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PENY6JI14KA CPE]4JA

An BOJBOAI4HA
ONUTTHA UHB]4JA
ONUT}lHCKA YNPABA
Ogeruerse sa yp6amrsau,
KoMyHanHo-crau6exe nocnoee
x 3auTxTy xllBoTHe cpeAxHe
3aaoAx r 6pq: 5O1 -69 I 2O22-lV -O2
Aaaa 26.07 .2O22.r oauae
l-lapa fiyLuaxa 6poj 1
V1a\n1a

Ien.

0221561-322

J.[.

OAeruese aa yp6arusau, xoMyHanHo crau6ere nocnoBe r 3aurtary xxBorHe cpeA[He OnLUTr4HcKe ynpaee
onlurlrHe IAH\vja Ha ocHoBy r{naHa 10. craB 4. 3aKoHa o npoqeH[ yuqaja Ha xlBorHy cpe4rry ("Cnyx6eH[ rnacHuK
PC", 6poj 135/04 u 36/09), ,rnaxa '136. 3aKoHa o onurreM ynpaBHoM nocrynKy ( ,,Cnyx6eH[ rflacHuK PC" 18/'16 t4
95/18 - ayrexruvHo ryMaqelbe ), vnaxa 18. OAnyKe o opraruaaqrju Onu.ruxcxe ynpaBe onuJTr4He l4Hh[ja (,,
Cnyxoexn n[cr onuruHe UHbuja", 6poj 23117, 31120 a 14121) IqaHa flou:er, Havenruqa OAeruersa 3a yp6aHx3aM,
KoMyHanHo crau6exe nocnoBe r 3auJT!!ry xuBorHe cpe4uHe, no oBnauJheby HaqeflHlKa Onu.ruxcxe ynpaBe 6poj 024112018-lV oe 13.03.2018. roAxHe, y nocrynKy oAnyqrBaba o norpeou npoqeHe yr[qaja Ha xrBorHy cpeArHy 3a
npojeKar ,r3rpaAlbe craHrqe 3a cHa6AeBabe ropxBoM Ha Karacrapcxoj napqen[ 6poj 72401'l'1 KO Vlxltuja, y Ynuqu
Bojso4e llyrxuxa 66, xa reprropuju onuruHe t4Htl,ija cnpoBeAeHoM Ha 3axreB Hocxoqa npojerra ,,M&6 TPAHC"
A.o.o. !!3 Hoeor CnaxxaMeHa, ynrqa EpaHKa PaAr,.{e8rha 6poj 47A, 3aBeAeH noA 6pojeM 501-69/2022-lV-02
,

aoHocI:
PEtIJETbE
1

2.

yTBPT:yJE CE Aa je ra npojexar ]a3rpaAlbe craHr.qe 3a cHa6AeBalbe ropxBoM Ha xaracrapcKoj napqenx
6poj 7240111 KO t4HDMja, y yn[Ll,r BojBoAe nyrH[Ka 66, Ha repfiropr4jx onurrHe IAHI)v,ja, euju je HoclanaLl
npojena ,,M&6 TPAHC" a.o.o. x3 HoBor Cnaxxauera, Ynrqa Epaxxa Pa4rvesrha 6pq 474, flOTPEEHA
]43PAAA CTArJE O nPOqEHn yTXtIAJA HA Xl.rBOTHy CPEfl]4Hy.
OApeDyje ce xocxoqy npojeKra Aa CryArjy o npoqeH[ yrHqaja Ha xsBorHy cpeArHy y norneAy o6rua r
caApxaia n3pa.q, y cKnaay ca qnaHoM 17.3axona o npoqeHn yrxqaja Ha xrBorHy cpeAxHy ("Cnyx6exr
rnacHrx" PC, 6poj 135104 n 36/09) x npaBrnHHKoM o caApxlrHu crygrje o npoqeHl yrxqaja Ha xrBorHy
cpeArHy ("Cnyx6exr rnacHrx PC", 6poj 69/05).

CryAnja o npoqeH, frrqaja Ha xxBorHy cpeAxHy rpe6a o6ase:xo Aa cagpxr cnegehe:
1, noAar[e o Hocxor.ly npojerra;
2. Onrc noxaqrje Ha Kojoj ce nnaHnpa uraolerre npojeKra;
3.

Onrc npojefia;

4.npxKa3 rnaaHrx arrepHarxBa (oie je Hocxnaq npojeKra pa3Marpao;
5. npxKa3 cralba xxBorHe cpeArHe Ha noxaqrjx t.r 6nxxoj o[orrxH, (unxpo x maxpo noraqltja);
6.Onnc Morynnx 3narajnrjnx yrrqaja npojeKra Ha xxBorHy cpeAnxy (nprxar Moryhrx npoMeHa y
xxsorHoj cpeAxHx 3a BpeMe x3Boierba npojerra, peAoBHor paEa r y cny{ajy ygeca);
7. npoqeHy yrxqaja Ha xxBorHy cpegrny y cayrajy yAeca (npxKa3 onacHrx uareplja, lbxxoBrx
l(onHqrHa x KapaKTeprcrxKa, Mepa npeBeHqrje, xao 1l Mepa 3a orxra]barse nocneAnqa yAeca);
8.Onxc Mepa npeABxDeHxx y rlrrby cnpeqaBalba, cMalbeba x rAe je ro Moryhe, oYrnalbalsa cBaxor
3Ha,{aiHxjer urrerHor yrrqaja Ha xHBorHy cpeAxHy r ro:
r nraHcKe x 3axoHc(e Mepe 3auTrTe xrBoTHe cPeArHe;
r Mepe 3aurrre xrBorHe cpe.qrHe npeABHDeHe npojeKrHo-TexHr,{ltoM AotryMeHraqrjoM;

y
Kopru'he}ba o6ierra' (oje
opraHx3aqroHe r rexHllqxe Mgpe 3aurrro xrBorHe cpeAllHe roxy
yxJby'{yjy x Mepe 3aulrxre y cnyqajy yAeca;
r no npecraHxy paea o6jerra;
. irepi *o;L ne ce npegy:eu y cny"ily
'sue'ra]ta
(yrEpAxrx
napaMerpe Ha ocHosy xoirx ce Mory
cpegxHy
r, Ilporpam npah"*a ytr'qala xi *,Lotiy

.

yrBp,qxrx urerHx yrxqajx Ha x]lBorHy cpeA'Hyl;
lo.-H"ijtrr"*, xpahlr npuxal noAaraxa HaBeAeHlx y ra'{ttx 2-9;
crpyqHllx 3Harba x
I l. noAaq, o rexHllqKllM HeAocraq,Ma xnx Henocroialby oAroBapajyhxx
no4aq''
BeurrrHa xnx Heuoryhnocrx ,qa ce npr6aae oAroBapaiyhx

O6Pauoxetce

o4eneny sa yp6axlloau, koMyHaIHo ctau6exe nocnoBe I3auf[ry xusoTHe cpeAnHe, o6paTxo ce
npo.lerra,,.rr/laorpan-c"a.o.o.lrgHoeorcflaHKaMeHa,ynuqaEpaHKaPaguveallha6pq4TA,ca3axTesoM3a
xaracrapcxoj
oiny,1r""L" o norpe$u npor{exe yrrartaja ea npojexar !!3rpaAbe cTaHHqe 3a cHa6Aesabe roplsoM Ha 11.07.2022.
l4xllaia,
yni\u
onurrltHe
4axa
Bojeoge l-lyrnuxa 66, Ha reprropuix
nlp,l"n, Opoi 724d11 Ko'Vii, ja,'y

Hocxnall

roAltHe.

Hoc[naqnpojeKraiey33axTeE3aoAnyqxBa}beonorpe6unpoqexeyrrqajaHaxxBoTHycpeA}lHy,ayc[naAy
sa;eea o norpe6u npoqexe yrhq4a $ cagpxt'lHx 3axreBa 3a oApetxBabe
yruqaja Ha xxBorHy cpeAxHy ("Cnp(6exu rnacxrx- PC"' 6poj 69/05)'
npoqeHx
o
cryArje
,
oOrni"
""ap*"j"
,'hor"pay yp6arrcrra.l*or npolerra'3a craHr4qy 3a cHa6AeBabe ropuBoM 6poj 35-8412022)V-02 oa
"prno*ro
g1.05.2022. roArHe ca TexHnr{KxM yCnOBXMa HaAne)l(HIX npeAy3eha, Fpa$uvxra npfil(a3. Mt'lKpo -t4 uaxpo noxaquje,
oA Mqa
f4."og ,a npoji*ra 3a rpalleB1aHcRy goa"ony 3a craHnqy 3a cHr6AeBa]beM ropusotr't 6poj E 1054-nf Dl1l22
ynxqa
1'
6poj
h[pnaHoBa
CaAa,
t't3
HoBor
ypalleH
oA crpaHe ,,UnpypU" a.o.o.
2O?2.. roanne

ca npxnoroM 1. l-lpaeunxuia o caApxltHx

10. craB 1. I 2. 3axoxa o npoqeH[ yruqaja Ha xxBorHy cpeAxHy ("cnyx6eHx rnacH]lK
pC", 6poj 13S/6i u 36/09), cnpoee4ex je nocrynax o6aeeurasaba 3axHrepecoBaHe jaBHocrt'!, opraHa I opraxnsaqrja
jaaxor ysupa xucy
y rpatiuy oA 10 AaHa t^ 10 oA 13 oi .2022. rognxe ao 25 .07 .20?2 rogrxe Y BpeMe rpaialba
y
o6nuKy.
nIcaHoM
ll
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opraxueaqraja
iaBHocTl't
HaAnexHxx
AocraBrbeba Mxrlrbelba oA crpaHe

y cMany ca qnaHoM

yBt.tAoMynpInoxeHyAoKyMeHTaqujyy33axTesInocnpoBeAeHoMnocrynKypa3MaTpaba3axTesa,floAaTaKa
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Koje
ce
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Ilracre
Itracre njolexara sa xoll .;e o6aeeiHa npoqeHa
(Osranr
ra'{Ka
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14.
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-i6Oj""r,
sa
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a
Kaxo
(6eH3HHcKe
nyMne),
,opreor,
ie
ioorna
MoHopHxx
., crjOge""*L
i a.
o

3a cKnaAxuJHll
oanv.tuaa|6e o norpe6u [3paAe cryA[ie o npoqeHB yrr4qaja Ha xlBorHy cpeAxHy ogpeflexo Aa ce
yrllqaja
cpeAUHy, a
Ha
xllBorHy
o
npoqeHll
crygNje
*i'njqrr"t npexo id9m3 y HacerblrMa, Moxe 3axresarx usplna
je
je
norpe6xa
o4nyxy
oPraH
m3
Ha,qnexHn
4a
120
oA
AoHeo
npeAMerBlt npojexar rui cKnaAluJHn Kanaqrrer
cpeAxHy.
yrHqala
Ha
xxBorHy
npolteHa
qnaHoM 10. cras 5. 3axoHa o npoqeH, yruqaja Ha xxBorHy cpeArHy ("Cnyx6exn rnacHxK PC", 6poj 135/04 t'l
36/09) nponucaHo je Aa ce oAnyKoM xojou ce yrepl;yje norpe6a npoqexe yruqaja nPojerra Ha xxBorHy cpeAuHy Moxe
oApeAurr,r I o6xM t,i caApxaj cryAl4je o npoqeHx yrxqaia, uJro je y oBoM cny'{ajy r yt{xbeHo'

je y [3HoCy og 2.160,00 AxHapa y cxnaAy ca rapuooM peny6nuvxt'lx
o peny6nr,lxltu aAM{Hl,lcrParxsH}tM raKcaMa ("Cnyr(6eHu
1bO.'3axoxa
6poj
raprQxu
raxcr,
aAMrHlrcrpar6BHr4x
qttOt,
SarcA,05/09, 35/10, 70111, 55112,93112 ,47113, 11212015, 5012016'
101i05, 42106,
-""rr* iC", 6poj 61/05,
113t?017 .3120'18, 38/2019 98/20, 144120 t 62121) n 850,00 ArHapa y cffiaAy ca oMyKoM o no(.tnHxM
TaKca 3a oBo peuJerbe HannaheHa

aAMxHxcrparrBH[M raKcaMa ( "Cnyx6eHu nrlcr onurrt4He hHit4ja", 6poj 3012017 $ 20121)'

NOYKA O NPABHOM NE}ry:

nporlB osor peuJelba Moxe ce noAHer!4 xan6a noKpa.ilHcKoM cexperapniary 3a yp6aHu3aMy t,t 3auJrxry
cKnaAy ca
xliBoTHe CpeA,He ng Aoeo. Ca.qa, y potry OA 15 AaHa oA AaHa np,.ieMa peuJelba nyreM oBor opraHa,

qnaHoM I 1 . crae 1. 3axoHa o npoqexu yrr4qa.la Ha xxBorHy cpeAuHy ("cnyx6eHu rna_cHxx PC',, 6poj 135/04 H 36/09) x
\na1a ZZO. cras 1. 3a1oHa o onuJreM ynpa"iou nocrynKy (,Cnyx6exn rnacnux PC" 1812016 v'i 95/18 - afreHruqHo

ryMaqebe).

y3 noAHery xan6y norpe6Ho je nptanoxtarx norapAy o ynnaheHoj peny6nut{(oj aAMuHt4crparxsHol raxcta y
MoAena 97, y cKna'qy
x3Hocy oA +90,00 araxapa Ha xupo paqyH baO-TCZZZIACI-57 ca nosuaou Ha 6poi 44-212, 6poi
ca ra;u6oM peflyonr,{Krx aAMrHncrparxBHtlx raxc}t, raprSHU 6po.i 6' 3aKoxa -o q9lY9l"l-t.Iry ^n"r4HncrparlrBHt'lM
o, itzt'rs, so/16, 113/17, 3/18, 38/19, 98t20, 144t20
;;;;;i;Cil-6;xr rnacxrx pCil 6rjoj a3l03, 5i/03, 53/b4, 35/1 ra**4
y lt3Hocy 45O,OO AuHapa xa xrpo pavyn 840i noi"p4y o ynnafrexol onuirraHcKoj aAMrHlrcrparlrBHo1
y
ca rapn6oM onurrllHcKrx a'qMuHt'lcrparrBHtlx
cgaAy
97,
"-AZtZly
no.r"o, xa 6poi 44-212,6poj uoAena
7422s144;,-73
("cnyx6eHr4 n]tcr onuJTr4He t4Htxja" 6pol
raicaua
""
aAMxHr.lcrparlrBHr,r"
TaKc[, rapu6Hx 6poj 2. o4nyxe o noxanH]rM
3012017 u 20121 \.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељеое за урбанизам, кпмуналнп-стамбенеппслпвеи заштиту живптне средине
Инђија
Веза: Дппис брпј ROP-IND-21235-LOC-1/2022
ПРЕДМЕТ:ДОСТАВА САНИТАРНИХ УСЛОВА за пптребе ппступка израде урбанистичких планпва за
изградоу станице за снабдеваое гпривпм
На пснпву члана 16. Закпна п санитарнпм надзпру ''Службени гласник РС'', брпј 125/04 )
дпстављамп вам санитарне услпве пптребне за издаваое акта п урбанистичким услпвима за
изградоу станице за снабдеваое гпривпм, катастарска парцела брпј 7240/11, КО Инђија.
Објекат у кпјем се пбавља делатнпст прпизвпдое и прпмета ЖН и ПОУ и угпститељства
ппдлеже санитарнпм надзпру на пснпву члана 8. тачка 2 и 4 Закпна п санитарнпм надзпру.
Схпднп члану 9 наведенпг Закпна, пре ппчетка пбављаоа делатнпсти, у пбјекту мпрају бити
пбезбеђени прпписани ппшти и ппсебни санитарни услпви.
Општи санитарни услпви кпји мпрају да се пбезбеде за сваки пбјекат ппд санитарним
надзпрпм прпписани су Правилникпм п ппштим санитарним услпвима кпји мпрају да испуне
пбјекти кпји ппдлежу санитарнпм надзпру (''Службени гласник РС'', брпј 47 /06).
Ппсебни санитарни услпви за пве пбјекте прпписани су Правилникпм санитарнп –
хигијенским услпвима за пбјекте у кпјима се пбавља прпизвпдоа и прпмет жив.намирница и ппу
(“Сл.гл.РС”, бр.6/97 и 52/97), Правилникпм п ппштим и ппсебним услпвима хигијене хране у билп
кпјпј фази прпизвпдое, прераде и прпмета („Сл.гл.РС“ 72/2010), Правилникпмп услпвима хигијене
хране („Сл.гл.РС“ 73/2010), Правилникпм п минималним техничким и санитарнп- хигијенским
услпвима за уређеое и ппремаое угпститељских пбјеката ("Сл.гл.РС“ 41/2010 и 48/2012) и
Правилникпм п услпвима и начину пбављаоа угпститељске делатнпсти, начину пружаоа
угпститељских услуга, разврставаоу угпститељских пбјеката и минималнп техничким услпвима за
уређеое и ппремаое угпститељских пбјеката ("Сл. гласник РС", бр. 48/2012 и 58/2016) .
Дпставити:
1. Ппднпсипцу захтева
2. Архиви

Санитарни инспектпр
Сузана Станишић

M 1.1 Dostava opštih i posebnih sanitarnih uslova (član 16 Zakona o sanitarnom nadzoru)
1/1

ONUTfiHA

OAerbe|be 3a yp6aHu3aM, KoMyHarHo-craM6efl e nocnoBe
n 3aLurlrry xxEoTHe cpeAlHe

'IHbI4JA
PENYSNhKA CP6l,1]A

AN BOJBOA14HA
ONUJTI4HA 14HBI4JA

ONUT'4HCKA YNPABA

OAerbelbe 3a yp6aHH3a ,
KolrryHanHo-cra M6exe nocnose
h 3aulTltTv xltBoTHe cDea]lHe
3aBoAHr 6poj : 35-2- 102 I 2022-lV -02
AaHa 07.04.2022.

Llapa AyuaHa 6pot

1

AHlvja
Ten.0221561-322
H.3.

Ha ocHoBy qnaHa 53. 3aKoHa o nnaHr4palby u v3rpaA'trl ("Cnyr(6eH[ rnacHuK Peny6nfi(e Cp6[je" 6p.
72/09, 8t109 - rcnpaBKa, 64/10 - yC, 24111, 127/12, 42113 - OMyKa yC, 50/13 - OAnyKa yC, 98/13 OMyKa vC, L32ll4, 145114,83/18, 31/19, 37119,9120 A 52121) A qnaHa 18. OAnyxe o opraHH3aqr4jr,l
onuJrr.rHcKe ynpaBe onuruHe Vl{kuja (,,A. nrcr onurllHe t,lHijnja" 6p. 231t7), a y Be3x 3axreBa "146 rpaHc"
h3 HoBor CnaHKaMeHa, 3a napqene 6poj 7236/L, 724017 A 724018 K.O. tlHtlrja, Aaje ce:

14

HOOPMAUT/JA O nOKAUr4ll/

IIraHcKh AoKymeHr Ha ocHoBy xora ce

rr4aje rxQopuaqxja

o noxaqnjr.r

nnaH reHepanHe perynaqHje Hacerba t4HD|4ja
(,,Cn. nNcr onuJrrna CpeMa" 6poj t4106 u 30ltt A "Cn. nercr onurrr4He nP.hy'ja", 6p. LglL9 a

9l2l),

flnaH AerarbHe perynau[je ceBepolcro,]He paAHe 3oHe y !lHDxj!4
("Cn. nxcr onuJr4He nHbnja" , 6p. 301t9 u 2/22)

LlennHa, oAHocHo 3oHa y xojoj ce npeAHerHa napqena Ha[a3]1
yBlAor,! y ycBojeHl4 nnaHcKl4 AoKyMeHr, nnaH reHepanHe perynaq[je Hacerba l4HD]aja (,,Cn. nrtcr onurxHa
a "Cn.
onurrhHe I4HDrja", 6p. LBILg A 9l2L), KoHcraroBaHo je Aa ce
CpeMa" 6poj 14106 u
^ucr
npeAMerHe napqene 6poj 72361L, 7240/7 u 724018 K.O. l4Hbflja Hana3e y rpaHHqaMa rpaDeB!,lHcKor
noApyqja Hacerba l,lHlrja, y 6nory 6p. 36 Kojr4 je HaMerbeH paAHoj 3oBt4.

3qlf

3a yrBpDr4Ba$e npaBrna ypeDeFba h rpaDelba 3a npocrop 6noxa 6poj 36 y n{iujvt ycBojeH je nnaH
AerarbHe perynaLlHje ceBepoxfioqHe paAHe 3oHe y l4HiAjA ("Cn. nacr onuruHe wiiaja", 6P, 30119 ,t
2122).

HameHa 3eMrbhurra

onurhHe l4HDt,tja",
npeMa nnaHy AerarbHe perynaqxje ceBepoucroqHe paAHe 3oHe y l4tbnju ("Cn.
^ncr
t4 2122) yrspletso je cneaehe:
napqena 724018 K.O. t4HD[ja HaMe$eHa je 3a paaHe nosDUJhHe,
napqene 72361L A 724017 K.O. tlHDrja HaMebeHe cy 3a cao6pahajHy t4HdoaopyKrvpv - noiac
ceoBxcHe cao6oahaiHxue (noBpt! He jaBHe HaMeHe).

6p. 30/19

-

Aeo napqene 723611 K.O. !4HDrja ce Hana3y Ce y 3oH!4 nocrojeher rpaHcnopTHor raCOBoAa BYcoKOr
npl4l4cKa (ca 3auJTrlrHhM Koor4aoooM), a KaKo je nphKa3aHo Ha rpao[qKoM npxnory "EneKrpoeHeprercKa,
eneKTpoHcrc, KoMyHt4KaqhoHa

I

racHa 14HQpacrpyKrypa".

qaaHoM 2. raqKa 6. 3aKoHa o nnaH!4paby H x3rpaAtst.t ('Cnyn<6enu rnacHlK Peny6flxKe C6t4je" 6p.72109,
yC, 98/13-OMyKa vC,
81/09 r.rcnpaexa, 64llO yC, 24171, f21l12, 42113 - OAnyKa YC, 50/13-Oaryxa
je
noBpauHa
t4
52/27)
aa
37119,
9120
3!19,
iaBHe HaMeHe jecle
aeovHylcaHo
lJ2lr4, L45ll4, 83118,
npocrop OApeDeH nnaHCKxM AoKyMeHrol,l 3a ypeDeibe unv A3tpap}ty O6jeKaTa jaBHe HaMeHe unx.jaBH|4x
nospu1xHa ja ioie.le npeABr41eHo yrBpt)fiBaFbe jaBHor rHrepeca, y cKnaAy ca noce6nru 3aKoHoM (yntlqe,

-

-

rprosr,

napxoera

ra

4p.).

UHbopMaquja o noKaquju

)

ONUJThHA hH-b14JA

Oaerbel5e 3a yp6aH$3aM, (oMyBanBo-craM6eHe nocnoBe
u 3auTl.Iy xxBorHe cpeaxHe

Cepencue cao6pahajHxqe

oyHxulja cepBlcHxx cao6pahajHvLla y3 ApxaBHr nfr 6p. 126 14 nnaHhpaHy o6una3Hhqy, q]4ja je
o6aBeHa rcrpaAlba c o63[poM Ha oyHKul4jy, 3Baqaj x nonpe.]Hr.t npoSrr (2 x 3,25 m :a caaxr,1 oaep)
cao6pahajH%qe Ha Kojy ce Beyly, je o6e6elerse KBanxrerHoT noBe3riBaba [HrepHor (reperror r
ocranor) cro6pahaja ca ApxaBHoM nfrHoM MpexoM - An U peAa 6p. 126 A npeKo nerrbe ,lHDHja ca aylo-

OcHoBHa

nyreM A1 E-75.
OchM KsanrrerHor noBe3hBalba 3Ha,rajHa OyHKrlxja oarx cao6pahajHlua je 14 6e6eAHo t4 HeoMeraHo
np[Krbyqe]be paAHxx caapxaja npeKo raqHo frBptleHor 6poja cao6pahajHxx nprk byqaKa, 6e3 yr[qaia Ha
cao6pahaj x HhBo ycnyre Ha apxaBHoM nyry, Kao r ouoryhaearue nose3[BaFba cBl4x caApxaja y o6yxeary
ca ocrarKoM Hacerba HeMoropHHM nyteM (neua.{Ke, 6uqltrnucrruxe cra3e u rp,lM cra3e).

o6jexara r r'roryhxx Kounarr6rrHrx HaMeHa
nperexHoM Har'leHoM y paAxoj 3oHH cy: nooloBaFbe,

AeYarDHa HaMeHa noBp uJxHa x

TproBI4Ha,
KoMnarx6rnHe HaMeHe ca
yrocrrrerbcrBo, 3aHarcrBo t4 ycnyre, cepercr, 6ex:rxcxe craHxue, koMyHanH[ caApxajx, u cn. HeonxoAHo
nnaHxpa[be 3eneHt4x noBpur4Ha. y oKBlpy paAHxx 3oHa Moryh[ cy, y MaBeM o6ruy: crauoearse (xao
noepeMeHo r 6er nparehrx caapxaja - craH 3a BnacHt.lKa ranra uyaapa), pecropaH 3a 3anocneHe r rocre

npeAy3eha, cn.

noBpurr,lHe ra o6jerna

yxruyqylyhu

14

cnopra, peKpeaqnje

r

yrocrnrerbcrBa cy KoMnar[6]4nHr

cB]4f4 HaMeHaMa,

3oHe jaBHr4x 3eneH[x noBpr.rj]4Ha fi 3aufxrHoT 3eneHuna.

r

racHe craHuqe) ce Mory rpaAur]4 y3
CTaHHqe 3a cHa6AeBalre rop]la}lMa (nyune:a reL]Ho roprBo
nocrojehe jaBHe nyreBe y cBxM 3oHaMa, aKo cy 3aaoBorbeHr noKaurijcKr ycnoE[ l,'t nponrcaHe 3aKoHcKe
o6aee3e.

r

HoBt4 Ae/roBr1 nocrojehxx o6jeKara HecraM6eHe HaMeHe
3aHarcKr4, npor3BoAHh, KoMyHanHx
Ap. o6jeKrfi), Mory ce rpaAvl4

Hos,4 oojeKrH

yaryxiw

I

cynporHocfri ca KapaKTepoM nperexHe HaMeHe aKo
cpeAvHe, kao Hu

ce

(nocnoexr, KoMepurajanHfi,
y cBr4M 3oHaMa, aKo Hxcy y

3rpaAboM He HapyuaBajy ycnoBx xr4BorHe

6pyrr yp6arrcrxqK[ napar4erpx Kojx Baxe y KoHKperHoj

3oH!4.

y,lx,{Hx (oprAopx (ca jaBHoM cao6pahajron 14 KorlyHanHoM hHopacrpyKrypoM) npox[Majy qenoKynHo
rpaDeBr,rHcko noApy,rje, a ocrane cao6pahajHe noBprx!4He (KoncKr x neurarrt<ta np[na3[, MaHxnynar4BH[
nnarou

ta

napKllH3r) cy cacraaHr aeo cB]4x HacerbcKr4x 3oHa.

O6jeKrx koMnar}46[nHe Har4eHe uory 6nru 3acrynaeHr
napuenx y oxBl4py 3oHe

I

y

nornyHocfl,l Ha nojeA[HaqHoj rpalearxcxoj
ae$rurcaxa 3a nperexHy HaMeHy

Ha $r4x ce nphMe$yjy npaBllna 3a u3rpaa$y

3eMrbIUJTa y 3OHr4.

npr nnaHupaby noxe,rbHo je ypaAt4Tl4 npoueHy ycxnaf;eHocrr nocrojeh[x u nnaH[paH]4x HaMeHa/ a 3aruM
no3nqr4oHr,lparx cBaKy HaMeHy ra(o aa ce npoMoBuuie xounarr6rnHocr u aa ce u:6erre xouSnrrr.
Tope HaBeAeHo Moryhe je pean 3oBar y3 nouroBaFbe aAeKBarHor rxQpacrpyrrypuor onpeMaba, Kao
nouToBalbe 8ricoKrx eKonoLUKl4x cTaHAapaa,

I

nPABilnA TPASEFbA y 3OHt/ PAAHr4X nOBp[Jt4HA
Onurra npaBxra

q ny

rpalerm

o6es6eDlBarba peanu3auxje nnaHcKHx qu.rreea norpe6uo je oApea!4Tx yp6aHxcnaqKe KpxrepHjyMe
x ycnoBe 3a rcrpaAlby nnaH[paHux caApxaja:
koHcrpyKuxjy o6jerra nprnaro4r4l4 ocqxnaLt[jaMa t43a3BaHt4M 3eMftorpecoM jaqhHe VII-VIII creneHr4
cex3Mr4qKor xHreH3hTera npeMa EBponcKoj MaKpocex3Mr4'.tKoj cxanx (EMC-98), 3a noBpaTHr4 nep oA
oA 475 toAAHa;
npr npojeKroBarby h rpaberby o6jeKra np[,qpxaBaTn ce oApeA6x rexHhr]Krx npon[ca ]4 ycnoBa Kojr4
xouxperHy o6nacr perynIuy;
npx npojeKroBaby x rpaDeby o6aBe3Ho ce np[ApxaBar[ 3aKoHa o 3aurxrh oA noxapa;
y cKnaAy ca npaBxnHrKoM o rexHl4r.tKt4f4 craHAapAr,lMa nnaHupalba, npojeKroBalba x3rpaAbe
o6jeKara, KojxMa ce ocxrypaBa HecMeraHo Kperabe ri nplcryn oco6aMa ca l4HBanrArreroM, AeLl[ x
craprM oco6aMa np[nrKoM nnaHrpaba, npojeKroBa$a fi rpaDeFba jaBH[x caoopahajHHx noBpulhHa
(cao6pahajHux np[KrbyqaKa Ha HacerbcKy cao6pahajHraqy Kao nelrlaqK[x nooplurHa r cao6pahajHor{aHrnynar}4BHxx noBprJJhHa y cnoprcKoM KoMnnekcy), Kao ra o6jeKra aa jaaHo xopr,tuhel.be (cnoprcKe

Y

-

-

r

,1 HQo pMd

quja o

not< auuj u

l

OnUlTt4HA t4HTr14JA

xane), Mopajy ce o6e36eA

-

rx

x fiape oco6e;

OAerberbe 3a yp6aHn3aM, xoMyHanHo-craMOeHe nocnoEe
}l 3aLUTHry XnEOTHe CpeAlHe

o6aBe3H[ eneMeHTr np[crynaqHocn4 3a oco6e ca xHBanuAxreroM, Aeqy

cnpoBoAHrx Mepe 3a[JTuTe npHpoaHr4x

I

paaoM crBopeHhx BpeAHocn4.

JlpaBHna 3a pexoHcrpyKqnjy, AorpaAlby ]l aAanraq]ljy nocrojehxx o6jeKara
PeKoHcrpyKr.lhja, AorpaArba
ycnoBxMa:

-

-

u

aAanraqxja nocrojehl4x o6jeKara Moxe ce Ao3BonlaTu noA cneAehrM

Pexoxcrpyrqrja nocrojehxx oojeKara Moxe ce Ao3sonrrh ako ce x3sobeEeM paAo8a Hehe HapyuxTx
ycnosx aaTu nnaHoM;

yKaxe norpe6a, Moryhe je Ha rpaDeBhHcKl4M napqenaMa HaIreFbeHhM 3a paA h3Bprxl4Tx
- xHrepBeHqrje y npocropy y r.lt4/by yHanpeDerH rexHonouJKor npoqeca
o6jeKara
AorpaArby
yKonr4Ko ce

-

(nocraBrbalbe rpaHcnoprHor Mocraln4Huje, rcrpaAlba orBopeHor/3arBopeHor cKnaAxuHor npocropa,
cn.), y cKraAy ca npaBxn]4Ma rpabe]ba AeO!4HHcaH[M 3a y3rpa,q6y HoBxx o6jeKaTa, h }ri nouToBa]be
ao3aorbeH[x r4HAeKca 3ay3eTocTr4 h r4HAe(ca mrpaDeHocTr4 Ha rpat]eBxHcKoj napqenx;
AAanraquja nocrojehlx o6jeKara ce Moxe Ao3BorrHTl4 y oKBr4py HaMeHa r ycnoBa Aarux u nnaHoM 3a

-

!43rpaABy HOBI4X O6jeKaTa;
3aMeHa nocrojeher o6jefia HoBl4M o6jeKToM

I

(ficror

xopr,r3oHTanHor ra6ap[Ta) Moxe ce Ao3Bonrrh noA

HoB]4x o6jeKaTa, y3 nouToBatbe Ao3BorbeH[x ]4HAeKca
Aar[M
3ay3erocrx 14 r4HAeKca [3rpaDeHocTl4 Ha rpatjeB].lHcKoj napuen[, fi aKo ce HoBr4M o6jeKToM Hehe
yrpo3xTl4 apyrh nocrojehu o6jeKrri.

ycnoB[Ma

nnaHoM

3a h3rpaalby

PaAHe noBpru1{He
l43rpaAFba o6jexara nprapegHHx Ae.narHocfl4 he ce peanr:oearu caMo Ha ocHoBy ycnoBa x3 oBor nnaHa.
3a x3rpaAlby o6jeKara 3a Koje je 3aKoHoM o !4HrerpHcaHoM cnpeqaBaFby l.r KoHTponri 3araDxBaBa x[BorHe
cpelfiHe npeasxDeHo x3AaBa}se xHrerpHcaHe Ao3Bone npe r3Aaaalba noKaqHjcKe Ao3Eone HeonxoAHa je
H3paAa yp6aHlcnlqKor npojeKra Kojl4 he AeouHxcarx yp6aHxcrxqKo peuebe x ycnoBe 3a rcrpaA$y

o6jexara.

I

rpaDeFby o6jeKara np[ApxaBarx ce oApeAoh rexHrqKhx nponHca ta ycroBa Kojl4
O6nacr peryn14ujy.

npu npoleKroBaby
KOHKpeTHy

y

oKBupy npocropHo-OyHKqroHanHe qenxHe Moryhe je Qopranparr noAuen[He. nocrojeh[ caApxajx ce
3aApxaBajy (ca MoryhHouhy peKoHcrpyKulrje, AorpaAbe r u3rpaABe) la nnaHIpajy HoBh caApxajh.

y oKsxpy paAH[x noBpu]xHa Moryha je

-

r43rpaA]ba

cieAehrx caApxaja:

npou3BoaH[ noroHr,
TproBuHcKaaenaTHocT,

cepBrcHo-cKnaaxuJHITepMhHanu,
caapxajh rorvcn4qKe noapurKe npoh3BoAbe (uneahulja, ycn)ry(Ho cKnaaxuJTebe, cepBlcl4, l4TA.),

TexH[qKe cnyx6e oApxaBarba
Bo3xna, ApyMcxe Bare

r

u

onpasKe cpeacraBa

14

onpeMe (nparue. o4pxaaa]be

x

onpaBKa

Ap.).

Hat{eHa x Bpc[a o6jerara xojx ce Hory rpaAHrl{
y oKBxpy rpabeBlHcKe napqene Ao3BorbeHa je rcrpaAFba: nocrloBH}4x, npou3BoAHHx x cKnaArlllHl,lx
o6jexara, Kao H h3rpaAlba y KoM6I4HaqhjaMa: nocnoaHo-npor3Bo4utt o6jexar, nocJloBHo-cKnaAlujHt4
o6jexar, nporsaoAHo-cKnaaxuH14 o6jeKar l4n14 nocnoBHo-npot43BoAHo-cKraAxuHH djeKar.
-- y3 rnaBHe o6jefie Ha rpaDeB[HcKoj napqenu, Ao3BorbeHa je Erpaarba n apyt]/'x o6jexara:
nopl4pHr4qa, qyBapcKr4x r BarapcKl4x xyhrqa, rapaxa, ocraBa r MaTaunHat cnnocat HaAcrpeuHxqa 14
o6jeKara 3a MaurxHe u Bo3[na, KoncKxx BaTa, Tt4ncKHx rpaHcoopMaropcKhx craHlqa, MPC,
npox3BoAHxx eHeprercKl4x o6jeKara o6HoBrbt4B!4x x3Bopa eHeprlje cHare [cnoA 10 MVA (npoh3BoAH]4
eHepaercKH o6jerrt.r r.4ory 6utn u rnasnn o6jeKM Ha napqenx), o6jeKara 3a cMe[uraj eneKrpoHcKe
KoMyHr.iKaquoHe onpeMe, KornapHuqa, BoaoHenponycHxx 6eroHcK[x cenr]lqKrx jaua (xao npena3Ho
peure$e ao npfiKrbyqeFba Ha HacerbcKy KaHan[3aqhoHy lapexy),6ynapa, orpaaa, o6jeKTh Bt43yenHe
KoMyHlKaurje (pexrauan cry6oeh/roreMh, jap6onu, r,rnQo AAcn^ejA, peKraMHu nalottl6un6opaa,.,) u

-

-

cn.
nocnoBHe AenarHocl4 Koje ce Mory ao3Borr4fl4 y oBoj 3oHh cy cBe nporl3BoAHe, nocJloBHe, ycrlyxHe
paaHe aKTuBHocrt4 14atuer hnr aeher o6rua, oAHocHo Kanaq!4Tera,
To cy AeflarHocri4 Be3aHe 3a npox3BoAHe noroHe ,HAycrprje, Mane nprBpeAe/ oaHocHo AerarHocrl4
Mano, x3noxoeHo-npoAajHh canoHl4, /lorxcrhqKx qeHTpx,
A3 o'nacr4 TproBxHe Ha BenvKo

r

,l

(:a raHaycrprjcxy po6y, 3a no.,bonp[BpeIHy po6y, cKnaA[ura rPaoeBxHcKor Marepujana,
xrraA$aqe, canoc4 u cn.), uaraquHcxN npocropr4 x nparehn caapxajh, cepBhcHe, ycnyxHe

cKnaAHLxra

UH$opMaquja o noKaquju

ONUTTHA lijHbhJA

.l

OAerbebe 3a yp6aHx3aM, {oMyHarlHo-craM6eHe nocroae
n 3aurury xlaoTHe cpeanHe

AenaTHocrr4, Kao 14 ocTane aenaTHocTh, Koje Mory oc!4rypaI4 npon!4caHe Mepe 3auJrxre x[BorHe

-

cpeaHHe.

Hrje Ao38orbeHa x3rpaAba craMoeHl4x oojeKara. l43y3erHo ce Moxe
o6jefia.
y oBoj 3oHr,1 3a6pa$eHa je h3rpaAba eKoHoMcKr4x o6jexara.
crarq6ene jeArHrue y OyHKLlrjx nocnoBalba y cKnony nocnoBHor

Ao3Bon]4Th ]43rpaAFba jeAHe

O6jeKr[ ce Mory rpaAHTl4 xao cno6o4rocrojeh[ Hnla o6jeKrx y H]43y, a cBe y 3aB!.rcHocrh oA rexHxqKoTexHonouKor npoqeca nporcBoarbe x 3aAoBorbaBaba nponlcaHxx ycnoaa 3aurrre.

noroxaj o6jekra y oAHocy Ha pery[aqxjy n y oAHocI Ha rpaHxqe rpaDeBxHcxe napqene
- y 3aBxcHocrH oA rexHorrourKor npoueca npo[3Boa6e 14 nocroBaFba y oKBr4py paAHor KoMnneKCa,

rpaDeBrHc(a nk{Aja nnaq4paqy'x o6jeKara y oAHocy Ha perynaquoHy nxH[jy Mopa Aa 6yAe oAMaKHfra
3a MrHrManHo 5,0 m, oAHocHo 10,0 m 3a paAHe KoMnneKce Kojr4 ce HacnaFbajy Ha An 6p. 126 (oA
crau[oHaxe An - km 23+409 Ao Kpaja o6yxBara nnaHa - km 26+507) vi o6[na3Hnly An 6p.126.
[43fierHo, HeKx norlohHfi o6jeKu Koj ce Hana3e Ha yna3y y paAHr KoMneKc (noprrpxuqe, qyBapcKe rl
earapcxe xyhnqe, peKnaMHt4 cry6oBr4/ToreMu, jap6on!4, hHOo A!4cnnejh, peKnaMHr na{oy./6An6opAu, A

ci.)

npealboM OacaAoM ce Mory nocraBul4 Ha perynaquoHy nxHtajy, o,qHocHo rpaArrx Ha pacrojaby
oa 5.0 m, oaHocHo 10,0 m oa perynallroHe nxHrje cepBrcHt4x cao6pahajHHqa y3 apxaBHx nfr
x nnaH[paHy o6xna3HxLly An 6p.126. y cny,rajy Aa je Brc[Ha cry6a 0ap6ona, roreMa, !r cn.) Beha oA
10,0 m cry6oBe npeIBHAerx Ha M!4HuManHoj yAarbeHocrx 3a BHo4Hy cry6a oa perynaqxje cepBucHe
cao6pahajnuqe. Y nocrojehru paAHr4M KoMnneKcurua rpaleauxcxe nrurje rpe6a ycKnaAr4T[ ca
MaFbeM

narpaferura o6jerrrr.ra.

-

O6:r.rpor.r Aa rexHonouJKr4 npoqec

-

nnaHHpaHe nocrloBHe u paAHe KoMnneKce $opurparr raKo Aa ce penpe3eHTarxBHr4 o6jeKrx nolltapajy
Ao ynlue, a Malbe arpaKT[BHu, npo[38oaHv hr]!4 noMohHx o6jeKrr4, y Ay6xHy KoMnneKca.

y BenxKol Mepx ycJroBrbaBa opraH[3au[jy napqene, Tj. u3rpaA$y
o6jeKara peuiaBahe ce oa cnyqaja Ao cny,raja. MrHxManHa ao3BorbeHa yAarbeHocr rpaDeBhHcKe
nhH!4je oa cyceAHe napqene je 5,0 m. (eBeHryanHo je ao3BorbeHa t,l Malba yaarLeHocr MraH. 1,0 m noA
ycnoBoM Aa cy 3aAoBorbeH[ ycnoB[ npor[BnoxapHe 3auryre, Tj. Aa je MeDycooH[ pa3MaK la3Mefjy
o6jeKara Ha a8e cyceaHe napqene sehu oa 4,0 m, Tj. BehH oA nonoBrHe eIuer o6jerra).

Hajmatca goeoorsexa mefyco6xa yAarbeHocr o6jeKara
- Mefyco6xr.r pa3r,4aK croooAHocrojehhx o6jeKara y paAHoM KoMnneKcy u Ha ABe cyceAHe napuene He
Moxe 6r4rx Malbx oA nonoBrHe B[c!4He B,4r!er o6jeKra, a F{ HrlManHo pacrojaibe je 4,0 m. KoA
npo!43BoAHI4x 14 cKnaAxuHr4x o6jexara uopa ce o6$6eAxl4 npona3 BarporacHor eo:rna r:uely

-

o6jeKara.
I43rpaAlba o6jexara

y rr:y (uefyco6ua

yAarbeHocr oojeKara

je 0,0 m, rj. 3a

MOXe Ce AO3BOnhTU aKO TO TeXHOIlOulKr npoqec npOr3BOAbe 3aXTeBa

14

LUxpxHy Axnaraqlje)

aKO Cy 3aAOSOJbeHli yCnOBfi

npoTl4BnoxapHe 3aulTlTe.

Hajaeha 4o:eoneHa cnparHocr o6jekara
y 3aBxcHocrr oA HaMeHe o6jeKra Ao3BorbeHa cnparHocr o6jeKara je:
- nocnoBHh: MaKcnMyM n+2 (npu3eMrbe + 4ae eraxe),
- npox3BoAHl4 h cKnaAl4ujHr4: MaKcHMyM n+1 (nprceMrbe + jegxa eraxa), eBeHryanHo

-

I

Br4ue aKo

ro

3axTeBa TexHonouJKh npoqec npo[3BoaFbe, oaHocHo cKnaA[uJTelba,
nouohxr.r o6jexar: uaxcur.ryr..r n (npH3eMrbe).

KoA nportaoAHt,x H cKnaAhuJHl4x o6jekara Ao3BorbeH je BeprhKanH!4 ftlaplr u aehr o4 nponlcator oeru
nnaHoM, caMo aKo ro 3axreBa rexHonouK,l npoqec npo],l3BoAtbe, oAHocHo cKnaAuureba.
Taxole ro6 penpe3eHraruBHnx noc.noBHt4x o6jeKara, Kojta y vcro BpeMe cBo.]r4M apxureKroHcxr4M peurersepl
npeAcraBrbajy penep y npocropy, Ao3BorbeH je Bep KanHt4 ra6ap!4T !4 Beh,a oA nponucaHor oBxM nr]aHoM,

f3 o6aBeHy

H3paAy yp6aHucrlaqKor npo)eKra.

3a cBe Bpcre o6jeKara Ao3BorbeHa je r3rpaAFba noApyr4cKe eraxe (llo), oAHocHo cfrepeHcxe eraxe (Cy)
aKo He nocroje cMerlbe reorexHuqxe H xxAporexHrqKe npxpoAe.
Kora npBeMrba o6jeKra oApeDyle ce y oAHocy Ha Kory HuBenere jaBHor unh np[crynHor nyra, oAHocHo
npeMa Hynroj Korx o6jeKra x ro:

-

KOTa

nprceMrba HoBt4x o6jeKara Ha paBHoM TepeHy He laoxe

nplcn/nHor nyra.

6urr

HI4xa oa Kore HxBenere jaBHor xnu

Kora npBeMrba 3a nocloBHe, npo!438oAHe I cKraAruHe o6jerre uaxcllmanHo 0,2 m Bl,lua oA Kore
HnBenere laenor nnn nphcrynHor nyra; aKo je Kora npu3eMrba B!4ula oHa ce peuaBa y oKBhpy

ra6aprra o6jeKra.

UH$opMauuja o noKauuju

ONUJTI,lHA l/lHEI4JA

5

OAerlel6e sa yp6aHH3aM, (oMyHanHo-craM6eHe nocroBe
!r 3aLfiury xngorHe cpeAlHe

ycroBx 3a rr3rpaarcy apyrrx o6jexara Ha xcroi rpaDeBxHo(oj napqenx
- Ha jeAHoj rpaDeBuHcKoj napqenx Moxe 6rr r:rpalexo Bxue oA jeAHor rnaBHor (nporBeoAxor,
nocJroBHoT rnu cKnaAxuJHor) o6jeKra, ca HaMeHoM Ao3BorbeHoM oBr4M nraHoM, Kao I yrBpieHrM

-

npaB!4nhMa ypeDelba n rpallersa.

Ha napqenaMa HaMebeHhM 3a paA Mory ce rpaArrx u Apyrr o6jerrr Kojh cy y OyHKqlijH rnaBHor
o6jeKra.
OOjeKrh Mory Aa ce rpaAe xao cno6oAxocrojehu r y H,By (y oKBrpy napqene). MeDyco6Ha yAarbeHocr
aBa cno6oaHocrojeha o6jeKra je MrHrManHo nonoBliHa BrcrHe Buuier o6jeKra, c rhM Aa MeDyco6Hx
pa3MaK He MOXe

6rr[

MaFb]4 OA

4,0 m.

y H[3y, KaAa je MeDyco6Ha yAarbeHocr ABa o6jeKra 0,0 m, rj. caMo 3a rxxpriHy
Moxe
ce ao3Bonxrr! aKo ro rexHorroruKH npoqec npo!43804be 3axreBa h aKo cy
aunaraqrje,
t43rpaAba o6jeKara

3aaoBorbeHr ycnosu npoTuBnoxapHe 3aulnlTe.

nocroexra

r

nouohxr o6jexar uory Aa ce rpaAe Ha

r

MeDyco6HoM pa3MaKy

oA 0,0 m, aKo

cy

3aAOBOrbeHh CaH[TapH[, npoT[BnoxapHl4
apyr TexHrqKl4 yoroBr4, oAHocHo MeDyco6H!,1 pa3MaK He
uoxe 6rrr Mabr4 oA 4,0 m, aKo nocrroBHl4 o6jeKar xMa orBope ca re crpaHe, Tj. MeDycoSHx pa3MaK He

uoxe 6rrn Malbr oa nonogxHe ahchHe ehuJer o6jeKra.
yAarbeHocr cr,rnoca oA Apyrxx o6jeKara He Moxe 614T14 Marba oA nonoBrHe Brcl4He cxnoca.
PaAHx xoMnneKc ie uoryhe orpaAlru 3l4AaHorl, Mera/rHoM, TpaHcnapeHTHoM, tanr xol,t6ttHogaHot4
orpaAoM Ao BI4cI4He oA 2,2 m. OryaAa, cry6oBx orpaAe u Kanl4je Mopajy 6t4r4 Ha rpaf;eerxcxoJ
napqenh Koja ce orpaDyle. Kan[je Ha perynaqxoHoj nAHAjta ce He Mory orBaparH BaH perynaqHoHe
nxHHje. OrpaAa Ha perynaquoHoj nAHy,jA u orpaAa Ha yrny Mopa 6rrx rpaHcnapeHTHa, oAHocHo
xou6rxaqrja 3hAaHe rpaHcnapeHTHe orpaAe. TpaHcnapeHrHa orpaAa ce nocraBrba Ha noA3xA
BhcxHe MaKcrManHo 0,2 m, a xop xou6ruaqrje, 3I4AaHl4 Aeo orpaAe He Moxe 6xrt4 Bl4ujl,1 oA 0,9 m.

r

-

Ao3BorbeHo

je nperpaDxBabe QyxrqrouanHrx qen[Ha y

oKBt4py KoMnneKca,

f3

ycJroB Aa Br4criHa

re

6hrx aeha o4 eNcune cnorbHe orpaAe.
npona3H Kpo3 orpaAy (Kanhje) Mopajy no 6pojy 14 nonoxajy 6Htr nocraerbeHh raxo ga je o6es6elena
aaeKBarHa nporoqHocr cao6pahaja u 4a ouoryhasajy paaHnlt4Ma/nocerxoqhMa HcroBpeMeBo 6p3o x
yna3aK npoThBnoxapH[x xnx caHlTeTcKr4x eK]4na
Kpyr
HecMeTaHo HanyuJTa$e Kor4nrleKca
KOMnreKCa, KaO h y caMe o6jeKre,
orpaAe He Moxe

y

x

ApxxreKroHcko, oAHocHo ecrercxo o6nrKoBalbe noje4r.rxxx enereHara o6jeKra
- O6jeKrl4 Mory 614114 rpaDeH,1 oA cBr4x Bpcra qBpcror Marepfijana, Kojt4 je y ynorpe6[, Ha
rpaA[qr4oHanaH (3uAaHI o6jeKrx) t4nx caBpeMeHxjx Ha,.]xH (oA npeSa6puxoeanux eneMeHara,

-

yK,rby,lylyhI u roroBe MoHTaxHe xane).
l,loryha je h3paAa Kocor l4nu paBHor KpoBa. Koo,i kpoB voxe 6urr aBoBoaHt4 l4nt4 KpoB ca Buue
KpoBHxx paBHH. KpoBHa KoHcrpyKr.lvja Moxe 6rru og gpaera, qerhKa |4nI4 apMxpaHor 6eroHa, a
KpoBH[ noKphBaq y cKnaAy ca Harr6ola xpoaa. yKonhKo ce x3BoAh paBaH (poB, HeonxoAHo je h3Becru
naHTepHe, ca clcreMoM Ot4KcHl4x
aAeKBaraH 3aBpurH!4 cnoj. Moryha je [3paAa craKneHor kpoBa
anyMlHhjyMcKl4x opt4coneja. KpoBHa KoHcrpyKt-lnja Moxe 6xrt4 oA ApBera, qenrKa Hnr apMrlpaHor
6eroHa, a KpoBH[ nokpuBaq y cKnaAy ca Harx6oM KpoBa.
oacaae o6jeKra Mory 6rrr uanreprcane, oA OacaaHe oneKe, TepMox3onaqroHxx naHena, craKneHe
noKperHrx rpaHcnapeHTHr4x t4nl4 He rpaHcnapeHTH}4x
3BA 3aBece, caqhFbeHe oA Srxcxrx
craKneH!4x naHena, hnr4 Apyrrx caBpeMeHrx Marephjana Kojt4 cy rpeHyrHo y ynorpe6h. l,l3fopoM
Marep[jana BoAr,trx paqyHa o lbxxoBoj ornopHocrH ca acneKTa rexH[r.]Ke npor[BnoxapHe 3au]Tnre.
y3 o6jeKre noeehaxor px3t4(a oA noxapa Mopajy ce rcnpojeKroBart4 14 H3Becrrl npxcrynH[ nyr,
okperHhLla I nnaro 3a Kperalbe BarporacHoT Bo3t4na r fi3Bofjetbe uHTepBeHLlHja.

-

-

rnr

I

-

I4cnpeA rnaeue $aca4e o6jeKara (npeMa jaBHoj noBplxl4Htl) uoryhe

peKnaMHe roreMe

y

BxcrHe MaKc. 10,0 m.
CB o6jeKrH Mopajy 6rrr

r:rpafexr y

noqraBrbarn jap6one

I

cKnaAy ca EaxehoM 3aKoHcKoM perynarxsoM, Koja ypeDyle
y era4y cneqrQrvHy HaMeHy

KoHKperHy o6nacr/AenarHocr, a fi36op Marep[jana Bpul4rt4 xMajyht4
ca cTaHoBl4trJTa xoplruherua, oApxaBaFba
o6leKra/npocropa
xhrrjeHcK14x ycnoBa.

r

u

-

je

oKBl4py 3eneHe t4nr nonroL]aHe noBpLxuHe, Ta(o Aa He omerajy cao6pahaj, a

x

Apxl4TeKroHcKxM o6nxqrMa, ynorpe6rbeHhM Marept4janxMa
ycnocraBrLa$y jeAuHcrBeHe ecrercKx Bl43yenHe qen[He, KaKo
HenocpeAH!1M oKpyxelbeM.

y

o6e36eDHBalba caHxTapHo-

6ojaMa Mopa

ce rexl4Tr

oKBt4py KoMnrleKca, TaKo

T

Ka

ca

Hajaehr goreorteHr rHAexc 3ay3erocrll

-

-

Ha rpatlee[HcKoj napqeny xHAeKc 3ay3eTocTr4 (nnaxupaxn o6jeKu ca MaH]4nynaT[BHxM nnaTor4Ma
HrepHuM cao6pahajH14qaMa) je MaKcxManHo 70010.
y cKnony rpaDeBuHcKe napqene o6e36eAt4ru uul. 300/o 3eneH[x noBptxrHa.

UHQopMaquja o not<auulu
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ONUJTI4HA hHE14JA

OAerEebe 3a yp6aHu3aM, koMyHanHo-cTaM6eHe nocnoBe
!t 3aUJTUry xlBoTHe cpeA!!He

OopMrpart4 o6o4re:enene noBpru He Koje he uMarx oynxll]ajy [3onallHje caMor KoMnneKca oA
oKonHlx cyceaHxx napqena. OBaj 3eneHu raianoH (,]erxHapcKo ApBehe, nxcronaAHo ApBehe hn[
ur6rue) yuaruro 6x 6yKy h 3aApxao [3AyBHe racoBe ,4 npaLxhHy.
t4a6op 6n.ruxrx Bpcra oApeDyJe ce npeMa KapaKreplorKaMa npoh3BoAbe, KapaKrepy H
KoHqeHrpaLlt4jI uJTerHyx Marep[ja, a raxole lbr|xoB]4M eKonouKl4M, OyHKLlxoHanHt4M x AeKopar[BHhM
cBojcrB[Ma. 3eneHHnoM Tpe6a Aa ce o6e6eAx u3onallfija aAfflrHcrparxBHr.tx o6jeKara oA npor43BoAHxx
(crna4uuuux) o6jexara, x3onaqxja neuaqKlx roKoBa Kao 14 3auJrrra napKhHr npocropa oA frhLlaja

cyHqa.

ycroBx x xarnx o6es6elrBalba npxctyna napqerx x npocropa 3a napkrpabe Bo3xna
3a rpaDeBrHcKy napqeny o6e6e4rar[ Kor]cKo-neLxaqKr npuna3 MrlHrMarHe u:[ptaHe 3,5 m.
3a 3aAosorbaBa$e norpe6a nporhBnoxapHe 3aujTl.lre o6e.:6earrlr l(oncKl4 flpuna3 MuHr,lManHe ulrpxHe 3,5
m ca MyHrManH!4M yHyrpaulbr4M paAxjycoM Kpl4BuHe oA 7,0 m, neuarlKh nprna3 je MuHtaManHe ulrpr,lHe
1,0 m.

y

-

oKB%py rpaDeBlaHcKe

napqene cao6pahajHe noBpu.trHe rpaArlrH noA cneAehxM ycJloBl4Ma:

u:rpllxa cao6pahajH[qe je 3,5 m, ca yHyrpaulbt4r4 paAhjycoM Kpr4BHHe oA Mr4HxManHo 5,0
m, oAHocHo 7,0 m rauo r4e ce o6e:6eDy;e nporoqHocr cao6pahaja 360r nporr{BnoxapHxx ycnoaa,

MhHuManHa

AnA

!2,0 m rAe ro 3arreBajy ra6ap4rt4 MepoAaBBor (reperHor) BGlana;

3a napKxpa$e Bo3t4ra 3a concrBeHe norpe6e y oxerpy rpaleararic(e napqene o6e:6eguru napxrHr
npocrop (:a nyrHxqKo so3rlno Ml4H. 2,5 x 5,0 m, 3a reperHo Bo3yno M|4H. 3,0 x 6,0 m, oAHocHo y
3aBI4CHOCTX OA Bent,l'.]rHe

TeperxOr aOsrna);

MaHunynarlBHe nnaroe npojeKroBarfi ca jeAHocrpaHuM HaTh6or.t

x

Hocl4Botrhy 3a cpe6rse reuKh

cao6pahaj;
napKr4Hr

:a 6uquxle

A3BoAt4ru

ca o6efuluaarseM sace6xe noBpuJrHe

6nruxay;

M!4HrMarrHo

0,6-0,7 mz no

neuJaqKe cra3e y KoMnneKcy paA!4Tx oA 6eroHa, 6erolcxux nnot4a AnA 6exaroHa M[Hr4i4anHe urpuHe
oA 1,0 m.
HxBenauhjoM cao6pahajHHx nospLxxHa oABoArby aruocSepcrrx naAaaHHa peuxrH y oKBxpy napqene
Ha Kojoj ce rpaAu.

o onujTl,tM ycnoBrlMa 3a napqenaq jy, perynaqhjy x r43rpaAby (,,Ca. rnacHr.rx pC',, 6p.
oapeieHo aa 3a napKr{pa}be Bo3[na 3a concraeHe norpe6e, BnacHur]h ocranhx o6jeKara
o6e6eDyjy npocrop Ha concrBeHoj rpaDeBrHc(oj napqen,4, l43BaH jaBHe cao6pahajHe nospuraxe. 6po1
npaB[nHxKoM

22120t5)

ie

norpeoHxx napKrHr Mecra ce oApebyje Ha ocHoBy HaMeHe ta Bpcre AenarHocrl.l, 14 To no jeaHo nap(uHr
rnr rapaxHo ruecro (y 4arueu reKcry: nM), Ha cneAeh!4 HaquH:
" noc.nosHa ycraHoBa - jeAHo nM Ha 70 m2 KophcHor npocropa;
" npo,i3BoAHx, MaraqrHcKl4 A uHpycrpvtjcKu o6jeKar - jeAHo l-lM xa 200 m2 KoprlcHoT npocropa.

Ycrogn ea napqenaqnjy, npenapqeraqxjy n Qopurpane rpaDeBxxcKe napqene, HrrH]r anHa
HAKC}lMA,lHA noBplrxHa rpaDeBxHcKe napqene

-

r

BenrqrHa napqene HaMerbeHe rcrpaAlb!4 nprBpelHxx Kanaqrrera uopa 6urr AoBorbHa aa npxMl4 cBe
(ojx cy ycnoBrbeHr KoHKperH[M rexHo.nouKxM npoqecoM, Kao I nparehe caApxaje, y3

caApxaje

o6e:6eDtBarue Ao3BorbeHor rHAeKca 3ay3erocr!4 napqene.

noBpulaHa rpalesuHcxe napqene h3HocH Ml4Hxr4arrHo 1000,0 m2,
Ml.,!HrManHo 20,0 m. MakcxManHa BenrqhHa napLlene Hxje orpaH[qeHa.

a

urpl,1Ha ynulnor QpoHra

qnaHoM

2. TaqKa 20. 3aKoHa o nnaH[paFby u v3rpaaR,t4 ("cnp(6eHfi rnacH[K peny6n]4Ke cp6r4je'. 6p.
yC, 24l|t, L2L1I2, 42113 - OAnyKa yC, 50/13 - b4ryxa
72109, 81109 ucnpaBKa, 64110
getB 'jC,
O4nyxa YC, l32lL4, 145114,83/18, 31/19, 37t19, 9/20 ti 52l2D AeqAHAcaHo je Aa rpaleeuncxa'napqena
jecre Aeo rpaleeuncxor seurbr4ura, ca np!4crynoM jaBHoj cao6pahajHol nospu-runn, xojale
rasrpaf;eHa r.rnr.r
nnaHoM npeABhbeHa 3a ,|3rpaAtby xoja ce 4eelNr.lr.lle KoopAyHaraMa npenoMHl4x ral{aKa y

-

-

ApxaBHoj

npojeKqhj|4.

lipojexar napqenaq,je u npenapuenaurije ce u3paDyje y cKnaAy ca ,rflaHoM 65.3aKoHa o nnaHhpaby x
r3rpaArbx ("cnp<6eHN rnacH,{K peny6nxKe cp6raje" 6p.72109,81/09
rcnpaBKa,64lto -yc,'24111,
LZULZ,42113 - OMy(a yC, 50/13 - Oanyka yC, 98/13 - Oany*a yC, t3llL4,745lL4, Atj:tr.,
Ztltg,

-

t

/tg,

52121) u y cy.||aAy ca npaB[nHxKoM o caApxt4Hr4, HaL]xHy t..t nocrynky x3paAe
AoKyMeHara
npocropHor x yp6aHxcrrqKor nnaH[parba (,,C.n. rnacxux pC,6poj 32119).

9/20
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OAerbebe 3a yp6atr3aM, xouyHanHo-crau6eHe nocnoBe
ll 3aull{ry xllgoTHe cpeAlHe

Jloxaqnje sa xoje je o6aBe3Ha x3paAa npojerra naPqenaqrje, oAHocHo npenaPqeraqxje,
yp6aHxcrx,{xor npoiercra n yp6aHHcrn,{xo apxHTeKroHcxor KoHxyPca
I4:pa4a yp6axr,1crrlrKor npojeKra, Koj[ he AeoxHlcarr4 yp6aH[cr!4,.rKo peujebe r ycnoBe 3a ]€rpaAFby
o6jexara, o6aBe3Ha je y cneAehxM cny.{aje8h}aa:
- [3rpaAby oojeKara 3a Koje je 3aKoHoM o ,lHTerplcaHoM cnpeqaBaby x KoHTponh 3araDxBalba

-

xhBorHe cpeahHe npeaB[DeHo l43AaBalbe xHTerpxcaHe Ao3Bone,
3a [3rpaaFby npo[3BoAHr.lx KoMnneKca r]. nphBpeAHe AerarHocrt4 tlt4ja ce 3rpaAtba y oBoM TpeHyrKy
He Moxe npeLlh3Ho npeAB!4Aeru/ a ,rl4jl4 o6rM la3rpaAlbe xnx rexHonorrja paAa ro 6yAy 3axreBanx,
3a [3rpaAby rypxcrxqo-cnoprcKr4x t4 KoMepufijanH x caapxaja Ha napqenaMa Beh[M oa 2000 m2.

!43paAa npojeKara napqenaqxje o6ase3Na je 3a cBe noBptx[He jaBHe HaMeHe Koje ce AeoxHl4l.xy oB]4M
nnaHoM. napqenaqrjy h npenapqenaqrjy rpaleeraxcxxx napqera t4 oopMxparbe HoBrx rpaDes[HcKt4x
napqena cnpoBoaHTl,r r€paaoM npojeKara npenapqemql4je r napqenaurje.
o6yxeary l-lnaxa.
HHje npeaBrDeHa x3paAa yp6aHxcrrqKo-apxl4refioHcKor KoHKypca 3a npocrop
ApxxreKroHcKh rnlr yp6axlrcrrvxr KoHlqpc, Kao ocHoB 3a Aarby peanh3aqlijy, ce Moxe paAt4rl4 aKo ce
crApxaje oA 3Haqaja 3a
frBpAr4 r4Hrepec. KoHKypo4 ce pacnhcyjy 3a jaBHe, penpe3eHraruBHe o6jerre

y

noKanHy

rnI

r

uJHpy 3ajeAHhqy.

npoMeHa Har,reHe norbonpHBpeAHor
yBuAoM

y

3e

rbnulTa

npocropHr4 nflaH onurxHe l4Hbrja Kojt4

je CKynuruHa onurfiHe l,lHit4je AoHena 1985.

roAHHe

("Cn. nxcT onuruHa CpeMa", 6p. 15/85), yrBpDeHo je Aa cy ce KaracrapcKe napqene 72361L,724017 t4
724018 K.O. I4Hbvja Hana3[ne y rpaH qaMa rpaDeB,4HcKor noApyqja Hacerba Koje cy oApeDeHe nnaHcKoM
AoKyMeHrau[joM, oAHocHo Aa cy 6rne y rpaijeB[HcKor't noApylrjy npe 15.7.1992. roA]4He.

y cxnaay ca .lnaHoM 88. craB 6. 3axoHa o nnaHrparby h
3eMrbr4uTa l43 norbonpl4BpeaHor

y

A3rpaftblr'. aKo je npoMeHa HaMeHe, oaHocHo Bpcre
r43BpueHa
Ha ocHoBy 3aKoHa, nnaHcKor aoKyMeHTa xn[
rpaDeBlHcKo

oMyKe HaArexHor opraHa ao 15. jyna 1992. toAAHe, oaHocHo Ao AaHa crynalba Ha cHary 3axoHa o
no.,bonp[BpeAHoM 3eMrbxury ("Cnyx6exr rnacHHK Pc", 6pos a9192), He nnana ce HaKHaAa 3a npoMeHy
HaMeHe 3eMrbxrlTa, 6es o6svpa uJTo je kao Ha.lrH KophLuheFba ror 3eMrbrura ynhcaHa ibt,lBa. nrBaaa,
nauJFbaK

r

Apyro.

CAOEPARAJHA hHOPACTPYKTYPA

yoroBn 3a ypeDebe cao6pahajxe nxQpacrpyxrype
CBx caApxaju ceBepoxcroqHe paAHe 3oHe (nocrojeh[ u nnaH[paHr) he 6xrh Be3aHh Ha ApxaBHx nyr IIa
peaa 6p. L26 lP-109 npeKo cr4creMa cepBlcHl4x cao6pahajH!4qa Koja he t,tMarx oAroeapajyht4 6poj
cao6pahajxrx npxubyqaKa. 3a npracryn ca jfr(He crpaHe y HapeaHoM nepxoAy Kopxcrt4he ce rosr4
cao6pahajHx Kanalllrer - o6Hna3Hl4qa ApxaBHor nyra (KaAa ce nphcrynrl BeHoj pean[3aqxjr{) npeKo
y cao6pahajHo-oyHKul4oHanHoM cMr4cny cMarparh Bpno
oAroBapajyher 6poja nprxftyvaxa, LlJro ce

^4oxe nocMarpaHor noapyqja.
floBorbHr4M c o63r4poM Ha 3Haqaj 14 6yAyny Hai4eHy
Ha npeAMerHoj noKallr4jr4 Bana3e ce oapeDeHh (r3rpaDeHu) objeKr cao6pahajne rn@pacrpyrrype, xoju he

ce 3aapxar[, a nnaHrpa ce KoMnnerrpabe (r3rpaaba r peKoHcrpyKLlhja) Heaocrajyhe cao6pahajHe
HHopacrpyKrype: cao6pahajHhua, noBpurxHa 3a Kperabe HeMoropHor cao6pahaja (neuJa'{Ko-

6taLprorcrtaqKt,lx noBpLUuHa).
nnaH[paHrx caoopanajHhx Kanatlrrera (nospllrHe aa
Cao6pahajHl4qe y oKBr4py KopxAopa nocrojehr4x
jaBHe HaMeHe), Koje noBeyjy KoMnneKc paAHe 3oHe ca HacerbeM, cBojt4M Be3aMa ca xhjepapxxjcKr BhuJe
paHrhpaH[M Hacerbcl+4M cao6pahajHnqaMa oMoryh[he KBan]4rerHy ra 6es6eaxy cao6pahajHy aocrynHocr
cBr4l\{ nraHxpaHuM caApxajHMa.
HacerbcKt4M ct4creMoM
OcHoBHy se3y qe/ror KoMnneKca paAHe 3oHe ca KaTerophcaHoM nyrHoM MpexoM

I

I

cao6pahajHr4qa quHrhe crcreu cepBr'tcHt4x cao6pahajHlqa ca oAroBapajyht4M 6pojeu npux,ruyvaKa Ha An
Ua peAa 6p. 1291P-LO9 y npuMepeHoM cao6pahajHoM pnTlay 36or nofioiehe/nnaHl''lpaHe }€rpabeHocr}4
CIOxeHocTl4
(npOrSaO4xra U cKnaArUJHr4 KOMnneKch, CTaHOBabe y 3OHx xerle3HxqKe CTaHl4qe), KaO
(HeKaAauFbl.l
h
xeIe3Hnt]Kr4
nyrHI
A1
E-75
peuerua,6nn:lane
npyre,
ayro-nyra
MarxcrpanHe
cao6pahajxor

r

xopraop X) Ha cesepo3anaAHoM t4 jyror4croqHoM 4eny npe4enf;exe cy MaHhnynarrBHe no8ptut'lHe 3al
oKpeTalbe. TaKobe Kao Cao6pahajH!4qa 3a np[cryn y CeBepHx AeO paAHe 3oHe (AeO CraHoearsa xojr 6r
nplKrLyqKa Ha HacerbcKy Mpexy), 13 YHAycrphjcKl4 KonoceK nnaHlpaHa je
oBxM peujerbeM ocrao
np[crynHa Cao6pahajH[qa napanenHo Ca KOnoceKoM, Ca eneMeHrrMa Koj!4 he O6e6eAlT]1 AOCrynHoCr
napuenaMa paaa, oMoryhurl4 A Acnyluru cBe eBeHryanHe rpaHcnoprHe 3axreBe Kopt4cHt4Ka. TaKoDe
nrraHr4paHo je ocxM u3rpaatte noAaoxbaKa Ha yKpurajy npyre I apxaBHor nyra 69. !26 (yntaqa BojBoae
l-lyrxrxa), u x3rpaAFba noaBoxbaKa (ynrqa EpaHKa Paah,]eBl4ha) 3a [cKrbytlt4Bo t4HTepHacerbcK]4 KorlcK],1 tl

6€

neu]aqKo- 6uqurnrcruvxr,r cao6pahaj.
U H QopM a quj a o not< auuju

ONUTTHA hH'bI,4JA

8

OAer6elbe 3a yp6aHn3aM, (oMyHanHo-craM6eHe nocnoae
n 3aurrTy xrao e cpeanHe

je koHr.l,4nxpaHo raKo Aa ce rc6erHy A[peKrHa cyKo6rbaBarua
crpyja Ha cao6pahajHrqaMa ca 3HaqajHIM nocrojehIM/nepcneKrHBH!4M cao6pahajrNu
(THC - Tpaca An 6p. 126 Kpo3 Hacerbe, o6rna:xrqa ApxaBHxx nyreBa), ca cxcreMoM cepBlcHr4x

cao6paiajHo peurelbe y oKBI4py oBe 3oHe
cao6pahajHHx
TOKOB!4Ma

cao6Pahajulua la y3 Mr4HrManaH 6poj yKpuraba. yKpurra$e ca 3HaqajHrlM cao6pahajHuM Kanaqt4TerxMa
(o6rnaeHraqa) cy nnaHlpaHa Kao KpfxHe pacKpcHrue ca pa3ABaja$eM cao6pahajxrax crpyja, qHMe ce
nocrxxe Bxuecrpyxr e@exar xpo::
- noeehaFbe 6$6eAHocHI4x napaMerapa (cMa$erbe 6poja xorenrrrHrx ravaxa),

-

aehr xanaqrrer caMor yKpuraFba y oAHocy Ha KnacrlqHy pacKpcHl4qy,
ecTeTckx u BA3yenHl,, Kanall TeT caMor yKpuTaba.

nnaHcKrM

-

yKpr.xra$e

-

cao6pahajHh

ca An 6p, 126

-

nprKrby,raK

crryaqhoHxM peujetbeM Ha npeaMerHoj noKaqxjH nnaHupaHo

je

npxKrbyqaK ca ApxaBHhM nyreM 6p. 126 Ha craql4oHax!1:

km 23+488 - AecHo

nnaHrpaHx
nnaH paHe

npl4KrbyqaK

paaHe 3oHe

CCT

npxnlaKopl x3rpaAbe cao6pahajHor np[K,byqKa Ha apxaBHl,l nrr 6p. 126, Ha craqhoHaxr km 23+4gg
aecro (nnaHrpaHr npuK,byqaK paaHe 3oHe ca An 6p. 126 - npuK,rbyqaK nnaH[paHe ccT) HeonxoaHo je aa
rHBecr[rop cnpoBeae peBr,t3[jy uAejHor npojeKra ca acnerra 6s6eAsocrh cao6pahaja (,tnaH g9. 3aKoHa o
nyreerua). npe crpyqHe KoHTpone [AejHor npojeKra oA crpaHe peBrc!4oHe KoMxchje.

-

nocrynak }r3naBa]Ga roxaq xjcxux

BA

,loKaqrjcKx ycnoBr4 caapxe cae yp6aHrcrrvxe, TexHxqKe h apyre ycnoBe x noaarKe norpe6xe 3a x3paay
uAejHor npojeKra, npojena 3a rpabeBrHcKy Ao3Bony npojeKra 3a [3BoDe]be, y cKnaay ca oBrM 3aKoHoM
x [3Aajy ce 3a KaracrapcKy naplleny Koja [cnyFbaBa ycnoBe 3a rpaleerHcry napueny.
roKaqrjcxra ycjroBr ce Mory x3Aaru r 3a B,{ue Karacrapckxx napqena, y3 o6aBe3y HBecr[Topa aa npe
H3AaBalba ynorpe6ue 4oseone h3Bprxx cnajabe rxx napuena y cKnaAy ca oBxM saKoHoM.
y1 3arreg 3a x3AaBabe noKaqHjcKxx ycaoBa noAHocl,l ce rAejHo peuelbe
6yAyher o6jeKra, oAHocHo Aena
o6jefia (cKxqa, Llprex, rpao!,l.lKH npl4Ka3 x cn.), ra:pafexo y cKnaay ca npasl4nHl4Korl xojrm ce 6nrxe

ypelyje ca4pxr,{ra rexHl4qke AoKyMeHraqrje.
,noKallxjcKrM ycnoBhMa Moxe ce npellB[Aeru
TPAO[4TiK nPnno3v

1.

2.

I,13

v

Oa3Ha, oAHocHo eranHa h3rpaArba.

nflPa:

PerynaLlxoHo-HuaenaLl[oH14

rpafeerncxe n,Ht4e
npo$rnlua

v

n.naH

ca

aHantzTt,tr.]xo-reoaercKxM eneMeHTuMa

cao6pahajHa raN@pacrpyrrypa

ca

3a

o6enexaBaFbe,

KapaKrepxcrr4lrHl4M nonpeqHuM

EneKrpoeHeprercKa, eneKTpoHcKa KoMyHxKaLluoHa I,l racHa rHopacrpyKrypa

Harenxrqa

/ayLtl
Arnn. l4Hx. cbo6. TuiaHa noueH

\

14 H Qop

M auuj a

o noK auuju

I

143MEHE

AOnvHE
nfl AHA fl ETAJbHE PETvnAqHJE
14

CEBEPOI4CTOqHE PAAHE 3OHE

v

UHTTAJU

P = 1 :2500

PETflAqIOHO - Hl,rBEflAqt4OHI nIAH

CA AHAIl4Tl4r{KO - TEOflETCK]4M
E'IEMEHT]4MA 3A OEE.rIEXABA}bE, TPAREBl4HCKE II14H]4JE 14 CAOEPATAJHA
]4HOPACTPYKryPA CA KAPAKTEP]4CT]4T{H1,IM NPOO14IIl4MA

w
-l
-i

APXAEHI4 nvT 6P. 126 (rnABHA HACETbCKA CAOSPATAJHhqA)

cAoEpArAJHr,lrlA d1r't0
o6rnA3Hr4LlA
-ffi---

TflABHA HACETrcKA

KOTA OCOBI4HE Hl/IBENETE CAOEPA}AJHIqE

nnAHTPAHA

HAT145 H14BEIIETE

CAOSPAIAJH|4qA
nEUAqKE crA3E

?t

CEPBI4CHA

6r4t

J-

Jt8

HOBOOAPEiEHE MEEHE TA'.]KE
PETvnAqt4oHA fl14HhJA

[4Kfl t4CTt4'{KE CTAS€

TPAIEB14HCKA

TPhM CTA3E

-

NOCTOJE}E MEAHE TAt{KE

----r

AYTO6YCKO CTAJAJIi4 IUTE

NIHhJA

TPAH14l-lA l43MEHA X

AOnyHA nnAHA

HOCl1nAq
t13PA,qE nnAHA

OSPABTBAq

HA3XB NNAHA

HA3}IB KAPTE

@

t,
!!=

onurrt4HA: 14HR14JA

oBnAlutEHo

,114r-.lE

Jn "3ABOA 3A yPEAHI43AM BOJBOAI,IHE"
BA AT4PEKTOPA: nPEIPAr KHE)KEBhI, Axnn.npaBHHK
nOMOIHI4K AI4PEKTOPA: Mp BnAIhMhP nhXJlEP, Arnn.rHx.apx

X AOnyHE nflAH AETAJbHE PETTIAqHJE
'i3MEHE
CEBEPOI4CTOqHE
P AAHE 3OHE y UHBUJU
PErynAql1OHO - Hr,rBElAqt oHl1 nnAH ca aHAIHTX'{KO - TEOAETCKI4M EnEMEHTiIMA 3A
oSEJtEXABAt{E, TPAAEBIHCKE ,lIHtlJE t1 CAO6pAtrAJHA ]lHOPACTpyKrypA CA
KAPAKTEPTCTU'{HTi/t NPOOI,Ifl I'IMA

oAroBoPHx yPEiAHICTA
cAPMHXT.IX

E- 2811

MAPTIJA 3El-1, Annn.rHx.cao6.-Macrep

AATIX60P JYPhqA, Arnn.uHx.reoA.
Pa3uepa:

I

:

2500

Aarysr lloqeM6ap 2021

Epojnxcra: 2.3.a

143MEHE

AOnvHE
nflAHA AETAJbHE PEryrrAqr4JE
CEBEPO]4CTOLIHE PAgHE 3OHE Y NHT,UJU
14

P = 1 :2500

EIIEKTPOEHEPTETCKA, Efl EKTPOHCKA
KOMyH[4KAqTOHA 14 rACHA ]4HOPACTPyKTPA

rACHA IlHOPACTPYKTYPA

ENEKTPOEHEPTETCKA I,IHOPACTPYKryPA

o

NOCTOJETI,,I 20 KV KASN

nocToJE-FA rf/Pc

nocToJE6r4 TPAHCnOPTHI4 TACOBOA

NflAHI4PAHh 20 KV KA6N

(ca 3aurrrBsM KopxAopoM)
nocToJETll4 TPAHCnOPTHh TACOBOA

nnAHnPAHI4 0.4 kV KA6n

KOJI4 CE I43MELIITA

IIIT

-

nflAHtlPAH!4 TPAHCnOPIHn TACOBOA

E'IEKTPOHCKA KOMYHIIKAqXOHA }IHOPACTPYKryPA

nocToJEtt4 AhcTPt46yTr4BHU

NOCTOJEIA EK MPEXA

TACOBOA

nnAH14PAHh At4CTPt46yTIBHI TACOBO,q

NNAHIPAHA EK MPEXA

r
HOCXJlAq
r,r3PAqE nJlaHA

OEPAShBAL{

a
t7

onur

HA:

TPAHI4LIA H3MEHA

oBflAtxIEHO

flt4t-.lE:

Jn "3ABOfl 3A YPEAHI43AM BOJBOAI,IHE"
nPEAPAr KHEXEBTIR, Axnn.npaBHhK
nOMOlH14K AT4PEKTOPA: iap BrlMl,lMhP nIXIIEP, Aelnn.nHx.apx

BA AT4PEKTOPA:

l,l3MEHE 14 AOnyHE nrIAH AETAJbHE PETAAqXJE
CEBEPOI,ICTO'{HE PAAHE 3OHE y xHBl,tJyl

HA3HBXAPTE

ENEKTPOEHEPTETCKA, E'IEKTPOHCKA KOMYH}IKAqIIOHA

cAPAqH,lqrl

e- 2411

AONYHA NNAHA

l4HEt4JA

HA3{B NNAHA

oAroBoPHrl yPSAHICTA

14

H

TACHA I4HOPACTPYKTYPA

MAPI4JA 3El-1, Annn.xBx.cao6.
AAAHSOP JYP14l-lA, Arn^.rHx.reoA.

Pa3r6pa: 1 : 2500

AaryM: AeqeMtup 2021

6po,

nncra: 2,5.a

4/15/2022

Подаци о непокретности

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем
* Број листа непокретности: 10495
katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 15.04.2022. 10:01:44

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности

8dc1f902-763e-4511-8a17-807e1047ea3a

Матични број општине:

80179

Општина:

ИНЂИЈА

Матични број катастарске општине:

803049

Катастарска општина:

ИНЂИЈА

Датум ажурности:

14.04.2022. 14:15

Служба:

ИНЂИЈА

Извор под атка:

ИНЂИЈА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица:

РУ ПИНЕ

Број парцеле:

7235/4

Површина m²:

921

Број листа непокретности:

10495

Под аци о д елу парцеле
Број д ела:

1

Врста земљишта:

ОС ТАЛО ГРАЂЕВИНС КО ЗЕМЉИШТЕ У С ВОЈИНИ

Култура:

ЊИВА 1. КЛАС Е

Површина m²:

921

Имаоци права на парцели - Б лист
Назив:

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Ад реса:

ИНЂИЈА, ЦАРА ДУ ШАНА 1

Матични број лица:

0000008027536

Врста права:

С ВОЈИНА

Облик својине:

ЈАВНА С ВОЈИНА

Уд ео:

1/1

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***
Напомена (терет парцела)
*** Нема напомене ***
* Извод из базе под атака катастра непокретности.
НАПОМЕНА: Сход но члану 18. Закона о републичким ад министративним таксама и члану 6.
Уред бе о условима изд авања извод а из листа непокретности и листа вод а из ГКИС-а, без
накнад е се изд аје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе,
организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе, Црквама и
верским зајед ницама, Црвеном крсту Србије, д ипломатско-конзуларним пред ставништвима
страних д ржава, под условом узајамности, јавним бележницима и геод етским
организацијама, и исти се д игитално преузимају преко сервисне магистрале д ржавних органа
и електронских сервиса РГЗ-а.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=hVGzVsJ2smg=

1/1

4/15/2022

Подаци о непокретности

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем
* Број листа непокретности: 9070
katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 15.04.2022. 10:05:02

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности

c9535118-44b4-42ac-9e74-7d9f56b6175c

Матични број општине:

80179

Општина:

ИНЂИЈА

Матични број катастарске општине:

803049

Катастарска општина:

ИНЂИЈА

Датум ажурности:

14.04.2022. 14:15

Служба:

ИНЂИЈА

Извор под атка:

ИНЂИЈА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица:

ГРАД

Број парцеле:

7236/1

Површина m²:

13577

Број листа непокретности:

9070

Под аци о д елу парцеле
Број д ела:

1

Врста земљишта:

ОС ТАЛО ГРАЂЕВИНС КО ЗЕМЉИШТЕ У С ВОЈИНИ

Култура:

ЊИВА 1. КЛАС Е

Површина m²:

13577

Имаоци права на парцели - Б лист
Назив:

ДОО "АГРОМАРКЕТ"

Ад реса:

КРАГУ ЈЕВАЦ, КРАЉЕВАЧКОГ БАТАЉОНА 235 2

Матични број лица:

0000007593252

Врста права:

С ВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Уд ео:

1/2

Назив:

ДОО "М&Б ТРАНС "

Ад реса:

НОВИ С ЛАНКАМЕН, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 47 А

Матични број лица:

0000008325090

Врста права:

С ВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Уд ео:

1/2

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***
Напомена (терет парцела)
*** Нема напомене ***
* Извод из базе под атака катастра непокретности.
НАПОМЕНА: Сход но члану 18. Закона о републичким ад министративним таксама и члану 6.
Уред бе о условима изд авања извод а из листа непокретности и листа вод а из ГКИС-а, без
накнад е се изд аје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=FfjY8UBRaM4=

1/2

4/15/2022

Подаци о непокретности

Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе,
организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе, Црквама и
верским зајед ницама, Црвеном крсту Србије, д ипломатско-конзуларним пред ставништвима
страних д ржава, под условом узајамности, јавним бележницима и геод етским
организацијама, и исти се д игитално преузимају преко сервисне магистрале д ржавних органа
и електронских сервиса РГЗ-а.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=FfjY8UBRaM4=

2/2

4/15/2022

Подаци о непокретности

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем
* Број листа непокретности: 9635
katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 15.04.2022. 10:03:31

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности

eccea0f5-e119-4b60-893d-838a9572cbad

Матични број општине:

80179

Општина:

ИНЂИЈА

Матични број катастарске општине:

803049

Катастарска општина:

ИНЂИЈА

Датум ажурности:

14.04.2022. 14:15

Служба:

ИНЂИЈА

Извор под атка:

ИНЂИЈА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица:

ГРАД

Број парцеле:

7240/7

Површина m²:

1805

Број листа непокретности:

9635

Под аци о д елу парцеле
Број д ела:

1

Врста земљишта:

ОС ТАЛО ГРАЂЕВИНС КО ЗЕМЉИШТЕ У С ВОЈИНИ

Култура:

ЊИВА 1. КЛАС Е

Површина m²:

1805

Имаоци права на парцели - Б лист
Назив:

ДОО "М&Б ТРАНС "

Ад реса:

НОВИ С ЛАНКАМЕН, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 47 А

Матични број лица:

0000008325090

Врста права:

С ВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Уд ео:

1/1

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***
Напомена (терет парцела)
*** Нема напомене ***
* Извод из базе под атака катастра непокретности.
НАПОМЕНА: Сход но члану 18. Закона о републичким ад министративним таксама и члану 6.
Уред бе о условима изд авања извод а из листа непокретности и листа вод а из ГКИС-а, без
накнад е се изд аје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе,
организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе, Црквама и
верским зајед ницама, Црвеном крсту Србије, д ипломатско-конзуларним пред ставништвима
страних д ржава, под условом узајамности, јавним бележницима и геод етским
организацијама, и исти се д игитално преузимају преко сервисне магистрале д ржавних органа
и електронских сервиса РГЗ-а.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=BcoEZzwjvYM=

1/1

4/15/2022

Подаци о непокретности

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем
* Број листа непокретности: 9635
katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 15.04.2022. 10:04:16

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности

5b0e21e3-3cf9-44f3-a148-8c66a891dc40

Матични број општине:

80179

Општина:

ИНЂИЈА

Матични број катастарске општине:

803049

Катастарска општина:

ИНЂИЈА

Датум ажурности:

14.04.2022. 14:15

Служба:

ИНЂИЈА

Извор под атка:

ИНЂИЈА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица:

ГРАД

Број парцеле:

7240/8

Површина m²:

32543

Број листа непокретности:

9635

Под аци о д елу парцеле
Број д ела:

1

Врста земљишта:

ОС ТАЛО ГРАЂЕВИНС КО ЗЕМЉИШТЕ У С ВОЈИНИ

Култура:

ЊИВА 1. КЛАС Е

Површина m²:

32543

Имаоци права на парцели - Б лист
Назив:

ДОО "М&Б ТРАНС "

Ад реса:

НОВИ С ЛАНКАМЕН, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 47 А

Матични број лица:

0000008325090

Врста права:

С ВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Уд ео:

1/1

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***
Напомена (терет парцела)
*** Нема напомене ***
* Извод из базе под атака катастра непокретности.
НАПОМЕНА: Сход но члану 18. Закона о републичким ад министративним таксама и члану 6.
Уред бе о условима изд авања извод а из листа непокретности и листа вод а из ГКИС-а, без
накнад е се изд аје извод из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе,
организацијама обавезног социјалног осигурања, установама основаних од стране
Републике Србије, аутономних покрајина, од носно јед иница локалне самоуправе, Црквама и
верским зајед ницама, Црвеном крсту Србије, д ипломатско-конзуларним пред ставништвима
страних д ржава, под условом узајамности, јавним бележницима и геод етским
организацијама, и исти се д игитално преузимају преко сервисне магистрале д ржавних органа
и електронских сервиса РГЗ-а.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=dO6exIuIs+g=

1/1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Нови Сад
Број: 956-302-8855/2022

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

Град / Општина ИНЂИЈА

Размера: 1:1000
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7240/2

7199

С

7200/1

7238/2
7201/3

Копија плана водова је верна оригиналу.

Нови Сад
27.04.2022.године
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Texyhr paqyHlr: 160-192284-83 6axxa l4xreca

100527313

Marrqxh 6poj: 08190135
lIJr$pa Aenarnocrr: 3522

205-116099-21 Kouepqnjanxa 6axxa

MARURI, D.O.O.
ei.pa.rora br.1
21 OOO NOVI SAD

CxogHo Bauerra 3axreBy 6poj 5a6 (nau 6poj) o922.02.2022. uspajenro Baru:

TEXH14L{KE YCNOBE

Y qrruy u3paAe Yp6aHucruqKor npojeKra sa il3rpaAFby craHnLle 3a cHa6AeBaFbe
ropilBoM y V1a\ujvt Ha Karacrapcroj napqenil 6poj724018, K.O. Vlalluja
Y crnagy ca [.IpaBunHhKoM o Knacu$tttauvitA o6jexra (,,Cn.rnacHilK" 6poj 22115).

Kareropuja o6jerra

l-;

Ha jaaHoj noBplur4Hr4 napanenHo ca nyreM ilcnpe4 npe.qMerHe napqene r3BeAeHa
je 4ucrpr6yrraaHa racHa Mpexa oA qenilKa nptaTr4cKa 6-126ap.
flprar<ruyverue Ha gwctpw6yrklBHy L{efiilqHy racHy Mpe)ry uoryhe je t4cKlbyqrBo
MerorqoM ,,Tonnor nptaKrby.{Ka", 6ee npexvqa y cHaOAeBaFby norpoluat{a xojn cy
noBe3aHil na oaaj racoBop (nn4ycrpujcrr norpouJaqil y ceBeporcrovnoj pagHoj 3oHr4
Hacerba V1n\uja H norpor.uaqu Hace.rbeHor Mecra Hoeil Kapnoaqu). l-lpuxruyqeFbe
Ha racoBoAHy Mpexy MeToAoM ,,Tonflor npt4Krby''{Ka" ce l43Borqu y cKflarqy ca
ycnoBilMa Jl-1 Cp6ujarac, Hoau Cag.
Cah eeeHTyanHil TpouJKoBr/ Hacranta npmnilKoM raeoflen a npnKrbyt{Ka vp.y
Teper raaolava pagoBa, oAHocHo !4ueecrrropa.

Ha

hxeecrrrop:
,,ME TPAHC", yn. Epanxa Pa4uveeuha 47a, Hoau Cnanxauex
l-lhE : 101438057 ; ME : 0882509

C nouJroeaFbeM,

MacT.14H}K.MaUJ.

li

JKP'l@munolqc"
VH\Aja, yn. Bojao4e Crene 6p. 20/3

5p: 1087

n aaa:21

.02.2022.

IHe
Mapypu 4oo Hoar Cag
hnnpanr,rnoaa 1/u-1 5
21000 Hoer Cag

IIPEQMET: Texurvxr ycnosn

laxa 21 .02.2022. roguae AocraBtanu cre HaM gaxreB 3a r43AaBaEe Texnrvxux ycnosa
sa norpe6e nspa4e Yp6axucrt4qxor npojerra, paAta h3rpaAtee craHuqe aa cxa64eeaue

roplrBoM y Vlalyln Ha napqeflu 724018 x.o. lAn\nja.
Y cxna4y ca noAHer[M 3axreBoM, oOaaeurasar o Bac 4a JKll ,,Kouynanaq" lzixfyaja
ua4aje ycnoee, xoju ce ognoce na o6nacr ynpaBrbalba KoMyHanHuM ornaAoM.

Cruu y eesu Bac o6aeeurasaiito Aa ce Ha repuropujra Onurnne Vla\nja apwu
opraH[3oBaHo oABoxe[be KoMyHanHor ornaAa 14 beroBa cenapaqrja y cKnaAy ca
onuJTr4HcKoM Ognyxorvr o ynpaBrbarby KoMyHaflHuM ornaAoM 14 oApxaBaby qrcrohe xa
noBpur[HaMa jaeue naueHe la reprroprjra onuJTr4He V1nl1n1a, a ycnyry oABoxerba
KoMyHanHor ornaAa Bpur4 JKI-I ,,KoruyHanaq" l,1nflnja. Cera rpafianra, np BarHr npeAy3erHnlt4
h npaBHa n[qa-Kopr4cH[qv ycnyta AyxHl4 cy Aa ce yKrbyqe y opraH[soBaHo oABoxebe
cenapaqnjy xoMyHanHor ornaAa.
C rurrit y aear norpe6uo je rcnyxrrr,t o4pelene ycnoBe (ojh ce o4Hoce Ha
o6ea6elreaue noxaquje 3a oAnarabe (oMyHanHor ornaAa paAu oABoxerba, Ha6asxe
AoBorbHor 6poja nocy4a 3a oAnarabe KoMyHanHor ornaAa ta cenapaqrjy KoMyHanHor
ornaAa, paAH HecMeraHor xopur.uhesa uarpalexrx o6jexara.
lrlnsecrurop je ,qyxaH Aa nnaHupa u o6ea6egn noxaqnjy 3a oAnararbe KoMyHanHor h
cenapucaHof ornaga (llET aru6anaxa n nanup), na xojoj he ce nocraerbaru ronrejnepn,
paAu o,qBoxerba I To noce6xo sa crau6exn (ronerrurauo craxoaaue), a noce6Ho ga
nocroBHr4 npocrop u Aa ucre na6aen npe noqerKa xopuuherua o6jerra.
Iloxaqrja xa xojoj ce nocrasruajy xourejHepu Mopa Aa rMa npr4na3Hu nyr h Mopa
o6ea6e4urr HecMeraH nphna3 (oMyHaflHuM Bo3ltnuMa npyxaoqa ycnyre, KaKo 6u ce raorno
HecMeraHo Bpru r4T14 npaxberse xonrejnepa.
[lpocrop sa oBy HaMeHy Mopa 6utu aa napqeflr na xojoj ce rpaAh o6jexar, a
npenopyvyje ce Aa 6yAe y cKnony o6jexra, y Henocpe4roj 6'nusuxu jaexe cao6pahajurqe.
f'loepuuxa 3a ApxaH'e rhnc(hx nocyAa Mopa 6hr[ Hocuaa !4 rnarKa, Ha HuBoy
npr4na3Hor nyra, ca o4eoleueu aruocQepcxux 14 oqeAHr4x BoAa, Ha pacrojaruy He eehe[,] oA
2 u o4 npunaaHor nyra cnequjanHor Bo3hfla 3a oABo3 cMeha.
llpunaaxu nfr Ao Mecra 3a ApxaH,e runcxr4x nocyAa Mopa nuaru uupnny 2,5ru u
AyxHHy Ao 't 2rvr ra o rr,ro ryh ur!4 MaKc[ManHo ocoBhHcKo onrepehene 4o 10r.
Iloraqraja Mopa Aa uMa AoBon'Hy noBpuJhHy aa cueuraj nnaHupaHor 6poja nocyga aa
ct,/lehe-xourejxepa 1,1 M3. [1orpe6na noBptluHa 3a nocraBrbarbe je4nor oBaKBor xonrejxepa
je 150x150 qu.
14

Vluajyhu y BHAy noAHerr 3axreB H nprfloxeHy 4oxyuexraqujy, Aa 6u ce [cnyH[n[
Mr4H ManHh ycnoBh !l3 onuruHcKe Ognyre, norpe6uo je o6es6eguru xajuarue je4aH
xoxre.jHep 1,1M3 sa KoMyHanH!4 orna4 (cuen), je4ax xoxrejnep 1,1 u3, noce6so 3a nanup
(nnaer) n jegaH rourejrep 1,1rvr3, sa nET arvr6anax<y (>lo;rra).
Oaaj 6poj xoxrejnepa oApeReH je c o6sraponr Ha npoltebeHy Konr4qhHy orna4a xojra he
nacrajarr !i A[HaM[Ky oABoxeba ucror H npeAcraBrba MIH ManHh ycnoB xojra r'ropa ga ce
ucnyHr, ca HanoMeHoM ga he ce HaKoH nyuJTarua o6jerra y ynorpeGy ra o6pavyna (oHaqHe
noBpru[He o6jerra, yrBpAHrH 4a nu je uHBecrrrop y o6aeesu Aa xa6ae gogarxra 6poj
xourejHepa sa oeaj o6jexar-
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i~lB ojsone Crene 48

TeKytm pallyHV1:
22320, lt1H1)V1ja
250-2050000015020-80
105-0000002229421-13
JaBHO KOMYHanHO npeAY3enezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Peny61lV1Ka Cp6V1ja
,,_-,,1

BOAOBOA H KAHAJ1H3ALI,HJA
HH'bHJA In, HH'bHJA

nus: 101437361

200-26368401Q2~9Q· 4~
325-9500600018528-47

MaTV111HV1
6poj: 08584885

Wlllq,pa ,qeJlaTHocTIII:3600zyxwvutsrqponm
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IIMAPyp",1I A· O.O.
nV1pnaHOBa 6p. 1

09, 03. 2022zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21000

HOBV1CaA
Cp6V1ja

~~~~I~,~l£::~~:-~
Ha OCHOBY4JlaHa 14. O,ll,llYKe 0 OnwTIIIHcKoj vnpasa onWTIIIHe VlHl)l-1ja("CIl.IlI-1CT OnWTI-1HeCpesia" 6poj
25/08), 1-14JlaHOM 54. 1-155. 3aKoHa 0 nllaHl-1pal-bY 1-11-13rpa,ll,1-b1-1
(CIl.rJlaCHI-1K PCIt 6poj 72/09,81/09
1-1
24/11), 1-1llll. 12 O,ll,llYKe 0 jaBHoM BO,ll,OBOAYxao V141laHa 22 0 [asaoj KaHallV13au,l-1jl-1CO VlHl)l-1ja
(CIlY>f<6eHI-1rllaCHI-1K OnWTI-1Ha Cpewa 6/2011), re Bawer 3aXTeBa 0,0. AaHa 11.02.2022. rOAHHe, Haw
6poj: 32502-13/2022
0,0.AaHa 21.02.2022. rOAHHe, JKn "BOAOBOA 1-1KaHaJll-13au,l-1jaVlHl)l-1ja Jfl" 1-13Aaje:

TEXH"'''I KE YCI10BE
npeAY3eny "MAPYPW'
,0..0.0., H3 HOBor CaAa, yllHu,a nHpnaHoBa 6p. 1, aa notpefie H3paAe
Yp6aHHCTH"IKOr npojexra sa H3rpaAl-bY CTaHH4e sa cHa6AeBal-be ropHBOM.
npeAMeTHH 06jeKaT je npeABHl)eH Y VlHl)HjH, YllH4a BojBoAe nyrHHKa, Ha K.n. 7240/8 K.O. VlHl)Hja.
1.

BOAOCHAEiAEBAI-bE:

Ha HaBeAeHoj 1l0Kau,l-1jl-1nocroju 1-13rpal)eHa YJlI-111Ha
BOAoBoAHa Mpe>f<a.
YIl1-14HI-1BOAje 1-13pal)eHOA HDPE u,eBI-1npe4HI-1Ka (2)160 mm 1-1rpacapas je Ha K.n. 7751/6 KO VlHl)l-1ja,
Y 3eJleHOM nojacy I-1cnpeA npeAMeTHe napuene, napanenao ca nyreM VlHl)l-1ja- HOBI-1Kapnosua.
nOpeA npeAMeTHe K.n. 7240/8 KO VlHl)l-1ja, a Kp03 K.n. 7235/5 1-17235/4 KO VlHl)l-1ja, y 3elleHOM nojacy
je rpacupaa Marl-1CTpallHI-1 ueaoson KOjl-1Mce cHa6AeBa IIIHAYCTpl-1jcKa30Ha y VlHl)l-1jl-1,xao III uace/sa
HOBI-1Kapnosua, HOBI-11-1C rapa CllaHKaMeH, 6ewKa 1-1LJopTaHoBu,I-1.
VlCTI-1
je 1-13pal)eH0,0. HDPE u,eBI-1(2)400 mm.
Ha npeAMeTHI-1 uesoaon Hl-1jeA03BolbeHo npl-1KlbYllel-be nojeAI-1HallHl-1x KOpI-1CHI-1Ka.
PaAHI-1 npl-1TV1CaKy Mpe>f<1-1Kpene ce OKO 2,5 6apa ± 10%, Y HopMallHoM
pecTpIIIKu,l-1ja.

BOAocHa6AeBal-bY 6e3

YKOIlI-1KO Ha HaBeAeHoj 1l0Kau,l-1jl-1 nocTojl-1 1-13rpal)eH npl-1KlbYllaK Ha BOAOBOAHY Mpe>f<y KOjl-1
3aAoBolbaBa npojeKToBaHe nOTpe6e 3a BOAOM nJlaHl-1paHOr 06jeKTa, I-1CTI-1ce MO>f<e 3aAP>f<aTI-1.
YKOJlI-1KOce 3aXTeBa 1113rpaAl-baHOBor BOAoBoAHor npl-1Klby4Ka, HaKOH 1-13rpaAl-beI-1CTOr,YKIIIAa ce CTapl-1
BOAOBOAHI-1npl-1KlbYllaK.
npl-1KlbY4aK 0,0.Yll 1114
He u,eBI-1,0.0 BOAoMepHor CKIlOHI-1WTanpojeKToBaTI-1 I-1CKlbY41-1BO
y npaBoj IlI-1Hl-1jl-1,
ynpaBHo Ha ylll-111Hyu,eB. He A03BolbaBajy ce HI-1KaKBI-1XOpl-130HTallHI-1HI-1BepTI-1KaJlHI-1npellOMI-1 Ha
AellY npl-1Klby4Ka ,0.0 BOAoMepa.

np~KIbY4aK
~3BeCT~ Ha cnojv (M~H. 5 cm) necxa. Ha AellY np~KJbY4Ka ~cnoAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
caofipahajanue
sarsapaiee poaa npeAB~AeT~ WJbYHKOM.QBe paaose ~3BeCT~Y CBeMYnperaa ynYTCTBYCTpY4HorIl~u.a
JKn "BOAOBOA ~ KaHall~3au.~ja V1HT)~jamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il.

BOAOMep nOCTaB~T~Y BOAoMepHo CKIlOH~WTeHa 1,0 m ~3a pervnauaoue

Il~H~je yHYTap npasarae

napuene.
A~MeH3~je csernor orsopa eoaowepnor CKIlOH~WTaaa cTaHAapAH~ np~KJbY4aK npoowra (/)3/4" ~
(/)1/2" cy 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.
A~MeH3~je csernor orsopa sonowepaor CKIlOH~WTaaa np~KJby4Ke npe4H~Ka (/)1", (/) 5/4", ~ (/)6/4" cy
1,2 m x 1,2 m x 1,2 m.
BOAoMep ce nocraarsa Ha M~H~MaIlHO 0,30 m ~3HaA AHa uraxra.
KOA npojexroaarea BOAOBoAHor np~KJby4Ka np~AP>t<aBaT~ ce nocrojehux Ba>t<eli~x craanapna sa
orpnuue ca BeHT~IlOM ~ OABOjKOMaa np~KJby4aK OA (/)1/2", 3/4" ~ 5/4".
3a np~Klby4Ke npe4H~Ka (/)2" ~ Belie, npeAs~AeT~ orpauxe ca OABOjKOMHa np~py6H~U.Y, y3 otiaaeaao
yrpaT)~Bal-be aarsapa-ra.
A~MeH3~OH~cal-be sonowepa ~3SpW~T~ ua OCHOSYx~Apayll~4Kor

npopavvaa.

C 063~pOM ua aKTYellHOTexH~4Ko-eKoHOMcKO era-se BOAOBOAay V1HT)~j~,MaKC~MaIlH~ A03BOJbeH~
npe4H~K BOAoBoAHor np~Klby4Ka ~3HOC~ (/)100 mm, KOj~, y cIlY4ajy Aa je TO 3aXTeBaHO, ~cnyl-baBa
YCIlOBenporaanoscapae 3aWT~Te. Ha OCHOBY41laHa 18. CTaTYTaJKn "BOAOSOA ~ KaHall~3au.~ja V1HT)~ja
mil, Ynpasua OA6op je Ha ceAH~u.~ OA 17.09.2012. roA~He AOHeo 0AllYKY Aa je aa o6e36eT)el-be
KOIl~4~He BOAe norpefiae aa 3awT~TY OA noxcapa norpefiao ~HBeCT~paT~ Y npourapejee ~3BOp~WH~X
xanauarera - BOAo3axBaTa xao ~ Y ~3rpaAI-bY TpaH3~TH~X xanauarera. B~c~Ha ~HsecT~u.~je je
jeAHaKa X ueae 6yweHor 6YHapa.
A~MeH3~je CBeTllor oTBopa BOAoMepHor CKIlOH~WTa 3a np~Klby4aK npe4H~Ka (/)100 mm ~3Hoce
AxWxB = 2,4 m x 2,0 m x 2,0 m.
V13AaT~YCIlOB~ He Aajy npaBO nOAHOC~OU.Y3aXTeBa Aa np~cTYn~ 6~llo KaKB~M paAOB~Ma Y u.~lby
~3BoT)el-banp~KJby4Ka Ha BOAOBOAHYMpe>t<y.np~KJbY4el-be Ha BOAOBOAHYMpe>t<y~3BOA~ ~CKlby4~BO
JKn "BOAOBOA ~ KaHall~3au.~ja V1HT)~jam il.

no Ao6~jal-by rpaT)eB~HcKe A03Bolle ~HBecT~Top Mo>t<e Aa nOAHece 3aXTeB JKn "BoAOBOA ~
KaHall~3au.~ja V1HT)~jam", 3a cnajal-be o6jeKTa Ha rpaAcKY BOAOBOAHYMpe>t<y.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
2.

KAH AJ1V 13AU V lJA:

Ha HaBeAeHoj lloKau.~j~ ~3rpaAl-be o6jeKTa nocToj~ ~3rpaT)eH C~CTeM3a oABoT)el-be oTnaAH~x BOAa.
KOlleKTop yll~4He KaHall~3au.~je ~cnpeA npeAMeTHe napu.elle je ~3paT)eH OA PVC u.eB~ npe4H~Ka
(/)350 mm ~ n03~u.~oH~paH je y KOllOB03HOjTpau.~ nyTa V1HT)~ja- HOB~ KaplloBu.~ - cMep Ka HOB~M
KaplloBu.~Ma.
YKOIl~KO Ha HaseAeHoj lloKau.~j~ nocToj~ ~3rpaT)eH np~Klby4aK Ha Mpe>t<y <l>eKallHe KaHall~3au.~je
KOj~ 3aAOBOJbaBanpojeKToBaHe nOTpe6e 3a oABoT)el-beM OTnaAH~X SOAa nllaH~paHor o6jeKTa, ~CT~
ce Mo>t<e 3aAP>t<aT~.YKOIl~KO ce 3aXTeBa ~3rpaAl-ba HOBor KaHall~3au.~oHor np~KJby4Ka, HaKOH
~3rpaAl-be ~CTor, yK~Aa ce CTap~ KaHall~3au.~OH~ np~Klby4aK.
np~Il~KOM npojeKToBal-ba HOBor np~KJby4Ka Ha Mpe>t<y <l>eKallHe KaHall~3au.~je, np~Klby4el-be
nOAPyMcK~x ~ cYTepeHcK~x npocTOp~ja Kao ~ 6a3eHa Ha KaHall~3au.~oH~ C~CTeMA03BOJbaSa ce caMO
npeKO conCTBeHor nOCTpojel-ba ca aYTOMaTCK~MnpenYMnaBal-beM. KOA npojeKToBal-ba BOA~T~ pa4YHa
Aa HajMal-ba B~C~HCKapa31l~Ka ~3MeT)y KOTeAHa KaHalla ~ KOTenpocTop~je Koja ce np~KJbY4yje Ha
KaHall~3au.~jy Mopa 6~T~ H =I*L+h, rAe je I naA np~Klby4Ka, L pacTojal-be a h B~C~Ha KacKaAe.

Ha jeAHojzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
xaracrapcxo] napuena Ha KOjOj I1Ma BI1We ofijexara, BI1We KOpl1CHI1Ka- BllaCHI1Ka srpaaa
no npasanv rpefia npojekrosara jeAaH KaHall113al..\110HI1
np11KIbY4aK.

npeAMeTHI1 YCIlOBI1Aajy TeXHI14Ke nOAaTKe 11MorynHOCTI1 npl1KlbY4efba YHyrpawfbl1x I1HCTallal..\l1ja
KaHall113al..\I1je Ha rpaACKY KaHall113al..\110HYMpe>KY, a He 11APyre MorynHOCTI1 Mef)y Kojl1Ma cy 11
I1MOBI1HCKO-npaBHI1OAHOCI1 sa 411je peure-se Hl1je HaA/le>KHO OBO JaBHO KOMYHallHO npenvsehe.
MeCTo 11Ha411Hnpl1KlbY4efba 06jeKTa (111111
BI1We ofijexara) peurasa ce TeXHI14KOMAOKYMeHTal..\l1joM
[npojexrom).
npl1KlbY4efbe aTMoc<t>epcKe KaHall113al..\I1je 11 ApeHa>KHI1X onsona 06jeKTa
KaHall113al..\I1jeHl1je A03BolbeHo.

Ha CI1CTeM <t>eKallHe

KOA 113paAe TeXHI14Ke AOKYMeHTal..\l1je KaHall113al..\110HI1Xnpl1KfbY4aKa npl1AP>KaBaTI1 ce nocrojehax
CpnCKI1X craaziapna 11 nponaca (Cpnq. 3a npl1KlbY4efbe BI1We ofijexara 11 61l0KOBCKe rparnee
m il.
06aBe3Ho Tpa>KI1TI1noceeuv carnacuocr JKn "BOAOBOA 11KaHIl113al..\I1jaIt1Hf)l1jazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

Kaanarer ornaAHI1X BOAa «o]e ce acnvurrajv y rpaACKI1 KaHall113al..\110HI1CI1CTeMMopa Aa onrosapa
3aKOHY 0 BOAaMa Peny61ll1Ke Cp611je (CIl. rllaCHI1K PC 46/91), 41laH 56, Ta4Ka 3, KOjl1M ce y I..\I1IbY
3aWTI1Te BOAa nponncvje cneaehe: "3a6pafbeHo je I1cnywTafbe y jaBHY KaHall113al..\I1jyOHI1Xornaaaax
BOAa xo]e CaAP>Keonacae 11WTeTHe MaTepl1je 113HaAnpOnl1CaHI1X BpeAHOCTI1111111
xoje MOry WTeTHO
AellOBaTI1 Ha MorynHoCT npe-uuuhaaa-ea BOAa 113KaHall113al..\I1je111111
xoje MOry WTeTI1TI1KaHalll1cafbY
11nocrpoje-sv aa npevaurhasajee BOAa".
npl1KlbY4efbe rapaxca, CepBI1Ca 11APyrl1x ofijekara, KOjl1 I1cnYWTajy BOAe ca caAP>KajeM Ylba, MaCTI1,
6eH311HaI1TA.- BPWI1TI1npexo TaIlO>KHI1Ka11cenaparopa (OABaja4a) MaCTI111yfba.
Ynorpefirseua BOAa koja ce vnvurra y jaBHY KaHall113al..\I1jyMopa Aa I1cnYfbaBa YCIlOBe nponacaue
41laHOM 21. OA/lYKe 0 jaaao] KaHall113al..\I1jl1(CIlY>K6eHl1lll1cT OnWTI1Ha Cpewa", 6p. 6/20111114/2014),
xao 11Aa aaaoeorsaaa rpaHI14He BpeAHOCTI1eMl1cl1je 3a oApef)eHe rpyne 111111
KaTeropl1je 3araf)yjynl1x
MaTepl1ja 3a TeXHOIlOWKe ornaAHe BOAe, npe fbl1XOBOr I1cnywTafba y jaBHY KaHall113al..\I1jynpl1llora 2.
rllaBa III. YpeA6e 0 rpaHI14HI1M BpeAHOCTI1Ma eMl1cl1je 3araf)yjynl1x MaTepl1ja y BOAe 11POKOBI1Ma3a
fbl1XOBOAOCTI13afbe L,CIl. rIlaCHI1K PC", 6p 67/2011,48/2012
111/2016}, OAHOCHOnpOnl1CaHe 41laHOM
5. OA/lYKe 0 113MeHaMa11AonYHaMa OA/lYKe 0 jaBHoj KaHall113al..\I1jl1(CIlY>K6eHl1lll1cT OnWTI1HaCpeMa",
6p. 14/2014),.
It1cnl1TI1Bafbe KBalll1TeTa ornaAHl1x BOAa je nOTpe6Ho 113BPWI1TI1y cKllaAY ca
npaBl1llHI1KOM 0 Ha411HY11YClloBI1Ma 3a Mepefbe KOIlWll1He 11I1cnl1TI1Bafbe KBalll1TeTa ornaAHl1x BOAa
11CaAP>KI1HI1113BewTaja 0 113BpWeHI1MaHall113aMa ("CIl. rllaCHI1K PC", 6p. 33/2016).
1t13AaTI1YCIlOBI1He Aajy npaBO nOAHOCI10l..\y3aXTeBa Aa npl1crynl1 611110KaKBI1M paAOBI1Ma Y I..\I1IbY
113Bof)efba npl1Klby4Ka Ha KaHall113al..\110HYMpe>Ky. npl1KlbY4efbe 06jeKTa Ha rpaACKY KaHall113al..\110HY
Mpe>Ky BPWI1 I1CKlbY411BOJKn "BOAOBOA 11KaHall113al..\I1jaIt1Hf)l1ja m il.
no A0611jafbY rpaf)eBI1HCKe A03BOlle I1HBeCTI1TOp MO>Ke Aa nOAHece 3aXTeB JKn "BoAO,BOA 11
KaHall113al..\I1jaIt1Hf)l1ja m ", 3a cnajafbe 06jeKTa Ha rpaACKY KaHall113al..\110HYMpe>Ky.

3a TeXHI14KYcllY>K6y
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1. Идeнтификaциja хeмикaлиje и пoдaци o лицу кoje стaвљa хeмикaлиjу у прoмeт
1.1.

Идeнтификaциja хeмикaлиje

Трговачко име:
Хемијски назив:
1.2.

Безоловни моторни бензин EVRO BMB 98
Моторни бензин

Идeнтификoвaни нaчини кoришћeњa хeмикaлиje и нaчини кoришћeњa
кojи сe нe прeпoручуjу

Категорија главне употребе:

Гориво намењено за употребу за моторе са унутрашњим
сагоревањем. Безоловни моторни бензин EVRO BMB 98 се
примењује као погонско гориво за моторе који су конструисани
да користе безоловни бензин. Добијa се намешавањем
следећих бензинских компоненти: платформата, алкилата,
стабилизованог бензина, С8+ тока, рафинатa, лаког и тешког
крекованог бензина, толуена, бутана и MTBE.

Посебни начини употребе:

Према наведеном у Сценарију излагања, (Exposure scenario).
Други начини употребе се не препоручују осим уколико је
претходно спроведено тестирање којим је доказано да је
спроведена контрола ризика.

1.3 Пoдaци o снaбдeвaчу
Произвођач:

НИС а.д. , Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон:

+ 381 (0) 21 481 1111

Одговорно лице:

Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), dragana.cvetkov@nis.rs

Једини представник:

REACHLaw Ltd.
Vänrikinkuja 3 JK 21
Espoo 02600 Finland
Tel. +358(0) 9 412 3055
Fax: +358 (0) 9 412 3049
email: sds@reachlaw.fi

1.4

Брoj тeлeфoнa зa хитнe случajeвe

Правно лице које ставља хемикалију у промет:

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)
+ 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)

Центар за контролу тровања:

+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)
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2. Идeнтификaциja oпaснoсти
2.1. Клaсификaциja хeмикaлиje
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 64/10, 26/11 и 105/13):
Класификација према CLP/GHS:
Зап.теч.1
Ирит. коже 2
Мут. герм.1Б
Карц.1Б
Токс. по репр. 2.
Спец.токс.-ЈИ 3
Спец.токс.-ВИ 2
Асп.1
Вод.жив.сред.-хрон. 2
Комплетан текст ознака: види Поглавље 16.

Производ је класификован као опасан
H224
H315
H340
H350
H361
H336
H373
H304
H411

2.2. Eлeмeнти oбeлeжaвaњa
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 64/10, 26/11 и 105/13):
Реч упозорења :

Опасност

Пиктограм :

Обавештење о
опасности (H)

H224 – Веома лако запаљива течност и пара
H304 - Може изазвати смрт ако се прогута и уђе у дисајне путеве.
H315 – Изазива иритацију коже.
H336 – Може да изазове поспаност и несвестицу.
H340 – Може да доведе до генетских дефеката.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H361 – Сумња се да може штетно да утиче на плодност и на плод.
H373 – Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или
вишекратног излагања.
H411 – Токсично за живи свет у води са доготрајним последицама.
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Обавештење о
мерама
предострожности (P):

P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе.
P210 – Држати даље од извора топлоте/ варница/ врућих површинаЗабрањено пушење.
P280 – Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне
наочаре/заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно назвати Центар за контролу
тровања или лекара.
P403+P233 – Складиштити на одговарајућем месту са добром
вентилацијом. Амбалажу добро затворити.
P501 – Садржај / посуду предати овлашћеном за одлагање отпада.

2.3. Oстaлe oпaснoсти
Паре у додиру са ваздухом стварају запаљиву и експлозивну смешу! Паре су теже од
ваздуха и могу се генерисати у затвореним просторима, удубљењина и сличним местима,
ширити и распростирати даље од места несреће и тако проузроковати експлозију и пожар.
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као перзистентне,биоакумулативне
или токсичне (ПБТ).
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као веома перзистентне, веома
биоакумулативне (вПвБ).
3. Сaстaв / Пoдaци o сaстojцимa
Супстанца:

Смеша: X

3.1. Пoдaци o сaстojцимa супстaнцe
Није применљиво.
3.2. Пoдaци o сaстojцимa смeшe
Назив
Идентификатор
супстанце
производа

Концентрација
(%)

Моторни
бензин

(Сложена смеша
парафинских,
циклопарафинских,
ароматичних и
олефинских
угљоводоника,
углавном > C3 , и
интервалом
кључања у опсегу
од 30°C до 260°C)

EC бр.: 289-220-8
CAS бр.: 86290-81-5
Индекс бр.:649-378-00-4
REACH бр.:01-2119471335-39-0169

≥86

Класификација према CLP/GHS

Према Правилнику о клaсификацији,
паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у
складу са Глобално Хармонизованим
Системом
за
класификацију
и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS)
("Сл. гласник РС" бр.64/10, 26/11 и 105/13)

Зап. течн. 1; H224
Ирит. коже 2; H315
Мут.герм.1Б; H340
Карц.1Б ; H350
Токс. по репр. 2. ; H361
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Асп.1; H304
Вод. жив. сред.- хрон. 2; H411
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Метилтерцијарнибутилетар
Толуен

EC бр.: 216-653-1
CAS бр. 1634-04-4
Индекс бр.: 603-181-00-x
REACH бр.:01-2119452786-27
EC бр.: 203-625-9
CAS бр.:108-88-3
Индекс бр.:601-021-00-3
REACH бр.: 01-2119471310-51-0049

≤14

≥3

н-Xексан

EC бр. :203-777-6
CAS бр.: 110-54-3
Индекс бр.:601-037-00-0

≥3

Бензен

EC бр.: 200-753-7
CAS бр.: 71-43-2
Индекс бр.:601.020-00-8
REACH бр.: 01-2119447106-44-0096

≤1

Метанол

EC бр.: 200-659-6
CAS бр.: 67-56-1
Индекс бр.:603-001-00-x

<1

Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
Зап. течн. 2; H225
Токс. по репр. 2. ; H361
Асп.1; H304
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Ирит. коже 2; H315
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Зап. течн. 2; H225
Токс. по репр. 2 ; H361fd
Асп.1; H304
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Ирит. коже .2; H315
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Вод. жив. сред.- хрон. 2; H411
Зап. течн. 2; H225
Асп.1; H304
Ирит. коже .2; H315
Ирит. ока 2; H319
Мута.герм.1Б; H340
Карц.1Б ; H350
Спец.токс.-ВИ 1 ; H372
Зап. течн. 2; H225
Ак. токс. 3 (орална); H301
Ак. токс. 3 (дермална); H311
Ак. токс. 3 (инхалациона); H331
Спец.токс.-ЈИ 1 ; H370

За пуни текст скраћеница ознака у овом поглављу видети Поглавље 16.
4. Meрe првe пoмoћи

4.1. Oпис мeрa првe пoмoћи
Удисање:
Унесрећеног изнети на свеж ваздух.
У случају отежаног дисања дати кисеоник.
Ако дисање престане , применити вештачко дисање.
Уколико настали симптоми не нестану потражити лекарску помоћ.
Контакт са очима:
Одмах испирати са много воде и испод капака.
Чистим рукама размакнути капке и испирати текућом водом 15 – 20
минута. Ако унесрећени има контактна сочива, уклонити их и уколико
је могуће и даље испирати. Уколико се симптоми не повуку
потражити лекарску помоћ.
Контакт са кожом:
Одмах скинути контаминирану одећу и обућу,осим уколико се
залепила за кожу. Изиритирану кожу испирати текућом водом и
сапуном и у случају црвенила потражити лекарску помоћ.

У случају гутања:

НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Испрати уста и потражити медицинску
помоћ, уколико се примете било какви симптоми.
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Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети поглавља 2. и 3.
Додатни савети:
Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити.
Такође погледати Поглавље 8.
Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се грчи.
Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед.
Уколико симптоми не престају и у сваком случају забринутости,
потражити савет лекара.
4.2. Нajвaжниjи симптoми и eфeкти, aкутни и oдлoжeни
Удисање:
Додир са кожом:
Додир са очима:
Гутање:

Може проузроковати иритацију дисајних путева.Паре могу изазвати
поспаност и вртоглавицу, менталну конфузију, главобољу и кашаљ.
Може проузроковати иритацију коже.
Може проузроковати иритацију очију.
Штетно, може изазвати оштећење плућа ако се прогута.
Гутање може проузроковати иритацију пробавног система, мучнину и
повраћање. Може изазвати смрт ако се прогута и дође до дисајних
путева.

4.3. Хитнa мeдицинскa пoмoћ и пoсeбaн трeтмaн
Нема посебних препорука за мере хитне помоћи.
5. Meрe зa гaшeњe пoжaрa
5.1. Срeдствa зa гaшeњe пoжaрa
Прикладна средства за гашење:

Не сме се употребљавати
из сигурносних разлога :

Употребите суви прах, угљен диоксид , водену маглу или
пену отпорну на алкохол. Код употребе сувог праха и
CO2 код почетних , мањих и пожара у затвореном
простору обратити пажњу на могућност поновног
распламсавања пожара након гашења.
Не сме се користити водени млаз.

5.2. Пoсeбнe oпaснoсти кoje мoгу нaстaти oд супстaнци и смeшa
Опасност од пожара:
Опасност од излагања
хемикалији или производима
њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Веома лако запаљиво.
Паре у додиру са ваздухом могу створити експлозивну
смешу. Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини
тла. Могу се проширити даље од места несреће и
проузроковати даље пожаре или експлозије.
Остатке пожара и контаминирану воду коришћену за гашење
пожара треба одложити у складу са локалним прописима.
CO, CO2, NOx,SOx, H2O(g)
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5.3. Сaвeт зa вaтрoгaсцe
Савети за ватрогасце:

Противпожарне мере за
посебне опасности:
Посебне методе за
гашење пожара:
Посебна опрема за
заштиту ватрогасаца:

Евакуисaти особу на безбедно место.
Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце.
У случају пожара носити изолациони апарат за заштиту органа за
дисање. У случају пожара расхладити резервоаре воденим
спрејом. Посебно сакупити отпадну воду коришћену за гашење
пожара и не испуштати је у водоводне и канализационе одводе.
Нема посебних препорука.
Користити водени спреј за хлађење резервоара, цистерни и
заштиту особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца, специјална
ватрогасна одела и заштитне маске.

6. Meрe у случajу удeсa
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Препоруке за особље које не
интервенише у хитним случајевима :

Заштита очију :
Заштита коже :
Заштита дисајних органа :
Савет за особље које интервенише у
хитним случајевима :

Евакуисати особље на безбедно место.
Обезбедити одговарајућу вентилацију.
Носити личну заштитну опрему.
Такође видети Поглавље 8.
Избегавати контакт са кожом, очима или одећом.
Избегавати удисање пара.
Држати подаље од отвореног пламена, врућих
површина и извора паљења.
Избегавати контакт са очима.
Користити заштитне наочари или штитник за очи.
При руковању користити заштитну одећу и
нитрил/неопрен рукавице.
Избегавати удисање пара.
Да делује сме само квалификовано особље
опремљено одговарајућом заштитном опремом.
Такође видети Поглавље 8.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину
Мере заштите животне средине:

Не испуштати у површинске воде или у канализацију.
Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.
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6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Методе санације места :

Додатна упозорења:

Спречити даље цурење или просипање , уколико је то могуће
учинити на сигуран начин.
Уклонити остатак са земље механичким путем или помоћу
адсорпционих средстава као што су пиљевина, песак,
минерални адсорбенси и други инертни материјали.
Очистити и лопатом пребацити у одговарајуће контејнере за
одлагање. После чишћења испрати трагове водом.
Отпадни материјал и уклоњени контаминирани површински слој
тла ставити у контејнере, чврсто затворити, и складиштити у
добро проветреним просторијама до крајњег збрињавања.
Настали отпад предати на збрињавање фирмама које су
овлашћене за то од стране Министарства надлежног за заштиту
животне средине.
Врло лако запаљива течност и паре ! Код количина до 5 t зона
евакуације мора бити већа од 70 m у пречнику. У случају
саобраћајне несреће , прописно уземљити цистерну, обележити
подручје несреће и позвати стручну службу.
У случају већих изливања обавестити службу за ванредне
ситуације на број 112 или на број 192 за полицију, 193 за
ватрогасце и 194 за хитну помоћ.

6.4. Упућивање на друга поглавља
Такође погледати Поглавље 8.
Такође погледати Поглавље 13.
7. Рукoвaњe и склaдиштeњe
7.1. Прeдoстрoжнoсти зa бeзбeднo рукoвaњe
Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Спречити
контакт са очима и кожом. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од
стране стручно оспособљених и увежбаних особа.
Руковање:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Такође видети Поглавље 8. Избегавати додир са кожом, очима и одећом.
Не треба удисати паре или маглу која настаје при распршивању.
Претакање вршити само на прописно уређеним местима у прописно уређене
танкове и применом исправне опреме и уређаја, од стране стручно
оспособљених и увежбаних особа.
Придржавати се мера заштите на раду и заштите од пожара.
Држати даље од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.
Уклонити све потенцијалне изворе паљења.
Предузети мере против статичког електрицитета.
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Хигијенске
мере:

Избегавати просипање и отпад код мерења тежине, утовара и мешања
производа. Спречити изливање и држати даље од одводних цеви. Избегавати
отпад и проливање. Не сме се допустити да производ уђе у одводне канале.
Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и сигурносном
праксом. Током употребе не сме се јести, пити или пушити.
Опрати руке одмах након руковања производом.
Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.

7.2. Услoви зa бeзбeднo склaдиштeњe, укључуjући нeкoмпaтибилнoсти
Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и
добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити
контакт са оксидирајућим материјама.
Прикладни :
Избегавати :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.
Чувати добро затворено на сувом и хладном месту са добром вентилацијом.
Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу
изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.).
На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру.
Држати даље од од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.
Не складиштити у близини или са некомпатибилним материјалима наведеним у
Поглављу 10.

7.3. Пoсeбни нaчини кoришћeњa
Нема расположивих података.
8. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
8.1. Пaрaмeтри кoнтрoлe излoжeнoсти
Граничне вредности изложености:
Назив опасне материје
Моторни бензин
Бензен
MTBE (метил-терцијарни-бутил-етар)
Италија - Португалија – САД
Италија - Португалија – САД
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Литванија
Шведска

Гранична вредност
изложености (GVI)
100 ppm
1 ppm
25 ppm

Биолошке граничне вредности
Нема података
0,12 ppm
Нема података

Моторни бензин (86290-81-5)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
VLA-ED (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG/ 8 h (mg/m³)
MAC TGG /15 мин (mg/m³)
TPRV (mg/m3)
NVG (mg/m3)

300 ppm
500 ppm
300 ppm
1100 mg/m³
300 ppm
240 mg/m³
480 mg/m³
300 mg/m³
250 mg/m³
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ЕУ
ЕУ
ЕУ
ЕУ
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Белгија
Белгија
Белгија
Белгија
Кипар
Кипар
Кипар
Кипар
Француска
Француска
Француска
Француска
Немачка
Немачка

Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)
STV (mg/m³)
STV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
TRGS 900
Гранична вредност радне
изложености (mg/m³)
TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (ppm)

Гибралтар
Гибралтар
Гибралтар
Гибралтар
Грчка
Грчка
Грчка
Грчка
Италија-Португалија-САД
Летонија
Летонија
Шпанија

OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLA-ED (mg/m³)

Шпанија
Шпанија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Мађарска
Мађарска
Литванија
Литванија
Литванија
Литванија
Малта
Малта
Малта

VLA-ED (ppm)
VLA-EC (mg/m³)
VLA-EC (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG 8H (mg/m³)
MAC TGG 15MIN (mg/m³)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
AK
CK
IPRV (mg/m3)
IPRV (ppm)
TPRV (mg/m3)
TPRV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)

183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
360 mg/m³
50 ppm
100 ppm
146 mg/m³
40 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
180 mg/m³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
50 ppm ³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
50 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
183,5 mg/m³ (индикативна гранична
вредност)
50 ppm (индикативна гранична вредност)
367 mg/m³
100 ppm
270 mg/m³
75 ppm
180 mg/m³
50 ppm
180 mg/m³
360 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
367 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
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Малта
Пољска
Пољска
Румунија
Румунија
Румунија
Румунија
Словачка
Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

OEL STEL (ppm)
NDS (mg/m3)
NDSCh (mg/m3)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
NPHV (mg/m3)
NVG (mg/m3)
NVG (ppm)
KTV (mg/m3)
KTV (ppm)

ЕУ
ЕУ
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Белгија
Белгија
Белгија
Белгија
Бугарска
Кипар
Кипар
Француска
Француска
Француска
Француска
Немачка

IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)
STV (mg/m³)
STV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (mg/m³)

Немачка

TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (ppm)

Гибралтар
Гибралтар
Грчка
Грчка
Грчка
Грчка
Италија-Португалија-САД
Италија-Португалија-САД
Италија
Италија
Летонија
Летонија
Шпанија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Мађарска
Ирска

OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLA-ED (mg/m³)
VLA-ED (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG 8 h (mg/m³)
MAC TGG 8 h (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
AK
OEL (8 h) (mg/m3)

Метанол (67-56-1)

100 ppm
180 mg/m³
270 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
367 mg/m³
110 mg/m³
30 ppm
220 mg/m³
60 ppm

260 mg/m³
200 ppm
1040 mg/m³
200 ppm
800 ppm
266 mg/m³
200 ppm
333 mg/m³
250 ppm
260,0 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
1300 mg/m³
1000 ppm
260 mg/m³ (рестриктивна граница)
200 ppm (рестриктивна граница)
270 mg/m³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
200 ppm (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
325 mg/m³
250 ppm
200 ppm
250 ppm
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
266 mg/m³ (индикативна гранична вредност)
200 ppm (индикативна гранична вредност)
1040 mg/m³
800 ppm
260 mg/m³
200 ppm
133 mg/m³
100 ppm
266 mg/m³
200 ppm
333 mg/m³
250 ppm
260 mg/m³
260 mg/m³
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Ирска
Литванија
Литванија
Малта
Малта
Пољска
Пољска
Румунија
Румунија
Румунија
Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

OEL (8 h) (ppm)
IPRV (mg/m3)
IPRV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
NDS (mg/m3)
NDSCh (mg/m3)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (ppm)
NVG (mg/m3)
NVG (ppm)
KTV (mg/m3)
KTV (ppm)

Препоручени поступци праћења :

200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
100 mg/m³
300 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
5 ppm
250 mg/m³
200 ppm
350 mg/m³
250 ppm

Измерена концентрација у ваздуху
Праћење личне изложености

Моторни бензин (86290-82-5)
DNEL/DMEL (Радници)
Акутно - системски ефекти, удисање
1300 mg/m³ (15мин)
Акутно - локални ефекти, удисање

1100 mg/m³ (15мин)

Дуготрајно - локални ефекти, удисање

840 mg/m³ (8 мин)

DNEL/DMEL (Општа популација)
Акутно - системски ефекти, удисање
Општа популација
Акутно - локални
системски
ефекти,
удисање
Акутно
ефекти,
удисање

1200 mg / m³ (15мин)

Дуготрајно – локални ефекти, удисање

180 mg/m³ (24 часа )

640 mg/m³ (15мин)

8.2. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
Лична заштитна
средства:
Заштита дисајних
органа:

Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији и
количини опасне материје на одређеном радном месту.
У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему за
заштиту органа за дисање.
Респиратор са полумаском (EN 140)
Респиратор са пуном маском (EN 136)
Препоручени тип филтра: A (EN 141)
При нормалном раду није потребна опрема за заштиту дисајних
путева. У посебним случајевима (нпр. код просипања) користити
заштитну маску са филтером за органске гасове и паре.
У случају недовољне вентилације користити апарат за дисање.
Независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање са
компримованим ваздухом (EN 137)
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Заштита коже руку :

Заштита за очи :
Заштита коже и тела :
Мере хигијене :

Заштита од термичке
опасности:
Техничко-технолошке
мере:

Контрола изложености
животне средине:

Носити одговарајуће заштитне рукавице од постојаног и непропусног
материјала, отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом
EN 374). Време пенетрације > 480 мин.Носити одговарајуће рукавице
отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом EN 374).
При избору одговарајућих рукавица за конкретну примену и времена
коришћења у радном простору треба узети у обзир и друге чиниоце у
радном простору, као што су (не само) следећи: друге хемикалије које
могу бити коришћене, физичке захтеве (заштита од сечења/бушења,
радна вештина, термичка заштита) и упутства/спецификације добијене
од добављача рукавица.
Заштитне наочаре са бочном заштитом (EN 166).
Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и обућа која
обухвата цело стопало. Хемијски отпорни мантили.
Поступати у складу са индустријском и безбедоносном праксом.
Приликом руковања овим производом забрањено је пушење.
Након сваког прекида рада опрати руке.
Није потребно код нормалне употребе. Употребити наменску опрему.
Обезбедити довољну вентилацију.
Употребљавати само на местима са одговарајућом одводном
вентилацијом. У близини радне станице обезбедити станице за прање
очију и тушеве за хитне случајеве.
Предузети потребне мере како би се избегло пражњење статичког
електрицитета (што може запалити органске паре).
Предузети одговарајуће мере предострожности као што су електрично
уземљење и изједначавање потенцијала или инертне атмосфере.
Организационе мере спречавања / ограничавања испуштања,
распршивања или излагања.Такође видети Поглавље 7.
Минимизирати испуштање у животну средину.Процена утицаја на
животну средину мора бити урађена тако да је у складу са законском
регулативом. Не испуштати у површинске воде или канализацију.
Одлагати отпад у складу са законском регулативом.

9. Физичкa и хeмиjскa свojствa
9.1. Пoдaци o oснoвним физичким и хeмиjским свojствимa хeмикaлиje
Агрегатно стање:

Течност

Боја хемикалије:

Безбојна

Мирис:

Карактеристичан мирис угљоводоника
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Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине
Својство

Вредност

Метода испитивања

pH хемикалије :
Праг мириса :

Подаци нису доступни
Подаци нису доступни

Тачка топљења/ Тачка мржњења :

Подаци нису доступни

Тачка кључања/подручје кључања :

35-210 °C

SRPS EN ISO 3405

Тачка паљења :

- 40 °C

Из литературе [2]

Брзина испаравања:

Подаци нису доступни

Запаљивост :

Подаци нису доступни

Границе експлозивности :

1,4- 7,6 vol %

Из литературе [2]

Напон паре :

45-80 kPа

Из литературе [2]

Густина паре :

Подаци нису доступни

Релативна густина на 15 °C :

0,720-0,775 g/cm3 (15 °C)

Растворљивост :

Подаци нису доступни

Растворљивост у води на 20 °C:

Подаци нису доступни

Коефицијент расподеле у систему
н-октанол/вода (log Pow) :
Вискозитет

2,0-7,0
< 1 mm²/s (на 40 °C)

Из литературе [2]
SRPS ISO 3104

Температура самопаљења

280- 470 °C

Из литературе [2]

Температура разлагања

Подаци нису доступни

Експлозивна својства

Подаци нису доступни

Оксидујућа својства

Подаци нису доступни

Испарљивости :

Подаци нису доступни

SRPS EN ISO 3675

9.2. Oстaли пoдaци
Нема расположивих података.
10. Стaбилнoст и рeaктивнoст
10.1. Рeaктивнoст:

Запаљива течност.Такође видети Поглавље 10.5

10.2. Хeмиjскa стaбилнoст:

Стабилно у нормалним условима.Стабилан приликом
придржавања прописаних услова складиштења и коришћења.
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10.3. Moгућнoст нaстaнкa
oпaсних рeaкциja:
10.4. Услoви кoje трeбa
избeгaвaти:
10.5. Нeкoмпaтибилни
мaтeриjaли :
10.6. Oпaсни прoизвoди
рaзгрaдњe:

Паре могу заједно са ваздухом створити експлозивне смеше.
Такође видети Поглавље 10.4
Избегавати топлоту, пламен и варнице. Избегавати извор
топлоте, отворен пламен , искрење и присутност воде код
високих температура опреме.Такође видети Поглавље 7.
Оксиданси, јаке киселине и базе.
Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
Оксиди угљеника, азота и сумпора.

11. Toксикoлoшки пoдaци
11.1. Пoдaци o тoксиколошким eфeктимa
Акутна токсичност:
Моторни бензин (86290-82-5)
LD50 /орално/пацов

14000 mg/kg

LD50 /дермално/пацов

> 2000 mg/kg

LD50/дермално/зец

> 2000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

> 5,20 mg/l ( Време излагања:4 h)

Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
LD50 /орално/пацов

> 2000 mg/kg (OECD401)

LD50 /дермално/пацов

> 2000 mg/kg (OECD402)

LD50/дермално/зец

> 10000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов
LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

85 mg/l ( Време излагања:4 h)
23576 ppm ( Време излагања:4 h)

Метанол (67-56-1)
LD50 /орално/пацов

5628 mg/kg

LD50/дермално/зец

15800 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

83,2 mg/l ( Време излагања:4 h)

LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

64000 ppm ( Време излагања:4 h)

Локално дејство:
Нагризање/иритација коже:

Може проузроковати иритацију коже.

Тешко оштећење/иритација очију:

Може проузроковати иритацију очију.
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Сензибилизација дисајних органа/коже:
Карциногеност:

Мутагеност полних ћелија:

Токсичност по репродукцију:
Специфични подложни органи –
токсичност (једнократна изложеност):
Специфични подложни органи –
токсичност (учестала изложеност):
Опасност од удисања:
Остали подаци:

Није класификовано (На основу доступних
података, критеријуми класификације нису
испуњени).
Може изазвати карцином. Бензен.
Карц.1Б; H350 - Може да доведе до појаве
карцинома (CLP/GHS).
Карц.Кат.2; R45 - Може да изазове карцином
(DSD/DPD).
Може изазвати генетска оштећења. Бензен.
Мута.Герм.1Б; H340 -Може да доведе до
генетских дефеката (CLP/GHS).
Мута.Кат.2; R46 - Може да изазове наследна
генетска оштећења (DSD/DPD).
Постоји сумња од оштећења плодности или
нерођеног детета (толуен и н-хексан).
Може изазвати поспаност и вртоглавицу.
Није класификовано (На основу доступних
података,критеријуми класификације нису
испуњени).
Може бити смртоносно ако се прогута и уђе у
дисајне путеве.
Симптоми везани за физичка, хемијска и
токсиколошка својства. Такође погледати
Поглавље 4.2.

12. Eкoтoксикoлoшки пoдaци
12.1. Toксичнoст
Екотоксична својства:

Отровно за водене организме.
Може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.

LC50/96h/рибе

Моторни бензин (86290-82-5)
119 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Alburnus alburnus)

EC50/48h/дафније

170 mg/l (Време излагања: 24h-Species: Daphnia magna)

EC50 други водени организми 1

56 mg/l (Време излагања: 72h-Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 рибе 2
LC50/96h/рибе
EC50/48h/дафније

82 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Cyprinodon variegatus)
Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
672 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)
542 mg/l (Време излагања: 24h-Species: Daphnia magna)
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EC50 други водени организми 1

>800 mg/l (Време излагања: 72h-Species: Desmodesmus subspicatus)

LC50 рибе 2

929 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50 други водени организми 2

184 mg/l (Време излагања: 96h-Species:Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50/96h/рибе

Метанол (67-56-1)
28200 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

LC50 рибе 2

>100 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

12.2. Пeрзистeнтнoст и рaзгрaдљивoст
Биоразградња:
Разградња у присуству ваздуха и без њега:
Разградња у отпадним водама:

Постојаност:

Супстанца није лако разградива.
Бeзоловни моторни бензин је UVCB. [2]
Нема података
Нерастворан у води. На површини ствара филм
који брзо испарава, али уколико се излију велике
количуни може због недостатка кисеоника
штетно утицати на водене организме.
Нема података

12.3. Пoтeнциjaл биoaкумулaциje
Бeзоловни бензин је комплексна UVCB. [2]
Може изазвати биоакумулацију.
Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода (log Pow) : 2,0-7,0
12.4. Moбилнoст у зeмљишту
Нема расположивих података.
12.5. Рeзултaти ПБT и вПвБ прoцeнe
Ова се смеша не сматра постојаном, биоакумулативном или токсичном (ПБТ).
Ова се смеша не сматра врло постојаном или врло биоакумулативном (вПвБ).
12.6. Oстaли штeтни eфeкти
Додатне информације: Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.
13. Oдлaгaњe
13.1. Методе третмана отпада
Поступање са отпадом:
Oстаци од производа :

Производ нема класични отпад, осим у случају намерног
испуштања.
Поступати опрезно .Такође видети Поглавље 7: Руковање и
складиштење. Одлагати у складу са локалним прописима.
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Контаминирана aмбалажа:

Додатне еколошке
информације:

Остатак неупотребљеног производа и контаминирану
амбалажу предати на збрињавање правном лицу
овлашћеном од министарства надлежног за заштиту животне
средине. Одложити у складу са локалним прописима.
Не испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

Важећи локални прописи:
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон и 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС);
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10);
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник
РС", бр. 92/10).
Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа.
Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. Пoдaци o трaнспoрту
14.1. УН брoj:

UN 1203

14.2. УН нaзив зa тeрeт у трaнспoрту:

Бензин

14.3. Клaсa oпaснoсти у трaнспoрту:
14.3.1 Копнени транспорт (друмско, ADR / железнички, RID)
Класа :
3-Запаљива течност
Шифра основне опасности
(Кемлеров број) :
33
Kласификациони код:
F1
Означавање ADR/RID:
3-Запаљива течност

Кодови за ограничења за тунеле :

D/E

14.3.2 Транспорт у унутрашњем речном саобраћају- унутрашњи пловни путеви (ADN)
ADN
Класа (UN) :

Опасности :3+CRM+N2+F
3

14.3.3. Mеђународни водени транспорт (IMO) -поморски транспорт
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Класа :
3-Запаљива течност
14.3.4 Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)
Класа :

3-Запаљива течност

14.4. Aмбaлaжнa групa
Група паковања:

II

14.5. Oпaснoст пo живoтну срeдину:
Опасност по животну средину:

Да

Загађивач мора:

Да

Остале информације:

Међународни споразум о речном транспорту опасне робе :N2.

Додатни прописи:
-Закон о транспорту опасног терета

("Службени гласник РС", број 88/10)

14.6. Пoсeбнe прeдoстрoжнoсти зa кoрисникa:
Придржавати се мера из Поглавља 7. Руковање и складиштење
14.7. Tрaнспoрт у рaсутoм стaњу :
Нема расположивих података.
15. Рeгулaтoрни пoдaци
15.1. Прoписи у вeзи сa бeзбeднoшћу, здрaвљeм и живoтнoм срeдинoм
-Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр.36/09,88/10, 93/12);
-Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења
хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину
("Службени. гласник РС", бр. 89/10,71/11,90/11,56/12 и 90/13);
-Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног
производа ("Сл. гласник РС", бр. 59/10, 25/11, 5/12);
-Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног
производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 64/10, 26/11 и 105/13);
-Списак класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 82/10);
-Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС “ бр. 100/11).
15.2. Прoцeнa бeзбeднoсти хeмикaлиje
Процена безбедности хемикалије је урађена.
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16. Oстaли пoдaци
Списак скраћеница и акронима:
CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у
научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. Chemical Abstract Service - CAS).
EC број т.ј EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.
„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу
опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно.
„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене
мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци
или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања.
Текст ознака:
Зап. течн. 1- запаљиве течности Категорија 1
Ирит. коже 2- нагризање/иритирање коже Категорија 2
Мута.герм.1Б-мутагеност герминативних ћелија
Карц.1Б-карциногеност
Токс. по репр. 2.-токсично по репродукцију
Спец.токс.-ЈИ 3 - Специфични подложни органи - токсичност (једна изложеност) Категорија 3
Спец.токс.-ВИ 2 - Специфични подложни органи - токсичност (учестала изложеност) Категорија 2
Асп.1- Опасност од удисања Категорија 1
Вод.жив.сред.-хрон.2- Опасно по водену средину Категорија 2
Акутна токсичност Кат.3 (орална)- Акутна токсичност ,орална, Категорија 3
Акутна токсичност Кат.3 (дермална)- Акутна токсичност ,дермална, Категорија 3
Акутна токсичност Кат.3 (инхалациона)- Акутна токсичност ,инхалациона , Категорија 3
H224 – Веома лако запаљива течност и пара
H304 - Може изазвати смрт ако се прогута и уђе у дисајне путеве.
H315 – Изазива иритацију коже.
H336 – Може да изазове поспаност и несвестицу.
H340 – Може да доведе до генетских дефеката.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H361- Сумња се да може штетно да утиче на плодност и на плод.
H373- Може да доведе до оштећења органа услед доготрајног или вишекратног излагања.
H411 – Токсично за живи свет у води са доготрајним последицама.
P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе.
P210 – Држати даље од извора топлоте/ варница/ врућих површина-Забрањено пушење.
P280 - Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно назвати Центар за контролу тровања или лекара.
P403+P233 – Складиштити на одговарајућем месту са добром вентилацијом. Амбалажу добро затворити.
P501 - Садржај/ посуду предати овлашћеном за одлагање отпада.
REACH =Регистрација,евалуација и ауторизација хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals)
CSА = Процена хемијске безбедности
CSR = Извештај о хемијској безбедности
CLP = Класификација, Означавање, Паковање (Classification, Labelling and Packaging Regulation according
to 1272/2008/EC).
ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists)
OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Healt Administration)
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ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
RID=Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима
(Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin)
IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code).
IMO=Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)
IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association).
ICAO=Међународна организација цивилног ваздухопловства
Кодекс IBC=Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању
MARPOL=Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова
IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију
OEL=Гранична вредност излагања на радном месту
IOEL=Индикативна гранична вредност излагања на радном месту
DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта
DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта
PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације
LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације
EC50 = Средња ефективна концентрација
ErC50= Средња ефективна концентрација у смислу редукције стопе раста.
ЕL50= Средњи ефективни ниво
ErL50= Средњи ефективни ниво у смислу редукције стопе раста.
NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефакта
NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта
NOEL = Ниво непримећеног дејства
LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)
UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)
STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)
TLV = Максимално дозвољена концентрација (Treshold Limit Value)
TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)
PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне
vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна.
LZS=Лична заштитна средства
PPE=Лична заштитна опрема
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materialsсупстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки
материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због
тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што
је променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за
идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног
хемијског састава.

Напомена о изменама :
-Ревизија безбедносног листа је допуна због регистрације производа у ЕУ под REACH
регистрационим бројем: 01-2119471335-39-0169.
- Ажурирање Поглавља 14.
- Ревизија 3, усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године, уклањање DPD.
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Савет о обуци: Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним
карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ
и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са
хемикалијама у складу са актом о процени ризика.

1.
2.
3.
4.

Литература:
1.European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu)
2.European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
3.Concawe report no. 8/12 – Hazard classification and labeling of petroleum substances in the
European Economic Area – 2012 (http://www.concawe.be)
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као
и за заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу
одговарају нашим досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не
сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у упутствима. У случају
мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне опасности.
За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ Информације дате у овом безбедносном листу добијене су из
извора које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без
икакве изричите или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања,
складиштења, употребе и одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван
наших сазнања. Због овог и других разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо
одговорност за губитак, штету или трошкове настале услед или на било који начин повезане
са руковањем, складиштењем, употребом или одлагањем овог производа. Овај безбедносни
лист је израђен и сме да се користи само за овај производ. Ако се овај производ користи као
компонента неког другог производа, информације у овом безбедносном листу можда неће
важити.
Садржај и формат овог безбедносног листа у складу су са Директивама Комисије ЕЕЗ
1999/45/ЕК, 67/548/EK, 1272/2008/EK и са Прописом Комисије ЕЕЗ 1907/2006/EK (REACH)
Анекс II.
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1. Идeнтификaциja хeмикaлиje и пoдaци o лицу кoje стaвљa хeмикaлиjу у прoмeт
1.1.

Идeнтификaциja хeмикaлиje

Трговачко име:
Хемијски назив:
1.2.

Безоловни моторни бензин EVRO BMB 100
Моторни бензин

Идeнтификoвaни нaчини кoришћeњa хeмикaлиje и нaчини кoришћeњa
кojи сe нe прeпoручуjу

Категорија главне употребе:

Гориво намењено за употребу за моторе са унутрашњим
сагоревањем. Безоловни моторни бензин EVRO BMB 100 се
примењује као погонско гориво за моторе који су конструисани
да користе безоловни бензин. Добијa се намешавањем
следећих бензинских компоненти: платформата, алкилата,
стабилизованог бензина, С8+ тока, рафинатa, лаког и тешког
крекованог бензина, толуена, бутана и MTBE.

Посебни начини употребе:

Према наведеном у Сценарију излагања, (Exposure scenario).
Други начини употребе се не препоручују осим уколико је
претходно спроведено тестирање којим је доказано да је
спроведена контрола ризика.

1.3 Пoдaци o снaбдeвaчу
Произвођач:

НИС а.д. , Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон:

+ 381 (0) 21 481 1111

Одговорно лице:

Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), dragana.cvetkov@nis.rs

Једини представник:

REACHLaw Ltd.
Vänrikinkuja 3 JK 21
Espoo 02600 Finland
Tel. +358(0) 9 412 3055
Fax: +358 (0) 9 412 3049
email: sds@reachlaw.fi

1.4

Брoj тeлeфoнa зa хитнe случajeвe

Правно лице које ставља хемикалију у промет:

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)
+ 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)

Центар за контролу тровања:

+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)
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2. Идeнтификaциja oпaснoсти
2.1. Клaсификaциja хeмикaлиje
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Класификација према CLP/GHS:
Зап.теч.1
Ирит. коже 2
Мут. герм.1Б
Карц.1Б
Токс. по репр. 2.
Спец.токс.-ЈИ 3
Спец.токс.-ВИ 2
Асп.1
Вод.жив.сред.-хрон. 2
Комплетан текст ознака: види Поглавље 16.

Производ је класификован као опасан
H224
H315
H340
H350
H361
H336
H373
H304
H411

2.2. Eлeмeнти oбeлeжaвaњa
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Реч упозорења :
Пиктограм :

Обавештење о
опасности (H)

Обавештење о
мерама

Опасност

H224 – Веома лако запаљива течност и пара.
H304 - Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H315 – Изазива иритацију коже.
H336 – Може да изазове поспаност и несвестицу.
H340 – Може да доведе до генетских дефеката.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H361fd – Сумња се да може штетно да утиче на плодност.
Сумња се да може штетно да утиче на на плод.
H373 – Може да доведе до оштећења органа.
H411 – Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.
P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе
P210 – Држати даље од извора топлоте/ варница/ врућих површина-
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предострожности (P):

Забрањено пушење
P280 – Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/
заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА
КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/ лекара /...
P403+P233 – Чувати у просторији са са добром вентилацијом.
Амбалажу добро затворити.
P501 – Одлагање садржаја/ амбалаже у/ на…врши овлашћени за
одлагање отпада.

2.3. Oстaлe oпaснoсти
Паре у додиру са ваздухом стварају запаљиву и експлозивну смешу! Паре су теже од
ваздуха и могу се генерисати у затвореним просторима, удубљењина и сличним местима,
ширити и распростирати даље од места несреће и тако проузроковати експлозију и пожар.
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као перзистентне,биоакумулативне
или токсичне (ПБТ).
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као веома перзистентне, веома
биоакумулативне (вПвБ).
3. Сaстaв / Пoдaци o сaстojцимa
Супстанца:

Смеша: X

3.1. Пoдaци o сaстojцимa супстaнцe
Није применљиво.
3.2. Пoдaци o сaстojцимa смeшe
Назив
Идентификатор
супстанце
производа

Моторни
бензин

(Сложена смеша
парафинских,
циклопарафинских,
ароматичних и олефинских
угљоводоника, углавном >
C3 , и интервалом кључања
у опсегу од 30°C до 260°C)

Метилтерцијарнибутилетар
Толуен

EC бр.: 289-220-8
CAS бр.: 86290-81-5
Индекс бр.:649-378-00-4
REACH бр.:01-2119471335-39-0169

EC бр.: 216-653-1
CAS бр. 1634-04-4
Индекс бр.: 603-181-00-x
REACH бр.:01-2119452786-27
EC бр.: 203-625-9

Концентрација
(%)

≥86

≤14

≥3

Класификација према CLP/GHS

Према Правилнику о клaсификацији,
паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у
складу са Глобално Хармонизованим
Системом
за
класификацију
и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS)
("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):

Зап. течн. 1; H224
Асп.1; H304
Ирит. коже 2; H315
Мут.герм.1Б; H340
Карц.1Б ; H350
Спец.токс.-ЈИ 3; H336
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Вод. жив. сред.- хрон. 2; H411
Токс. по репр. 2.; H361fd
Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
Зап. течн. 2; H225
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CAS бр.:108-88-3
Индекс бр.:601-021-00-3
REACH бр.: 01-2119471310-51-0049

н-Xексан

EC бр. :203-777-6
CAS бр.: 110-54-3
Индекс бр.:601-037-00-0

≥3

Бензен

EC бр.: 200-753-7
CAS бр.: 71-43-2
Индекс бр.:601.020-00-8
REACH бр.: 01-2119447106-44-0096

≤1

Метанол

EC бр.: 200-659-6
CAS бр.: 67-56-1
Индекс бр.:603-001-00-x

<1

Ирит. коже 2; H315
Токс. по репр. 2. ; H361d
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Асп.1; H304
Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
Токс. по репр. 2 ; H361f
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Асп.1; H304
Вод. жив. сред.- хрон. 2; H411
Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
Ирит. ока 2; H319
Мута.герм.1Б; H340
Карц.1Б ; H350
Спец.токс.-ВИ 1; H372
Асп.1; H304
Зап. течн. 2; H225
Ак. токс. 3 (инхалациона); H331
Ак. токс. 3 (дермална); H311
Ак. токс. 3 (орална); H301
Спец.токс.-ЈИ 1 ; H370

Назив супстанце

Идентификатор производа

Специфичне граничне концентрације

Метанол

EC бр.: 200-659-6
CAS бр.: 67-56-1
Индекс бр.:603-001-00-x
EC бр. :203-777-6
CAS бр.: 110-54-3
Индекс бр.:601-037-00-0

Спец. токс.−ЈИ 1; H370: C ≥ 10 %
Спец. токс.−ЈИ 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %

н-Xексан

Спец. токс.−ВИ 2; H373: C ≥ 5 %

За пуни текст скраћеница ознака у овом поглављу видети Поглавље 16
4. Meрe првe пoмoћи
4.1. Oпис мeрa првe пoмoћи
Удисање:

Контакт са очима:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух.
У случају отежаног дисања дати кисеоник.
Ако дисање престане , применити вештачко дисање.
Уколико настали симптоми не нестану потражити лекарску помоћ.
Одмах испирати са много воде и испод капака.
Чистим рукама размакнути капке и испирати текућом водом 15 – 20
минута. Ако унесрећени има контактна сочива, уклонити их и уколико
је могуће и даље испирати. Уколико се симптоми не повуку
потражити лекарску помоћ.
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Контакт са кожом:

Одмах скинути контаминирану одећу и обућу,осим уколико се
залепила за кожу. Изиритирану кожу испирати текућом водом и
сапуном и у случају црвенила потражити лекарску помоћ.

У случају гутања:

НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Испрати уста и потражити медицинску
помоћ, уколико се примете било какви симптоми.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети поглавља 2. и 3.
Додатни савети:
Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити.
Такође погледати Поглавље 8.
Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се грчи.
Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед.
Уколико симптоми не престају и у сваком случају забринутости,
потражити савет лекара.
4.2. Нajвaжниjи симптoми и eфeкти, aкутни и oдлoжeни
Удисање:
Додир са кожом:
Додир са очима:
Гутање:

Може проузроковати иритацију дисајних путева.Паре могу изазвати
поспаност и вртоглавицу, менталну конфузију, главобољу и кашаљ.
Може проузроковати иритацију коже.
Може проузроковати иритацију очију.
Штетно, може изазвати оштећење плућа ако се прогута.
Гутање може проузроковати иритацију пробавног система, мучнину и
повраћање. Може изазвати смрт ако се прогута и дође до дисајних
путева.

4.3. Хитнa мeдицинскa пoмoћ и пoсeбaн трeтмaн
Нема посебних препорука за мере хитне помоћи.
5. Meрe зa гaшeњe пoжaрa
5.1. Срeдствa зa гaшeњe пoжaрa
Прикладна средства за гашење:

Не сме се употребљавати
из сигурносних разлога :

Употребите суви прах, угљен диоксид , водену маглу или
пену отпорну на алкохол. Код употребе сувог праха и
CO2 код почетних , мањих и пожара у затвореном
простору обратити пажњу на могућност поновног
распламсавања пожара након гашења.
Не сме се користити водени млаз.

5.2. Пoсeбнe oпaснoсти кoje мoгу нaстaти oд супстaнци и смeшa
Опасност од пожара:

Веома лако запаљиво.
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Опасност од излагања
хемикалији или производима
њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Паре у додиру са ваздухом могу створити експлозивну
смешу. Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини
тла. Могу се проширити даље од места несреће и
проузроковати даље пожаре или експлозије.
Остатке пожара и контаминирану воду коришћену за гашење
пожара треба одложити у складу са локалним прописима.
CO, CO2,NOx,SOx,H2O(g)

5.3. Сaвeт зa вaтрoгaсцe
Савети за ватрогасце:

Противпожарне мере за
посебне опасности:
Посебне методе за
гашење пожара:
Посебна опрема за
заштиту ватрогасаца:

Евакуисaти особу на безбедно место.
Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце.
У случају пожара носити изолациони апарат за заштиту органа за
дисање. У случају пожара расхладити резервоаре воденим
спрејом. Посебно сакупити отпадну воду коришћену за гашење
пожара и не испуштати је у водоводне и канализационе одводе.
Нема посебних препорука.
Користити водени спреј за хлађење резервоара, цистерни и
заштиту особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца, специјална
ватрогасна одела и заштитне маске.

6. Meрe у случajу удeсa
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Препоруке за особље које не
интервенише у хитним случајевима :

Заштита очију :
Заштита коже :
Заштита дисајних органа :

Евакуисати особље на безбедно место.
Обезбедити одговарајућу вентилацију.
Носити личну заштитну опрему.
Такође видети Поглавље 8.
Избегавати контакт са кожом, очима или одећом.
Избегавати удисање пара.
Држати подаље од отвореног пламена, врућих
површина и извора паљења.
Избегавати контакт са очима.
Користити заштитне наочари или штитник за очи.
При руковању користити заштитну одећу и
нитрил/неопрен рукавице.
Избегавати удисање пара.
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Савет за особље које интервенише у
хитним случајевима :

Да делује сме само квалификовано особље
опремљено одговарајућом заштитном опремом.
Такође видети Поглавље 8.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину
Мере заштите животне средине:

Не испуштати у површинске воде или у канализацију.
Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Методе санације места :

Додатна упозорења:

Спречити даље цурење или просипање , уколико је то могуће
учинити на сигуран начин.
Уклонити остатак са земље механичким путем или помоћу
адсорпционих средстава као што су пиљевина, песак,
минерални адсорбенси и други инертни материјали.
Очистити и лопатом пребацити у одговарајуће контејнере за
одлагање. После чишћења испрати трагове водом.
Отпадни материјал и уклоњени контаминирани површински слој
тла ставити у контејнере, чврсто затворити, и складиштити у
добро проветреним просторијама до крајњег збрињавања.
Настали отпад предати на збрињавање фирмама које су
овлашћене за то од стране Министарства надлежног за заштиту
животне средине.
Врло лако запаљива течност и паре ! Код количина до 5 t зона
евакуације мора бити већа од 70 m у пречнику. У случају
саобраћајне несреће , прописно уземљити цистерну, обележити
подручје несреће и позвати стручну службу.
У случају већих изливања обавестити службу за ванредне
ситуације на број 112 или на број 192 за полицију, 193 за
ватрогасце и 194 за хитну помоћ.

6.4. Упућивање на друга поглавља
Такође погледати Поглавље 8.
Такође погледати Поглавље 13.
7. Рукoвaњe и склaдиштeњe
7.1. Прeдoстрoжнoсти зa бeзбeднo рукoвaњe
Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Спречити
контакт са очима и кожом. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од
стране стручно оспособљених и увежбаних особа.
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Руковање:

Хигијенске
мере:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Такође видети Поглавље 8. Избегавати додир са кожом, очима и одећом.
Не треба удисати паре или маглу која настаје при распршивању.
Претакање вршити само на прописно уређеним местима у прописно уређене
танкове и применом исправне опреме и уређаја, од стране стручно
оспособљених и увежбаних особа.
Придржавати се мера заштите на раду и заштите од пожара. Држати даље од
отвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења.
Предузети мере против статичког електрицитета.
Избегавати просипање и отпад код мерења тежине, утовара и мешања
производа. Спречити изливање и држати даље од одводних цеви. Избегавати
отпад и проливање. Не сме се допустити да производ уђе у одводне канале.
Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и сигурносном
праксом. Током употребе не сме се јести, пити или пушити.
Опрати руке одмах након руковања производом.
Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.

7.2. Услoви зa бeзбeднo склaдиштeњe, укључуjући нeкoмпaтибилнoсти
Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и
добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити
контакт са оксидирајућим материјама.
Прикладни :
Избегавати :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.
Чувати добро затворено на сувом и хладном месту са добром вентилацијом.
Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу
изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.).
На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру.
Држати даље од од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.
Не складиштити у близини или са некомпатибилним материјалима наведеним у
Поглављу 10.

7.3. Пoсeбни нaчини кoришћeњa
Нема расположивих података.
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8. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
8.1. Пaрaмeтри кoнтрoлe излoжeнoсти
Граничне вредности изложености:
Назив опасне материје

Моторни бензин
Бензен

Гранична
вредност
изложености
(GVI)
100 ppm
1 ppm

MTBE
(метил-терцијарни-бутил-етар)
н-Xексан

50 ppm
20 ppm

Толуен

50 ppm

Италија - Португалија – САД
Италија - Португалија – САД
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Литванија
Шведска

ЕУ
ЕУ
ЕУ
ЕУ
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Белгија
Белгија
Белгија
Белгија
Кипар
Кипар
Кипар
Кипар
Француска
Француска
Француска
Француска

Биолошке граничне вредности

Нема података
0,12 ppm (у крајње издахнутом ваздуху,
пушење повећава резултат)
Нема података
150 μg/L (крв за време изложености)
40 ppm (у крајње издахнутом ваздуху за
време изложености
1,0 mg/L (у крви на крају смене)
20 ppm (у крајње издахнутом ваздуху)

Моторни бензин (86290-81-5)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
VLA-ED (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG/ 8 h (mg/m³)
MAC TGG /15 мин (mg/m³)
TPRV (mg/m3)
NVG (mg/m3)

300 ppm
500 ppm
300 ppm
1100 mg/m³
300 ppm
240 mg/m³
480 mg/m³
300 mg/m³
250 mg/m³

Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)
STV (mg/m³)
STV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)

183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
360 mg/m³
50 ppm
100 ppm
146 mg/m³
40 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm

Бeзбeднoсни лист*

Безоловни моторни бензин
EVRO BMB 100

Аутор: Драгана Цветков Рудеж
Издање број: 1
Датум ревизије: 09.09.2017.
Ревизија број: 4
Датум првог издања: 20.01.2014.
Страна: 10/22

* према Правилнику о садржају безбедносног листа ‘’Сл. гласник РС’’, бр.100/2011

Немачка
Немачка

TRGS 900
Гранична вредност радне
изложености (mg/m³)
TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (ppm)

Гибралтар
Гибралтар
Гибралтар
Гибралтар
Грчка
Грчка
Грчка
Грчка
Италија-Португалија-САД
Летонија
Летонија
Шпанија

OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLA-ED (mg/m³)

Шпанија
Шпанија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Мађарска
Мађарска
Литванија
Литванија
Литванија
Литванија
Малта
Малта
Малта
Малта
Пољска
Пољска
Румунија
Румунија
Румунија
Румунија
Словачка
Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

VLA-ED (ppm)
VLA-EC (mg/m³)
VLA-EC (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG 8H (mg/m³)
MAC TGG 15MIN (mg/m³)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
AK
CK
IPRV (mg/m3)
IPRV (ppm)
TPRV (mg/m3)
TPRV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
NDS (mg/m3)
NDSCh (mg/m3)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
NPHV (mg/m3)
NVG (mg/m3)
NVG (ppm)
KTV (mg/m3)
KTV (ppm)

ЕУ
ЕУ
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Белгија
Белгија

IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)

Метанол (67-56-1)

180 mg/m³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
50 ppm ³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
50 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
183,5 mg/m³ (индикативна гранична
вредност)
50 ppm (индикативна гранична вредност)
367 mg/m³
100 ppm
270 mg/m³
75 ppm
180 mg/m³
50 ppm
180 mg/m³
360 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
367 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
180 mg/m³
270 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
367 mg/m³
110 mg/m³
30 ppm
220 mg/m³
60 ppm

260 mg/m³
200 ppm
1040 mg/m³
200 ppm
800 ppm
266 mg/m³
200 ppm
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Белгија
Белгија
Бугарска
Кипар
Кипар
Француска
Француска
Француска
Француска
Немачка

STV (mg/m³)
STV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (mg/m³)

Немачка

TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (ppm)

Гибралтар
Гибралтар
Грчка
Грчка
Грчка
Грчка
Италија-Португалија-САД
Италија-Португалија-САД
Италија
Италија
Летонија
Летонија
Шпанија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Мађарска
Ирска
Ирска
Литванија
Литванија
Малта
Малта
Пољска
Пољска
Румунија
Румунија
Румунија
Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLA-ED (mg/m³)
VLA-ED (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG 8 h (mg/m³)
MAC TGG 8 h (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
AK
OEL (8 h) (mg/m3)
OEL (8 h) (ppm)
IPRV (mg/m3)
IPRV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
NDS (mg/m3)
NDSCh (mg/m3)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (ppm)
NVG (mg/m3)
NVG (ppm)
KTV (mg/m3)
KTV (ppm)

Препоручени поступци праћења :

333 mg/m³
250 ppm
260,0 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
1300 mg/m³
1000 ppm
260 mg/m³ (рестриктивна граница)
200 ppm (рестриктивна граница)
270 mg/m³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
200 ppm (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
325 mg/m³
250 ppm
200 ppm
250 ppm
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
266 mg/m³ (индикативна гранична вредност)
200 ppm (индикативна гранична вредност)
1040 mg/m³
800 ppm
260 mg/m³
200 ppm
133 mg/m³
100 ppm
266 mg/m³
200 ppm
333 mg/m³
250 ppm
260 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
100 mg/m³
300 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
5 ppm
250 mg/m³
200 ppm
350 mg/m³
250 ppm

Измерена концентрација у ваздуху
Праћење личне изложености
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Моторни бензин (86290-82-5)
DNEL/DMEL (Радници)
Акутно - системски ефекти, удисање
1300 mg/m³ (15мин)
Акутно - локални ефекти, удисање

1100 mg/m³ (15мин)

Дуготрајно - локални ефекти, удисање

840 mg/m³ (8 мин)

DNEL/DMEL (Општа популација)
Акутно - системски ефекти, удисање
Општа популација
Акутно - локални
системски
ефекти,
удисање
Акутно
ефекти,
удисање

1200 mg / m³ (15мин)

Дуготрајно – локални ефекти, удисање

180 mg/m³ (24 часа )

640 mg/m³ (15мин)

8.2. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
Лична заштитна
средства:
Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији и
количини опасне материје на одређеном радном месту.
Заштита дисајних
органа:
У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему за
заштиту органа за дисање.
Респиратор са полумаском (EN 140)
Респиратор са пуном маском (EN 136)
Препоручени тип филтра: A (EN 141)
При нормалном раду није потребна опрема за заштиту дисајних
путева. У посебним случајевима (нпр. код просипања) користити
заштитну маску са филтером за органске гасове и паре.
У случају недовољне вентилације користити апарат за дисање.
Независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање са
компримованим ваздухом (EN 137)
Заштита коже руку :
Носити одговарајуће заштитне рукавице од постојаног и непропусног
материјала, отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом
EN 374). Време пенетрације > 480 мин.Носити одговарајуће рукавице
отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом EN 374).
При избору одговарајућих рукавица за конкретну примену и времена
коришћења у радном простору треба узети у обзир и друге чиниоце у
радном простору, као што су (не само) следећи: друге хемикалије које
могу бити коришћене, физичке захтеве (заштита од сечења/бушења,
радна вештина, термичка заштита) и упутства/спецификације добијене
од добављача рукавица.
Заштита за очи :
Заштитне наочаре са бочном заштитом (EN 166).
Заштита коже и тела :
Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и обућа која
обухвата цело стопало. Хемијски отпорни мантили.
Мере хигијене :
Поступати у складу са индустријском и безбедоносном праксом.
Приликом руковања овим производом забрањено је пушење.
Након сваког прекида рада опрати руке.
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Заштита од термичке
опасности:
Техничко-технолошке
мере:

Контрола изложености
животне средине:

Није потребно код нормалне употребе. Употребити наменску опрему.
Обезбедити довољну вентилацију.
Употребљавати само на местима са одговарајућом одводном
вентилацијом. У близини радне станице обезбедити станице за прање
очију и тушеве за хитне случајеве.
Предузети потребне мере како би се избегло пражњење статичког
електрицитета (што може запалити органске паре).
Предузети одговарајуће мере предострожности као што су електрично
уземљење и изједначавање потенцијала или инертне атмосфере.
Организационе мере спречавања / ограничавања испуштања,
распршивања или излагања.Такође видети Поглавље 7.
Минимизирати испуштање у животну средину.Процена утицаја на
животну средину мора бити урађена тако да је у складу са законском
регулативом. Не испуштати у површинске воде или канализацију.
Одлагати отпад у складу са законском регулативом.

9. Физичкa и хeмиjскa свojствa
9.1. Пoдaци o oснoвним физичким и хeмиjским свojствимa хeмикaлиje
Агрегатно стање:

Течност

Боја хемикалије:

Безбојна

Мирис:

Карактеристичан мирис угљоводоника

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

Вредност

Метода испитивања

pH хемикалије :
Праг мириса :

Подаци нису доступни
Подаци нису доступни

Тачка топљења/ Тачка мржњења :

Подаци нису доступни

Тачка кључања/подручје кључања :

35-210 °C

SRPS EN ISO 3405

Тачка паљења :

- 40 °C

Из литературе [2]

Брзина испаравања:

Подаци нису доступни

Запаљивост :

Подаци нису доступни

Границе експлозивности :

1,4- 7,6 vol %

Из литературе [2]
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Напон паре :

45-80 kPа

Из литературе [2]

Густина паре :

Подаци нису доступни

Релативна густина на 15 °C :

0,720-0,775 g/cm3(15 °C)

Растворљивост :

Подаци нису доступни

Растворљивост у води на 20 °C:

Подаци нису доступни

Коефицијент расподеле у систему
н-октанол/вода :
Вискозитет

2,0-7,0
< 1 mm²/s (на 40 °C)

Из литературе [2]
SRPS ISO 3104

Температура самопаљења

280- 470 °C

Из литературе [2]

Температура разлагања

Подаци нису доступни

Експлозивна својства

Подаци нису доступни

Оксидујућа својства

Подаци нису доступни

Испарљивости :

Подаци нису доступни

SRPS EN ISO 3675

9.2. Oстaли пoдaци
Нема расположивих података.
10. Стaбилнoст и рeaктивнoст
10.1. Рeaктивнoст:

Запаљива течност.Такође видети Поглавље 10.5

10.2. Хeмиjскa стaбилнoст:

Стабилно у нормалним условима.Стабилан приликом
придржавања прописаних услова складиштења и коришћења.

10.3. Moгућнoст нaстaнкa
oпaсних рeaкциja:
10.4. Услoви кoje трeбa
избeгaвaти:
10.5. Нeкoмпaтибилни
мaтeриjaли :
10.6. Oпaсни прoизвoди
рaзгрaдњe:

Паре могу заједно са ваздухом створити експлозивне смеше.
Такође видети Поглавље 10.4
Избегавати топлоту, пламен и варнице. Избегавати извор
топлоте, отворен пламен , искрење и присутност воде код
високих температура опреме.Такође видети Поглавље 7.
Оксиданси, јаке киселине и базе.
Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
Оксиди угљеника, азота и сумпора.
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11. Toксикoлoшки пoдaци
11.1. Пoдaци o тoксиколошким eфeктимa
Акутна токсичност:

Није класификовано (На основу доступних података,
критеријуми класификације нису испуњени).

Моторни бензин (86290-82-5)
LD50 /орално/пацов

14000 mg/kg

LD50 /дермално/пацов

> 2000 mg/kg

LD50/дермално/зец

> 2000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

> 5,20 mg/l ( Време излагања:4 h)

Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
LD50 /орално/пацов

> 2000 mg/kg (OECD401)

LD50 /дермално/пацов

> 2000 mg/kg (OECD402)

LD50/дермално/зец

> 10000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов
LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

85 mg/l ( Време излагања:4 h)
23576 ppm ( Време излагања:4 h)

Метанол (67-56-1)
LD50 /орално/пацов

5628 mg/kg

LD50/дермално/зец

15800 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

83,2 mg/l ( Време излагања:4 h)

LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

64000 ppm ( Време излагања:4 h)

Локално дејство:
Нагризање/иритација коже:

Може проузроковати иритацију коже.

Тешко оштећење/иритација очију:

Може проузроковати иритацију очију.

Сензибилизација дисајних органа/коже:

Није класификовано (На основу доступних
података, критеријуми класификације нису
испуњени).
Може изазвати карцином. Бензен.
Карц.1Б; H350 - Може да доведе до појаве
карцинома (CLP/GHS).
Може изазвати генетска оштећења. Бензен.
Мута.Герм.1Б; H340 -Може да доведе до
генетских дефеката (CLP/GHS).
Постоји сумња од оштећења плодности
(н-хексан) или нерођеног детета (толуен).

Карциногеност:
Мутагеност полних ћелија:
Токсичност по репродукцију:
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Специфични подложни органи –
токсичност (једнократна изложеност):
Специфични подложни органи –
токсичност (учестала изложеност):
Опасност од удисања:
Остали подаци:

Може изазвати поспаност и вртоглавицу.
Није класификовано (На основу доступних
података,критеријуми класификације нису
испуњени).
Може бити смртоносно ако се прогута и уђе у
дисајне путеве.
Симптоми везани за физичка, хемијска и
токсиколошка својства. Такође погледати
Поглавље 4.2.

12. Eкoтoксикoлoшки пoдaци
12.1. Toксичнoст
Екотоксична својства:

Отровно за водене организме.
Може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.
Моторни бензин (86290-82-5)

LC50/96h/рибе

119 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Alburnus alburnus)

EC50/48h/дафније

170 mg/l (Време излагања: 48h-Species: Daphnia magna)

EC50 други водени организми 1

56 mg/l (Време излагања: 72h-Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 рибе 2

82 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Cyprinodon variegatus)
Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)

LC50/96h/рибе 1

672 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50/48h/дафније 1

472 mg/l (Време излагања: 48h-Species: Daphnia magna) / свежа вода

LC50 рибе 2

574 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50/48h/дафније 2

106 mg/l (Време излагања: 48h-Species: Daphnia magna) / морска вода

ErC50 (alge)

491 mg/l (Време излагања: 72h-Species: Desmodesmus subspicatus)

NOEC хронично рибе

62 mg/l (21 дан)

NOEC хронично љускари

51 mg/l / свежа вода

NOEC хронично алге

103 mg/l
Метанол (67-56-1)

LC50/96h/рибе

28200 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50/48h/дафније

>10000 mg/l (Време излагања: 48 h-Species: Daphnia magna- DIN 38412
TEIL 11)
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EC50 други водени организми 1
LC50 рибе 2

22000 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pseudokirchneriella
subcapitata-ОЕCD 201)
>100 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

NOEC хронично рибе (200 сати)

7900 mg/l

12.2. Пeрзистeнтнoст и рaзгрaдљивoст
Биоразградња:
Супстанца није лако разградива.
Бeзоловни моторни бензин је UVCB. [2]
Разградња у присуству ваздуха и без њега:
Нема података
Разградња у отпадним водама:
Нерастворан у води. На површини ствара филм
који брзо испарава, али уколико се излију велике
количуни може због недостатка кисеоника
штетно утицати на водене организме.
Постојаност:
Нема података
12.3. Пoтeнциjaл биoaкумулaциje
Бeзоловни бензин је комплексна UVCB. [2]
Може изазвати биоакумулацију.
Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода : 2,0-7,0
12.4. Moбилнoст у зeмљишту
Нема расположивих података.
12.5. Рeзултaти ПБT и вПвБ прoцeнe
Ова се смеша не сматра постојаном, биоакумулативном или токсичном (ПБТ).
Ова се смеша не сматра врло постојаном или врло биоакумулативном (вПвБ).
12.6. Oстaли штeтни eфeкти
Додатне информације: Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.
13. Oдлaгaњe
13.1. Методе третмана отпада
Поступање са отпадом:
Производ нема класични отпад, осим у случају намерног
испуштања.
Oстаци од производа :
Поступати опрезно .Такође видети Поглавље 7: Руковање и
складиштење. Одлагати у складу са локалним прописима.
Контаминирана aмбалажа: Остатак неупотребљеног производа и контаминирану
амбалажу предати на збрињавање правном лицу
овлашћеном од министарства надлежног за заштиту животне
средине. Одложити у складу са локалним прописима.
Додатне еколошке
информације:
Не испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.
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Важећи локални прописи:
-Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон и 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/16);
-Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10 и 14/16);
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09);
-Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник
РС", бр. 92/10).
Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа.
Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. Пoдaци o трaнспoрту
14.1. УН брoj:

UN 1203

14.2. УН нaзив зa тeрeт у трaнспoрту:

Бензин

14.3. Клaсa oпaснoсти у трaнспoрту:
14.3.1 Копнени транспорт (друмско, ADR / железнички, RID)
Класа :
3-Запаљива течност
Шифра основне опасности
(Кемлеров број) :
33
Kласификациони код:
F1
Означавање ADR/RID:
3-Запаљива течност

Кодови за ограничења за тунеле :

D/E

14.3.2 Транспорт у унутрашњем речном саобраћају- унутрашњи пловни путеви (ADN)
ADN
Класа (UN) :

Опасности :3+CRM+N2+F
3

14.3.3. Mеђународни водени транспорт (IMO) -поморски транспорт
Класа :

3-Запаљива течност

14.3.4 Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)
Класа :

3-Запаљива течност
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14.4. Aмбaлaжнa групa
Група паковања:

II

14.5. Oпaснoст пo живoтну срeдину:
Опасност по животну средину:

Да

Загађивач мора:

Да

Остале информације:

Међународни споразум о речном транспорту опасне робе ADN :N2

Додатни прописи:
-Закон о транспорту опасног терета

("Службени гласник РС", број 88/10 и
104/2016-др.закон)

14.6. Пoсeбнe прeдoстрoжнoсти зa кoрисникa:
Придржавати се мера из Поглавља 7. Руковање и складиштење
14.7. Tрaнспoрт у рaсутoм стaњу :
Нема расположивих података.
15. Рeгулaтoрни пoдaци
15.1. Прoписи у вeзи сa бeзбeднoшћу, здрaвљeм и живoтнoм срeдинoм
-Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр.36/09,88/10, 93/12);
-Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења
хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину
("Службени. гласник РС", бр. 89/10,71/11,90/11,56/12 и 90/13);
-Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног
производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017);
-Правилник о списку класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 50/2017);
-Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС “ бр. 100/11).
15.2. Прoцeнa бeзбeднoсти хeмикaлиje
Процена безбедности хемикалије је урађена.
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16. Oстaли пoдaци
Списак скраћеница и акронима:

CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у
научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. Chemical Abstract Service - CAS).
EC број т.ј EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.
„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу
опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно.
„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене
мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци
или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања.

Текст ознака:

Зап. течн. 1- запаљиве течности Категорија 1
Ирит. коже 2- нагризање/иритирање коже Категорија 2
Мута.герм.1Б-мутагеност герминативних ћелија
Карц.1Б-карциногеност
Токс. по репр. 2.-токсично по репродукцију
Спец.токс.-ЈИ 3 - Специфични подложни органи - токсичност (једна изложеност) Категорија 3
Спец.токс.-ВИ 2 - Специфични подложни органи - токсичност (учестала изложеност) Категорија 2
Асп.1- Опасност од удисања Категорија 1
Вод.жив.сред.-хрон.2- Опасно по водену средину Категорија 2
Акутна токсичност Кат.3 (орална)- Акутна токсичност ,орална, Категорија 3
Акутна токсичност Кат.3 (дермална)- Акутна токсичност ,дермална, Категорија 3
Акутна токсичност Кат.3 (инхалациона)- Акутна токсичност ,инхалациона , Категорија 3
H224 – Веома лако запаљива течност и пара.
H304 – Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H315 – Изазива иритацију коже.
H336 – Може да изазове поспаност и несвестицу.
H340 – Може да доведе до генетских дефеката.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H361fd – Сумња се да може штетно да утиче на плодност.Сумња се да може штетно да утиче на на плод.
H373 – Може да доведе до оштећења органа.
H411 – Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.
P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе.
P210 – Држати даље од извора топлоте/ варница/ врућих површина-Забрањено пушење.
P280 – Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/ лекара /...
P403+P233 – Чувати у просторији са са добром вентилацијом.Амбалажу добро затворити.
P501 - Садржај/ посуду предати овлашћеном за одлагање отпада.
REACH =Регистрација,евалуација и ауторизација хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals)
CSА = Процена хемијске безбедности
CSR = Извештај о хемијској безбедности
CLP = Класификација, Означавање, Паковање (Classification, Labelling and Packaging Regulation according
to 1272/2008/EC).
ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists)
OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Healt Administration)
ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају
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(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
RID=Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима
(Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin)
IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code).
IMO=Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)
IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association).
ICAO=Међународна организација цивилног ваздухопловства
Кодекс IBC=Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању
MARPOL=Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова
IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију
OEL=Гранична вредност излагања на радном месту
IOEL=Индикативна гранична вредност излагања на радном месту
DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта
DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта
PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације
LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације
EC50 = Средња ефективна концентрација
ErC50= Средња ефективна концентрација у смислу редукције стопе раста.
ЕL50= Средњи ефективни ниво
ErL50= Средњи ефективни ниво у смислу редукције стопе раста.
NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефакта
NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта
NOEL = Ниво непримећеног дејства
LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)
UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)
STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)
TLV = Максимално дозвољена концентрација (Treshold Limit Value)
TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)
PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне
vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна.
LZS=Лична заштитна средства
PPE=Лична заштитна опрема
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materialsсупстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки
материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због
тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што
је променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за
идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног
хемијског састава.

Напомена о изменама :
- Ревизија 1: Допуна због регистрације производа у ЕУ под REACH регистрационим бројем:
01-2119471335-39-0169.
- Ревизија 2: Ажурирање Поглавља 14.
- Ревизија 3: Усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године.
- Ревизија 4: Усклађивање са регулативом од 01.09.2017. године
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Савет о обуци: Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним
карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ
и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са
хемикалијама у складу са актом о процени ризика.
Литература:
1. 1.European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu)
2. 2.European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
3. 3. Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area,
4.
Concawe – 2015 (http://www.concawe.be)
5.
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као
и за заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу
одговарају нашим досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не
сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у упутствима. У случају
мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне опасности.
За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ Информације дате у овом безбедносном листу добијене су из
извора које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без
икакве изричите или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања,
складиштења, употребе и одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван
наших сазнања. Због овог и других разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо
одговорност за губитак, штету или трошкове настале услед или на било који начин повезане
са руковањем, складиштењем, употребом или одлагањем овог производа. Овај безбедносни
лист је израђен и сме да се користи само за овај производ. Ако се овај производ користи као
компонента неког другог производа, информације у овом безбедносном листу можда неће
важити.
Садржај и формат овог безбедносног листа у складу су са Директивама Комисије ЕЕЗ
1999/45/ЕК, 67/548/EK, 1272/2008/EK и са Прописом Комисије ЕЕЗ 1907/2006/EK (REACH)
Анекс II.
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1. Идeнтификaциja хeмикaлиje и пoдaци o лицу кoje стaвљa хeмикaлиjу у прoмeт
1.1.

Идeнтификaциja хeмикaлиje

Трговачко име:

Евро дизел

Хемијски назив:

Дизел гориво

CAS број:

68334-30-5

EC број:

269-822-7

Индекс број:

649-224-00-6

REACH регистрациони број:

01-2119484664-27-0186

1.2.

Идeнтификoвaни нaчини кoришћeњa хeмикaлиje и нaчини кoришћeњa
кojи сe нe прeпoручуjу

Категорија главне употребе:

Посебни начини употребе:

1.3.

Евро дизел је гориво намењено за употребу као погонско
гориво у возилима са дизел мотором.
Индустријска употреба, професионална употреба.
Производи се поступцима благог хидрокрековањa и
хидрообраде средњих и тешких дестилата сирове нафте и
блендинга дизелских компоненти . У процесу финализације
се по потреби могу додавати адитиви за побољшање
мазивости, нискотемпературних карактеристика и
антистатик. Производ не садржи метилестре масне киселине
метилциклопентадиенил манган трикарбонил (MMT).
Према наведеном у Сценарију излагања (Еxposure scenario).
Други начини употребе се не препоручују осим уколико је
претходно спроведено тестирање којим је доказано да је
спроведена контрола ризика.

Пoдaци o снaбдeвaчу

Произвођач:

НИС а.д. , Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон:

+ 381 (0) 21 481 1111

Одговорно лице:

Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), dragana.cvetkov@nis.rs

Једини представник:

REACHLaw Ltd.
Vänrikinkuja 3 JK 21
Espoo 02600 Finland
Tel. +358(0) 9 412 3055
Fax: +358 (0) 9 412 3049
email: sds@reachlaw.fi
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1.4

Брoj тeлeфoнa зa хитнe случajeвe

Правно лице које ставља хемикалију у промет:

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)
+ 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)

Центар за контролу тровања:

+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)

2. Идeнтификaциja oпaснoсти
2.1. Клaсификaциja хeмикaлиje
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН, (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Класификација према CLP/GHS:
Зап. течн.3
Ак. токс. 4
Ирит. коже 2
Карц.Кат.2
Спец.токсичност –ВИ 2
Асп.1
Вод.жив.сред.-хрон.2
Комплетан текст ознака: види Поглавље 16.

Производ је класификован као опасан
H226
H332
H315
H351
H373
H304
H411

2.2. Eлeмeнти oбeлeжaвaњa
2.2.1. Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за
класификацију и обележавање УН, (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и
52/2017):
Реч упозорења :
Пиктограм :

Опасност

Аутор: Драгана Цветков Рудеж
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Обавештење о
опасности (H):

Обавештење о мерама
предострожности (P):

H226 - Запаљива течност и пара
H304 - Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних
путева.
H315 – Изазива иритацију коже.
H332 - Штетно ако се удише.
H351 - Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H373- Може да доведе до оштећења органа .
H411- Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.
P210 – Чувати даље од извора топлоте/варница/отвореног
пламена/врућих површина.-Забрањено пушење.
P261 - Избегавати удисање паре.
P280 - Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне
наочаре/ заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу
тровања или лекара.
P331 – Не изазивати повраћање
P501 - Одлагање садржаја/ амбалаже у/ на…врши овлашћени за
одлагање отпада.

2.3. Oстaлe oпaснoсти
Паре су теже од ваздуха и могу се генерисати у затвореним просторима, удубљењима и
сличним местима, ширити и распростирати даље од места несреће и тако проузроковати
експлозију и пожар.
3. Сaстaв / Пoдaци o сaстojцимa
3.1. Пoдaци o сaстojцимa супстaнцe
Супстанца: X
Назив супстанце

Смеша:
Идентификатор
производа

Концентрација
(%)

Горива, дизел гориво

Сложена смеша угљоводоника
добијена дестилацијом сирове
нафте.Састоји се од
угљоводоника који имају број C
атома претежно од C9 до C20 и
кључају у опсегу од 163оC до
375оC (325 oF дo 675 oF).

CAS бр.: 68334-30-5
EC бр.: 269-822-7
Индекс бр.:649-224-00-6

≤100

REACH бр.:
01-2119484664-27-0186

За пуни текст скраћеница ознака видети Поглавље 16.

Класификација према CLP/GHS

Према Правилнику о клaсификацији,
паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у складу
са Глобално Хармонизованим Системом за
класификацију и обележавање УН
(скраћено CLP/GHS)/ ("Сл. гласник РС" бр.
105/2013 и 52/2017):

Зап. течн.3; H226
Ак. токс.4;H332
Ирит. коже Кат.2;H315
Карц.Кат 2;H351
Спец.токс.-ВИ 2;H373
Асп.1; H304
Вод.жив.сред.-хрон. 2; H411
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3.2. Пoдaци o сaстojцимa смeшe
Није применљиво.
4. Meрe првe пoмoћи
4.1. Oпис мeрa првe пoмoћи
Удисање:

Контакт са очима:

Контакт са кожом:
У случају гутања:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух. У случају отежаног
дисања дати кисеоник. Ако дисање престане , применити
вештачко дисање. Уколико настали симптоми не нестану
потражити лекарску помоћ.
Одмах испирати са много воде и испод капака.Чистим рукама
размакнути капке и испирати текућом водом 15-20 минута.
Ако унесрећени има контактна сочива, уклонити их и уколико
је могуће и даље испирати. Уколико се симптоми не повуку
потражити лекарску помоћ.
Одмах скинути контаминирану одећу и обућу,осим уколико се
залепила за кожу. Изиритирану кожу испирати текућом водом и
сапуном и потражити лекарску помоћ.
НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Испрати уста и потражити
медицинску помоћ, уколико се примете било какви симптоми.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети поглавље 2. и 3.
Додатни савети:

Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити.
Такође погледати Поглавље 8.
Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се
грчи. Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед.
Уколико симптоми не престају и у сваком случају сумње,
потражити савет лекара.

4.2. Нajвaжниjи симптoми и eфeкти, aкутни и oдлoжeни
Удисање:

Може проузроковати иритацију дисајних путева

Додир са кожом:

Може проузроковати иритацију коже.

Додир са очима:

Може проузроковати иритацију очију.

Гутање:

Може бити смртоносно ако се прогута и уђе у дисајне путеве.
Гутање може проузроковати гастролошки надражај, мучнину,
бол у стомаку и повраћање.

4.3. Хитнa мeдицинскa пoмoћ и пoсeбaн трeтмaн
Нема посебних препорука за мере хитне помоћи.
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5. Meрe зa гaшeњe пoжaрa
5.1. Срeдствa зa гaшeњe пoжaрa
Прикладна средства за гашење:
Не сме се употребљавати из
сигурносних разлога :

Употребите суви прах, угљен диоксид , водену маглу
или пену отпорну на алкохол.
Не сме се користити водени млаз.

5.2. Пoсeбнe oпaснoсти кoje мoгу нaстaти oд супстaнци и смeшa
Опасност од пожара:
Опасност од излагања хемикалији
или производима њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Запаљиво
Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини
тла. Могу се проширити даље од места несреће и
проузроковати даље пожаре или експлозије.
Остатке пожара и контаминирану воду коришћену за
гашење пожара треба одложити у складу са
локалним прописима.
CO, CO2,NOx,H2S,SOx,H2O(g)

5.3. Сaвeт зa вaтрoгaсцe
Савети за ватрогасце:

Противпожарне мере за посебне
опасности:
Посебне методе за гашење пожара:
Посебна опрема за заштиту
ватрогасаца:

Евакуисaти особу на безбедно место.
Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце.
У случају пожара носити изолациони апарат за
заштиту органа за дисање. У случају пожара
расхладити резервоаре воденим спрејом.
Посебно сакупити отпадну воду коришћену за
гашење пожара и не испуштати је у водоводне и
канализационе одводе.
Нема посебних препорука.
Користити водени спреј за хлађење контејнера,
цистерни и заштиту особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца,
специјална ватрогасна одела и заштитне маске.
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6. Meрe у случajу удeсa
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Препоруке за особље које не
интервенише у хитним случајевима :

Заштита очију :
Заштита коже :
Заштита дисајних органа :
Савет за особље које интервенише у
хитним случајевима :

Обезбедити одговарајућу вентилацију.
Носити личну заштитну опрему.Такође видети
Поглавље 8. Избегавати контакт са кожом, очима
или одећом. Избегавати удисање пара. Држати
подаље од отвореног пламена, врућих површина и
извора паљења.
Избегавати контакт са очима. Користити заштитне
наочари или штитник за очи.
При руковању користити заштитну одећу и нитрил
/неопрен рукавице.
Избегавати удисање пара.
Да делује сме само квалификовано особље
опремљено одговарајућом заштитном опремом.
Такође видети Поглавље 8.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину
Мере заштите животне средине:

Не испуштати у површинске воде или у канализацију.
Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Методе санације места : Спречити даље цурење или просипање , уколико је то могуће
учинити на сигуран начин. Уклонити остатак са земље механичким
путем или помоћу адсорпционих средстава као што су пиљевина,
песак, минерални адсорбенси и друге инертне материјале.Очистити
и лопатом пребацити у одговарајуће контејнере за одлагање. После
чишћења испрати трагове водом. Отпадни материјал и уклоњени
контаминирани површински слој тла ставити у контејнере, чврсто
затворити и складиштити у добро проветреним просторијама до
крајњег збрињавања. Настали отпад предати на збрињавање
фирмама које су овлашћене за то од стране Министарства
надлежног за заштиту животне средине.
Додатна упозорења:
У случају већих изливања обавестити службу за ванредне ситуације
на број 112 или на број 192 за полицију, 193 за ватрогасце и 194 за
хитну помоћ.
6.4. Упућивање на друга поглавља
Такође погледати Поглавље 8. Такође погледати Поглавље 13.
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7. Рукoвaњe и склaдиштeњe
7.1. Прeдoстрoжнoсти зa бeзбeднo рукoвaњe
Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Спречити
контакт са очима и кожом. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од
стране стручно оспособљених и увежбаних особа.
Руковање:

Хигијенске мере:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Држати даље од отвореног
пламена, врућих површина и извора паљења. Претакање вршити само
на прописно уређеним местима у прописно уређене танкове и применом
исправне опреме и уређаја, од стране стручно оспособљених и
увежбаних особа. Придржавати се мера заштите на раду и заштите од
пожара. Избегавати додир са кожом , очима и одећом. Не смеју се
удисати паре. Избегавати просипање и отпад код мерења тежине,
утовара и мешања производа. Спречити изливање и држати даље од
одводних цеви. Избегавати отпад и проливање. Не сме се допустити да
производ уђе у одводне канале.
Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и сигурносном
праксом. Током употребе не сме се јести, пити или пушити. Опрати руке
одмах након руковања производом.
Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.

7.2. Услoви зa бeзбeднo склaдиштeњe, укључуjући нeкoмпaтибилнoсти
Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и
добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити
контакт са оксидирајућим материјама.
Прикладни :
Избегавати :

У прописно изведеним и опремљеним танковима. Чувати добро
затворено на сувом и хладном месту са добром вентилацијом.
Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са
оним које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.).
На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу
произвести искру. Држати даље од од отвореног пламена, врућих
површина и извора паљења. Не складиштити у близини или са
некомпатибилним материјалима наведеним у Поглављу 10.

7.3. Пoсeбни нaчини кoришћeњa
Нема расположивих података.
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8. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
8.1. Пaрaмeтри кoнтрoлe излoжeнoсти
Граничне вредности изложености:
Назив опасне материје
Горива , дизел гориво

Гранична вредност
изложености (GVI)
100 ppm

Гориво, дизел (68334-30-5)
Италија - Португалија – USA ACGIH

ACGIH TWA (mg/m³)

Препоручени поступци праћења :

Биолошке граничне вредности
Нема података
100 mg/m³

Измерена концентрација у ваздуху.
Праћење личне изложености.

Гориво, дизел (68334-30-5)
DNEL/DMEL (Радници)
Акутно - системски ефекти, удисање
4300 mg/m³ (15мин)
Дуготрајно - системски ефекти, кожни

2,9 mg/kg телесне масе/дан (8h)

Дуготрајно - системски ефекти, удисање

68 mg/m³ (8h)

DNEL/DMEL (Општа популација)
Акутно - системски ефекти, удисање
2600 mg/kg телесне масе/дан (15мин)
Дуготрајно - системски ефекти, удисање

20 mg/m³

Дуготрајно - системски ефекти, кожни

1,3 mg/kg телесне масе/дан

8.2. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
Лична заштитна средства:

Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији
и количини опасне материје на одређеном радном месту.

Заштита дисајних органа:

У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему
за заштиту органа за дисање. Респиратор са полумаском (EN
140). Респиратор са пуном маском (EN 136). Препоручени тип
филтра: A (EN 141). При нормалном раду није потребна
опрема за заштиту дисајних путева. У посебним случајевима
(нпр. код просипања), користити заштитну маску са филтером
за органске гасове и паре. У случају недовољне вентилације,
користити апарат за дисање.
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Заштита коже руку :

Заштита за очи :

Носити одговарајуће заштитне рукавице од постојаног и
непропусног материјала, отпорне на хемикалије (испитане у
складу са стандардом EN 374). При избору одговарајућих
рукавица за конкретну примену и времена коришћења у
радном простору треба узети у обзир и друге чиниоце у
радном простору, као што су (не само) следећи: друге
хемикалије које могу бити коришћене, физичке захтеве
(заштита од сечења/бушења, радна вештина, термичка
заштита) и упутства / спецификације добијене од добављача
рукавица.
Заштитне наочаре са бочном заштитом (EN 166).

Заштита коже и тела :

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

Мере хигијене :

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

Заштита од термичке
опасности:
Техничко-технолошке
мере:

Контрола изложености
животне средине:

Није потребно код нормалне употребе. Употребити наменску
опрему.
Обезбедити довољну вентилацију.
Употребљавати само на местима са одговарајућом одводном
вентилацијом. У близини радне станице обезбедити станице
за прање очију и тушеве за хитне случајеве.Предузети
потребне мере како би се избегло пражњење статичког
електрицитета (што може запалити органске паре). Предузети
одговарајуће мере предострожности као што су електрично
уземљење и изједначавање потенцијала или инертне
атмосфере. Организационе мере спречавања/ограничавања
испуштања, распршивања или излагања.Такође видети
Поглавље 7.
Минимизирати испуштање у животну средину.
Процена утицаја на животну средину мора бити урађена тако
да је у складу са законском регулативом.
Не испуштати у површинске воде или канализацију.
Одлагати отпад у складу са законском регулативом.
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9. Физичкa и хeмиjскa свojствa
9.1. Пoдaци o oснoвним физичким и хeмиjским свojствимa хeмикaлиje
Агрегатно стање:
Боја хемикалије:
Мирис:

Течност
Жућкаста
Карактеристичан мирис угљоводоника

Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине
Својство
Вредност
Метода испитивања
pH хемикалије :

Подаци нису доступни

Праг мириса

Подаци нису доступни

Тачка топљења/ Тачка мржњења

Подаци нису доступни

Тачка кључања/подручје кључања : 163-375 °C

SRPS EN ISO 3405

Тачка паљења :

> 55 °C

SRPS EN ISO 2719

Брзина испаравања:

Подаци нису доступни

Запаљивост :

Подаци нису доступни

Границе експлозивности :

0,6 - 6,5 vol %

Напон паре :

Подаци нису доступни

Густина паре :

Подаци нису доступни

Релативна густина :

0,820-0,845 g/cm3 (15 °C)

Растворљивост :

Подаци нису доступни

Растворљивост у води на 20 °C:

< 20 mg/l

Из литературе [2]

Коефицијент расподеле у
систему н-октанол/вода :
Вискозитет

3,9 - 6,0
2,0- 4,5 mm²/s (на 40 °C)

Из литературе [2]
SRPS ISO 3104

Температура самопаљења

250 - 460 °C

Из литературе [2]

Температура разлагања

Подаци нису доступни

Експлозивна својства

Подаци нису доступни

Оксидујућа својства

Подаци нису доступни

Испарљивости :

Подаци нису доступни

9.2. Oстaли пoдaци
Нема расположивих података.

Из литературе [2]

SRPS EN ISO 3675
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10. Стaбилнoст и рeaктивнoст
10.1. Рeaктивнoст:

Запаљива течност. Такође видети Поглавље 10.4

10.2. Хeмиjскa стaбилнoст:

Стабилно у нормалним условима. Стабилан приликом
придржавања прописаних услова складиштења и
коришћења.

10.3. Moгућнoст нaстaнкa
oпaсних рeaкциja:
10.4. Услoви кoje трeбa
избeгaвaти:
10.5. Нeкoмпaтибилни
мaтeриjaли :
10.6. Oпaсни прoизвoди
рaзгрaдњe:

Паре могу заједно са ваздухом створити експлозивне
смеше.
Избегавати топлоту, пламен и варнице.Избегавати извор
топлоте, отворен пламен , искрење и присутност воде код
високих температура опреме.Такође видети Поглавље 7.
Оксиданси, јаке киселине и базе.
Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
Оксиди угљеника, азота и сумпора, H2S.

11. Toксикoлoшки пoдaци
11.1. Пoдaци o тoксиколошким eфeктимa
Акутна токсичност:

Штетно ако се удише.

Гориво, дизел (68334-30-5)
LD50 /орално/пацов
LD50/дермално/зец

> 2000 mg/kg
> 5000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

4,10 mg/l (Дужина излагања 4 h)

Локално дејство:
Нагризање/иритација коже:

Може проузроковати иритацију коже.

Тешко оштећење/иритација очију:

Може проузроковати иритацију очију.

Сензибилизација дисајних органа/коже:

Може изазвати поспаност и несвестицу.
Није класификовано (На основу доступних
података ,критеријуми класификације нису испуњени).
Сумња се да изазива карцином.
Карц.Кат. 2;H351-Сумња се да може да доведе до појаве
карцинома (CLP/GHS).
Није класификовано (На основу доступних података,
критеријуми класификације нису испуњени).

Карциногеност:
Мутагеност полних ћелија:
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Токсичност по репродукцију:
Специфични подложни органи –
токсичност (једнократна изложеност):
Специфични подложни органи –
токсичност (учестала изложеност):

Није класификовано (На основу доступних података,
критеријуми класификације нису испуњени).
Није класификовано (На основу доступних података,
критеријуми класификације нису испуњени).
Дуже или понављано излагање може изазвати
оштећења органа.

Гориво, дизел (68334-30-5)
NOAEL (дермално,пацов/зец, 90 дана)
Опасност од удисања:
Остали подаци:

30 mg / kg телесне масе/дан

Може бити смртоносно ако се прогута и уђе у дисајне путеве.
Симптоми везани за физичка, хемијска и токсиколошка својства.
Такође погледати Поглавље 4.2.

12. Eкoтoксикoлoшки пoдaци
12.1. Toксичнoст
Екотоксична својства:

Отровно за водене организме, може проузроковати
дуготрајна нежељена дејства на водену средину.

Гориво, дизел (68334-30-5)
LC50 /96h/рибе

21 mg/l

EC50/48h/дафније

68 mg/l

EC50/40h/други водени организми

>1000 mg/l

ErC50 /72h/алге

22 mg/l

Додатни подаци

NOEL, Рибе: 0.083 mg/l
NOEL, Бескичмењаци: 0.2 mg/l

12.2. Пeрзистeнтнoст и рaзгрaдљивoст
Биоразградња:
Разградња у присуству ваздуха и без њега:
Постојаност:

Лако разградива
Нема података
Нема података

12.3. Пoтeнциjaл биoaкумулaциje
Може изазвати биоакумулацију.
Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода : 3,9-6,0
12.4. Moбилнoст у зeмљишту
Нема расположивих података.
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12.5. Рeзултaти ПБT и вПвБ прoцeнe
Ова се супстанца не сматра постојаном, биоакумулативном или токсичном (ПБT).
Ова се супстанца не сматра врло постојаном или врло биоакумулативном (вПвБ).
12.6. Oстaли штeтни eфeкти
Додатне информације:

Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

13. Oдлaгaњe
13.1. Методе третмана отпада
Поступање са отпадом:

Производ нема класични отпад, осим у случају
намерног испуштања.

Oстаци од производа :

Поступати опрезно. Такође видети Поглавље 7:
Руковање и складиштење. Одлагати у складу са
локалним прописима.

Контаминирана aмбалажа :

Остатак неупотребљеног производа и контаминирану
амбалажу предати на збрињавање правном лицу
овлашћеном од министарства надлежног за заштиту
животне средине.Одложити у складу са локалним
прописима.

Додатне еколошке информације:

Не испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

Важећи локални прописи:
-Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон и 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/16);
-Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10 и 14/16);
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09);
-Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник
РС", бр. 92/10).
Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа.
Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.

Аутор: Драгана Цветков Рудеж
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14. Пoдaци o трaнспoрту

14.1. УН брoj:

UN 1202

14.2. УН нaзив зa тeрeт у трaнспoрту:

Дизел гориво

14.3. Клaсa oпaснoсти у трaнспoрту:
14.3.1 Копнени превоз (друмски, ADR / железнички, RID)
Класа :
3-Запаљива течност
Шифра основне опасности
(Кемлеров број) :
Kласификациони код:
Oзначавање ADR/RID
:

30
F1
3-Запаљива течност

Кодови за ограничења за тунеле :
D/E
14.3.2 Транспорт у унутрашњем речном саобраћају- унутрашњи пловни путеви (ADN)
ADN
Опасности :3+N2
Класа (UN) :
3
14.3.3. Mеђународни водени транспорт (IMO) -поморски транспорт
Класа :
3-Запаљива течност
14.3.4 Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)
Класа :
3-Запаљива течност
14.4. Aмбaлaжнa групa:
Група паковања:

III

14.5. Oпaснoст пo живoтну срeдину:
Опасност по животну средину:

Да

Загађивач мора:

Да

Остале информације:

Међународни споразум о речном транспорту опасне робе ADN :N2.

Додатни прописи:
-Закон о транспорту опасног терета

("Службени гласник РС", број 88/10 и
104/2016-др.закон)
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14.6. Пoсeбнe прeдoстрoжнoсти зa кoрисникa:
Tранспорт у складу са посебном одредбом 640 L (гориво према SRPS ЕN 590).
Придржавати се мера из Поглавља 7. Руковање и складиштење.
14.7. Tрaнспoрт у рaсутoм стaњу:
Нема расположивих података.
15. Рeгулaтoрни пoдaци
15.1. Прoписи у вeзи сa бeзбeднoшћу, здрaвљeм и живoтнoм срeдинoм
-Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр.36/09,88/10, 93/12);
-Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења
хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину
("Службени. гласник РС", бр. 89/10,71/11,90/11,56/12 и 90/13);
-Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017);
-Правилник о списку класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 50/2017);
-Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС “ бр. 100/11).
15.2. Прoцeнa бeзбeднoсти хeмикaлиje
За ову супстанцу је извршена процена хемијске безбедности.
16. Oстaли пoдaци
Списак скраћеница и акронима:

CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у
научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. Chemical Abstract Service - CAS).
EC број т.ј EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.
„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу
опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно
„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене
мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци
или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања.

Текст ознака:

Зап. течн.3-Запаљиве течности ,Категорија 3
Ак. токс. 4 -Акутна токсичност (инхалациона) Категорија 4
Вод. жив. сред.-хрон. 2-Опасност по животну средину, водену, хронично, Категорија 2
Асп.1-Опасност од удисања Категорија 1
Карц.Кат.2-Канцерогеност Категорија 2
Ирит. коже Кат.2-Нагризање/иритирање коже Категорија 2
Спец. токс-ВИ 2-Специфични подложни органи,токсичност (учестала изложеност), Категорија 2
H226 - Запаљива течност и пара
H304 - Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H315 – Изазива иритацију коже.
H332 - Штетно ако се удише.
H351 - Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
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H373- Може да доведе до оштећења органа .
H411- Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.
P210 – Чувати даље од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина.-Забрањено
пушење.
P261 - Избегавати удисање паре.
P280 - Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/ заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара.
P331 – Не изазивати повраћање
P501 - Одлагање садржаја/ амбалаже у/ на…врши овлашћени за одлагање отпада.
REACH =Регистрација,евалуација и ауторизација хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals)
CSА = Процена хемијске безбедности
CSR = Извештај о хемијској безбедности
CLP = Класификација, Означавање, Паковање (Classification, Labelling and Packaging Regulation according
to 1272/2008/EC).
ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists)
OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Healt Administration)
ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
RID=Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима
(Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin)
IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code).
IMO=Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)
IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association).
ICAO=Међународна организација цивилног ваздухопловства
Кодекс IBC=Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању
MARPOL=Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова
IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију
OEL=Гранична вредност излагања на радном месту
IOEL=Индикативна гранична вредност излагања на радном месту
DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта
DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта
PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације
LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације
EC50 = Средња ефективна концентрација
ErC50= Средња ефективна концентрација у смислу редукције стопе раста.
ЕL50= Средњи ефективни ниво
ErL50= Средњи ефективни ниво у смислу редукције стопе раста.
NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефакта
NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта
NOEL = Ниво непримећеног дејства
LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)
UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)
STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)
TLV = Максимално дозвољена концентрација (Treshold Limit Value)
TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)
PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне
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vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна.
LZS=Лична заштитна средства
PPE=Лична заштитна опрема
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materialsсупстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки
материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због
тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што
је променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за
идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног хемијског
састава.

Напомена о изменама:
- Ревизија 1 : ажурирање података и усклађивање са регулативом.
- Ревизија 2 : Ажурирање Поглавља 14.
- Ревизија 3 : Усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године.
- Ревизија 4 : Усклађивање са регулативом од 01.09.2017. године.
Савет о обуци: Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним
карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ
и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са
хемикалијама у складу са актом о процени ризика.
Литература:
1. 1. European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu)
2. 2. European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
3. 3. Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area,
4.
Concawe – 2015 (http://www.concawe.be)
5.
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као и за
заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу одговарају нашим
досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не сме користити у сврхе које се
разликују од оних наведених у упутствима. У случају мешања с другим производима, потребно
је проверити постоје ли додатне опасности. За непоштовање навода из овог Безбедносног
листа не сносимо одговорност.
ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ Информације дате у овом безбедносном листу добијене су из извора
које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без икакве изричите
или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања, складиштења, употребе и
одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван наших сазнања. Због овог и других
разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо одговорност за губитак, штету или трошкове
настале услед или на било који начин повезане са руковањем, складиштењем, употребом или
одлагањем овог производа. Овај безбедносни лист је израђен и сме да се користи само за овај
производ. Ако се овај производ користи као компонента неког другог производа, информације у овом
безбедносном листу можда неће важити.
Садржај и формат овог безбедносног листа у складу су са Директивама Комисије ЕЕЗ 1999/45/ЕК,
67/548/EK, 1272/2008/EK и са Прописом Комисије ЕЕЗ 1907/2006/EK (REACH) Анекс II.
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1. Идeнтификaциja хeмикaлиje и пoдaци o лицу кoje стaвљa хeмикaлиjу у прoмeт
1.1.

Идeнтификaциja хeмикaлиje

Трговачко име:
Хемијски назив:
1.2.

Безоловни моторни бензин EVRO PREMIJUM BMB 95
Моторни бензин

Идeнтификoвaни нaчини кoришћeњa хeмикaлиje и нaчини кoришћeњa
кojи сe нe прeпoручуjу

Категорија главне употребе:

Гориво намењено за употребу за моторе са унутрашњим
сагоревањем. Безоловни моторни бензин EVRO PREMIJUM
BMB 95 се примењује као погонско гориво за моторе који су
конструисани да користе безоловни бензин. Добијa се
намешавањем следећих бензинских компоненти:
платформата, алкилата, стабилизованог бензина, С8+ тока,
рафинатa, лаког и тешког крекованог бензина, толуена,
бутана и MTBE.

Посебни начини употребе:

Према наведеном у Сценарију излагања, (Exposure scenario).
Други начини употребе се не препоручују осим уколико је
претходно спроведено тестирање којим је доказано да је
спроведена контрола ризика.

1.3 Пoдaци o снaбдeвaчу
Произвођач:

НИС а.д. , Нови Сад

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон:

+ 381 (0) 21 481 1111

Одговорно лице:

Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), dragana.cvetkov@nis.rs

Једини представник:

REACHLaw Ltd.
Vänrikinkuja 3 JK 21
Espoo 02600 Finland
Tel. +358(0) 9 412 3055
Fax: +358 (0) 9 412 3049
email: sds@reachlaw.fi

1.4

Брoj тeлeфoнa зa хитнe случajeвe

Правно лице које ставља хемикалију у промет:

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)
+ 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)

Центар за контролу тровања:

+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)
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2. Идeнтификaциja oпaснoсти
2.1. Клaсификaциja хeмикaлиje
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Класификација према CLP/GHS:
Зап.теч.1
Ирит. коже 2
Мут. герм.1Б
Карц.1Б
Токс. по репр. 2.
Спец.токс.-ЈИ 3
Спец.токс.-ВИ 2
Асп.1
Вод.жив.сред.-хрон. 2
Комплетан текст ознака: види Поглавље 16.

Производ је класификован као опасан
H224
H315
H340
H350
H361
H336
H373
H304
H411

2.2. Eлeмeнти oбeлeжaвaњa
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Реч упозорења :
Пиктограм :

Обавештење о
опасности (H)

Опасност

H224 – Веома лако запаљива течност и пара.
H304 – Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H315 – Изазива иритацију коже.
H336 – Може да изазове поспаност и несвестицу.
H340 – Може да доведе до генетских дефеката.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H361fd – Сумња се да може штетно да утиче на плодност.
Сумња се да може штетно да утиче на на плод.
H373 – Може да доведе до оштећења органа.
H411 – Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.
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Обавештење о
мерама
предострожности (P):

P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе.
P210 – Држати даље од извора топлоте/ варница/ врућих површинаЗабрањено пушење.
P280 – Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/
заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ
ТРОВАЊА/ лекара /...
P403+P233 – Чувати у просторији са са добром вентилацијом.
Амбалажу добро затворити.
P501 – Одлагање садржаја/ амбалаже у/ на…врши овлашћени за
одлагање отпада.

2.3. Oстaлe oпaснoсти
Паре у додиру са ваздухом стварају запаљиву и експлозивну смешу! Паре су теже од
ваздуха и могу се генерисати у затвореним просторима, удубљењина и сличним местима,
ширити и распростирати даље од места несреће и тако проузроковати експлозију и пожар.
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као перзистентне,биоакумулативне
или токсичне (ПБТ).
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као веома перзистентне, веома
биоакумулативне (вПвБ).
3. Сaстaв / Пoдaци o сaстojцимa
Супстанца:

Смеша: X

3.1. Пoдaци o сaстojцимa супстaнцe
Није применљиво.
3.2. Пoдaци o сaстojцимa смeшe
Назив
Идентификатор
супстанце
производа

Моторни
бензин

(Сложена смеша
парафинских,
циклопарафинских,
ароматичних и олефинских
угљоводоника, углавном >
C3 , и интервалом кључања
у опсегу од 30°C до 260°C)

EC бр.: 289-220-8
CAS бр.: 86290-81-5
Индекс бр.:649-378-00-4
REACH бр.:01-2119471335-39-0169

Метилтерцијарнибутилетар

EC бр.: 216-653-1
CAS бр. 1634-04-4
Индекс бр.: 603-181-00-x

Концентрација
(%)

≥86

≤14

Класификација према CLP/GHS

Према Правилнику о клaсификацији,
паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у
складу са Глобално Хармонизованим
Системом
за
класификацију
и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS)
("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017)

Зап. течн. 1; H224
Асп.1; H304
Ирит. коже 2; H315
Мут.герм.1Б; H340
Карц.1Б ; H350
Спец.токс.-ЈИ 3; H336
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Вод. жив. сред.- хрон. 2; H411
Токс. по репр. 2.; H361fd
Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
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REACH бр.:01-2119452786-27

Толуен

EC бр.: 203-625-9
CAS бр.:108-88-3
Индекс бр.:601-021-00-3
REACH бр.: 01-2119471310-51-0049

≥3

н-Xексан

EC бр. :203-777-6
CAS бр.: 110-54-3
Индекс бр.:601-037-00-0

≥3

Бензен

EC бр.: 200-753-7
CAS бр.: 71-43-2
Индекс бр.:601.020-00-8
REACH бр.: 01-2119447106-44-0096

≤1

Метанол

EC бр.: 200-659-6
CAS бр.: 67-56-1
Индекс бр.:603-001-00-x

<1

Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже 2; H315
Токс. по репр. 2. ; H361d
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Асп.1; H304
Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
Токс. по репр. 2 ; H361f
Спец.токс.-ВИ 2; H373
Спец.токс.-ЈИ 3 ; H336
Асп.1; H304
Вод. жив. сред.- хрон. 2; H411
Зап. течн. 2; H225
Ирит. коже .2; H315
Ирит. ока 2; H319
Мута.герм.1Б; H340
Карц.1Б ; H350
Спец.токс.-ВИ 1; H372
Асп.1; H304
Зап. течн. 2; H225
Ак. токс. 3 (инхалациона); H331
Ак. токс. 3 (дермална); H311
Ак. токс. 3 (орална); H301
Спец.токс.-ЈИ 1 ; H370

Назив супстанце

Идентификатор производа

Специфичне граничне концентрације

Метанол

EC бр.: 200-659-6
CAS бр.: 67-56-1
Индекс бр.:603-001-00-x
EC бр. :203-777-6
CAS бр.: 110-54-3
Индекс бр.:601-037-00-0

Спец. токс.−ЈИ 1; H370: C ≥ 10 %
Спец. токс.−ЈИ 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %

н-Xексан

Спец. токс.−ВИ 2; H373: C ≥ 5 %

За пуни текст скраћеница ознака у овом поглављу видети Поглавље 16
4. Meрe првe пoмoћи
4.1. Oпис мeрa првe пoмoћи
Удисање:

Контакт са очима:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух.
У случају отежаног дисања дати кисеоник.
Ако дисање престане , применити вештачко дисање.
Уколико настали симптоми не нестану потражити лекарску помоћ.
Одмах испирати са много воде и испод капака.
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Контакт са кожом:

У случају гутања:

Чистим рукама размакнути капке и испирати текућом водом 15 – 20
минута. Ако унесрећени има контактна сочива, уклонити их и уколико
је могуће и даље испирати. Уколико се симптоми не повуку
потражити лекарску помоћ.
Одмах скинути контаминирану одећу и обућу,осим уколико се
залепила за кожу. Изиритирану кожу испирати текућом водом и
сапуном и у случају црвенила потражити лекарску помоћ.
НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Испрати уста и потражити медицинску
помоћ, уколико се примете било какви симптоми.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети поглавља 2. и 3.
Додатни савети:
Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити.
Такође погледати Поглавље 8.
Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се грчи.
Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед.
Уколико симптоми не престају и у сваком случају забринутости,
потражити савет лекара.
4.2. Нajвaжниjи симптoми и eфeкти, aкутни и oдлoжeни
Удисање:
Додир са кожом:
Додир са очима:
Гутање:

Може проузроковати иритацију дисајних путева.Паре могу изазвати
поспаност и вртоглавицу, менталну конфузију, главобољу и кашаљ.
Може проузроковати иритацију коже.
Може проузроковати иритацију очију.
Штетно, може изазвати оштећење плућа ако се прогута.
Гутање може проузроковати иритацију пробавног система, мучнину и
повраћање. Може изазвати смрт ако се прогута и дође до дисајних
путева.

4.3. Хитнa мeдицинскa пoмoћ и пoсeбaн трeтмaн
Нема посебних препорука за мере хитне помоћи.
5. Meрe зa гaшeњe пoжaрa
5.1. Срeдствa зa гaшeњe пoжaрa
Прикладна средства за гашење:

Не сме се употребљавати
из сигурносних разлога :

Употребите суви прах, угљен диоксид , водену маглу или
пену отпорну на алкохол. Код употребе сувог праха и
CO2 код почетних , мањих и пожара у затвореном
простору обратити пажњу на могућност поновног
распламсавања пожара након гашења.
Не сме се користити водени млаз.
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5.2. Пoсeбнe oпaснoсти кoje мoгу нaстaти oд супстaнци и смeшa
Опасност од пожара:

Веома лако запаљиво.

Опасност од излагања
хемикалији или производима
њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Паре у додиру са ваздухом могу створити експлозивну
смешу. Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини
тла. Могу се проширити даље од места несреће и
проузроковати даље пожаре или експлозије.
Остатке пожара и контаминирану воду коришћену за гашење
пожара треба одложити у складу са локалним прописима.
CO, CO2,NOx,SOx,H2O(g)

5.3. Сaвeт зa вaтрoгaсцe
Савети за ватрогасце:

Противпожарне мере за
посебне опасности:
Посебне методе за
гашење пожара:
Посебна опрема за
заштиту ватрогасаца:

Евакуисaти особу на безбедно место.
Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце.
У случају пожара носити изолациони апарат за заштиту органа за
дисање. У случају пожара расхладити резервоаре воденим
спрејом. Посебно сакупити отпадну воду коришћену за гашење
пожара и не испуштати је у водоводне и канализационе одводе.
Нема посебних препорука.
Користити водени спреј за хлађење резервоара, цистерни и
заштиту особа.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца, специјална
ватрогасна одела и заштитне маске.

6. Meрe у случajу удeсa
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Препоруке за особље које не
интервенише у хитним случајевима :

Евакуисати особље на безбедно место.
Обезбедити одговарајућу вентилацију.
Носити личну заштитну опрему.
Такође видети Поглавље 8.
Избегавати контакт са кожом, очима или одећом.
Избегавати удисање пара.
Држати подаље од отвореног пламена, врућих
површина и извора паљења.
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Заштита очију :
Заштита коже :
Заштита дисајних органа :
Савет за особље које интервенише у
хитним случајевима :

Избегавати контакт са очима.
Користити заштитне наочари или штитник за очи.
При руковању користити заштитну одећу и
нитрил/неопрен рукавице.
Избегавати удисање пара.
Да делује сме само квалификовано особље
опремљено одговарајућом заштитном опремом.
Такође видети Поглавље 8.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину
Мере заштите животне средине:

Не испуштати у површинске воде или у канализацију.
Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Методе санације места :

Додатна упозорења:

Спречити даље цурење или просипање , уколико је то могуће
учинити на сигуран начин.
Уклонити остатак са земље механичким путем или помоћу
адсорпционих средстава као што су пиљевина, песак,
минерални адсорбенси и други инертни материјали.
Очистити и лопатом пребацити у одговарајуће контејнере за
одлагање. После чишћења испрати трагове водом.
Отпадни материјал и уклоњени контаминирани површински слој
тла ставити у контејнере, чврсто затворити, и складиштити у
добро проветреним просторијама до крајњег збрињавања.
Настали отпад предати на збрињавање фирмама које су
овлашћене за то од стране Министарства надлежног за заштиту
животне средине.
Врло лако запаљива течност и паре ! Код количина до 5 t зона
евакуације мора бити већа од 70 m у пречнику. У случају
саобраћајне несреће , прописно уземљити цистерну, обележити
подручје несреће и позвати стручну службу.
У случају већих изливања обавестити службу за ванредне
ситуације на број 112 или на број 192 за полицију, 193 за
ватрогасце и 194 за хитну помоћ.

6.4. Упућивање на друга поглавља
Такође погледати Поглавље 8.
Такође погледати Поглавље 13.
7. Рукoвaњe и склaдиштeњe
7.1. Прeдoстрoжнoсти зa бeзбeднo рукoвaњe
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Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Спречити
контакт са очима и кожом. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од
стране стручно оспособљених и увежбаних особа.
Руковање:

Хигијенске
мере:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Такође видети Поглавље 8. Избегавати додир са кожом, очима и одећом.
Не треба удисати паре или маглу која настаје при распршивању.
Претакање вршити само на прописно уређеним местима у прописно уређене
танкове и применом исправне опреме и уређаја, од стране стручно
оспособљених и увежбаних особа.
Придржавати се мера заштите на раду и заштите од пожара. Држати даље од
отвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења.
Предузети мере против статичког електрицитета.
Избегавати просипање и отпад код мерења тежине, утовара и мешања
производа. Спречити изливање и држати даље од одводних цеви. Избегавати
отпад и проливање. Не сме се допустити да производ уђе у одводне канале.
Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и сигурносном
праксом. Током употребе не сме се јести, пити или пушити.
Опрати руке одмах након руковања производом.
Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.

7.2. Услoви зa бeзбeднo склaдиштeњe, укључуjући нeкoмпaтибилнoсти
Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и
добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити
контакт са оксидирајућим материјама.
Прикладни :
Избегавати :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.
Чувати добро затворено на сувом и хладном месту са добром вентилацијом.
Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу
изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.).
На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру.
Држати даље од од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.
Не складиштити у близини или са некомпатибилним материјалима наведеним у
Поглављу 10.

7.3. Пoсeбни нaчини кoришћeњa
Нема расположивих података.
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8. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
8.1. Пaрaмeтри кoнтрoлe излoжeнoсти
Граничне вредности изложености:
Назив опасне материје

Моторни бензин
Бензен

Гранична
вредност
изложености
(GVI)
100 ppm
1 ppm

MTBE
(метил-терцијарни-бутил-етар)
н-Xексан

50 ppm
20 ppm

Толуен

50 ppm

Италија - Португалија – САД
Италија - Португалија – САД
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Литванија
Шведска

ЕУ
ЕУ
ЕУ
ЕУ
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Белгија
Белгија
Белгија
Белгија
Кипар
Кипар
Кипар
Кипар
Француска
Француска
Француска
Француска

Биолошке граничне вредности

Нема података
0,12 ppm (у крајње издахнутом ваздуху,
пушење повећава резултат)
Нема података
150 μg/L (крв за време изложености)
40 ppm (у крајње издахнутом ваздуху за
време изложености
1,0 mg/L (у крви на крају смене)
20 ppm (у крајње издахнутом ваздуху)

Моторни бензин (86290-81-5)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
VLA-ED (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG/ 8 h (mg/m³)
MAC TGG /15 мин (mg/m³)
TPRV (mg/m3)
NVG (mg/m3)

300 ppm
500 ppm
300 ppm
1100 mg/m³
300 ppm
240 mg/m³
480 mg/m³
300 mg/m³
250 mg/m³

Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)
STV (mg/m³)
STV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)

183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
360 mg/m³
50 ppm
100 ppm
146 mg/m³
40 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
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Немачка
Немачка

TRGS 900
Гранична вредност радне
изложености (mg/m³)
TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (ppm)

Гибралтар
Гибралтар
Гибралтар
Гибралтар
Грчка
Грчка
Грчка
Грчка
Италија-Португалија-САД
Летонија
Летонија
Шпанија

OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLA-ED (mg/m³)

Шпанија
Шпанија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Мађарска
Мађарска
Литванија
Литванија
Литванија
Литванија
Малта
Малта
Малта
Малта
Пољска
Пољска
Румунија
Румунија
Румунија
Румунија
Словачка
Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

VLA-ED (ppm)
VLA-EC (mg/m³)
VLA-EC (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG 8H (mg/m³)
MAC TGG 15MIN (mg/m³)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
AK
CK
IPRV (mg/m3)
IPRV (ppm)
TPRV (mg/m3)
TPRV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
NDS (mg/m3)
NDSCh (mg/m3)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
NPHV (mg/m3)
NVG (mg/m3)
NVG (ppm)
KTV (mg/m3)
KTV (ppm)

ЕУ
ЕУ
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Белгија
Белгија

IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)

Метанол (67-56-1)

180 mg/m³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
50 ppm ³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
50 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
183,5 mg/m³ (индикативна гранична
вредност)
50 ppm (индикативна гранична вредност)
367 mg/m³
100 ppm
270 mg/m³
75 ppm
180 mg/m³
50 ppm
180 mg/m³
360 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
367 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
180 mg/m³
270 mg/m³
183,5 mg/m³
50 ppm
367 mg/m³
100 ppm
367 mg/m³
110 mg/m³
30 ppm
220 mg/m³
60 ppm

260 mg/m³
200 ppm
1040 mg/m³
200 ppm
800 ppm
266 mg/m³
200 ppm
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Белгија
Белгија
Бугарска
Кипар
Кипар
Француска
Француска
Француска
Француска
Немачка

STV (mg/m³)
STV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (mg/m³)

Немачка

TRGS 900 Гранична вредност
радне изложености (ppm)

Гибралтар
Гибралтар
Грчка
Грчка
Грчка
Грчка
Италија-Португалија-САД
Италија-Португалија-САД
Италија
Италија
Летонија
Летонија
Шпанија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Холандија
Холандија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Мађарска
Ирска
Ирска
Литванија
Литванија
Малта
Малта
Пољска
Пољска
Румунија
Румунија
Румунија
Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
VLA-ED (mg/m³)
VLA-ED (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
MAC TGG 8 h (mg/m³)
MAC TGG 8 h (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
AK
OEL (8 h) (mg/m3)
OEL (8 h) (ppm)
IPRV (mg/m3)
IPRV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
NDS (mg/m3)
NDSCh (mg/m3)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (ppm)
NVG (mg/m3)
NVG (ppm)
KTV (mg/m3)
KTV (ppm)

Препоручени поступци праћења :

333 mg/m³
250 ppm
260,0 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
1300 mg/m³
1000 ppm
260 mg/m³ (рестриктивна граница)
200 ppm (рестриктивна граница)
270 mg/m³ (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
200 ppm (Ризик од оштећења ембриона или
фетуса може се искључити када се AGW и
BGW вредности размотре)
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
325 mg/m³
250 ppm
200 ppm
250 ppm
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
266 mg/m³ (индикативна гранична вредност)
200 ppm (индикативна гранична вредност)
1040 mg/m³
800 ppm
260 mg/m³
200 ppm
133 mg/m³
100 ppm
266 mg/m³
200 ppm
333 mg/m³
250 ppm
260 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
260 mg/m³
200 ppm
100 mg/m³
300 mg/m³
260 mg/m³
200 ppm
5 ppm
250 mg/m³
200 ppm
350 mg/m³
250 ppm

Измерена концентрација у ваздуху
Праћење личне изложености
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Моторни бензин (86290-82-5)
DNEL/DMEL (Радници)
Акутно - системски ефекти, удисање
1300 mg/m³ (15мин)
Акутно - локални ефекти, удисање

1100 mg/m³ (15мин)

Дуготрајно - локални ефекти, удисање

840 mg/m³ (8 мин)

DNEL/DMEL (Општа популација)
Акутно - системски ефекти, удисање
Општа популација
Акутно - локални
системски
ефекти,
удисање
Акутно
ефекти,
удисање

1200 mg / m³ (15мин)

Дуготрајно – локални ефекти, удисање

180 mg/m³ (24 часа )

640 mg/m³ (15мин)

8.2. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
Лична заштитна
средства:
Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији и
количини опасне материје на одређеном радном месту.
Заштита дисајних
органа:
У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему за
заштиту органа за дисање.
Респиратор са полумаском (EN 140)
Респиратор са пуном маском (EN 136)
Препоручени тип филтра: A (EN 141)
При нормалном раду није потребна опрема за заштиту дисајних
путева. У посебним случајевима (нпр. код просипања) користити
заштитну маску са филтером за органске гасове и паре.
У случају недовољне вентилације користити апарат за дисање.
Независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање са
компримованим ваздухом (EN 137)
Заштита коже руку :
Носити одговарајуће заштитне рукавице од постојаног и непропусног
материјала, отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом
EN 374). Време пенетрације > 480 мин.Носити одговарајуће рукавице
отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом EN 374).
При избору одговарајућих рукавица за конкретну примену и времена
коришћења у радном простору треба узети у обзир и друге чиниоце у
радном простору, као што су (не само) следећи: друге хемикалије које
могу бити коришћене, физичке захтеве (заштита од сечења/бушења,
радна вештина, термичка заштита) и упутства/спецификације добијене
од добављача рукавица.
Заштита за очи :
Заштитне наочаре са бочном заштитом (EN 166).
Заштита коже и тела :
Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и обућа која
обухвата цело стопало. Хемијски отпорни мантили.
Мере хигијене :
Поступати у складу са индустријском и безбедоносном праксом.
Приликом руковања овим производом забрањено је пушење.
Након сваког прекида рада опрати руке.

Бeзбeднoсни лист*

Безоловни моторни бензин
EVRO PREMIJUM BMB 95

Аутор: Драгана Цветков Рудеж
Издање број: 1
Датум ревизије: 09.09.2017.
Ревизија број: 5
Датум првог издања: 17.04.2013.
Страна: 13/22

* према Правилнику о садржају безбедносног листа ‘’Сл. гласник РС’’, бр.100/2011

Заштита од термичке
опасности:
Техничко-технолошке
мере:

Контрола изложености
животне средине:

Није потребно код нормалне употребе. Употребити наменску опрему.
Обезбедити довољну вентилацију.
Употребљавати само на местима са одговарајућом одводном
вентилацијом. У близини радне станице обезбедити станице за прање
очију и тушеве за хитне случајеве.
Предузети потребне мере како би се избегло пражњење статичког
електрицитета (што може запалити органске паре).
Предузети одговарајуће мере предострожности као што су електрично
уземљење и изједначавање потенцијала или инертне атмосфере.
Организационе мере спречавања / ограничавања испуштања,
распршивања или излагања.Такође видети Поглавље 7.
Минимизирати испуштање у животну средину.Процена утицаја на
животну средину мора бити урађена тако да је у складу са законском
регулативом. Не испуштати у површинске воде или канализацију.
Одлагати отпад у складу са законском регулативом.

9. Физичкa и хeмиjскa свojствa
9.1. Пoдaци o oснoвним физичким и хeмиjским свojствимa хeмикaлиje
Агрегатно стање:

Течност

Боја хемикалије:

Безбојна

Мирис:

Карактеристичан мирис угљоводоника

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

Вредност

Метода испитивања

pH хемикалије :
Праг мириса :

Подаци нису доступни
Подаци нису доступни

Тачка топљења/ Тачка мржњења :

Подаци нису доступни

Тачка кључања/подручје кључања :

35-210 °C

SRPS EN ISO 3405

Тачка паљења :

- 40 °C

Из литературе [2]

Брзина испаравања:

Подаци нису доступни

Запаљивост :

Подаци нису доступни

Границе експлозивности :

1,4- 7,6 vol %

Из литературе [2]

Напон паре :

45-80 kPа

Из литературе [2]
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Густина паре :

Подаци нису доступни

Релативна густина на 15 °C :

0,720-0,775 g/cm3(15 °C)

Растворљивост :

Подаци нису доступни

Растворљивост у води на 20 °C:

Подаци нису доступни

Коефицијент расподеле у систему
н-октанол/вода (log Pow) :
Вискозитет

2,0-7,0
< 1 mm²/s (на 40 °C)

Из литературе [2]
SRPS ISO 3104

Температура самопаљења

280- 470 °C

Из литературе [2]

Температура разлагања

Подаци нису доступни

Експлозивна својства

Подаци нису доступни

Оксидујућа својства

Подаци нису доступни

Испарљивости :

Подаци нису доступни

SRPS EN ISO 3675

9.2. Oстaли пoдaци
Нема расположивих података.
10. Стaбилнoст и рeaктивнoст
10.1. Рeaктивнoст:

Запаљива течност.Такође видети Поглавље 10.5

10.2. Хeмиjскa стaбилнoст:

Стабилно у нормалним условима.Стабилан приликом
придржавања прописаних услова складиштења и коришћења.

10.3. Moгућнoст нaстaнкa
oпaсних рeaкциja:
10.4. Услoви кoje трeбa
избeгaвaти:

10.5. Нeкoмпaтибилни
мaтeриjaли :
10.6. Oпaсни прoизвoди
рaзгрaдњe:

Паре могу заједно са ваздухом створити експлозивне смеше.
Такође видети Поглавље 10.4
Избегавати топлоту, пламен и варнице. Избегавати извор
топлоте, отворен пламен , искрење и присутност воде код
високих температура опреме.Такође видети Поглавље 7.
Оксиданси, јаке киселине и базе.
Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
Оксиди угљеника, азота и сумпора.
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11. Toксикoлoшки пoдaци
11.1. Пoдaци o тoксиколошким eфeктимa
Акутна токсичност:

Није класификовано (На основу доступних података,
критеријуми класификације нису испуњени).

Моторни бензин (86290-82-5)
LD50 /орално/пацов

14000 mg/kg

LD50 /дермално/пацов

> 2000 mg/kg

LD50/дермално/зец

> 2000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

> 5,20 mg/l ( Време излагања:4 h)

Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)
LD50 /орално/пацов

> 2000 mg/kg (OECD401)

LD50 /дермално/пацов

> 2000 mg/kg (OECD402)

LD50/дермално/зец

> 10000 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов
LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

85 mg/l ( Време излагања:4 h)
23576 ppm ( Време излагања:4 h)

Метанол (67-56-1)
LD50 /орално/пацов

5628 mg/kg

LD50/дермално/зец

15800 mg/kg

LC 50/удисање/4h/пацов

83,2 mg/l ( Време излагања:4 h)

LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

64000 ppm ( Време излагања:4 h)

Локално дејство:
Нагризање/иритација коже:

Може проузроковати иритацију коже.

Тешко оштећење/иритација очију:

Може проузроковати иритацију очију.

Сензибилизација дисајних органа/коже:

Није класификовано (На основу доступних
података, критеријуми класификације нису
испуњени).
Може изазвати карцином. Бензен.
Карц.1Б; H350 - Може да доведе до појаве
карцинома (CLP/GHS).
Може изазвати генетска оштећења. Бензен.
Мута.Герм.1Б; H340 -Може да доведе до
генетских дефеката (CLP/GHS).
Постоји сумња од оштећења плодности
(н-хексан) или нерођеног детета (толуен).

Карциногеност:
Мутагеност полних ћелија:
Токсичност по репродукцију:
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Специфични подложни органи –
токсичност (једнократна изложеност):
Специфични подложни органи –
токсичност (учестала изложеност):
Опасност од удисања:
Остали подаци:

Може изазвати поспаност и вртоглавицу.
Није класификовано (На основу доступних
података,критеријуми класификације нису
испуњени).
Може бити смртоносно ако се прогута и уђе у
дисајне путеве.
Симптоми везани за физичка, хемијска и
токсиколошка својства. Такође погледати
Поглавље 4.2.

12. Eкoтoксикoлoшки пoдaци
12.1. Toксичнoст
Екотоксична својства:

Отровно за водене организме.
Може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.
Моторни бензин (86290-82-5)

LC50/96h/рибе

119 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Alburnus alburnus)

EC50/48h/дафније

170 mg/l (Време излагања: 48h-Species: Daphnia magna)

EC50 други водени организми 1

56 mg/l (Време излагања: 72h-Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 рибе 2

82 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Cyprinodon variegatus)
Метил-терцијарни-бутилетар (1634-04-4)

LC50/96h/рибе 1

672 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50/48h/дафније 1

472 mg/l (Време излагања: 48h-Species: Daphnia magna) / свежа вода

LC50 рибе 2

574 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50/48h/дафније 2

106 mg/l (Време излагања: 48h-Species: Daphnia magna) / морска вода

ErC50 (alge)

491 mg/l (Време излагања: 72h-Species: Desmodesmus subspicatus)

NOEC хронично рибе

62 mg/l (21 дан)

NOEC хронично љускари

51 mg/l / свежа вода

NOEC хронично алге

103 mg/l
Метанол (67-56-1)

LC50/96h/рибе

28200 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

EC50/48h/дафније

>10000 mg/l (Време излагања: 48 h-Species: Daphnia magna- DIN 38412
TEIL 11)
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EC50 други водени организми 1
LC50 рибе 2

22000 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pseudokirchneriella
subcapitata-ОЕCD 201)
>100 mg/l (Време излагања: 96h-Species: Pimephales promelas)

NOEC хронично рибе (200 сати)

7900 mg/l

12.2. Пeрзистeнтнoст и рaзгрaдљивoст
Биоразградња:
Супстанца није лако разградива.
Бeзоловни моторни бензин је UVCB. [2]
Разградња у присуству ваздуха и без њега:
Нема података
Разградња у отпадним водама:
Нерастворан у води. На површини ствара филм
који брзо испарава, али уколико се излију велике
количуни може због недостатка кисеоника
штетно утицати на водене организме.
Постојаност:
Нема података
12.3. Пoтeнциjaл биoaкумулaциje
Бeзоловни бензин је комплексна UVCB. [2]
Може изазвати биоакумулацију.
Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода : 2,0-7,0
12.4. Moбилнoст у зeмљишту
Нема расположивих података.
12.5. Рeзултaти ПБT и вПвБ прoцeнe
Ова се смеша не сматра постојаном, биоакумулативном или токсичном (ПБТ).
Ова се смеша не сматра врло постојаном или врло биоакумулативном (вПвБ).
12.6. Oстaли штeтни eфeкти
Додатне информације: Немојте испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.
13. Oдлaгaњe
13.1. Методе третмана отпада
Поступање са отпадом:
Производ нема класични отпад, осим у случају намерног
испуштања.
Oстаци од производа :
Поступати опрезно .Такође видети Поглавље 7: Руковање и
складиштење. Одлагати у складу са локалним прописима.
Контаминирана aмбалажа: Остатак неупотребљеног производа и контаминирану
амбалажу предати на збрињавање правном лицу
овлашћеном од министарства надлежног за заштиту животне
средине. Одложити у складу са локалним прописима.
Додатне еколошке
информације:
Не испирати у површинске воде или санитарне
канализационе системе.

Бeзбeднoсни лист*

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Безоловни моторни бензин
EVRO PREMIJUM BMB 95

Издање број: 1
Датум ревизије: 09.09.2017.
Ревизија број: 5
Датум првог издања: 17.04.2013.
Страна: 18/22

* према Правилнику о садржају безбедносног листа ‘’Сл. гласник РС’’, бр.100/2011

Важећи локални прописи:
-Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон и 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/16);
-Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10 и 14/16);
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09);
-Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник
РС", бр. 92/10).
Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа.
Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. Пoдaци o трaнспoрту
14.1. УН брoj:

UN 1203

14.2. УН нaзив зa тeрeт у трaнспoрту:

Бензин

14.3. Клaсa oпaснoсти у трaнспoрту:
14.3.1 Копнени транспорт (друмско, ADR / железнички, RID)
Класа :
Шифра основне опасности
(Кемлеров број) :
Kласификациони код:
Означавање ADR/RID:

3-Запаљива течност

Кодови за ограничења за тунеле :

D/E

33
F1
3-Запаљива течност

14.3.2 Транспорт у унутрашњем речном саобраћају- унутрашњи пловни путеви (ADN)
ADN
Класа (UN) :

Опасности :3+CRM+N2+F
3

14.3.3. Mеђународни водени транспорт (IMO) -поморски транспорт
Класа :

3-Запаљива течност

14.3.4 Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)
Класа :

3-Запаљива течност
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14.4. Aмбaлaжнa групa
Група паковања:

II

14.5. Oпaснoст пo живoтну срeдину:
Опасност по животну средину:

Да

Загађивач мора:

Да

Остале информације:

Међународни споразум о речном транспорту опасне робе ADN:N2

Додатни прописи:
-Закон о транспорту опасног терета

("Службени гласник РС", број 88/10 и
104/2016-др.закон)

14.6. Пoсeбнe прeдoстрoжнoсти зa кoрисникa:
Придржавати се мера из Поглавља 7. Руковање и складиштење
14.7. Tрaнспoрт у рaсутoм стaњу :
Нема расположивих података.
15. Рeгулaтoрни пoдaци
15.1. Прoписи у вeзи сa бeзбeднoшћу, здрaвљeм и живoтнoм срeдинoм
-Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр.36/09,88/10, 93/12);
-Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења
хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину
("Службени. гласник РС", бр. 89/10,71/11,90/11,56/12 и 90/13);
-Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017);
-Правилник о списку класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 50/2017);
-Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС “ бр. 100/11).
15.2. Прoцeнa бeзбeднoсти хeмикaлиje
Процена безбедности хемикалије је урађена.
16. Oстaли пoдaци
Списак скраћеница и акронима:

CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у
научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. Chemical Abstract Service - CAS).
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EC број т.ј EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.
„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу
опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно.
„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене
мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци
или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања.

Текст ознака:

Зап. течн. 1- запаљиве течности Категорија 1
Ирит. коже 2- нагризање/иритирање коже Категорија 2
Мута.герм.1Б-мутагеност герминативних ћелија
Карц.1Б-карциногеност
Токс. по репр. 2.-токсично по репродукцију
Спец.токс.-ЈИ 3 - Специфични подложни органи - токсичност (једна изложеност) Категорија 3
Спец.токс.-ВИ 2 - Специфични подложни органи - токсичност (учестала изложеност) Категорија 2
Асп.1- Опасност од удисања Категорија 1
Вод.жив.сред.-хрон.2- Опасно по водену средину Категорија 2
Акутна токсичност Кат.3 (орална)- Акутна токсичност ,орална, Категорија 3
Акутна токсичност Кат.3 (дермална)- Акутна токсичност ,дермална, Категорија 3
Акутна токсичност Кат.3 (инхалациона)- Акутна токсичност ,инхалациона , Категорија 3
H224 – Веома лако запаљива течност и пара.
H304 – Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H315 – Изазива иритацију коже.
H336 – Може да изазове поспаност и несвестицу.
H340 – Може да доведе до генетских дефеката.
H350 – Може да доведе до појаве карцинома.
H361fd – Сумња се да може штетно да утиче на плодност.Сумња се да може штетно да утиче на на плод.
H373 – Може да доведе до оштећења органа.
H411 – Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.
P201 – Прибавити посебна упутства пре употребе.
P210 – Држати даље од извора топлоте/ варница/ врућих површина-Забрањено пушење.
P280 – Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301+P310 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/ лекара /...
P403+P233 – Чувати у просторији са са добром вентилацијом.Амбалажу добро затворити.
P501 – Одлагање садржаја/ амбалаже у/ на…врши овлашћени за одлагање отпада.
REACH =Регистрација,евалуација и ауторизација хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals)
CSА = Процена хемијске безбедности
CSR = Извештај о хемијској безбедности
CLP = Класификација, Означавање, Паковање (Classification, Labelling and Packaging Regulation according
to 1272/2008/EC).
ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists)
OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Healt Administration)
ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
RID=Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима
(Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin)
IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code).
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IMO=Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)
IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association).
ICAO=Међународна организација цивилног ваздухопловства
Кодекс IBC=Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању
MARPOL=Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова
IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију
OEL=Гранична вредност излагања на радном месту
IOEL=Индикативна гранична вредност излагања на радном месту
DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта
DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта
PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.
LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације
LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације
EC50 = Средња ефективна концентрација
ErC50= Средња ефективна концентрација у смислу редукције стопе раста.
ЕL50= Средњи ефективни ниво
ErL50= Средњи ефективни ниво у смислу редукције стопе раста.
NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефакта
NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта
NOEL = Ниво непримећеног дејства
LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)
UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)
STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)
TLV = Максимално дозвољена концентрација (Treshold Limit Value)
TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)
PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне
vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна.
LZS=Лична заштитна средства
PPE=Лична заштитна опрема
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materialsсупстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки
материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због
тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што
је променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за
идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног
хемијског састава.

Напомена о изменама :
- Ревизија 1: Допуна због регистрације производа у ЕУ под REACH регистрационим бројем:
01-2119471335-39-0169.
- Ревизија 2: Ажурирање Поглавља 14.
- Ревизија 3: Усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године.
- Ревизија 4 : Ажурирање података (поглавље 8./11./12.)
- Ревизија 5: Усклађивање са регулативом од 01.09.2017. године
Савет о обуци: Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним
карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ
и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са
хемикалијама у складу са актом о процени ризика.
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Литература:
1. 1. European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu)
2. 2. European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
3. 3. Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area,
4.

Concawe – 2015 (http://www.concawe.be)
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као
и за заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу
одговарају нашим досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не
сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у упутствима. У случају
мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне опасности.
За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ Информације дате у овом безбедносном листу добијене су из
извора које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без
икакве изричите или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања,
складиштења, употребе и одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван
наших сазнања. Због овог и других разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо
одговорност за губитак, штету или трошкове настале услед или на било који начин повезане
са руковањем, складиштењем, употребом или одлагањем овог производа. Овај безбедносни
лист је израђен и сме да се користи само за овај производ. Ако се овај производ користи као
компонента неког другог производа, информације у овом безбедносном листу можда неће
важити.
Садржај и формат овог безбедносног листа у складу су са Директивама Комисије ЕЕЗ
1999/45/ЕК, 67/548/EK, 1272/2008/EK и са Прописом Комисије ЕЕЗ 1907/2006/EK (REACH)
Анекс II.
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1. Идeнтификaциja хeмикaлиje и пoдaци o лицу кoje стaвљa хeмикaлиjу у прoмeт
1.1.
Идeнтификaциja хeмикaлиje
Трговачко име :
ПРОПАН-БУТАН СМЕША (PBS),ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (TNG)
Хемијски назив:
Нафтни гасови, течни
CAS број:

68476-85-7

EC број:

270-704-2

Индекс број:

649-202-00-6

REACH регистрациони број:

01-2119485911-31-0009

Идeнтификoвaни нaчини кoришћeњa хeмикaлиje и нaчини кoришћeњa
кojи сe нe прeпoручуjу
Категорија главне употребе:
Пропан-бутан смеша (PBS) се употребљава као гориво за
производњу топлоте и осветљење или као сировина за
специјалну употребу у индустрији. Добија се
намешавањем C3 и C4 компоненти из процеса примарне и
секундарне прераде сирове нафте на рафинеријским
процесним постројењима. Користи се као гориво
комерцијално, индустријско, у домаћинству и као сировина
за хемијске процесе.
Посебни начини употребе:
Не сме бити коришћено за друге примене осим како је
препоручено у Поглављу 1. без претходног консултовања
са испоручиоцем.
1.3.
Пoдaци o снaбдeвaчу:
Произвођач:
НИС а.д. Нови Сад
1.2.

Адреса:

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон:

+ 381 (0) 21 481 1111

Одговорно лице:
Једини представник:

Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), dragana.cvetkov@nis.rs
REACHLaw Ltd.
Vänrikinkuja 3 JK 21
Espoo 02600 Finland
Tel. +358(0) 9 412 3055
Fax: +358 (0) 9 412 3049
email: sds@reachlaw.fi

1.4
Брoj тeлeфoнa зa хитнe случajeвe
Правно лице које ставља хемикалију у промет:
Центар за контролу тровања:

+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h)
+ 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)
+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)
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2. Идeнтификaциja oпaснoсти
2.1. Клaсификaциja хeмикaлиje
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Класификација према CLP/GHS:

Производ је класификован као опасан

Запаљив гас, Кат.1
Гас под притиском, течни гас
Комплетан текст H ознака: види Поглавље 16.

H220
H280

2.2. Eлeмeнти oбeлeжaвaњa
Према Правилнику о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS) , ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017):
Реч упозорења :
Пиктограм :

Обавештење о
опасности (H):
Обавештење о мерама
предострожности (P):

Опасност
GHS02

GHS04

H220 – Веома запаљив гас.
H280 – Садржи гас под притиском, може да експлодира ако се изложи
топлоти.
P210 - Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног
пламена и других извора топлоте – Забрањено пушење.
P377 - Пожар при цурењу гаса: Не гасити, осим ако се цурење може
зауставити на безбедан начин.
P381 - Уклонити све изворе паљења, ако је то могуће учинити безбедно.
P410+P403 -Заштитити од сунчеве светлости. Складиштити на месту са
са добром вентилацијом.

2.3. Oстaлe oпaснoсти
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као перзистентне,биоакумулативне
или токсичне (ПБТ).
Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као веома перзистентне, веома
биоакумулативне (вПвБ).
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3. Сaстaв/ Пoдaци o сaстojцимa
Супстанца: X

Смеша:

3.1. Пoдaци o сaстojцимa супстaнцe
Назив супстанце

Нафтни гасови, течни
(<0,1 % 1,3 –Бутадиена)

Идентификатор
производа

CAS бр.: 68476-85-7
EC бр.: 270-704-2

Концентрација
(%)

Класификација према CLP/GHS
Према Правилнику о клaсификацији,
паковању, обележавању и оглашавању
хемикалије и одређеног производа у
складу са Глобално Хармонизованим
Системом за класификацију и
обележавање УН (скраћено CLP/GHS),
("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017)

Зап.гас. 1; H220
Гас. под прит. течни гас; H280
Зап.гас. 1; H220
1,3 -Бутадиен
CAS бр.:106-99-0
<0,1
Гас. под прит. течни гас; H280
EC бр.: 203-450-8
Карц. 1А; H350
Мут.герм.1Б; H340
За текст скраћеница ознака у овом поглављу видети Поглавље 16.
≤100

3.2. Пoдaци o сaстojцимa смeшe
Није применљиво.
4. Meрe првe пoмoћи
4.1. Oпис мeрa првe пoмoћи
Удисање:
Контакт са очима:

Контакт са кожом:
У случају гутања:

Унесрећеног изнети на свеж ваздух. У случају отежаног дисања
дати кисеоник. Ако дисање престане, применити вештачко дисање.
Уколико настали симптоми не нестану потражити лекарску помоћ.
Контакт са производом у течном стању може изазвати промрзлине.
Одмах испирати са много воде и испод капака. Чистим рукама
размакнути капке и испирати текућом водом 15-20 минута. Ако
унесрећени има контактна сочива, уклонити их и уколико је могуће
и даље испирати. Одмах одвести унесрећеног у болницу.
Контакт са производом у течном стању може изазвати
промрзлине.Промрзлину уронити у топлу воду до 41°C (НЕ У ВРУЋУ
ВОДУ!). Не скидати одећу. Потражити помоћ лекара.
Није применљиво.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара:
Може изазвати анестетични ефекат, потребно је унесрећеном дати кисеоник.
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Додатни савети:

Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити.
Такође погледати Поглавље 8.
Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се грчи.
Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед. Уколико
симптоми не престају и у сваком случају сумње, потражити савет
лекара.

4.2. Нajвaжниjи симптoми и eфeкти, aкутни и oдлoжeни
Удисање:
Контакт са кожом:
Контакт са очима:
Гутање:

Вртоглавица, главобоља, мучнина, повраћање и нелагодност.
Промрзлине
Иритација очију
Подаци нису доступни

4.3. Хитнa мeдицинскa пoмoћ и пoсeбaн трeтмaн
Нема посебних препорука за мере хитне помоћи.
5. Meрe зa гaшeњe пoжaрa
5.1. Срeдствa зa гaшeњe пoжaрa
Прикладна средства за гашење:
Не сме се употребљавати из
сигурносних разлога :

Употребите суви прах, угљен диоксид или водену маглу.
Не сме се користити водени млаз.

5.2. Пoсeбнe oпaснoсти кoje мoгу нaстaти oд супстaнци и смeшa
Опасност од пожара:
Опасност од излагања хемикалији или
производима њеног сагоревања :

Производи сагоревања :

Веома запаљиво
Производ у гасној фази је тежи од ваздуха.
Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини
тла. Могу се проширити даље од места несреће и
проузроковати даље пожаре или експлозије.
Остатке пожара и контаминирану воду коришћену
за гашење пожара треба одложити у складу са
локалним прописима.
CO, CO2 и нeсагорели угљоводоници (дим).
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5.3. Сaвeт зa вaтрoгaсцe
Савети за ватрогасце:

Евакуисaти особу на безбедно место.
Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце.
У случају пожара носити изолациони апарат за заштиту
органа за дисање. У случају пожара расхладити
резервоаре воденим спрејом.

Противпожарне мере за посебне
опасности:

Посебне методе за гашење
пожара:
Посебна опрема за заштиту
ватрогасаца:

Спречити даље цурење или пропуштање , уколико је то
могуће учинити на сигуран начин.Уклонити све могуће
изворе паљења. Удаљити из зоне пожара све особе,
осим стручних лица за хитну интервенцију. Обавестити
ватрогасце и полицију.
Користити водени спреј за хлађење контејнера, цистерни
и заштиту особа. Затворити вентиле и дотоке гаса.
Користити средства за личну заштиту ватрогасаца,
специјална ватрогасна одела и заштитне маске (EN 137).

6. Meрe у случajу удeсa
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Препоруке за особље које не
интервенише у хитним случајевима :

Заштита очију :
Заштита коже :
Заштита дисајних органа :
Савет за особље које интервенише
у хитним случајевима :

Обезбедити одговарајућу вентилацију.
Носити личну заштитну опрему.Такође видети
Поглавље 8. Паре су теже од ваздуха, потискују га из
просторије и тако изазивају мањак кисеоника и тако
постоји опасност од гушења. Мерити концентрацију
кисеоника у ваздуху. Угрожене зоне је потребно
добро проветрити. Избегавати удисање пара.
Избегавати контакт са кожом, очима или одећом.
Држати подаље од отвореног пламена, врућих
површина и извора паљења.
Избегавати контакт са очима. Користити заштитне
наочари или штитник за очи.
Избегавати контакт са кожом или одећом.
При руковању користити заштитну одећу и нитрил
/неопрен рукавице.
Избегавати удисање пара.
Да делује сме само квалификовано особље
опремљено одговарајућом заштитном опремом.
Такође видети Поглавље 8.
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6.2. Предострожности које се односе на животну средину
Мере заштите животне средине:

Што пре зауставити истицање, ако је могуће то
учинити без ризика.
У супротном , распршеном водом држати облак гаса
под контролом да се празни у атмосферу. Спречите
улаз гаса и генерисање на местима где је опасно
(канализацију, удубљења или затворени простори).

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Методе санације места : Што пре зауставити истицање или пропуштање уколико је могуће.
Уклонити све изворе паљења. Не дирати голим рукама и не
ходати по материјалу који цури. За хлађење боца и усмеравање
гасног облака користити водену маглу због ширења и
потенцијалног генерисања у удубљењима , канализацију ,
вентилацију и сл. Угрожено подручје оградити , обележити и
удаљити незаштићене особе са подручја несреће.
Додатна упозорења:
У случају удеса обавестити службу за ванредне ситуације на број
112 или на број 192 за полицију, 193 за ватрогасце и 194 за хитну
помоћ.
Ослобођена течност врло врло брзо прелази у гасовито стање и
са ваздухом ствара експлозивну смешу. Када измерена
концентрација гаса у ваздуху на месту истицања падне испод
границе експлозивности, тада приступити интервенцији. Има
особине криогене материје и многе материјале са којима је у
контакту чини кртим. Изазива промрзлине уколико се додирује.
6.4. Упућивање на друга поглавља
Такође погледати Поглавље 8. и Поглавље 13.
7. Рукoвaњe и склaдиштeњe
7.1. Прeдoстрoжнoсти зa бeзбeднo рукoвaњe
Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све
потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Спречити
контакт са очима и кожом. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од
стране стручно оспособљених и увежбаних особа. Никада не бацати боце да се не оштете
ни боце, ни вентили. Вентиле на боцама никада не отварати помоћу алата, већ само рукама.
При манипулацији или складиштењу пуних или празних боца –не скидати сигурносне чепове!
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Руковање:

Хигијенске мере:

Проветравати радно место, користити лична заштитна средства.
Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Држати даље од
отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.
Претакање вршити само на прописно уређеним местима у
прописно уређене танкове и применом исправне опреме и
уређаја, од стране стручно оспособљених и увежбаних особа.
Придржавати се мера заштите на раду и заштите од пожара.
Избегавати додир са кожом , очима и одећом.
Не смеју се удисати паре.
Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и
сигурносном праксом. Током употребе не сме се јести, пити или
пушити. Опрати руке одмах након руковања производом.
Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.

7.2. Услoви зa бeзбeднo склaдиштeњe, укључуjући нeкoмпaтибилнoсти
Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и
добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити
контакт са оксидирајућим материјама.
Прикладни :

Избегавати :

У прописно изведеним и опремљеним танковима.
Чувати добро затворено на сувом и хладном месту са добром
вентилацијом.
У металним челичним боцама под притиском са важећим
атестом произвођача , у складу са прописима о складиштењу и
претакању течних нафтних гасова.
Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са
оним које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.).
На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу
произвести искру. Држати даље од од отвореног пламена, врућих
површина и извора паљења. Не складиштити у близини или са
некомпатибилним материјалима наведеним у Поглављу 10.

7.3. Пoсeбни нaчини кoришћeњa
Нема расположивих података.
8. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
8.1. Пaрaмeтри кoнтрoлe излoжeнoсти
Граничне вредности изложености РС:
Назив опасне материје
Гранична вредност
изложености
(GVI)
Нафтни гасови, течни (68476-85-7)
Нема података

Биолошке граничне вредности
Нема података
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Граничне вредности изложености ЕУ:

1,3 Бутадиен (106-99-0)

Аустрија
Аустрија
Аустрија
Аустрија
Италија- Португал - USA ACGIH
Италија- Португал - USA ACGIH
Белгија
Белгија
Бугарска
Бугарска
Грчка
Румунија
Румунија
Грчка
Мађарска
Финска
Финска

MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK STV (mg/m³)
MAK STV (ppm)
ACGIH TWA (mg/m³))
ACGIH TWA (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL STEL (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL TWA (ppm)
MK-érték (mg/m³)
HTP (8 h) (mg/m³)
HTP (8 h) (ppm)

Немачка

TRGS 900 Гранична вредност радне
изложености (mg/m³)
22,0
TRGS 900 Гранична вредност радне
изложености (ppm)
10,0
VLA-ED (mg/m³)
4,5

Немачка
Шпанија

11,0
5,0
44
20
4,4
2,0
4,5
2,0
50
50
22
22
10
10
1,0
2,2
1,0

Шпанија

VLA-ED (ppm)

2,0

Ирска
Ирска
Пољска
Пољска

OEL (8 h) (mg/m³)
OEL (8 h) (ppm)
NDS (mg/m³)
NDSCh (mg/m³)

2,2
1,0
10,0
40,0

Шведска
Шведска
Шведска
Шведска

NVG (mg/m³)
NVG (ppm)
KTV (mg/m³)
KTV (ppm)

1,0
0,5
10,0
5,0

Норвешка
Норвешка

AN (mg/m³)
AN (ppm)

2,2
1,0

ACGIH TWA (mg/m³))
ACGIH TWA (ppm)
LV (mg/m³)
LV (ppm)
PEL (mg/m³)
PEL (ppm)
OEL (8 h) (mg/m³)

1800
1000
1826
1000
1800
610,2
1800

Нафтни гасови, течни (68476-85-7)
Италија- Португал - USA ACGIH
Италија- Португал - USA ACGIH
Белгија
Белгија
Чешка Република
Чешка Република
Ирска

Бeзбeднoсни лист*

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

ПРОПАН-БУТАН СМЕША (PBS)
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (TNG)

Издање број: 1
Датум ревизије: 17.10.2017.
Ревизија број: 4
Датум првог издања: 18.04.2013.
Страна: 9 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа ‘’Сл. гласник РС’’, бр.100/2011

Ирска
Ирска
Ирска
Швајцарска
Швајцарска
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија
Велика Британија

OEL (8 h) (ppm)
OEL (15 min) (mg/m³)
OEL (15 min) (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)

Препоручени поступци праћења :

1000
2250
1250
1800
1000
1750
1250
2180
750

Измерена концентрација у ваздуху.
Праћење личне изложености.

Нафтни гасови, течни (68476-85-7)

DNEL/DMEL (Радници)
Дуготрајни системски ефекти , дермално
32,4 mg/kg тел.теж./дневно
Дуготрајни системски ефекти , удисање
2,21 mg/m3/дневно
DNEL/DMEL (Општа популација)
Дуготрајни системски ефекти , удисање
0,0664 mg/m3/дневно
8.2. Кoнтрoлa излoжeнoсти и личнa зaштитa
Лична заштитна средства:
Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији и
количини опасне материје на одређеном радном месту.
Заштита дисајних органа:
У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему за
заштиту органа за дисање. Користити респиратор са полумаском
(EN 140) или респиратор са пуном маском (EN 136). Препоручени
тип филтра: AP (EN 141). При нормалном раду није потребна
опрема за заштиту дисајних путева.
У посебним случајевима (нпр. код просипања), користити заштитну
маску са филтером за органске гасове и паре.
У случају недовољне вентилације, користити апарат за дисање.
Заштита коже руку :
Носити одговарајуће заштитне рукавице од постојаног и
непропусног материјала, отпорне на хемикалије (испитане у складу
са стандардом EN 374). Време пенетрације > 480 мин. Заштитне
рукавице против опасности од ниских температура (EN 511).
При избору одговарајућих рукавица за конкретну примену и
времена коришћења у радном простору треба узети у обзир и
друге чиниоце у радном простору, као што су (не само) следећи:
друге хемикалије које могу бити коришћене, физичке захтеве
(заштита од сечења / бушења, радна вештина, термичка заштита)
и упутства /спецификације добијене од добављача рукавица.
Заштита за очи :
Заштитне наочаре са бочном заштитом (EN 166).
Заштита коже и тела :
Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и обућа
која обухвата цело стопало. Хемијски отпорни мантили.

Бeзбeднoсни лист*

ПРОПАН-БУТАН СМЕША (PBS)
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (TNG)

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1
Датум ревизије: 17.10.2017.
Ревизија број: 4
Датум првог издања: 18.04.2013.
Страна: 10 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа ‘’Сл. гласник РС’’, бр.100/2011

Мере хигијене :
Заштита од термичке
опасности:
Техничко-технолошке
мере:

Контрола изложености
животне средине:

Поступати у складу са индустријском и безбедоносном праксом.
Приликом руковања овим производом забрањено је пушење.
Након сваког прекида рада опрати руке.
Није потребно код нормалне употребе.
Употребити наменску опрему.
Обезбедити довољну вентилацију.
Употребљавати само на местима са одговарајућом одводном
вентилацијом. У близини радне станице обезбедити станице за
прање очију и тушеве за хитне случајеве.
Предузети потребне мере како би се избегло пражњење статичког
електрицитета (што може запалити органске паре).Предузети
одговарајуће мере предострожности као што су електрично
уземљење и изједначавање потенцијала или инертне атмосфере.
Организационе мере спречавања/ограничавања испуштања,
распршивања или излагања.Такође видети Поглавље 7.
Минимизирати испуштање у животну средину.
Процена утицаја на животну средину мора бити урађена тако да је
у складу са законском регулативом.
Не испуштати у површинске воде или канализацију.
Одлагати отпад у складу са законском регулативом.

9. Физичкa и хeмиjскa свojствa
9.1. Пoдaци o oснoвним физичким и хeмиjским свojствимa хeмикaлиje
Агрегатно стање:

Гас; Под притиском течност

Боја хемикалије:

Безбојан

Мирис:

Карактеристичан мирис

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

Вредност

pH хемикалије :

Подаци нису доступни

Праг мириса:

Подаци нису доступни

Тачка топљења/ Тачка мржњења:
Тачка кључања/ опсег кључања:
Тачка паљења :

< - 138 °C
Од -162 до -0,5 °C
< - 56 °C

Метода испитивања

Из литературе [2]
Из литературе [2]
Из литературе [2]
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Брзина испаравања:

Подаци нису доступни

Запаљивост :

Веома лако запаљиво

Из литературе [2]

Границе експлозивности :

Из литературе [2]

Густина паре :

Гoрња: 8,5- 15 vol %
Доња: 1,9-5,3 vol %
≤ 1550 kPa (40 °C)
345-880 kPa (20 °C)
> 1,5 (15 °C), (Ваздух =1)

Релативна густина :

0,56 g/cm3 (15 °C)

SRPS EN ISO 8973

Растворљивост :
Растворљивост у води на 20 °C :

Растворно у органским
растварачима
0,024-0,061 g/L

Из литературе [2]
Из литературе [2]

Коефицијент расподеле у
систему н-октанол/вода (log Pow):
Вискозитет:
Температура самопаљења:
Температура разлагања

≤ 2,8
Подаци нису доступни
287-540 °C
Подаци нису доступни

Експлозивна својства

Подаци нису доступни

Оксидујућа својства

Подаци нису доступни

Испарљивост

Подаци нису доступни

Напон паре :

SRPS EN ISO 8973
Из литературе [2]

Из литературе [2]
Из литературе [2]

9.2. Oстaли пoдaци
Нема расположивих података.
10. Стaбилнoст и рeaктивнoст
10.1. Рeaктивнoст:
10.2. Хeмиjскa стaбилнoст:
10.3. Moгућнoст нaстaнкa
oпaсних рeaкциja:
10.4. Услoви кoje трeбa
избeгaвaти:
10.5. Нeкoмпaтибилни
мaтeриjaли :

Јако запаљиво. Такође видети Поглавље 10.5
Стабилно у нормалним условима. Стабилан приликом
придржавања прописаних услова складиштења и коришћења.
Може реаговати са јаким оксидансима, јаким киселинама.
Паре могу формирати експлозивну смешу са ваздухом.
Такође видети Поглавље 10.4/10.5
Избегавати топлоту, пламен и варнице. Избегавати извор
топлоте, отворен пламен , искрење и присутност воде код
високих температура опреме.Такође видети Поглавље 7.
Јаки оксиданси, јаке киселине и бакар.
Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
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10.6. Oпaсни прoизвoди
рaзгрaдњe:

Опасни производи разградње са формирају услед пожара.
Оксиди угљеника CO,CO2 и дим. Такође видети Поглавље 5.2

11. Toксикoлoшки пoдaци
11.1. Пoдaци o тoксиколошким eфeктимa
Акутна токсичност:

Некласификован (Критеријуми класификације нису испуњени
на основу доступних података).

Нафтни гасови, течни (68476-85-7)
68476-40-4
LD50
/орално
LC 50/удисање/4h/пацов

Подаци нису доступни
658 mg/l (Дужина излагања 4 h)

LD50/дермално

Подаци нису доступни

1,3- Бутадиен (106-99-0)
68476-40-4
LD50
/орално/ пацов
LC 50/удисање/4h/пацов

5480 mg/kg
285 g/m3 (Дужина излагања 4 h)

LC 50/удисање/4h/пацов (ppm)

12800 ppm (Дужина излагања 4 h)

Локално дејство:
Нагризање/иритација коже:

Може да иритира и изазове промрзлине.

Тешко оштећење/иритација очију:

Може да иритира и изазове промрзлине.

Сензибилизација дисајних органа/коже:

Може да иритира.

Карциногеност:

Према садашњим подацима овај производ није
класификован као кaрциноген.
Према садашњим подацима овај производ није
класификован као мутаген.
Према садашњим подацима овај производ није
класификован као токсичан по репродукцију.

Мутагеност полних ћелија:
Репродуктивна токсичност:
Специфични подложни органи –
токсичност (једнократна изложеност):
Специфични подложни органи –
токсичност (учестала изложеност):
Опасност од удисања:
Остали подаци:

Високе концентрације могу изазвати поремећај
централног нервног система, главобољу и мучнину.
Нема података
Може изазвати иритацију дисајних путева.
Симптоми везани за физичка, хемијска и
токсиколошка својства. Такође погледати
Поглавље 4.2.
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12. Eкoтoксикoлoшки пoдaци
12.1. Toксичнoст
Екотоксична својства:

Не очекују се под условима нормалне употребе.

Нафтни гасови, течни (68476-85-7)
LC50/96h/рибе 1

>24,11 mg/l

EC50/48h/дафније

>14,22 mg/l

ErC50/96h/(алге)

>7,71 mg/l

1,3- Бутадиен (106-99-0)
EC50/48h/дафније

24-33 mg/l

ErC50/96h/(алге)

11-33 mg/l

12.2. Пeрзистeнтнoст и рaзгрaдљивoст
Биоразградња:

Супстанца је суштински биоразградљива.
Брзо се распршује у атмосфери.

Разградња у присуству ваздуха и без њега:

Нема података.

Постојаност:

Нема података.

12.3. Пoтeнциjaл биoaкумулaциje
Није биоакумулативно.
Коефицијент расподеле н-октанол/вода (log Pow): ≤2,8
12.4. Moбилнoст у зeмљишту
Нема расположивих података.
12.5. Рeзултaти ПБT и вПвБ прoцeнe
Ова се супстанца не сматра постојаном, биоакумулативном или токсичном (ПБT).
Ова се супстанца не сматра врло постојаном или врло биоакумулативном (вПвБ).
12.6. Oстaли штeтни eфeкти
Додатне информације: Нема расположивих података.
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13. Oдлaгaњe
13.1. Методе третмана отпада
Поступање са отпадом:
Oстаци од производа :
Контаминирана aмбалажа :

Додатне еколошке
информације:

Производ нема класични отпад, осим у случају намерног
испуштања.
Поступати опрезно.
Такође видети Поглавље 7: Руковање и складиштење.
Одлагати у складу са локалним прописима.
Остатак неупотребљеног производа и контаминирану
амбалажу предати на збрињавање правном лицу
овлашћеном од министарства надлежног за заштиту животне
средине.Одложити у складу са локалним прописима.
Класификован као опасан отпад у складу са прописима ЕУ.

Важећи локални прописи:
-Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон и 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/16);
-Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10 и 14/16);
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/09);
-Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник
РС", бр. 92/10).
Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа.
Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.
14. Пoдaци o трaнспoрту
14.1. УН брoj:
14.2. УН нaзив зa тeрeт у трaнспoрту:

UN 1965
Смеса гасовитих угљоводоника,
преведена у течно стање, Н.Д.Н.
(Пропан, Бутан)

14.3. Клaсa oпaснoсти у трaнспoрту:
14.3.1 Копнени превоз ( друмски, ADR / железнички, RID)
Класа :
2-Гасови
Шифра основне опасности
(Кемлеров број) :
23
Класификациони код:
2F
Oзначавање ADR/RID
:
2.1-Запаљиви гасови
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Кодови за ограничења за тунеле :
B/D
14.3.2 Транспорт у унутрашњем речном саобраћају- унутрашњи пловни путеви (ADN)
Класа (UN):
2
Класа опасности:
2.1
14.3.3. Mеђународни водени транспорт (IMO) -поморски транспорт
Класа опасности:
2.1
14.3.4 Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)
Класа опасности:
2.1
14.4. Aмбaлaжнa групa:
Група паковања:
Није применљиво
14.5. Oпaснoст пo живoтну срeдину:
Опасност по животну средину:

Не

Загађивач мора:

Не

Додатни прописи:
-Закон о транспорту опасног терета

Остале информације:
Нема расположивих података.

("Службени гласник РС", број 88/10 и
104/2016-др.закон)

14.6. Пoсeбнe прeдoстрoжнoсти зa кoрисникa:
Нема расположивих података.
14.7. Tрaнспoрт у рaсутoм стaњу:
Нема расположивих података.
15. Рeгулaтoрни пoдaци
15.1. Прoписи у вeзи сa бeзбeднoшћу, здрaвљeм и живoтнoм срeдинoм
-Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр.36/09,88/10, 93/12);
-Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и
коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и
животну средину ("Службени. гласник РС", бр. 89/10,71/11,90/11,56/12 и 90/13);
-Правилник о клaсификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за
класификацију и обележавање УН ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 и 52/2017);
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-Правилник о списку класификованих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 50/2017);
-Правилник о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС “ бр. 100/11).
15.2. Прoцeнa бeзбeднoсти хeмикaлиje
За ову хемикалију процена безбедности хемикалије није спроведена.
16. Oстaли пoдaци
Списак скраћеница и акронима:

CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у
научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. Chemical Abstract Service - CAS).
EC број т.ј EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.
„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу
опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно.
„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене
мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци
или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања.

Текст ознака:

H280 – Садржи гас под притиском, може да експлодира ако се изложи топлоти
H220 – Веома запаљив гас
P210 - Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора топлоте –
Забрањено пушење.
P377 - Пожар при цурењу гаса: Не гасити, осим ако се цурење може зауставити на безбедан начин.
P381 - Уклонити све изворе паљења, ако је то могуће учинити безбедно.
P410+P403 -Заштитити од сунчеве светлости. Складиштити на месту са добром вентилацијом.
REACH =Регистрација,евалуација и ауторизација хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals)
CSА = Процена хемијске безбедности
CSR = Извештај о хемијској безбедности
CLP = Класификација, Означавање, Паковање (Classification, Labelling and Packaging Regulation according to
1272/2008/EC).
ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists)
OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Healt Administration)
ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
RID=Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима
(Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin)
IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMO=Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)
IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association)
ICAO=Међународна организација цивилног ваздухопловства
Кодекс IBC=Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању
MARPOL=Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова
IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију
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OEL=Гранична вредност излагања на радном месту
IOEL=Индикативна гранична вредност излагања на радном месту
DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта
DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта
PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину
PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину
LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације
LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације
EC50 = Средња ефективна концентрација
ErC50= Средња ефективна концентрација у смислу редукције стопе раста
ЕL50= Средњи ефективни ниво
ErL50= Средњи ефективни ниво у смислу редукције стопе раста
NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефакта
NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта
NOEL = Ниво непримећеног дејства
LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)
UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)
STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)
TLV = Максимално дозвољена концентрација (Treshold Limit Value)
TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)
PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне
vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна
LZS=Лична заштитна средства
PPE=Лична заштитна опрема
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materialsсупстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки
материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због
тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што је
променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за
идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног хемијског
састава.

Напомена о изменама:

-Ревизија 1: Ажурирање Поглавља 14.
-Ревизија 2: Ажурирање (REACH рег.број 01-2119485911-31-0009), регистрацијa производа у ЕУ.
-Ревизија 3: Усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године.
-Ревизија 4: Усклађивање са регулативом од 01.09.2017. године.

Савет о обуци: Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним
карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ
и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са
хемикалијама у складу са актом о процени ризика.
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Литература:
1. 1.European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu)
2. 2.European chemical Substances information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
3. 3. Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area,
4.

Concawe – 2015 (http://www.concawe.be)
Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као
и за заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу
одговарају нашим досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не
сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у упутствима. У случају
мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне опасности.
За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.
ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ Информације дате у овом безбедносном листу добијене су
из извора које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без
икакве изричите или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања,
складиштења, употребе и одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван
наших сазнања. Због овог и других разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо
одговорност за губитак, штету или трошкове настале услед или на било који начин повезане
са руковањем, складиштењем, употребом или одлагањем овог производа. Овај безбедносни
лист је израђен и сме да се користи само за овај производ. Ако се овај производ користи као
компонента неког другог производа, информације у овом безбедносном листу можда неће
важити.
Садржај и формат овог безбедносног листа у складу су са Директивама Комисије ЕЕЗ
1999/45/ЕК, 67/548/EK, 1272/2008/EK и са Прописом Комисије ЕЕЗ 1907/2006/EK (REACH)
Анекс II.
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11,32%
0,11

4990412.46
4990384.63
4990376.63
4990451.12
4990483.76

u

ZA KONTEJNERE:

7429868.48
7429882.14
7429865.97
7429948.89
7429813.29
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Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

4%
0.0 .28
45

POVRŠINA POD OBJEKTOM 1:
POVRŠINA POD OBJEKTOM 2:
POVRŠINA POD OBJEKTOM 7:
POVRŠINA POD OBJEKTOM 11:

6.087,00 m
190,38 m²
411,60 m²
71,74 m²
15,33 m²
689,05 m
3.507,41 m
1.978,59 m (32.50%)
221,05 m
61,70 m
7,00 m

MARURI D.O.O.
17
18
19
20
A

110.36

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7429877.84
7429857.88
7429831.98
7429884.29
7429916.70
7429889.92
7429878.10
7429903.18
7429923.21
7429884.87
7429877.60

4990382.50
4990423.15
4990475.90
4990501.26
4990516.98
4990489.75
4990484.02
4990496.16
4990454.76
4990436.21
4990514.93

PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
Vrsta tehničke
dokumentacije: (PGD)
Broj tehničke
E-1054-PGD/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
IZVOD IZ PROJEKTA
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

SITUACIONI PLAN

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:750

LIST 1.7.1.

OBJEKAT 1 I 2
PRODAJNI OBJEKAT I
NADSTREŠNICA

2

1

OSNOVA TEMELJA
Objekti 1 i 2- Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica (P+0)
D
E
R=1:100
A

B

C

N

3

3
2`

2`

A

A

2

2

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

1

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

1

A

B

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

C

I profil 14x14

±0.00

2

DETALJ TEMELJNE STOPE

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA TEMELJA
Objekat 1- Prodajni objekat (P+0)

temeljna greda 18x70

D

E
1

-1.26
109.44

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.2.

2

1

OSNOVA PRIZEMLJA
Objekti 1 i 2- Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica (P+0)
D
E
R=1:100
A

B

C

N

1'

90
90

90
205

4

3
2

3
90
205

70 5
205

12

2`

2`

13

H=300
3

H=300

80
205

2
STAKLENA PREGRADA

3
2

90
205

95
205

2

90
205

±0.00
110.70

6

1

BC

H=300
r=
75

CC

4

A

BU

3

90
90

80
205

4

180
205

11

SU

MC

10

±0.00
110.70

1

120
200

A

1
OV
5

9

2
4

4

90
90

HD

75
205

2
Gastro ponuda

H=280
(spušteni plafon)

2

2

90
205

90
205

LUB

2

±0.00
110.70

90
205

2

90
205

90
200

2

2

8

H=300
Armstrong 120x60cm

90
205

CC

Aparat za kafu

HD

Jedinica za Hot dog

SU

Jedinica za sendviče

GG

GRAB & GO

BU

Pekara

OV

Rerna

MC

MERRY CHEF pećnica

BC

Aparat za kafu BARRISTA

WF

Zidni nameštaj

LS

Niske police

GG

90
205

3

6

H=300
Armstrong 60x60cm
sef

LS

MARURI D.O.O.

7
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WF

1

B

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

C

D

E
1

A

1

2

PE

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA PRIZEMLJA
Objekat 1- Prodajni objekat (P+0)

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.3.

OSNOVA PRIZEMLJA
Objekat 1- Prodajni objekat
R=1:50
PE

2

±0.00

80 3
205
10

6

12

H=300

4

H=300

75

r=

90 2
205

5

3

80
205

3

75
205

90
205

2

OV

BC

MC

SU

BU

CC

WF
H=300
Armstrong 120x60cm

2

6
±0.00

STAKLENA PREGRADA

1
H=280
(spušteni plafon)

HD

5

95
205

2

90
90

4

90
205

11

70
205

2

90
205

9

±0.00

4

7

90
205

2

2

2

90
205

H=300
Armstrong 60x60cm

2

90
90

90
90

90
200

90
205

sef

8

4

2

90
205

4

90
205

3

2

180
205

13
H=300

90 1'
205

1

GG

1

120
200

LS
LUB
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Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
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Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

d=10cm
d=12,5cm
d=12,5cm

d=25cm Za građenje/

izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA PRIZEMLJA
Objekat 1- Prodajni objekat (P+0)

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
d=15cm

d=12,5cm
d=12,5cm

Napomena: Za vrata su na crtežima date svetle mere, a za prozore proizvodne mere.

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.3a.

OSNOVA PODA
Objekat 1- Prodajni objekat
R=1:50
PE

2

9

±0.00

±0.00

80 3
205

6

90
205

12

H=300

4

2
4

11

H=300

75

r=

90 2
205

5

3

80
205

3

75
205

90
205

2

BC

MC

SU

BU

CC

WF
H=300
Armstrong 120x60cm

6
±0.00

STAKLENA PREGRADA

1
H=280
(spušteni plafon)

HD

5

95
205

OV

90
4
90

70
205

2

90
205

7

90
205

2

10

2

90
205

H=300
Armstrong 60x60cm

2

90
90

90
90

90
200

90
205

sef

8

4

2

90
205

4

90
205

3

2

180
205

13
H=300

90 1'
205

1

GG

1

120
200

LS
LUB

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA PODA
Objekat 1- Prodajni objekat (P+0)

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.3b.

1

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
Objekat 1- Prodajni objekat (P+0)
R=1:100
D

E

2

N

A

B

C

3

3
2`

2`

A

A

2

2

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

1

1

B

C

2

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
Objekat 1- Prodajni objekat (P+0)

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

D

E
1

A

Investitor:

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.4.

1

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
Objekat 2- Nadstrešnica (P+0)
E
R=1:100

2

D
A

B

C

N

3

3

5°

2`

2`

5°

5°

5°

2%

5°

A

A

2

2
5°

+4.20

GABARIT OBJEKTA

5°

5°

MARURI D.O.O.
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1

1
5°

B

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

C

2

D

E
1

A

Investitor:

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
Objekat 2- Nadstrešnica (P+0)

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.5.

1

OSNOVA KROVNIH RAVNI
Objekti 1 i 2- Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica (P+0)
D
E
R=1:100
B

C

N

2

A

3

3
4°

2`

2`

2%

4°

A

A

4°

2

2
4°

4°

MARURI D.O.O.
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1

1
5°

B

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

C

2

D

E
1

A

Investitor:

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA KROVNIH RAVNI, Objekti 1 i 2Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.6.

PRESEK A-A

A

B

PRESECI
Objekti 1 i 2- Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica (P+0)
R=1:100
D
E

C

□

□

+5.50

116.20
+4.60

+4.60

115.30

115.30
+4.22

□

114.92

□

□
+3.00

113.70

±0.00

-0.08

-0.14

110.70

110.62

-0.30

110.56

110.40

-0.86

temeljna greda 18x60

109.84
-1.26

109.44
-2.11

108.59

PRESEK 1-1

1

2

2`

+5.50

+5.44

116.20

116.14

+5.17

+5.50

116.20

115.87
+4.60

115.30
□

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
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±0.00

110.70

-0.30

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

-0.08

110.62

110.40

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

-2.11

108.59

1

Investitor:

2

2`

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

PRESECI A-A I 1-1, Objekti 1 i 2- Prodajni
objekat (P+0) i nadstrešnica (P+0)

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.7.

1

PRESEK 2-2
Objekat 1- Prodajni objekat, P+0
R=1:50

2

3

+4.60

115.30

0.5%

+3.00

113.70

ČELIČNI STUB S103
HE140B
skriven u fasadnom zidu

KUHINJA

HODNIK 1

TOALET

PRODAJNI PROSTOR

DEO ZA PUŠAČE

±0.00

110.70
-0.86

109.84
-1.26

109.44
-1.46

109.24

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
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1

2

Investitor:
Objekat:

"FORMA PHARM SPV", d.o.o. Beograd
ul. Knićaninova br. 3, Beograd
Stanica za snabdevanje gorivom,
Petrovaradin, ul. Karlovački drum bb,
kat.parcela br. 3495/3, K.O. Petrovaradin

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

PRESEK 2-2, Objekat 1- FAZA 1

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.8.

FRIZ NADSTREŠNICE
PREMA STANDARDU MOL-A

TERMOPANEL RAL 1013

IZGLEDI - SEVERNA I ISTOČNA FASADA
Objekti 1 i 2- Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica (P+0)
R=1:100

NA FASADA

+5.50

116.20
+4.60

115.30

TERMOPANEL RAL 1013

FRIZ NADSTREŠNICE
PREMA STANDARDU MOL-A

ČELIK BOJEN U RAL 9006

SEVERNA FASADA

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

+5.50

116.20
+4.60

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

115.30

FRIZ NADSTREŠNICE
PREMA STANDARDU MOL-A

±0.00
±0.00

+20.79

ČELIK BOJEN U RAL 9006

+0.15

±0.00

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

IZGLEDI -SEVERNA I ISTOČNA FASADA

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.9.

IZGLEDI - ZAPADNA I JUŽNA FASADA
Objekti 1 i 2- Prodajni objekat (P+0) i Nadstrešnica (P+0)
R=1:100

+5.50

116.20

TERMOPANEL RAL 1013

FRIZ NADSTREŠNICE
PREMA STANDARDU MOL-A

ZAPADNA FASADA

+4.60

+4.60

115.30

115.30

+5.50

116.20

+5.50

FRIZ NADSTREŠNICE
PREMA STANDARDU MOL-A

JUŽNA FASADA

TERMOPANEL RAL 1013

ČELIK BOJEN U RAL 9006

-11.09

116.20

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
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Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

±0.00

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

IZGLEDI -ZAPADNA I JUŽNA FASADA

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:100

LIST 1.7.10.

OBJEKAT 3
PODZEMNI REZERVOAR
ZA TEČNO GORIVO

OSNOVA TEMELJA
Objekat 3- Podzemni rezervoar za tečno gorivo
R=1:50

V= 20m³

pregrada rezervoara

2

V= 30m³

pregrada rezervoara

V= 20m³

pregrada rezervoara

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

1

V= 30m³

2

V= 20m³

1

N

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA TEMELJA, Objekat 3- Podzemni
rezervoar za tečno gorivo

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.11.

PRESECI 1-1 I 2-2
Objekat 3- Podzemni rezervoar za tečno gorivo
R=1:50

PRESEK 1-1

-1.50

107.65

60m3

60m3

-4.12

105.62

PRESEK 2-2
±0.00

109.15

-1.50

107.65

V= 20m³

V= 20m³

-4.12

105.62

pregrada rezervoara

-1.50

107.65

pregrada rezervoara

-1.50

107.65

MARURI D.O.O.

V= 20m³

Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

PRESECI 1-1 i 2-2, Objekat 3- Podzemni
rezervoar za tečno gorivo

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.12.

OBJEKAT 4
TNG REZERVOAR

OSNOVA TEMELJA
Objekat 4- Podzemni rezervoar za TNG
R=1:50

1

2

N

Ø25 x 4

DN40PN25
Ø48.3x3.2

3

3

1

2

30 m3

MARURI D.O.O.
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Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

NAPOMENA
Prilikom izrade postolja za rezervoar voditi računa da je rezervoar pod nagibom od 0.5 do 1% prema ventilu za ispuštanje nečistoće
MB 30, B 500

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA TEMELJA, Objekat 4- Podzemni
rezervoar za TNG

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.13.

PRESEK 1-1

PRESEK 2-2

±0.00

±0.00

109.15

109.15

30 m3

PRESECI 1-1, 2-2 I 3-3
Objekat 4- Podzemni rezervoar za TNG
R=1:50
N

30 m3

-3.00

-3.00

-3.00

106.15

106.15

106.15

-3.40

-3.40

105.75

105.75

-3.80

-3.80

105.35

105.35

PRESEK 3-3

±0.00

109.15
G A

C

B

D

L

F
H K J

E

I

4x25
30 m3
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-2.80
-3.00

106.15
-3.40

105.75
-3.80

105.35

105.95

-3.00

106.15

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

PRESECI 1-1, 2-2 I 3-3, Objekat 4Podzemni rezervoar za TNG

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.14.

OBJEKAT 7
AUTOPERIONICA

OSNOVA TEMELJA
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50
N
B

C

1

A

-0.34

-0.34

-0.34

110.06

110.06

110.06

3

3

-0.34

-0.34

110.06

110.06

2

-0.77

-0.77

109.63

109.63

2

2

MARURI D.O.O.
-0.34

-0.34

-0.34

110.06

110.06

110.06

1

Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

1
Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

1

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA TEMELJA, Objekat 7Samouslužna ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

A

B

C

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.15.

3

OSNOVA PRIZEMLJA
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50

FASADA

N
B

C

1

A

±0.00

3

±0.00

110.40

5
300
208

220 220
5
208 208
300
6
208
+0.12
110.52

opre

3

2

icija

2

-0-06
110.34

2

okv

irna

poz

1

2

-0-06
110.34

FASADA

+0.12
110.52

me

4

FASADA

6

3

110.40

6
2

300
208

300
6
208

5

2

220 220
5
208 208
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±0.00

1

±0.00

110.40

Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
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1

110.40

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

1

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA PRIZEMLJA, Objekat 7Samouslužna ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

A

FASADA

1

B

C

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.16.

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50

3
FASADA

N
B

C

1

A

2

2

2

2

FASADA

4

3

FASADA

3

2

MARURI D.O.O.

1

Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
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1
Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

1

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA KR. KONSTRUKCIJE, Objekat 7Samouslužna ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

A

B

FASADA

1

C

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.17.

OSNOVA KROVNIH RAVNI
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica
R=1:50

3
FASADA

1

N
A

B

C

+3.75

3

FASADA

2°

FASADA

4

114.15

2

2

3

2

2

2

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

1

1

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

+4.04

+4.10

114.44 krov

114.50 atika

1

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

OSNOVA KROVNIH RAVNI, Objekat 7Samouslužna ručna autoperionica

FASADA

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

1

A

B

C

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.18.

PRESEK 1-1
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50

1
+4.10

2

3

+4.04

114.50

114.44

+3.75

114.15
+3.30

113.70
+2.36

112.76

+0.12

±0.00

-0.06

110.52

110.40

110.34
2.6%

MARURI D.O.O.

1

2

2
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Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

PRESEK 1-1, Objekat 7- Samouslužna
ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.19.

PRESEK 2-2
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50

B

A

C

+4.10

114.50
+3.30

113.70

-0.06

±0.00

-0.06

±0.00

110.34

110.40

110.34

110.40

+0.12

110.52
-0.34

110.06
-0.98

109.42
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A

B

C

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

PRESEK 2-2, Objekat 7- Samouslužna
ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.20.

FASADA 1- SEVEROZAPADNA FASADA

B

A

FASADE 1 I 2
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50
C
+4.10

114.50
+3.30

113.70

+0.12

110.52
±0.00

110.40

A
1

B
FASADA 2- JUGOZAPADNA FASADA

C
2
+4.10

114.50
+3.30

113.70

MARURI D.O.O.
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+0.12

110.52
±0.00

110.40

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

FASADE 1 I 2, Objekat 7- Samouslužna
ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

1

2

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.21.

FASADA 3- JUGOISTOČNA FASADA

B

A

FASADE 3 I 4
Objekat 7- Samouslužna ručna autoperionica (P+0)
R=1:50
C
+4.10

114.50
+3.30

113.70

+0.12

110.52
±0.00

110.40

A
1

B
FASADA 4- SEVEROISTOČNA FASADA

C
2
+4.10

114.50
+3.30

113.70
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+0.12

110.52
±0.00

110.40

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

FASADE 3 I 4, Objekat 7- Samouslužna
ručna autoperionica

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig

1

2

Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
V, 2022.

R=1:50

LIST 1.7.22.

OBJEKAT 11
TRAFOSTANICA

TRAFOSTANICA
R=1:50
OSNOVA PRIZEMLJA

N

OSNOVA KROVNE RAVNI

B

TP 2

B

109.5
49.5

7x6+10

ZP 2

100x10...300
VEZNI LIM

L 100x10...60
VEZNI PROFIL

tem. greda

B

PP 6

L 100x10...60
VEZNI PROFIL

69.5
14

ZP 5A

3

69.5
14

+0.07
trotoar

6A

6A

ŠIPKA ZA ODSTOJANJE
(Ø20, L=900)

ZP 4

b a b

ZP 13

MONTAŽNI NOSAČI TRAFOA
(UNP 100, UNP 100)

100x10...300
VEZNI LIM

2%

69.5

2%

6A 14

KK 1

KK 4

temeljna talpa

9x50+5

6A

REBRASTI LIM

RASPON TOČKOVA TRAFOA

TP 1

69.5
14

+0.07
trotoar

100x10...300
VEZNI LIM

KK 3

KK 4
ZP 14

A

A
TP 1
ZP 13

TP 1
9x50+5

0.00

69.5
14

6A

2%

A

6A

100x10...300
VEZNI LIM

1

ZP 8A

L 100x10...60
VEZNI PROFIL

2

2

1

B

PRESEK A-A
KK 1
MREŽA

PRESEK B-B
KK 4

KK 3

KK 4

+3.30

KK 1
MREŽA

+2.95

MREŽA

KK 4
KK 1

+3.30

1

B

151.5
236.5

ZP 11

151.5
236.5

L 100x10...60
VEZNI PROFIL

69.5

6A 14

6A

69.5
14

daska

KK 1

2%

69.5
14

+0.50

MREŽA

+2.95

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

ZP 5A

ZP 2

ZP 13

ZP 13

ZP 4

ZP 4

TG 3

PP 18

PP 6
TG 3

UNP10...3190

Ø20 SA
ČETIRI MATICE

UNP10...2730

KU
-0.15

TT 3
K1

5

TG 1
TP 1

REBRASTI LIM

TG 1

UNP10...3190

+0.50

1

TP 2

TP 2

UNP10...2730

PK 1

0.00

K2

-0.15

KU

TAMPON ŠLJUNAK

TAMPON ŠLJUNAK

TAMPON ŠLJUNAK
TAMPON ŠLJUNAK

-0.50
-0.65

-0.65
-0.80

T1

A

B

T1

-0.80

T1

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:

PREGRADNA LETVA

5

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

ZP 5A

ZP 11
DRŽAČ

PP 6

Investitor:

A

B

T1

Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

Objekat 11- trafostanica- osnove i preseci

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
IV, 2022.

R=1:50
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TRAFOSTANICA
IZGLEDI
R=1:50

MARURI D.O.O.
Projektovanje, nadzor i veštačenje u građevinarstvu
Novi Sad, Ćirpanova 1
Tel.: 021/548- 904, 062/548- 564

Investitor:

"M&B TRANS ", d.o.o. Novi Slankamen
ul. Branka Radičevića 47a

Objekat:

Stanica za snabdevanje gorivom,
Inđija, k.p. 7240/8, K.O. Inđija

Vrsta tehničke
dokumentacije: IDEJNO REŠENJE - IDR
Broj tehničke
E-1054-IDR/1/22
dokumentacije:
Naziv i oznaka dela
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
projekta:
Za građenje/
izvođenje radova

NOVA GRADNJA

Sadržaj:

Objekat 11- Trafostanica - IZGLEDI

Glavni projektant: Ž. Martinović, dig
Odgovorni
projektant:
Broj licence:
Saradnik:
Datum:

M. Ćulafić, mia
210 A046 20
J. Večić, mia
IV, 2022.
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