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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

А.

Величина пројекта

Предметне парцеле заузимају укупну површину од 1004 m2.
Б.

Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Нема кумулативних ефеката услед реализације пројекта изградње
станице за снабдевање горивом (ССГ).
В.

Коришћење природних ресурса и енергије

Од природних ресурса на предметној локацији се користи постојеће
земљиште на коме је планирана изградња Изградња станице за
снабдевање горивом ССГ „Нови Бечеј“ који се налази у Новом
Бечеју, Улица Иво Лоле Рибара, на катастарској парцели бр. 6477,
КО Нови Бечеј.
Г.

Стварање отпада

Током реализације пројекта долази до стварања неопасног отпада комунални, амбалажни, рециклабилни отпад, отпадна уља и др чије
је управљање дефинисано Законом о управљању отпадом
(„Сл.гласник“, бр.36/2009, 88/2010, 1472016,95/2018 - др.закон) и
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник“, бр.36/2009
и 95/2018 - др.закон).
Д.

Загађивање и изазивање неугодности

Током реализације пројекта долази до активности који генеришу
буку, емисије прашине, коришћења дела саобраћајнице, смањења
уобичајеног протока возила и сл.
I.

Загађивање воде
Пројекат изградње ССГ „Нови Бечеј“ на катастарској
парцели бр. 6477 КО Нови Бечеј, не може загадити
површинске токове.

II.

Загађивање земљишта
Загађивање земљишта се не очекује, али постоји
могућност и одређена вероватноћа да се земљиште
контаминира нафтним дериватима, моторним уљима
услед не поштовања прописа током изградње ССГ на
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предметном локалитету. У тексту елабората назначене
су превентивне и корективне мере у тим случајевима.
III.

Загађивање ваздуха
Могућа је емисија прашине услед монтаже објеката,
уградње резервоара и подземних инсталација.

IV.

Бука и вибрације
Такође, приликом машинског ископа земље и рада
камиона који одвозе материјал, генерисаће се бука која
није уобичајена за предметни локалитет. Повећани ниво
буке се очекује само до завршетка радова и одношења
отпадних токова са локације.

V.

Светлост, топлота и радијација
Емисије светлости, топлоте и радијације се не очекују.

Е.

Ризик настанка удеса посебно у погледу супстанци или
техника које се примењују у складу са прописима

Ризик од настанка удеса увек постоји, али није везан за технолошки
процес, већ се вероватноћа настанка удеса везује за потенцијалне
повреде на раду односно акциденти услед људске грешке и не
поштовање прописа. Та вероватноћа своди се на минимум јер се на
ССГ се примењују све законом предвиђене мере заштите.
ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА
На предметној локацији није идентификован могући штетни утицај
пројекта. Опис микро и макролокације дат у доњем делу текста.
КАРАКТЕРИСТИКЕ МОГУЋЕГ УТИЦАЈА
На предметној локацији није идентификован могући штетни утицај
пројекта нити прекогранични утицај. Ризик од настанка удеса увек
постоји, али није везан за технолошки процес који би се одвијао на
ССГ, већ се вероватноћа настанка удеса везује за потенцијалне
повреде на раду. Опис карактеристика дат је у тексту испод и у
прилогу кроз анализу близине повредивих објаката у близини
предметне локације. Уградњом централе за детекцију цурења,
поштовањем свих ХСЕ мера та вероватноћа сведена је на минимум.
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1.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Идејно архитектонско решење изградње станице за снабдевање
горивом, урађено је на основу Пројектног задатка инвеститора,
Информације о локацији бр.: IV-05-353-36/2021 од 23.03.2021.г. у
Новом Бечеју, као и важећих Закона, Прописа и Стандарда, у циљу
прибављања Локацијских услова.
Плански основ:
 Урбанистички пројекат за изградњу комплекса станице за
снабдевањем горивом на К.П. број 6477 КО Нови Бечеј (март
2021.),
 План генералне регулације за насељa Нови Бечеј ( „Службени
гласник општине Нови Бечеј " , бр. 19/2014 и 04/2020).
Табела 1. Приказ капацитета постојећих резервоара
Резервоар

Запремина [m3]

Дериват

Р1

50

Гасно уље 0,1

Р2

30

Евро Премиум ЕП БМБ 95

Р3

20

Брендирани ЕД

Р4

50

Дизел ЕД

Сем тога, на постојећој локацији постоји један сепаратор отпадних
вода и уграђена четири пијезометра за мониторинг подземних вода.
Ова опрема се комплетно уклања, а након рушења и у оквиру
пројектовања и изградње новог објекта, предвиђена је уградња
једног четворокоморног поземног резервоара за складиштење
течних горива запремине 60(30+10+10) m3. У резервоарима се
предвиђају следећа горива:
- Резервоар Р1 30 m3 – евро дизел,
- Резервоар Р2 10 m3 - брендирани евро дизел,
- Резервоар Р3 10 m3 –моторни бензин БМБ 95,
- Резервоар Р4 10 m3 - брендирани моторни бензин,
Укупна запремина течних горива која се складиште је 60 m3.
Отпрема из складишних резервоара се врши преко аутомата за
точење горива. На станици за снабдевање горивом предвиђају се
острво са следећим аутоматима за точење горива А1- мултиплекс,
обострани, макс. протока Q=2x(2x40+2x70) l/min за брендирани
бензин, безоловни бензин БМБ95, евродизел и брендирани
евродизел. Сви технолошко-машински системи опремају се
адекватном прописаном заштитом.
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1.1.

Макролокација

Нови Бечеј налази се у Банату, у истоименој Општини Нови Бечеј, у
Средње-банатском округу, у региону Војводине на источној обали
реке Тисе на делу лесне греде западног Баната. Према времену
настанка, степену урбанизације, функционалним и архитектонским
карактеристикама Нови Бечеј је подељен на три основне просторнофункционалне целине: Нови Бечеј (уже подручје), Врањево и Ново
Село.
Насеље карактерише релативно висок ниво подземних вода са
правцем кретања север-југ. Река тиса има велик пловни потенцијал,
са карактеристикама равничарске реке - мали пад (4–4,5 cm/km),
током кривудавим и дубоко усеченим коритом. Тиса је пловна дуж
целе своје дужине (па и код Новог Бечеја), с тим да у време ниског
водостаја настају сметње на ушћу и неким инфлексијама десних
кривина. Пловни пут канал Нови Бечеј – Банатска Паланка повезује
Тису са Дунавом својим дијагоналним пружањем кроз простор
Баната повезује субрегионе и значајне привредне центре.

Слика 1. Приказ макролокације

Овај канал се дуж своје трасе трансформише у Кикиндски канал
који је главна трансверзала северног Баната и повезује Кикинду са
средњом Бачком и Новим Садом. Мрежа пловних путева у окружењу
Новог Бечеја представља значајан транспортни потенцијал у
превозу масовних роба. Простор на обали канала Нови Бечеј Банатска Паланка даје могућност остваривања интегралног
транспорта на нивоу савремених логистичких система и савремених
транспортних технологија.
У непосредној близини локације планиране станице за
снабдевање горивом се налази се кошаркашки терен који није у
функцији, стамбени објекти у чијем склопу је организовано дечије
5
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игралиште и паркинг, као и нелегални стамбени објекти. Са источне
стране локације се налази пешачка стаза која се степеницама пружа
према аутобуском стајалишту. Уз административно средиште Нови
Бечеј, општину чине још и насеља Ново Милошево, Кумане и Бочар.
Атар новобечејске општине се простире на површини од 609,61 км².
а)
Демографија
Општина Нови Бечеј односно градско насеље Нови Бечеј
лоцирано у Средњобанатском округу. Према попису из 2011. било је
13133 становника. У насељу живи 11534 пунолетних становника, а
просечна старост становништва износи 39,9 година (37,9 код
мушкараца и 41,7 код жена). Према попсиу, у насељу има 5127
домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,75.
Становништво у овом насељу је нехомогено, а у последња три
пописа, примећен је пад у броју становника који је карактеристичан
за ово подручје
б)
Климатске карактерстике
С обзиром на географски положај, основне климатске
карактеристике подручја општине Нови Бечеј је умереноконтинентална чије је основно обележје присуство сва четири
годишња доба. Лета су топла, зиме хладне, јесен је дужа и топлија
од пролећа, са дужим сунчаним и топлим периодима (тзв. михољско
лето), док је пролеће кратко и кишовито. У овом делу Војводине
просечни ваздушни притисак је 1009 mbar. Средња годишња
температура ваздуха у овој области је 10,8°C и креће се у интервалу
од -2°C за јануар, до 21,3°C за јул и 20,7°C за август. Температурни
минимум ваздуха се све више помера на фебруар, а максимум на
август.
Просечна годишња влажност у региону је 76% (у пролеће 72%, у
лето 70%, у јесен 78%, у зиму 86%) док је у вегетационом периоду
70%. Најсувљи месеци су јул и август са 68%, а највлажнији
децембар и јануар са 86%.
Највећа количина падавина се јављаја почетком лета (у јуну) и
средином јесени (у октобру) или почетком пролећа (у марту).
Најмање падавина се јавља у току јануара и фебруара.
Појава магле карактеристична је за зимску половину године и
укупно износи око 45 дана. Број дана са градом у просеку је 1,1 и
најчешће се јавља у периоду од маја до августа.
Просечно трајање сунчевог сјаја је 2080,2 часова годишње.
Највећа инсолација је у јулу, 279,5 часова док је највећа облачност
у децембру, када сунце сија у просеку 1,8 до 2 сата дневно..
в)
Геоморфолошке особине
Насеље Нови Бечеј налази се на обали Тисе на погодном
географском положају обзиром да је лоцирано на раскршћу путева,
уз вештачки канал Дунав—Тиса—Дунав и реку Тиси. Хатар има
облик неправилне издужене геометријске слике правца запад —
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исток. Заузима површину од садашњег тока Тисе на западу, до
Кикиндског канала на истоку. Нижи делови хатара у алувијалној
равни су водоплавни и на њима су простране слатинасте површине
и друга деградирана земљишта, која имају знатно мању производну
способност од типичног чернозема. На вишим оцедитијим деловима
и на лесној тераси је повољнији педолошки састав. Уз остала
природно-географска обележја, која имају доста сличности са
хатарима новобечејске субрегије, стекли су се основни услови за
развој пољопривредних делатности. Упоредо са развојем ратарства
и сточарства, последњих година улажу се све већи напори у развој
индустрије. Ова привредна грана заступљена је једном цигланом,
чија
је
производња
знатно
осавремењена,
млином,
металопрерађивачком организацијом удруженог рада »3. октобар«
и погоном хемијске индустрије.
г)
Педолошки покривач
На подручју Војводине су типови земљишта у оквиру класа
аутоморфног, хидроморфног и халоморфног реда. Ред
аутоморфних земљишта чине черноземи, гајњаче, хумусносиликатно земљиште (ранкер), иницијална земљишта, кисело смеђе
земљишта, рендзине и парарендзине, смеђаже степска земљишта
на песку и терестричне смонице. Хидроморфни ред земљишта се
простире на 44% територије Војводине. Ливадска црница се
простире на 17% површине чији је режим подземних вода претежно
карактеристичан за лесну терасу. Остатак површина чине
алувијална земљишта, делувијална земљишта, мочварно-глејна
земљишта, псеудоглеј, тресетна земљишта, ритска црница и ритска
смоница).
д)
Хидрографске карактеристике
Реке Дунав, Тиса и Сава имају значајан утицај на водни режим
целог подручја Војводине јер својим карактеристикама (проток и
водостај) утичу на снабдевање водом, пловидбу, поплаве, промене
нивоа прве издани итд. Водотоци као што су Босут, Чик, Криваја,
Јегричка, Мостонга, Златица, Стари Бегеј, Бегеј, Тамиш, Караш,
Карашац, Брзава, Моравица, Ројга и Нера сврставају се у мање
водотоке чији су природни режими измењени изградњом
хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Општина Нови Бечеј налази се у
самом центру Војводине, уз леву обалу реке Тисе, на 66. километру
од њеног ушћа у Дунав.
е)
Сеизмичност терена
Максимални интензитет очекиваних земљотреса за повратни
период од 500 година износи VIIIºMKS.
ж)
Опис флоре и фауне
Тренутна шумовитост у средњебанатском округу изражена у
процентима износи 1,9%, док је оптимална шумовитост 13,1%.
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.Територија општине Нови Бечеј налази се на плодном
земљишту погодном за развој пољопривредне производње.
Основни циљ коришћења пољопривредног земљишта је његова
заштита и унапређивање просторно-хетерогених услова за
производњу квалитетних пољопривреднопрехрамбених производа.
У ширем окружењу локације планиране за изградњу станице,
биљни свет чине ретка стабла листопадног дрвећа које чине
вегетацију. Зелене површине у оквиру обухвата плана чине
травнате површине са растињем, жбуњем , шибљем, природно или
плански формираним шумама. Плански су сађена стабла тополе уз
канал ДТД (Банатска Паланка - Нови Бечеј), док су остале површине
под шумом природно формиране и сачињене од мешовитих сорти
листопадног и четинарског дрвећа у приватном и државном
власништву. Животињски свет у околини чине птице и животиње
карактеристичне за овај предео.
з)

Заштићена природна, културна добра и археолошка
налазишта
У циљу очувања биолошке разноврсности у оквиру обухваћеног
подручја од просторних целина од значаја налазе се: еколошки
коридор уз реку Тису и регионални коридор уз деоницу Канала ДТД
(Банатска Паланка - Нови Бечеј). Тиса и њен обалски појас са
насипом чине еколошки коридор од међународног значаја утврђен
Уредбом о еколошкој мрежи (”Службени гласник РС“ бр. 102/2010 од
30.12.2010. године) и Регионалним просторним планом АП
Војводине ("Службени лист АП Војводине" бр. 22, од 14.12.2011.
године).
Што се тиче регистрованих култирнух добара и археолошких
начазишта, у општини Нови Бечеј налази се археолошки локалитет
са садржајем из античког и средњевековног периода. Непокретна
културна добра су:
 Капела ,,Манастир” (велики значај)
 Српска православна Црква Светог Николе
 Капела породице Пулаи
 Житни магацин
 Народна библиотека
 Капела Станковић.
У обухвату предметног подручја нису евидентирани заштићени
природни објекти, заштићена културна добра, као ни објекти од
посебног значаја за одбрану земље.
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1.2.

Микролокација

Предметна локација предвиђена за рушење постојеће и
изградњу нове станице за снабдевање горивом у улици Иве Лоле
рибара 46 на катастарској парцели КП 6477, КО Нови Бечеј.
Катастарска парцела бр.6477 КО Нови Бечеј, на којој се
планирају радови лоцирана је у зони претежно једнопородичног и
вишепородичног становања општине Нови Бечеј блок 185.
На основу дигиталног катастарско-топографског плана и
података географско информационог система, може се
констатовати да у обухвату посматраног подручја има постојећих
стамбених и привредних објеката.

Слика 2. Приказ микролокације
Са аспекта заштите од хемисјког удеса, материје које се складиште на
станици за снабдевање горивом припадају групи опасних материја (бензин
и дизел). Предвиђена је градња подземног четворокоморног резервоара
за течна горива капацитета укупног капацитета 60 m3 (30+10+10+10) m3.
Према Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара
и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских
ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017 и 34/2019) материје укупне
вапремине 60 m3 (30+10+10+10 m3) које су предвиђене за складиштење
на предметној локацији су у складу са максималном дозвољеном
количином и неће негативно утицати на већ изграђене околне објекте.
Обзиром на карактеристике укопаних резервоара за течна горива као и
заштитну пратећу прему, вероватноћа удеса је минимална.
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Анализом објеката у околини предметне постојеће станице за
снабдевање горивом, констатовано је да су објекти на удаљењима
испод 100 метара. У анализама ризика од хемијског удеса посматра
се пре свега капацитет резервоара за горива и њихове
карактеристике. Обзиром на карактеристике укопаног резервоара за
течна горива, максималан капацитет ускладиштавања (60 m3), нивоа
његове физичке заштите односно врсте и типова заштитних
баријера, као и све мере заштите на раду и превенције од удеса које
се системски имплементирају, контролишу и периодично
проверавају на објактима НИС а.д. станицама за снабдевање
горивом, сматра се да је вероватноћа удеса минимална.
Удаљења посматраних околних стамбених и других објеката у
односу на значајне машинско-технолошке елементе ССГ попут
аутомата за гориво износе до 100 m, чиме јесу у домену значајних
ризичних удаљења и повредивости.
Узимајући у обзир ниво примењене заштите, типове баријера и
степен планиране превенције од удеса које се системски
имплементирају, контролишу и периодично проверавају на
објактима НИС а.д. станицама за снабдевање горивом, сматра се да
је вероватноћа удеса минимална.

Слика 3. Приказ удаљења

Објекти који су у непосредној близини предметне локације али се не
анализирају у домену хемијских акцидената су: површине јавне
намене који чине саобраћајнице и појасеви зеленила уз
саобраћајнице.
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Tabela 1. Удаљења објеката ССГ у односу на околне објекте
Објекат ССГ

Околни објекат
Стамбени објекат

Удаљење
[m]
64,2

Пластеник

120,04

Шахтови

Стамбени објекат

32,99

резервоара за течна

Стамбени објекат

72,09

горива

Стамбени објекат

19,78

Стамбени објекат

54,38

Индустријски објекат са паркингом

58,29

Аутомати за гориво

Стамбени објекти

23,88

АТ вентили

Стамбени објекат

37,31

Утачки шахт

Стамбени објекат

36,35

У обухвату предметног подручја нису евидентирани заштићени
природни објекти, заштићена културна добра, као ни објекти од посебног
значаја за одбрану земље.
2.

ТЕХНИЧИКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

У циљу модернизације малопродајне мреже и побољшања услова
пословања, пре почетка изградње предвиђа се рушење свих
постојећих елемената комплекса станице за снабдевање горивом и
изградња нових.
Припремни радови са рушењем:
 Демонтажа и одношење пумпних аутомата,
 Вађење горива из резервоара и инсталација, чишћење и
дегазација цевовода, а након добијања уверења да су
цевоводи и резервоари без експлозивних материја, приступа се
сечењу, одвајању инсталације од резервоара;
 Вађење челичних резервоара за течна горива;
 Испитивање земљишта узимање композитних узорака на
параметре укупне угљоводонике (C10-C40) и минерална уља.
 Рушење, демонтажа и уклањање постојећих објеката;
 Демонтажа и скидање постојеће надстрешнице изнад
аутомата за истакање горива;
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 Демонтажа осталих инсталација: водовода, канализације,
електро, телекомуникационих, подземних и надземних... који се
налазе на предметној локацији.
Пре почетка извођење било каквих радова на предметној локацији
неопходно је извршити ограђивање, видно обележавање
градилишта, постављање прописане табле у складу са важећим
Законима и прописима, као и рашчишћавање терена и одвожење
смећа на овлашћену градску депонију уз претходо сакупљање,
разврставање и рециклажу демонтиране опреме и осталог отпада, а
преко лица које има дозволу за управљање отпадом.
На локацији је предвиђено:
 Изградња продајног објекта према „НИС Петрол“ бренду
(габаритних димензија 4,90 m х 6,00 m, БРГП 29,40 m²);
 Изградња надстрешнице габаритних димензија 8.00 m x
8.00 m изнад аутомата за истакање горива на једном
саобраћајном острву;
 Монтажа помоћног објекта (габаритних димензија 3.00 х
3.00 х 2.60 m);
 Уградња једног подземног четворокоморног резервоара за
течна горива капацитета 60(30+10+10+10) m3
 Простори за истакање – претакање горива-шахте,
компресор за ваздух друго;
 Израда спољашњих машинских инсталација;
 Израда термотехничких инсталација у продајном објекту;
 Израда инсталација водовода и канализације, како спољне
мреже тако и унутрашње мреже и изградња санитарног
чвора и потребне опреме;
 Израда електроинсталација јаке и слабе струје, спољне и
унутрашње;
 Радови на информатичко техничком опремању објекта и
видео надзор;
 Уградња сепаратора за одводњавање зауљених вода;
 Саобраћајно решење са израдом новог коловозног
застора,
острва
саобраћајнице,
саобраћајну
сигнализацију, паркинг простор, место за контејнер за
смеће,...;
 Рекламна обележја – тотем.
2.1.

Опис технолошког процеса

На станици за снабдевање возила моторним горивима предвиђа
се систем за издавање течних горива од: једног подземног
четворокоморног резевоара течних горива запремине 60
(30+10+10+10) m3, цевне инсталације за развод горива, индиректног
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утакања, одушивања, поврата бензинских испарења и аутомата за
издавање горива.
Резервоар за течна горива и цевни развод од резервоара ка
аутоматима ће бити са дуплим плаштом и повезан на централу за
индикацију цурења. Примениће се затворени технолошки систем за
претакање течних горива. Сва испарења приликом пуњења
складишних резервоара враћаће се назад у аутоцистерну. Приликом
утакања горива у резервоаре у аутомобилима настала бензинска
испарења ће се враћати назад у подземни складишни резервоар.
Пројекат уградње резервоара ће се израдити сагласно одредбама
Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и
експлозија постројења и објеката за запаљиве и горивe течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности
(Службени гласник РС, број 114/2017). Грађевински радови на
уградњи резервоара за течна горива
Раде се на темељној плочи. Резервоар се полаже на темељну
армирано бетонску плочу дебљине 30 cm. Темељна армирано
бетонска плоча се бетонира бетоном C25/30 (MБ 30) у нагибу 1%
према манлоху.
На темељној плочи постављају се бетонски јастуци – седишта на
која се ослања резервоар и преко анкера од пљоштег гвожђа–
челичног профила, резервоари се причвршћују-везују за темељну
плочу.
Након спуштања резервоара околно простор запунити песком уз
набијање до постизања модула стишљивости од Ms=30 МPа.
Насипање извести у слојевима дебљине 30 cm уз одговарајуће
збијање.
Дубина на којој се врши полагање цеви је cca 80 cm.
Отпрема горива из складишног резервоара се врши преко
аутомата за точење горива. На станици за снабдевање горивом
предвиђа аутомат за точење горива А1- мултиплекс, обострани,
макс. протока Q=2x(2x40+2x70) l/min за брендирани бензин,
безоловни бензин БМБ95, евродизел и брендирани евродизел. Сви
технолошко-машински системи опремају се адекватном прописаном
заштитом.
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2.2.

Врсте и карактеристике горива која се складиште и
отпремају

Бензин
представља
сложену
смешу
угљоводоника.
Лакозапаљива и лакоиспарљива је течност, карактеристичног
мириса:
 температуре паљења
-40ºС ( I.1. група запаљивих
течности);
 температура самопаљења око 25-470оC (сврстава се у
температурни разред Т3);
 температура пламена је око 1200оC.
Паре бензина са ваздухом граде експлозивне смеше, у
интервалу експлозивности од 1 % вол до 6 % вол.
Релативна густина пара бензина у односу на ваздух је 2.5.
На основу Класификације материја и робе према понашању у
пожару бензин се налази у класи опадности Fx I-II B Fu, а пожари
бензина се гасе пеном, прахом, угљендиоксидом.
Дизел гориво је запаљива и испарљива течност, која се добија
прерадом нафте. Температуре паљења 55оС, тако да се разврстава
у групу запаљивих течности.
Температуре самопаљења дизел горива је око 250-460оС тако да
се сврстава у температурни разред Т3. Приликом сагоревања дизел
горива развијају се велике количине дима.
Специфична тежина дизел горива је од 0,85 до 0,89, а релативна
густина пара у односу на ваздух је око 3.
На основу Класификације материја и робе према понашању у
пожару дизел гориво се налази у класи опадности Fx III B Fu, а
пожари дизел горива се гасе пеном, прахом, угљендиоксидом.

3.

КАРАКТЕРИСТИКЕ МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У циљу сагледавања штетних утицаја предметног пројекта на
животну средину, неопходно је извршити анализу могућих
негативних утицаја, како у фази изградње тако и у фази
експлоатације са предлогом мера за спречавање и отклањање
истих. За пројекат изградње предметне ССГ, сагледане су могуће
промене и утицај на животну средину – оне које би настале за време
извођења пројекта, редовног рада и у случају удеса. Извршена је и
процена јесу ли те промене привременог или трајног карактера
нарочито у погледу: квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа
буке, интензитета вибрација, топлоте и зрачења, здравља
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становништва,
метеоролошких
параметара
и
климатских
карактеристика,
насељености,
концентрације
и
миграције
становништва, намене и коришћења површина (изграђене или не
изграђене површине, употребе пољопривредног, шумског и водног
земљишта), комуналне инфраструктуре, природних добара посебне
вредности и непокретних културних добара и њихове околине, као и
пејзажне карактеристике подручја и сл.
У фази извођења припремних радова главни штетни продукти
процеса транспорта су стварање и распростирање издувних гасова
и прашине. Мотори с унутрашњим сагоревањем производе највише
штетних издувних гасова (неорганских оксида и угљоводоника), а
камиони при кретању стварају и подижу највећу количину прашине.
Описана емисија штетних гасова је занемарљива и краткотрајна.
Ископана земља приликом постављања подземних инсталација
цевовода и опреме ће се одлагати на утврђена места и поново
користити за затрпавање истих организацијом градилишта.
Извођење радова, предвиђених овим Пројектом, може се
уступити само привредним организацијама регистрованим за ову
врсту делатности са кадровима одговарајућих квалификација и
здравственог стања и које располажу са опремом и заштитним
средствима које гарантују безбедан и квалитетан рад. Узимајући у
обзир да се Извођач придржава прописане законске регулативе и
важећих прописа и одговарајућих мера заштите, не очекује се да
може доћи до значајних утицаја на промену квалитета ваздуха, воде,
земљишта, нивоа буке, интензитета вибрација, топлоте и зрачења,
нити до неповратне деградације површинског слоја земљишта на
локацији.
4.

ОПИС ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА

Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која
подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се морају
разматрати најмање две варијанте:
 варијанта да се план не усвоји, и
 варијанта да се план усвоји и спроведе.
Инвеститор је за изградњу објекта разматрао алтернативе и
одредио најбољу локацију у оквиру постојећег комплекса. Сходно
томе друге алтернативе са аспекта локације нису разматране. Избор
техника и поступака градње објеката већином ће бити базирани на
механичкио-мануелним операцијама али на начин да се задовоље
основни захтеви очувања животне средине. На основу
урбанистичке, пројектно-техничке и ослате документације,
идентификованих еколошких аспеката и уицаја објекта на
индикаторе животне средине, уз предвиђене мере заштите,
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сагледане су предности као и евентуални недостаци одабране
локације.
По својој функцији планирана ССГ не би угрожавала локално
становништво нити животну средину на локацији или у њеној
непосредној близини. Суштина одабраног положаја објекта је да он
са својом локацијом не угрожава сигурност животне средине на коме
се налази, што је и постигнуто за анализирани објекат. У случају да
се пројекат не реализује (нулто стање) предметна парцела остаје у
стању у каквом је тренутно.
Носилац пројекта није разматрао друге алтернативе пошто не
постоје никакве релевантне чињенице да би се на предметној
локацији могло изабрати неко друго решење. Одлука за изабрано
решење је донесена на основу погодности локације са аспекта
изграђених објеката, постојеће инфраструктуре.
5.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НЕГАТИВНИХ

УТИЦАЈА

НА

На ССГ на којој се ускладиштавају и дистрибуишу течна горива,
мере заштите подразумевају пре свега благовремену детекцију
цурења нафтних деривата, чиме се штити земљиште и подземне
воде, као и примену опреме и уређаја којима се смањује емисија
загађујућих материја у ваздух. Посебан сегмент представља
управљање отпадом, као и успостављање мониторинга којим ће се
обезбедити ефикасна контрола примењених мера.
Реализацијом тј. усвајањем и спровођењем предложених
планских решења постиже се више позитивних утицаја, и то:
 рационална организацијеа уређење и заштите простора уз
очување квалитета основних медијума (ваздух, вода,
земљиште и др.) одређивањем стања, приоритета заштите и
услова одрживог коришћења ресурса;
 обезбеђивање квалитета животне средине - подземних вода (уз
примену интегралног приступа у управљању и коришћењу
водних ресурса), , заштита земљишта (уз интегрални однос у
планирању и управљању земљишним ресурсима) као и
очување квалитета ваздуха;
 предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање
система контроле свих облика загађивања; успостављање
система прикупљања, транспорта, третмана и депоновања
отпада у складу са Националном стратегијом управљања
отпадом и Локалним планом управљања отпадом;
Предвиђена изградња објекта, уградња резервоара и
инсталација у складу је са нормативима и стандардима прописаним
за ову врсту објеката.
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На станици за снабдевање горивом постоји опасност-ризик од
настанка свих класа пожара.
На основу Уредбе о разврставању објекат, делатности и
земљишта у категорији угрожености од пожара ("Сл. гласник РС", бр.
76/2010) станице за снабдевање моторних возила горивом спада у
категорију II.3. на основу количине горива које се складишти.
Материје се складиште у за то предвиђени резервоар у складу са
важећим стандардима.
Категорија угрожености продајног објекта се дефинише на
основу Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Сл.
гласник РС, бр. 22/2019).
На основу члана 7 овог Правилника продајни објекат спада у
издвојене пословне објекте и пословне објекте у низу висине до 10
m (IP 1). На основу табеле 1 из тачке 8 овог Правилника објекат
спада у класу P1.
На основу табеле 3 из члана 10 Правилника о техничким
нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката
и објеката јавне намене, класификације објеката према доминантној
намени, издвојености и висин, броју лица, која бораве и површине
пожарног сектора, потребан степен отпорности предметног објекта
према пожару је II, што се и усваја као захтеван степен отпорности
према пожару. Сви грађавински елементи објекта морају да имају
одговарајући степен отпорности од пожара и за њих је потребно
доставити атест о пожарном истпитивању и декларисаној
отпорности од пожара.Од противпожарне опреме предвиђени су
ватрогасни апарати S-9А, S-50А и CO2-5, као и сандуци са песком на
ССГ на местима где може доћи до проливања горива.
Пројектни степен отпорности СОП за предметни објекат је II, што
се и усваја као захтеван степен отпорности од пожара, СОП II (мала
отпорност).
За степен отпорности према пожару елемената конструкције
објекта II, што представља МО-малу отпорност, потребна
минимална отпорност према пожару конструкције преградног
неносећег зида је 15 минута, конструкције фасадног панела је 30
минута, конструкције кровног покривача је 15 минута и челичне
конструкције минимум 30 минута (СРПС У.Ј1.240, Правилник о
техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и
пословних објеката и објеката јавне намене, Сл. гласник РС, бр.
22/2019).
6.

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На постојећем објекту на којем се врши складиштење и
дистрибуција течних горива предвиђен је мониторинг животне
средине.
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6.1.

Квалитет земљишта

У току изградње нове ССГ може доћи до акумулације штетних
материјала на локацији услед појаве падавина, при чему се штетне
материје растварају, суспендују, емулгују и продиру у дубље слојеве
околног земљишта.
Током изградње очекује се генерисање комуналног отпада, који
ће се одлагати у контејнере, а исти одвозити од стране надлежног
комуналног предузећа.
Потреба за мониторингом квалитета земљишта може настати
превасходно услед хаварије експлоатисане машинско-технолошке
опреме и/или цевовода, које се не очекује обзиром на планске
превентивне мере. Мониторниг квалитета земљишта врши се
редовним узорковањем и контролом квалитета земљишта.
6.2.

Квалитет ваздуха

На станици за снебдевање горивом предвиђена је херметизација
на местима потенцијалне емисије загађујућих материја у спољашњу
средину сагласно Уредби о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања,
осим постројења за сагоревање (Сл. гл. РС бр. 111/15) и Уредби о
мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
итвора загађивања (Сл. гл. РС бр. 5/16) применом техничких мера у
циљу смањења емисије лако испарљивих једињења, а у складу са
Законом о заштити ваздуха (Сл. гл. РС бр. 36/09 и 10/13) и добром
инжењерском праксом. Уграђују се детектори цурења и систем за
повраг угљоводоничних пара.
6.3.

Квалитет отпадних вода

Сва евентуална загађења везана су за постојеће технологије
течних горива пореклом од спирања масноћа са возила која долазе
на ССГ. На станици за снебдевање горивом предвиђен је
мониторинг пречишћених отпадних вода. Квалитет отпадних вода
након пречишћавања у сепаратору, а пре упуштања у реципијент
врши се у складу са важећом регулативом:
 Закон о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/2016,
95/2018 и 95/2018 - др. закон);
 Правилник о начину и условима за мерење количине и
испитивање отпадних вода и садржини извештаја о
извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16);
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
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Kвартално испитивање отпадних вода и израду извештаја врши
овлашћена организација или акредитована лабораторија према
горе наведеној Уредби, Прилог 2.
6.4.

Отпад

Управљање отпадним материјама врши се у складу са Законом
о управљању отпрадом (Сл. гл. РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18).
Током експлоатације објекта очекује се генерисање опасног и
неопасног отпада. Опасан (зауљени) отпад везан је за постојеће
технологије течних горива пореклом од спирања масноћа са возила
која долазе на ССГ. Зауљени отпад уклања ангажована овлашћена
фирма која га одвози на локацију намењену за ову врсту отпада, а
све у складу са важећим законским прописима, уз пропратни
документ о кретању опасног отпада.
Ангажована фирма која врши чишћење сепаратора, преузимање
опасног отпада и одвожење истог доставља надлежним органима
Документ о кретању
Неопасан (комунални) отпад се одлаже у контејнере, а исти
одвози од стране надлежног комуналног предузећа.
6.5.

Квалитет подземних вода

Мерења квалитета подземинх вода односи се на контролу
утврђивања присуства нафтних деривата у подземним водама и
обављаће се помоћу пијезометара. Квалитет подземних вода
утврђује се из узорка за испитивање квалитета подземних вода,
утврђивањем максимално дозвољене концентрације, а у складу са
законском регулативом Републике Србије која регулише ту област.
6.6.

Ниво буке и вибрација

Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о заштити од буке у
животној средини (36/2009 i 88/2010), као и подзаконска акта донета
на основу овог закона. Планирана је примена одговарајућих
грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у радној средини
и околини ССГ којима се обезбеђује да емитована бука не
прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини.
Извештај
израђује
овлашћена
акредитована
стручна
организација која мерење комуналне буке врши у складу са
Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја
о мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/2010) и са Уредбом о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефаката
буке у животној средини, („Сл.гласник РС“, бр.75/2010) и
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Правилником о буци коју емитује опрема која се употребљава на
отвореном простору („Сл.Гласник РС“ бр. 75/13).
Мерење акустичних параметара ће се извршити:
 у дневном периоду (6:00-18:00), на 2 (два) мерна места;
 у вечерњем периоду (18:00-22:00), на 2 (два) мерна места;
 у ноћном периоду (22:00-6:00), на 2 (два) мерна места.
Референтни ниво буке у dB за дневни и вечерњи период је 65dB,
а за ноћни период 55dB.
7.

ЗАКЉУЧАК

У току израде овог Захтева нису констатовани технички
недостаци због којих би функционисање планираног пројекта
Изградње ССГ „Нови Бечеј “ на КП 6477, КО Нови Бечеј угрожавало
животну средину. Нису идентификовани значајни непосредни,
посредни, секундарни, кумулативни, дугорочни, стални, провремени
нити негативни утицаји на чиниоце животне средине.
Одабраном технологијом рада уз примену прописаних законских
норматива, превентивних мера и мера за смањење и спречавање
загађења ваздуха, земљишта, воде и буке утицај пројекта на
животну средину своди се на минималне вредности, које су у
складу са законским оквирима и прихватљиве. Испуњење
захтева се проводи прописаним мониторингом од стране оператера
и надлежних органа.
Извођење радова на изградњи ССГ неће изазвати штетан утицај
на промену екосистема шире околине. Изградња подземног
двоплаштног, четворокоморног резервоара капацитетa 60 m3 (течна
горива), је на основу Правилника о техничким нормативима за
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017
и 34/2019) у складу са максималном дозвољеном количином и неће
негативно утицати на већ изграђене околне објекте.
С обзиром на позицију ССГ, активности приликом изградње новог
објекта могу изазвати непријатности код становништва које је у
пролазу услед: визуелног ефекта, обављања радова који генеришу
буку, сужавања пешачког тротоара, емисије прашине, употребе дела
саобраћајнице, смањење уобичајеног проток саобраћаја и сл.
Повећани ниво буке се очекује до завршетка радова на
демонтажи и одношења отпадних токова са локације и током
изградње новог објекта до коначног пуштања у рад.
У погледу супстанци које се користе или техника које се
примењују током извођења пројекта, не очекује се ризик од хемијског
удеса. Незнатна вероватноћа таквог догађаја увек постоји, али
потенцијално услед људске грешке. У циљу свођења вероватноће
настанка хемијског удеса услед људске грешке на минимум, током
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извођења пројекта а и у наставку експлоатације, запослени ће се
континуирано обучавати за послове које обављају.
Трагови елемената који су компоненте горива попут
угљоводоника, органског и неорганског угљеника, једињења азота
(нитрати, нитрити и амонијак) или тешки метали као што су олово
(додатак гориву), кадмијум, бакар, цинк, жива, гвожђе и никл, могу се
регистровати и на већим удаљеностима од трасе.
Емисије загађујућих материја не очекују се у значајној мери, а
евентуални ефекти који могу погоршати постојећи квалитет ваздуха
су локалног и привременог карактера, док трају радови на уклањању
ССГ.
У току извођења радова и каснијом експлоатацијом објекта може
доћи до привременог и трајног загађивања површинских и
подземних вода, али се то не очекује. У току извођења радова а и
након тога у наставку експлоатације објекта биће као и до сада
предузимане потребне мере заштите, како би се могућност те појаве
смањила на минимум.
Обзиром на природу предметног пројекта, позицију посматраног
комплекса и тренутан изглед истог, сматра се да пројекат неће
изазвати негативне утицаје на грађевине у околини. У околини
објекта ССГ нису идентификована културна, природна добра или
пејзажне вредности које би приликом извођења овог пројекта
евентуално биле нарушене.
НИС а.д. Блок Промет, Департман за развој бизниса ће извршити
изградњу постројења и пратећих инсталација на ССГ „Нови Бечеј" у
складу са важећим Законом о планирању и изградњи као и осталим
важећим законским прописима који се односе на објекте ове намене.

____________________

(Александра Алексић, дипл.инж.технол.)

____________________________
(Биљана Вртикапа, дипл.прос.план.)
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