слични објекти,
аутобуски и железнички терминали, авио терминали, путничка пристаништа и сл.);
4) најмање 28,0 м праволинијског растојања од најближег улаза у зграду у којој борави
преко 50 лица, а која не припада станици;
5) најмање 40,0 м од колосека за парну вучу и најмање 20,0 м од колосека за дизел или
електричну вучу;
6) од надземних електричних водова у складу са прописима из области електричних
водова;
7) од гасовода у складу са прописима којима је уређена област безбедног транспорта и
дистрибуције природног гаса.
Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удалјени најмање 4,0
м од зида објекта за смештај запосленог особлја, као и од зида пратеће зграде из члана
8. овог правилника.
Станице за снабдевање горивом мањих привредних и спортских ваздухоплова не смеју
се градити у области површина за кретање ваздухоплова и угрожавати безбедност
ваздушног саобраћаја.
У населјеном месту станица се не може градити на расрксници, нити на таквој
удалјености од раскрснице на којој би ометала одвијање јавног саобраћаја, у складу са
прописима надлежног органа за саобраћај.
Ван населјених места станица се може градити само на простору на коме би прегледност
улаза и излаза приступног пута била обезбеђена из оба правца, с тим да улаз и излаз тог
пута буду на таквој удалјености од раскрснице на којој не би ометала одвијање јавног
саобраћаја, у складу са прописима надлежног органа за саобраћај.
Станица мора бити одвојена од пута на коме се врши јавни саобраћај заштитним острвом
ширине најмање 0,5 м.
Дужина заштитног острва одређује се у складу са прописима из области саобраћаја.
Пуњење погонских резервоара и резервоара за смештај горива на станици мора се
вршити изван пута намењеног за јавни саобраћај.
Део станице на коме се врши утакање горива у погонске резервоаре, не сме се налазити
у кривини и мора бити бетониран и, по правилу, хоризонталан, а изузетно са нагибом до
2%.
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ЗАХТЕВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ УРЕЂАЈЕ У ЗОНАМА ОПАСНОСТИ
Захтеви за електричне уређаје у зони опасности ''О''.
У принципу , употреба електричних уређаја у зони опасности ''О'' се избегава. Уколико се
употреба електричних уређаја у овој зони не може избећи морају се употребљавати
уређаји високог нивоа сигурности. Морају бити искључени сви узрочници паљења који
могу настати у нормалном погону, сви узрочници који могу настати због грешке , а који се
очекују под нормалним условима као и искључење свих узрочника паљења насталих због
грешке у ненормалним радним условима који се не очекују. Допуштени су уређаји са
једном од следећих врста заштите посебно израђених за употребу у зони опасности ''О''.
Ако су испитани у складу са стандардом СРПС.Н.С8.321 и другим одговарајућим
стандардима уређајима, могу бити испитани као нарочита врста противексплозивне
заштите са ознаком ''Еx'' која има одговарајући ниво сигурности ако је део заштићен
двоструком врстом заштите.Уређаји и инсталације у зони опасности ''О'' морају у свему
испуњавати захтеве тачке 5.1. стандарда СРПС Н.С8. 090.
Захтеви за електричне уређаје и инсталације у зони опасности ''1''
Допуштени су уређаји са једном или више врста заштите наведених у
стандарда СРПС Н.С8.090. Инсталације у зони опасности ''1'' морају у свему
захтеве наведене у тачки 5.2.2 и 5.4 стандарда СРПС Н.С8.090, већ према
врсти заштите. Инсталације и опрема такође морају испуњавати захтеве
тачки 5.3 истог стандарда, већ према врсти примењене опреме.

тачки 5.2.1
испуњавати
примењеној
наведене у

Захтеви за електричне уређаје и инсталације у зони опасности ''2''
Допуштени су уређаји који испуњавају захтеве наведене у тачки 5.3.1 стандарда СРПС
Н.С8.090. Инсталације у зони опасности ''2'' морају испуњавати захтеве наведене у тачки
5.4 истог стандарда.

НАДСТРЕШНИЦА
Архитектура
Надстрешница се налази изнад острва изнад острва и мултиплекса, ослоњена на три
челична стуба на међусобном ртастојању од 3,75м. Прекривена је ТР лимом и има
спуштен плафон од префабрикованог Ал лима типа “дампа”, спољњег габарита
12,20x9,70 укупне квадратуре 118,34м2. Висина надстрешнице од а.б. платоа до дампе
износи 4,70м, тако да је омогућен несметан пролаз камионског саобраћаја.
Нивелација
Доња кота надстрешнице је 4,55м од горње коте точећег острва, а највиша кота
надстрешнице је виша за 1,20м од њене доње коте.
Материјализација
Хоризонтални олуци су правоугаоног пресека од лима са везама заптивеним трајно
еластичним китом.
Вертикални олуци су округлог пресека ø 150 и спуштају се на местима челичних стубова,
пролазећи кроз њих, и за које су фиксирани обујмицама.
Бочне странице надстрешнице су од префабрикованог профилисаног лима са
потребним елементима за укрућење. Надстрешница је покривена Тр лимом.
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Конструкција
На основу геотехничких карактеристика тла, као оптимално решење усвојено је
фундирање на темељима самцима за надстрешницу. Дубина фундирања темеља
надстрешнице износи 1,90м од коте платоа испод надстрешнице. Испод темеља је
предвиђен тампóн слој туцаника, дебљине 20цм.
Бетонирање темеља врши се бетоном МБ-30 у потребној оплати.
После израде темеља, предвиђено је додатно насипање и извођење слојева коловоза.
Конструктивни склоп надстрешнице чине стубови сандучастог попречног пресека од
заварених лимова који носе главне решеткасте носаче, на које се ослањају кровне
рожњаче од ваљаног НПУ профила. Главни решеткасти носачи су предвиђени од
кутијастих ХОП профила, и обликовани су тако да формирају потребан пад за кровни
покривач. Димензије и врсте усвојених профила су доказане статичким прорачуном.
Сви челични елементи су укрућени хоризонталним и вертикалним спреговима који
обезбеђују потребну стабилност конструкције.
Везе између челичних елемената се остварују заваривањем и завртњевима.
Све делове конструкције који се налазе испод нивоа тла (челични стубови
надстрешнице) потребно је заштитити од влаге.
Челик
Комплетна челична конструкција ради се од челика квалитета С235 СРГЈ2. Сви делови
конструкције морају бити изведени прецизно по димензијама датим у пројекту и
детаљима.
Сва челична конструкција се чисти и фарба два пута антикорозивном заштитом
основним епоксидним премазом 2x40 микрона и завршним полиуретанским премазом
ПУР 1x40 микрона.
Бетон
Бетон за све позиције мора имати означену марку бетона што извођач доказује изводом
и испитивањем пробних и контролних тела, код Завода за испитивање грађевинског
материјала. Пре бетонирања извршити преглед оплате и арматуре. По завршеном
бетонирању извршити заштиту бетона. Сви делови конструкције морају бити изведени
прецизно по димензијама датим у пројекту. Приликом прекида и наставка бетонирања
прекид рада се врши на оном месту и онако како је прописима предвиђено. Пре
бетонирања стручно одредити и означити места радних фуга. Све површине бетона
морају бити равне. Све бетонске радове вршити по прописима.
Лим
Према пројекту израдјују се опшави од пластифицираног челичног лима (РАЛ уз договор
са инвеститором), који прате пресек и уграђују се на припремљену потконструкцију.
Приликом извођења радова потребно је да се извођач радова придражава важеће
регулативе везане за овакву врсту радова, као и важеће регулативе везане за област
заштите на раду.
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО 2x40м3
Резервоари за гориво су метални, са дуплим плаштом, кружног пресека Р=2500мм,
дужине Л=8800мм. Постављени је на армирано бетонску темељну плочу димензија
Б/Д=900/610цм, дебљине 30цм и преко обујмица причвршћен за њих.
Бетон у темељној плочи је Ц 25/30 (МБ-30), армиран арматуром Б 500 Б (РА).
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Над отворима резервоара је постављен метални шахт димензија 100x100цм, који
надвисује терен за 15цм. Шахт је затворен металним поклопцем са катанцем за
закључавање. Око шахта је урађен армирано бетонски серклаж димензија 15/15цм.
Након постављања и причвршћивања резервоара за темеље, они се облажу слојем
песка у дебљини од 300цм, док се остатак рова попуњава земљом из ископа.
Кота фундирања је на коти -4,15м од коте околног терена. Бетонирање темеља врши се
бетоном Ц25/30 у потребној оплати. Испод темељне плоче је предвиђен тампон слој
мршавог бетона дебљине 10цм, и слој набијеног туцаника 31,5-63мм дебљине 20цм.
Сви метални делови резервоара, шахта и цеви биће заштићени од корозије изолацијом.
Изолација се састоји од премаза БИТУЛИТ-ом и КОНДОР-а д=4мм вареног по целој
површини.
Металне површине под земљом биће фарбане два пута основном, а изнад земље и два
пута масном бојом.
Комплетна челична конструкција која служи за утезање резервоара као и пратећи
шахтови, ради се од челика квалитета С 235 СРГЈ2.
Бетон за све позиције мора имати означену марку бетона Ц 25/30 ( МБ 30 ), што извођач
доказује изводом и испитивањем пробних и контролних тела, код Завода за испитивање
грађевинског материјала.
Пре бетонирања извршити преглед оплате и арматуре. По завршеном бетонирању
извршити заштиту бетона. Сви делови конструкције морају бити изведени прецизно по
димензијама датим у пројекту. Приликом прекида и наставка бетонирања прекид рада се
врши на оном месту и онако како је прописима предвиђено. Све површине бетона морају
бити равне. Све бетонске радове вршити по прописима.
Све радове треба извести у складу са техничким прописима, прописима о квалитету
материјала и СРПС стандардима.
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