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ИЗЈАВЉУЈЕМ
• Да је Студија у свему у складу са: локацијским условима издатим од стране Министарстван
грађевинарства, саобраћаја и инфракстуре RS, br. ROP-SGI-3767-LOCA-2/2019, заводни бр.
350-02-00365/2019-1 од 26.07.2019. god.j
• Осталом техничком документацијом техничком документацијом за објекат за који се
спроводи процедура за изградњу
• Да је пројекат израђен у складу са Законом о заштити шивотне средине, Законом о процени
утицаја на животну средину и Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и
нормативима из области заштите животне средине и изградње
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1.ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА
Инвеститор: Република Србија

Подаци о обрађивачу студије: Делта инжењеринг, ,Заплањска бр. 86, 11010
Београд-Вождовац
Одговорни пројектант: Срђан Чимбуровић, дипл.маш.инж.
Студију израдили: Сунчица Камперелић, дипл.маш.инж
Александар Дробњак, дипл.ел.инж.
Жарко Секулић, дипл.инж.саобр.
2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
Траса линијског дела магистралног гасовода са пратећим објектима се води на
територијама града Ниша и града Пирота и територијама општина Бела Паланка и
Димитровград и основни правац трасе је од истока ка северо-западу.
Технички опис планираних инсталација и објеката гасовода
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са транспортним системом "Yugorosgaz" а.д.
планирано је на месту завршетка постојећег МГ-09, односно унутар ГРЧ „Ниш“.
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са дистрибутивним гасоводом притиска до
16bar обезбеђује се изградњом четири ГМРС дуж трасе гасовода и то: ГМРС „Ниш 2”
капацитета 35.000m³/h, ГМРС „Бела Паланка” капацитета 7.000 m³/h, ГМРС „Пирот”
капацитета 35.000m³/h, и ГМРС „Димитровград” капацитета 10.000m³/h.
Остале гасне објекте и инсталације, који се налазе у целости или делом на предметној
територији представљају:
-

ГРЧ „Књажевац” који би након приклјучења на магистрални гасовод МГ-10 код
населја Брзи Брод, представлјао почетну тачку будућег магистралног гасовода
МГ-12 за источни део Републике Србије;

-

дистрибутивни гасоводи који би повезали ГМРС „Ниш 2”, ГМРС „Бела Паланка”,
ГМРС „Пирот” и ГМРС „Димитровград” са локалном дистрибутивном мрежом.

Гасоводи притиска до 16 бар не представлјају саставни део магистралног гасовода МГ10 и градиће се одвојено.
Траса гасовода
Траса двосмерног магистралног гасовода МГ10 Ниш-Димитровград (интерконектор
Бугарска – Србија), почиње на стационажи 0+000 (теме Т0), а завршава се на
стационажи 109+137.71 (теме Т369).
Почетна тачка транспорта природног гаса гасоводом Ниш-Димитровград је од
прикључка на магистрални гасовод МГ-09 у комплексу ГРЧ „Ниш”, одакле гасовод
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пролазећи кроз ППС „Трупале”, прелази ДП IIА број 158 и наставља у правцу североистока прелазећи преко Црвеног брега и Рујничке реке одакле скреће ка југу и пролази
између населјених места Горњи Комрен и Хум, наставља ка југо-истоку, прелази
Матејевачки пут и долази до ГМРС „Ниш 2”. Одатле гасовод прелази Бреничку и
Матејевачку реку и наставља ка југо-истоку до ГРЧ „Књажевац”. Одавде се гасовод
пружа јужно преко ДП IА број 4 Ниш-Пирот-Димитровград, а потом скреће ка истоку и
иде паралелно са државним путем у дужини од око 5500 m, прелази реку Нишаву и иде
далје ка југу, где прелази Студену реку и, у правцу југо-истока, пролази кроз насељено
место Јелашница. Настављајући у правцу југоистока, гасовод прелази Сугарчев врх,
потоке Смрденац и Моралија одакле иде паралелно са ДП IIБ број 427 Нишка Бања –
Јелашница - Црвена река до Старог Гариња. Одавде се гасовод одваја северно од ДП
IIБ број 427 до Раскрсја, а потом наставлја дуж ДП IIБ број 427 пролазећи наизменично
са леве и десне стране државног пута. Далје гасовод скреће ка северо-истоку и
наставлја до железничке пруге Е-70, прелази је и пружа се између реке и железничке
пруге, а потом прелази реку Нишаву. Одатле гасовод пролази кроз Дражевски брод,
прелази поток Криви Дол и реку Нишаву, наставља ка југо-истоку, па опет прелази реку
Нишаву и улази у ГМРС „Бела Паланка”. Одатле гасовод у правцу југо-истока и истока
прати ток реке Нишаве, а далје скреће ка југу до преласка железничке пруге Е-70, и ДП
IА реда број 4. Одатле гасовод скреће ка северу до насеља Кременица, иде паралелно
са ДП IА реда број 4 преко Мисирковог рога, наставља југо-источно, два пута прелази
ДП IА реда број 4 и наставлја ка истоку, прелази поток Стубал и приближава се ДП IА
реда број 4, иде даље до насељеног места Понор и наставља источно. Даље гасовод
прелази поток Балван и Маглићку реку, општински пут за насељено место Блато, потом
прелази Расничку реку, Безданску реку, поток Рогоз, сече општински пут за Присјан и у
правцу северо-истока и истока наставља у дужини од око 7400 м до ГМРС „Пирот”. Од
овог објекта гасовод наставља у правцу југо-истока у дужини од око 1200 м, укршта се
са железничком пругом Е-70 и ДП IА реда број 4, а потом скреће ка североистоку и иде
преко Бачевих ливада. Далје наставља југо-источно и паралелно са железничком пругом
Е-70 и ДП IА реда број 4, а потом прелази реку Јерма. Даље гасовод прелази општински
пут ка Градишту, тангира корито реке Нишаве, а затим наставља у правцу југо-истока и
опет прелази железничку пругу Е-70 и ДП IА реда број 4. Гасовод потом наставља у
истом правцу, сече локалне путеве и поток који пролази кроз Срећковац и обилази
насељено место Срећковац. Одавде се гасовод укршта са железничком пругом Е-70, ДП
IА реда број 4 и прелази реку Нишаву и наставља ка југо-истоку, а потом ка истоку до
ГМРС „Димитровград”. Одавде се гасовод пружа даље ка југо-истоку преко Гладног
поља и Кандине баре и долази до ОПЧС „Димитровград” која се налази у непосредној
близини државне границе. Крајња тачка је интерконекција гасовода на граници
Републике Србије и Републике Бугарске
Дужина предметног гасовода је цца 109,3 km, називни пречник DN700 и максимални
радни притисак МОП=55bar
2.1 Катастарске парцеле и објекти
Траса гасовода води се кроз следеће катастарске парцеле:
Град Ниш
КО Трупале
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790, 791, 792, 793, 794, 795, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 5888, 6797/2, 6800/1, 6801,
6802, 6803, 8511.
КО Чамурлија
566, 567, 568/8, 578/6, 580, 583, 1018, 1023, 1024, 1025, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1047, 1048, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1234, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2,
1240, 1252, 1253, 1254, 1266, 1318, 1319, 1320, 1483, 1484, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491,
1495.
КО Доњи Комрен
19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 33,
38, 39, 40/1, 55, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 85, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91, 115, 116,
119, 120, 121, 122, 123, 2192, 2193/3, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2463, 2464,
2728, 2730.
КО Горњи Комрен
1, 7, 657, 658, 659, 660, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685/1, 685/2, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 692, 693, 694, 2241, 2242/1, 2571, 2572, 2578, 2579, 2580, 2581,2582, 2583, 2584,
2585, 2586, 2587, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601,
2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2623,
2789, 2797.
КО Рујник
1203/1, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208, 1209, 1210, 1219/3, 1220,
1222, 1223, 1224, 1235/1, 1235/2, 1285, 1286/2, 1287, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1298/1,
1298/2, 1298/3, 1306, 1307, 1310/1, 1310/4, 1310/7, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1,
1312/2, 1313, 1314/1, 1315, 1316, 1317, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1329/1, 1329/2, 1329/3,
1332/3, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1339/1, 1339/2, 1343/1, 1343/2, 1344/1, 1344/2, 1337, 1340,
1341, 1345, 1348, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1627, 1629/1, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647/1, 1648, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664, 1677/7,
1677/8, 1677/9, 1678, 1681/1, 1682, 1689, 1690, 1691, 1695, 1696, 1708/1, 1710, 1711/1,
1711/2, 1712, 1722, 1724/1, 1724/2, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1729, 1730, 1732,
1737, 1853/1, 1856/1, 1856/2, 1862, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1868/15, 1868/16, 1868/17,
1868/18, 1868/19, 1875, 1876, 1877, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885/1, 1885/4, 1885/6,
1885/7, 1886/2, 1887, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1923, 1924/1,
1924/4, 1924/5, 1924/6, 1924/7, 1924/8, 1926/2, 1928/1, 1928/3, 1929, 1930/1, 1930/2, 1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1937/5, 1938, 1939, 1941/1, 1941/2, 1941/3,
1941/4, 1941/5, 1941/6, 1941/7, 1941/8, 1941/9, 1942, 1943/2, 2446, 2447, 2448, 2449, 2432.
КО Хум
4873/1, 4873/2, 4874/1, 4874/2, 4875/1, 4875/2, 4876/1, 4876/2, 4877/1, 4908, 4909, 4910,
4911, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 5048, 5049, 5050, 5052, 5053, 5054, 5057, 5058, 5060,
5062, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260/1, 5344, 5345, 5346, 5381, 5388,
5389, 5390, 5391, 5427, 5512, 5513, 5514, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5578, 5581, 5582,
5583, 5585, 5586, 5587, 5627, 5630, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5645, 5649
КО Бреница
2742/1, 2742/2, 2746, 2747, 2748, 2749, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2812, 2814, 2816,
2817, 2819, 2821, 2824, 2826, 2828, 2829/1, 2829/2, 2830, 2831, 2832, 3509, 3510, 3520.
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КО Kаменица
5719, 5727, 5729, 5730, 5731/1, 5731/2, 5732, 5733/2, 5733/3, 5735, 5789/1, 5789/3, 5789/5,
5789/7, 5793/1, 5793/2, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5806, 5935, 5936, 5937,
5940, 5941, 5945, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5971/1, 5971/8, 5962, 5970, 5972,
5973, 5975, 5976, 5977, 5980, 5988, 6016, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6029, 6030,
6031, 6037, 6038, 6039/1, 6039/2, 6040, 6041, 6042, 6044, 6045, 6170, 6171, 7967, 7990,
7991/1.
КО Доњи Матејевац
1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1981, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134/1, 2134/2, 2136,
2137, 2145/1, 2145/2, 2158, 2159, 2160/1, 2160/2, 2161/1, 2161/2, 2163, 2164, 2166/1,
2166/2, 2167, 2194, 2195/1, 2195/2, 2196/2, 2208/2, 2209/1, 2209/2, 2209/3, 2213/1, 2213/2,
2215/1, 2217/1, 2217/3, 2220/2, 2212, 2214, 2919, 2920, 2921, 2922, 2930, 2935, 2936/1,
2936/2, 2937, 2938, 2939, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950,
2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 3345, 3347/1, 3347/5, 3347/6,
3351, 3352, 3355, 3356, 3357, 3358, 3366, 3367, 3371, 3372, 3373, 3374, 3443/3, 3446,
3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3456, 3457/1, 3457/2, 3458, 3459, 3477/1, 3477/2,
3479/1, 3479/2, 3479/3, 3479/4, 3480/1, 3480/2, 3481, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488/2,
3490/1, 3490/2, 3491, 3492, 3562/3, 3563/1, 3563/2, 3563/7, 3564/1, 3564/2, 3565/1, 3566/1,
3566/2, 3566/3, 3567/1, 3718/1, 3718/2, 3718/5, 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3719/5, 3719/6,
3720/1, 3720/4, 3721, 3722/1, 3722/2, 3723/1, 3723/2, 3725, 3727, 3728, 3729, 3730, 3732/1,
3732/2, 3747/2, 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/6, 3767/1, 3768/1, 3768/2, 3769/1, 3769/2,
3769/3, 3769/4, 3769/5, 3845, 3846, 3857, 3861/1, 3871/1, 3873, 3889.
КО Горњи Матејевац
7607, 7608, 7609/1, 7609/2, 7610, 7633, 7634, 7636, 7637, 7638, 7639, 7643, 7644/1, 7644/2,
7645/2, 7690, 7702, 7703/1
КО Доња Врежина
224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 234/1, 268/2, 268/5, 269, 270, 272/1, 272/2, 273, 274,
275, 288, 289, 290/1, 290/2, 292, 858, 865/1, 867/1, 867/2, 868, 869, 905, 906, 1057, 1064,
1065, 1068, 1980, 1971/4, 1981/1.
КО Брзи Брод
2136, 2137, 2138, 2139, 2159, 2160, 2161/1, 2161/2, 2161/3, 2162/1, 2162/2, 2163, 2167,
2168/1, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2183, 2193, 2194, 2195, 2198, 2199/1, 2201, 2202,
2203, 2204, 2205, 2206/2, 2207/5, 2208/4, 2208/7, 2208/8, 2708, 2206/6, 2206/9, 2725/4,
3059/1.
КО Горња Врежина
2304/1, 2304/3, 2305, 2306, 2325, 2326, 2327, 2332, 2333, 2348, 2532/1, 2532/2, 2532/3,
2532/4, 2532/5, 2533, 2534, 2535, 2536, 2538/1, 2538/2, 2538/3, 2538/4, 2538/5, 2553, 2554,
2555, 2556, 2557, 2564/1, 2564/2, 2565, 2868, 2870, 2871, 2925, 2940, 2942, 2943, 2953,
2954, 2955, 2956/1, 2956/2, 2957, 2958, 2959, 2960/1, 2964/2, 2965, 3000/1, 3000/2, 3001,
3002, 3068, 3069, 3070, 3081, 3082, 3083/1, 3083/2, 3084, 3086, 3151, 4578/1, 4580/8, 4581,
3054/1, 3059/1, 3058/1, 3057/1, 3152/1, 3056/3, 3056/4, 3056/5, 3056/7, 4579/7, 4585/7.
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КО Малча
6081, 6084, 6089/1, 6089/2, 6089/3, 6089/4, 6089/5, 6089/6, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096,
6097/1, 6097/3, 6097/4, 6098, 6099, 6111, 6214, 6215/1, 6215/2, 6216, 6217/4, 6217/5,
6230/1, 6233, 6237/2, 6237/3, 6238, 6249, 6250, 6251/2, 6257, 6258, 6259, 6260, 6271,
6476/1, 6476/2, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6498, 6500/2, 6501, 6505, 6506/1, 6506/2,
6507/1, 6508, 6509, 6510, 6522, 6525, 6526/1, 6526/2, 6527/1, 6528, 6529, 6543, 6544,
6545/3, 6554, 6555/1, 6555/2, 6555/3, 6556, 6557, 6558, 6559, 6563, 6564, 6820/2, 6832/1,
6834/2, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6919, 6932/2, 6933/3, 6933/4, 6933/5,
6933/6, 6934/2, 6935/5, 6936/4, 6936/6, 6938/2, 6946/1, 6946/2, 6946/3, 6946/4, 6947/1,
6948/1, 6949, 6950/1, 7175/1, 7215/13, 7224/1, 7229/1, 7229/2, 6272/1, 7222/9, 6545/8,
6926/1, 6932/3, 6934/3, 6934/4, 6935/8, 6935/10, 6935/11, 6935/12, 6935/13, 6935/14,
6935/15, 6935/16, 6936/24.
КО Просек Манастир
2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2538, 2539, 2540, 2541, 3278/1, 3283, 2330/3.
КО Јелашница
548, 549, 551, 552, 554, 598/1, 599, 601, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 613/1, 613/2, 616/1,
616/2, 661/2, 661/3, 675, 676, 677, 678, 679/1, 680, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 688/1, 689,
690/3, 692/2, 693, 694, 695, 696, 697, 703, 762/1, 762/2, 763/4, 765, 766/1, 766/2, 767/1,
767/2, 767/3, 767/4, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 769/1, 769/3, 769/4, 770, 802/1, 802/2, 802/3,
802/5, 802/6, 803/1, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 806/1, 807/1, 807/2, 874, 875, 876, 878,
879/1, 879/2, 880, 881, 885, 886, 887/1, 887/2, 888, 889, 1230, 1243/1, 1243/2, 1243/4, 1244,
1245, 1246, 1247/1, 1248, 1249, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1255, 1603, 1604/1, 1605/1, 1605/2,
1606/1, 1606/2, 1607, 1608, 1609, 1610/1, 1610/2, 1610/5, 1610/6, 1611, 1612, 1613, 1614,
1615/1, 1615/3, 1616, 1620, 1630, 1633, 1634/1, 1634/2, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1641, 1642/2, 1642/3, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647,
1648, 1651, 1652/4, 1652/5, 1712, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1714, 1715, 1716, 1718,
1719/1, 1720/1, 1720/2, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728/2, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734,
1735, 1736, 1743/2, 3245/2, 3469, 3470/1, 3471/2, 3483, 3490, 3492, 3495, 3496, 3497, 3498,
3501, 3502, 3516, 3527/1, 3527/2, 3527/3, 3528, 3529, 3530, 3532, 3533, 3564, 3565, 3566,
3567, 3568, 3571, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602/1, 3602/2, 3603, 3604,
3605, 3610, 3611, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3629/1, 3629/2, 3669, 4538, 4539, 4540/2,
6001/8, 6006/1, 6006/5, 6013/2, 6016/1, 6016/2, 6016/3, 6016/4, 6021/1, 6023/3, 6031, 6033,
6049, 6054, 1709/3, 1710/1.
КО Kуновица
2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2924/22, 2924/23, 2924/24, 2924/25, 2924/26, 2924/27,
2924/28, 2924/29, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2969, 2970, 2971, 2986, 2990, 2992,
2993, 2994, 2995, 2996, 3492/3, 3492/4, 3492/5, 3492/6, 3492/7, 3493/1, 3493/2, 3493/3,
3493/4, 3508/1, 3509, 3510, 3511, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3520, 3521, 3522,
3535, 3536, 3539, 3662, 3663/5, 3666, 3677, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688/1, 3688/2,
3688/3, 3689, 3691, 3692, 3693, 3709, 3710, 3712, 3713, 3715, 3717, 3718, 3719/1, 3719/2,
3720, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3767, 3769, 3770, 3779,
3780/1, 3780/2, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786/1, 3786/2, 3787, 3792, 3793, 3794/1, 3794/2,
3795/1, 3795/2, 3798, 3799, 3824/2, 3975, 3978, 3980, 3981, 3983, 3985, 3987, 3988, 3989,
3990, 3992, 3993, 3994, 3995/1, 3995/2, 3996, 3997, 4000/1, 4000/2, 4001, 4007, 4010/1,
4010/2, 4010/3, 4011, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 4020/3, 4021, 4022, 4023/1, 4023/2, 4023/3,
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4024, 4025, 4310, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4320/1, 4320/2, 4321, 4322, 4324, 4326,
4327, 4328, 4329, 4364/4, 4364/5, 4367, 4368, 4372/2, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4385/2,
4386/1, 4389/1, 4387, 4388, 4466, 4469/2, 4469/4, 4469/5, 4470/1, 4470/2, 4476, 4478/1,
4481, 4482/1, 4482/2, 4483/2, 4484, 4486/2, 4485, 4519, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526,
4527/1, 4527/2, 4528, 4529, 4542, 4549/1, 4549/2, 4550, 4551, 4577, 4578, 4579/1, 4579/2,
4579/3, 4579/4, 4580/1, 4580/2, 4581, 4582, 4583, 4584/1, 4584/2, 4585, 4608/1, 4608/2,
4609, 4610, 4619/1, 4619/2, 4620, 4621/2, 4622/1, 4622/2, 4623, 4624/1, 4625/1, 4625/2,
4626/1, 4626/2, 4627/2, 4628, 4635/1, 4636/2, 4636/3, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642/1,
4642/2, 4644, 4645, 4873, 4875/1, 4875/3, 4875/4, 4877, 4878, 4880, 4881, 4882, 4883, 4886,
4887, 4888, 4889/3, 4890/5, 4890/6, 4893/1, 4891, 4892, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899,
4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905/1, 4905/2, 4906, 4911, 4928, 4931, 4932, 4933, 4935,
4939, 4940, 4941, 4957, 4958, 4962, 4963, 4964, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974,
4975, 4976/1, 4978, 4980, 4982, 4984, 4985, 4986, 4988, 4989, 5101, 5954, 5969/1, 5969/2,
4309/4, 4039/6, 4309/5, 4311/5, 5960/4, 5972/3, 5969/10, 4486/10, 4483/3, 4483/4, 4475/1,
4475/2, 4471/1, 4471/2, 4467/4, 4467/5, 4467/6, 4467/3, 4468/3, 4468/4, 4889/4, 5953/1.
КО Равни До
1213, 1223/1, 1223/3, 1223/4, 1697, 1700, 1701, 1702, 1703, 1706, 1707/4, 1707/5, 1707/6,
1707/7, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2051, 2088/1,
2140, 2288/9, 2289, 2291, 2300, 2301, 2302, 2303, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325,
2365, 2366, 2367, 2368, 2371/2, 2372, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2574/1, 2574/2, 2575, 2576/1,
2576/3, 2577, 2579, 2585, 2587, 2590.
Општина Бела Палана
KO Вета
119, 122, 123, 124.
KO Тамјаница
3045, 3046, 3047, 3075, 3076, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3086, 3087, 3091, 3092,
3093, 3334, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3358, 3359, 3362, 3369, 3408, 3409, 3410, 3412,
3420, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4002, 4003,
4005, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4135, 4136, 4137,
4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4158, 4159,
4160, 4166, 4167, 4168, 4169, 4171, 4172, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4252,
4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4270, 4692, 4693, 4699, 4700, 4701, 4702,
4703, 4704, 4705, 4708, 4709, 4710, 4716, 5743, 5752, 5753, 5754, 5766, 5768, 5769, 5771,
5772, 5774, 5775, 5776, 5785, 6633, 6818, 6822, 6823, 6824, 6832, 6835, 6841, 3070, 3039,
3371, 3363/1, 3361, 3319/1, 3319/2, 3319/3, 3319/4, 5735/1, 5735/2.
KO Црвени Брег
609, 610, 624, 625, 626, 628, 631, 633, 634, 635, 649, 650, 651, 652, 653, 658, 659, 723, 726,
727, 729, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 750/1, 750/2, 750/3, 751, 752, 753, 754, 755,
758, 759, 760, 761, 762, 763, 797/2, 798/1, 1081, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1103,
1104, 1107, 1108, 1112, 1113/2, 1113/3, 1389, 1390, 1392, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1416,
1426, 1427, 1428, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1463, 1472, 1473, 1484,
1485/1, 1485/2, 1486, 1488, 1493, 1494, 1495, 1496, 1500, 2372, 2373/2, 2374/1, 2374/2,
2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2389, 2393, 2394, 2396, 2397, 2398, 2399,
2400, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2408, 2409, 2746/1, 2747, 2748, 2752/1, 2754, 2755.
ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..22

Рев:

0

KO Врандол
1257/1, 1257/2, 1258, 1259, 1260, 1264, 1290, 1294, 1295, 1296, 1297, 2836, 2837, 2841,
2845, 2846, 2850, 2851, 2859, 2860/1, 2860/2, 2862, 2863, 2864, 2865, 2867, 2869, 2934,
2935, 2936, 2950, 2951, 2953, 2954, 2957, 2958/1, 2958/3, 2962, 2963, 2964/1, 2965, 2966,
2967, 3004, 3006/2, 3007, 3024/1, 3026, 1256/1, 1273/2, 2858, 2868/2, 2868/1, 2870/1,
2870/2, 2849, 2847, 2848, 2844/3, 2844/4, 2825/3, 2825/2, 2825/1, 2826/1, 2826/2, 2826/3,
2828, 2938, 2937, 2942, 2946/2, 2946/1, 2956, 2958/2, 2968/1.
KO Црвена Река
47, 48, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 61, 62/2, 63, 64/1,
64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 476/1, 480.
KO Шпај
2954, 2955, 2956/1, 2956/2.
KO Дражево
3029/1, 3030, 3033, 3034, 3083, 3084, 3092, 3093/2, 3094, 3096, 3097, 3100, 3101, 3102,
3103/2, 3104, 3105, 3106, 3186, 3187, 3190, 3191, 3194, 3195, 3197/1, 3198, 3199, 4240/1,
4244.
KO Моклиште
878, 879, 970, 971, 972, 973, 974, 1011/2, 1020/1, 1021, 1028, 1032, 1033, 1035/1, 8941,
8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8952, 8955, 8958, 8960, 8961, 8962/2,
8967/1, 8967/2, 8970/1, 8971/1, 8972/1, 8975, 8979, 8980, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986,
8987, 8989/1, 8989/2, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 9000, 9001/1,
9001/2, 9005/1, 9027, 9050, 9051, 9059, 9060, 9061, 9080, 9081, 9085/2, 9086, 9096/1, 9099,
9100, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9118, 9119,
9120/2, 9134/1, 9135/1, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9257, 9262, 9263, 9264, 9270,
9271, 9272, 9273, 9274, 9275/2, 9275/6, 9276, 9281, 9285, 9290, 9293, 9300, 9304, 9314/1,
9316, 9349, 9350, 9351, 9354, 9356, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9364, 9365, 9366, 9367,
9375/1, 9375/2, 9375/4, 9376, 9377, 9378, 9379, 9581, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9590,
9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9600, 9601, 9602, 9603/1, 9603/2, 9604/1, 9604/2, 9695, 9700,
9701, 9706, 9952, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9982, 9983, 9985, 9986,
9987, 9991, 10036, 10049, 10050, 10158/1, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164,
10165, 10166, 10167, 10168/1, 10169/1, 10199, 10200, 10201, 10210/2, 10849, 10852/1,
10852/3, 10855, 10856, 10857, 10864/1, 10864/2, 10865, 10866, 10867, 10869, 10870,
10902, 10903, 10904/1, 10904/2, 10905, 10906, 10907, 10909, 10910, 10916, 10917,
10918/1, 10918/2, 10922, 10923, 10924, 10925, 11049, 11050, 11051, 11055, 11056, 11057,
11058, 11059, 11060, 11062, 11063, 11064, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074,
11077, 11078, 11079/1, 11079/2, 11080, 11113, 11300/1, 11301, 11302, 11303, 11304,
11305, 11306, 11313, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11328, 11329,
11330, 11331, 11332, 11338, 11339, 11340, 11341, 11632/2, 11643, 11644, 11645, 11647,
11648, 11649, 11650, 11651, 11654/1, 11678, 11679, 11681, 11682, 11683, 11684, 11696,
11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705, 11706, 11707, 11709, 11711,
11712/1, 11712/3, 11712/4, 12074/2, 12074/3, 12036, 12079, 12080, 12081/1, 12082/1,
12082/3, 12082/5, 12083/1, 12083/2, 12084, 1019/1, 1022/1, 1023/1,1025/1, 1025/2, 1025/3,
979, 980, 981, 9352/1, 9352/2, 9355/1, 9355/2, 9355/3, 9363/1, 9363/2, 9246/10, 9246/9,
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9246/8, 9246/7, 9246/6, 9134/4, 9134/3, 9117/4, 9097/2, 9028/4, 9028/7, 9028/5, 9022/2,
9022/4, 9004/1, 9022/1, 9004/3, 9003/2, 9002/1, 8999/2, 9002/2, 8969/1, 8964/3, 8964/2,
8962/3, 8956/2, 10048/1, 10048/2, 10043/3, 10043/1, 10043/2, 10042/1, 10042/2, 10041/2,
10041/1, 9702/1, 9703/1, 9704/1, 9705/1, 9703/2, 9704/2, 9702/2, 9705/2, 9970/3, 9694/1,
9694/2, 9992/2, 9971/2, 9992/1, 9970/2, 9971/1, 9984, 10204/2, 10204/4, 10203, 10202/1,
10202/2, 10205, 10204/1, 10204/3, 10204/5, 12356/3, 9375/3, 12372, 12370, 10848/1,
10852/4, 10853/1, 10854/2, 10854/1, 10860/1, 10858/6, 10860/2, 10864/3, 10921/2, 10919/1,
10915/1, 10915/2, 10908/2, 11082/1, 11054/1, 11054/2, 11112/1, 11323, 11315/1, 11315/2,
11314/1, 11314/2, 11646/3, 11693/1, 11693/2, 11693/3, 11677/1, 11677/3, 11680, 11697/1,
11697/2, 12350/2, 12324/1, 12324/4, 10920/1, 12345/2.
KO Дол
2381, 2382, 2383/2, 2383/3, 2384/1, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 3075/1, 3089/1.
KO Бела Паланка-Ван вароши
1, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18/1, 19, 21, 22, 23, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58,
59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 111, 112,
113, 114, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 456, 457, 458, 459,
485, 489, 492, 493, 496, 497, 513, 514, 515, 516, 517, 1533, 1534, 1536, 1540, 1541, 1547,
1548.
KO Kременица
586/2, 587, 588, 644, 645, 646/1, 646/4, 647/1, 648, 649, 650, 651, 656/1, 656/3, 657/6, 662,
664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 757/1, 758/1, 758/4, 766/1, 760, 940, 948, 949, 954, 955, 966, 981,
984, 985, 986, 988, 989/1, 989/2, 989/3, 990, 993, 1008, 1009, 1283, 1286, 1287, 1294, 1295,
1301, 1302, 1303/2, 1334, 1335, 1336, 1337, 1341, 1498, 1499, 1500, 1501/1, 1501/2, 1501/3,
1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1593, 1594, 1596/2, 1596/3, 1596/4, 1597, 1599/1,
1599/2, 1601/1, 1601/2, 1602/1, 1602/2, 1603, 1607, 1608/1, 1608/2, 1610, 1611, 1612, 1613,
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1878, 1957, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1967,
1968, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1978, 2174/1, 2174/2, 2175, 2176, 2179, 2180, 2181, 2182,
2183, 2186, 2187, 2188, 2189, 2195, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207, 2231, 2232, 2233,
2234, 2235, 2237, 2515/2, 2516/1, 2522, 2524, 2525, 2530, 2531, 2537, 2540, 2550.
KO Kлисура
9702, 9707, 9708, 9711, 9713, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9732, 9733, 9734, 9735,
9736, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9775, 9826, 9827, 9828, 9830,
9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9864, 9999, 10000, 10001, 10007,
10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10021, 10023, 10025,
10026, 10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037,
10038, 10039, 10219, 10260, 10261, 10266, 10267, 10268, 10301, 10302, 10312, 10313,
10314, 10315, 10325, 10326, 10327, 10328, 10505, 10507, 10508, 10512, 10513, 10514,
10515, 10516, 10517, 10522, 10523, 10535, 10553, 10554, 10557, 10558, 10560, 10561,
10562, 10563, 10564, 10565, 11889, 11891.
KO Теловац
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3136, 3138, 3139, 3188, 3191, 3192, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3207, 3210, 3211,
3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3218, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233, 3234, 3246, 3247,
3248, 3361, 3363, 3365, 3366, 3367, 3368, 3378, 3380, 3395, 3396, 3428, 3429, 3481, 3484,
3485, 3500, 3508, 3509, 3510, 3511, 3517, 3518, 3520, 3521, 3989, 3990, 3991, 3995, 4000,
4002, 4101, 4102, 4105, 4106, 4112, 4127, 4128, 4185, 4191, 4192, 4193, 4195, 4196, 4197,
4198, 4201, 4245/1, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4272, 4273, 4275, 4276, 4338, 4339,
4342, 4343, 4344, 4345, 4347, 4348, 4351/1, 4351/2, 4552, 4556, 4557, 4559.
Град Пирот
KO Понор
796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 810, 811, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 842,
844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 1017, 1020, 1021, 1043, 1044, 1045, 1049,
1050, 1063, 1064, 1069, 1070, 1071, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1084, 1085,
1087, 1088, 1089, 1091, 1092, 1113, 1114, 1116/1, 1116/2, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138,
1139, 1152, 1153, 1154, 1155, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233,
1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243/1, 1243/2, 1244, 1245, 1246, 1247, 1253/1, 1255,
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1275, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2409, 2410,
2411, 2706, 2707, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073,
3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3083, 3085, 3088, 3089, 3104, 3105, 3107, 3108, 3109,
3110, 3111, 3112, 3113, 3143, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3158, 3159, 3160, 3161,
3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3282, 3290, 3294,
3295, 3296, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3322, 3459, 3470, 3476, 3477, 3480,
3481, 3482, 3483, 3573, 3575, 3576, 3579, 3580, 3588, 3589, 3590, 3591, 3594, 3595, 3600,
3607, 3608, 3619, 3621, 3623, 3624, 3626, 4168, 4173, 4174, 4175, 4176, 4179, 4180, 4181,
4182, 4185, 4186, 4187, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4210,
6614, 6617, 6618, 6619.
KO Блато
1281, 1282, 1283, 1284, 1312, 1327, 1328/1, 1328/2, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1390, 1404, 1405, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436,
1437, 1438, 1441, 1442, 1446, 1451, 1455, 1510, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519,
1520, 1529, 1530, 1531, 1536, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1566, 1579, 1581, 1582, 1583, 1586, 1587, 1589, 1590, 1592, 1593, 4449, 4464, 4470,
4471, 4472, 4473, 4475, 4476, 4480, 4481, 4482, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4504,
4505, 4510, 4511, 4516, 4517, 4519, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4548,
4549, 4550, 4551, 4554, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4582, 4583, 4586, 4587/1, 4636,
4637, 4640, 4641, 4642, 4659, 4660, 4663, 4664, 4665, 4666, 4669, 8234, 8261, 8367, 8368,
8369, 8370, 8371, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8390, 8391, 8392, 8393, 8563, 8564,
8565, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8619, 8620, 8621, 8622,
8623, 8624, 8745/1, 8748, 8749/1, 8751, 8752, 8755, 8756, 8759, 8760, 8764, 8765, 8767,
8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8777, 8778, 8779, 8780, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787/1,
8787/2, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793/1, 8793/2, 8794, 9878, 9883, 9885, 9890, 9895,
9896, 9897, 9898, 9928, 9929.
KO Мали Суводол
7497, 7498, 7499, 7597/1, 7598, 7599, 7600/1, 7600/2, 7600/3, 7600/4, 7600/5, 7600/6, 7823,
7825, 7826.
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KO Велики Суводол
5970, 5971, 5972, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030/1,
6030/2, 6030/3, 6030/4, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061,
6211, 6212, 6213, 6214/1, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224,
6225, 6226, 6227, 6283, 6284, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6545/1, 6549, 6575, 6582,
6584, 6587, 6588, 6603, 6604.
KO Гњилан
8022, 8023, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8123, 8124, 8125, 8126, 8140, 8141, 8172, 8205,
8235, 8236, 8575, 8576, 8578/1, 8582/2, 8579, 8580, 8581, 8651/1, 8655, 8659, 8660, 8661,
8662, 8663, 8670/2, 8676.
KO Барје Чифлик
290, 291, 292, 293, 294, 338, 339, 347, 348, 397, 398, 399, 400, 443, 444, 501, 502, 503, 528,
529, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 658, 659,
667/1, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 873, 874, 1894, 1904/2,
1906/1, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1924, 1927, 5058, 5059, 5060, 5061, 5077,
5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 6067.
KO Пирот-ван вароши
5548, 5587, 5588, 5594, 5704, 5733, 5735, 5736, 5737, 5815, 5820, 5821, 7016, 7017, 7018,
7019, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7247, 7284, 7285, 7286,
7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7557, 7578, 7588, 7595,
5550/2, 6949/1, 7572/1, 7583/1, 7892/1, 7589/1, 7246/1, 7245/1, 7245/2, 7246/2, 5590/2,
5589/2, 6633/4, 6633/3, 5590/1, 5589/1, 5600/2, 5600/1, 5601/1, 5602/1, 5620/1, 5620/2,
5551/1, 5551/2, 5549/1, 5547/1, 5546/1, 5545/1, 5538/1, 5537/1, 5538/2, 5537/2, 6634/4,
5646/2, 5647/2, 5648/2, 5646/1, 5647/1, 5648/1, 5639/2, 5638/2, 5637/2, 5635/1, 5635/2,
6645/2, 5710/2, 5709/1, 5708/1, 5707/1, 5706/1, 5705/1, 6635/3, 5732/1, 5822/1, 5734/1,
5738/1, 5739/1, 5740/1, 5741/1, 5780/1, 5781/1, 5783/1, 5811/1, 5784/1, 5784/4, 5785/1,
5785/4, 5786/1, 5787/1, 5788/1, 5789/1, 5790/1, 5791/1, 5792/1, 5793/1, 5794/1.
KO Пољска Рижана
2111, 2115, 2123, 2124, 2128, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2141, 2533, 2573, 2574,
2615, 2616, 2617, 2622/1, 2622/2, 2623/1, 2623/2, 2624/1, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2649,
2650, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2709, 2713, 2714,
2715, 2716, 2831/1, 2831/2, 2832, 2850, 2851/1, 2852, 2853, 2854, 2869, 2873, 2874, 2875,
2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 3028, 3029, 3030, 3046/2, 3151/1, 3152/1, 3152/2, 3154,
3157, 3158, 3159, 3671, 3672, 3673, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3685/2,
3685/3, 3688, 3689, 3690, 3691, 3693/1, 3693/2, 3694, 3695, 3767, 3781, 3786, 2138/2,
2138/1, 2114/1, 3780/1, 3761/2, 3156/1, 3156/2, 3151/3, 3160/2, 3160/1, 3153/1, 3143/1,
3766/2, 3051/1, 3045/1, 3043/1, 3042/1, 3041/1, 3040/1, 3039/1, 3038/1, 3032/1, 3031/1,
3037/1, 3781/2, 2830/1, 2855/1, 2868/1, 3759/2, 2723/1, 2708, 2602/1, 2604/1, 2603/1,
2538/1, 2539/1, 2539/2, 2533/2, 2538/2, 2533/3, 2139/2.
KO Трњана
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1299, 1305, 1306, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1347, 1348, 1349, 1352,
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1418, 1419, 1420, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1436, 1533/1,
1533/2, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 2229/3.
KO Велики Јовановац
628, 629, 630, 631, 632, 633/1, 633/2, 634/2, 640, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 669,
670, 672, 673, 704, 711, 712/1, 712/2, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 733, 734/1, 734/2, 734/3,
737/1, 737/2, 738, 748, 749, 750, 751/2, 751/3, 752, 1266, 1275, 1276, 1295, 1296, 1300/2,
1301/1, 1301/2, 1302, 1303, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1334, 1354, 1355, 1356,
1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1351/2, 2374/2, 656/1, 658/1, 659/2, 658/2, 656/2, 2368/1,
1280/1, 1353/1, 1352/1, 1350/1, 1350/2, 1351/1.
KO Мали Јовановац
660, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 671/1, 671/2, 673, 674/1, 674/2, 675/2, 698, 699, 700, 701,
702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 727, 728, 729, 739, 740/1, 740/2, 753,
754, 764, 765, 766, 767, 768, 675/3, 675/4, 675/5.
KO Велико Село
2974, 2975, 2976/2, 2976/3, 3413/1, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3465, 3466, 3467, 3468,
3469, 3470, 3541, 3542, 3543, 3544, 3572, 3573, 3597, 3598/2, 3599, 3601, 3602, 3666,
3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678/1, 3678/2, 3680, 3684, 3685,
3686, 3687/1, 3688, 3689, 3706, 3711, 3712, 3713, 3714, 3724, 3725, 3733/1, 3733/2, 3734/1,
3734/2, 3735/1, 3735/2, 3735/3, 3735/4, 4051, 4052, 4053, 4054/1, 4054/2, 4054/3, 4054/4,
4054/5, 4054/6, 4054/7, 4055, 4061, 4071/1, 4071/2, 4071/3, 4071/4, 4072, 4073/1, 4073/2,
4073/3, 4073/4, 4073/5, 4074/1, 4074/2, 4074/3, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121,
4122, 4125/1, 4125/2, 4126, 4127, 4128, 4129, 4714, 4725, 3445/1, 3408/1, 3407/1, 3406/1,
4715/1, 4056/1, 4057/1, 4058/1, 4059/1, 4060/1, 4063/1, 4064/1, 4065/1, 4066/1, 4069/1,
4070/1, 4085/1.
KO Суково
76, 77, 78, 79/1, 83/3, 187/1, 187/4, 188/1, 190/1, 191/1, 242/1, 250/1, 251/2, 253/2, 284, 285,
286, 287, 288, 289/1, 289/2, 289/4, 349, 350, 371, 372, 384, 390, 391/2, 392/2, 393, 402,
405/1, 409, 410, 411, 412, 8247/1, 73/1, 189/1, 189/2, 189/3, 187/7, 187/8, 239/1, 239/2,
192/1, 191/3, 190/4, 8175/2, 8176/4, 8176/3, 8175/2, 8175/5, 241/3, 242/4, 241/1, 241/2,
250/4, 250/3, 250/2, 252/1, 252/3, 256/2, 256/1, 257/2, 257/1, 256/3, 283/7, 289/7, 291/2,
291/1, 290/1, 283/3, 354/2, 353/2, 352/2, 351/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 375/1, 376/1,
377/2, 381/1, 382/1.
KO Градиште
1331, 1332, 1333, 1334, 1365, 1366, 1369, 1370, 1376/1, 1376/2, 1377, 1379, 1380, 1381,
1384, 1385, 1386, 1387, 1390, 1391, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1403/3, 1403/4, 1405,
1410, 1411, 1412, 1413, 1419, 1420, 1421, 1422, 1424/1, 1424/2, 1423, 1430, 1431, 1432,
1434, 1435, 1567/1, 1567/2, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578/2,
1579, 1585, 1629/1, 1630, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 1635, 1663/2, 1663/3, 1663/4,
1664/3, 1664/4, 1665/1, 1665/2, 1668/1, 1668/2, 1670, 1671, 1433/1, 1634/4, 1632/2, 1628/3,
1757/3, 1658/1, 1659/2, 1658/2, 1659/1, 1660/1, 1666/1, 1669/1, 1672/1, 1674/1, 1675/1,
1568/1.
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KO Чиниглавци
8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8599, 8603, 8605, 8604/1, 8604/2, 8606, 8607, 8627,
8628, 8629, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8648, 8649, 8653, 8654, 8655, 8658, 8659, 8660,
8661, 8662, 8866, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8890, 8891, 8892, 9135,
9136, 9137, 9138, 9143, 9144, 9145, 9146, 9185, 9186, 9187, 9188, 9192, 9193, 9194, 9213,
9216, 9218, 9227, 9231, 9233, 9234, 9237, 9240, 9271, 9287/1, 9287/2, 9328/1, 9352, 9353,
9357, 9358, 9360, 9362, 9367/1, 10419, 10422, 10424, 9289/1, 9290/1, 9212/1, 9217/1,
9219/2, 9222/3, 9222/2, 9224/2, 9224/3, 9219/3, 9225/1, 8490/1, 8489/1, 8488/1, 8485/1,
8484/1, 8482/1, 8481/1, 8480/1, 8479/1, 8478/1, 8474/1, 8520/1, 8640/1, 8647/1, 8651/1,
8652/1, 8888/1, 8889/1, 9366/1, 9364/1, 9282/1, 9286/1, 9286/2, 9284/2, 9285/2, 9289/2,
9285/1.
KO Срећковац
428/2, 438/2, 425, 426, 427, 435, 436, 444, 445, 446, 485/1, 485/3, 486, 487, 488, 489, 490,
572, 2139, 2178, 2179, 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2183, 2184, 2185, 2186, 2188, 2189, 2190,
2191, 2192, 2193, 2194, 2198, 2237, 2239, 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247,
2248/1, 2248/2, 2249, 2250, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292/1, 2292/2, 2293, 2294, 2382, 2383,
4859, 443, 573, 2199, 4860, 4866.
KO Обреновац
1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264,
1265, 1266, 1267, 1268, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313.
Општина Димитровград
KO Гојин Дол
217, 218, 219, 222, 223, 225, 226/1, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 243, 244,
245, 246, 247, 248/1, 359/1, 381, 384, 385, 386, 393, 394, 395, 396, 419/1, 420/1, 436, 439/1,
441, 443, 446, 447/1, 448/1, 450, 451/1, 452, 453, 454, 461, 506, 507, 533, 534, 535, 538,
539, 540, 546, 547/2, 547/3, 552, 553, 554, 555, 556, 586, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591,
592, 596, 598, 601, 603, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 691, 692, 701, 704, 705, 706, 707, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 773,
776, 778, 779, 780, 785, 786, 787, 1099, 1102/3, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114,
1116, 1117, 1122, 1123, 1124/3, 1124/4, 4248, 4249, 4252.
KO Жељуша
46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 81, 94, 100/1, 101,
102, 103, 104, 105, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 123/1, 124/1, 126, 127, 128, 129, 130,
138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 246/2, 247/1, 247/2, 247/3,
247/4, 250/2, 250/3, 251/4, 251/5, 256/2, 256/3, 256/4, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2,
258/3, 259, 260, 261, 262, 263/1, 266, 267, 327, 328, 329, 330/1, 333, 336, 337, 338, 340,
341, 342, 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 355, 360, 384, 385, 391/1, 391/2, 392, 394, 395, 396/2,
396/3, 398/1, 398/2, 399, 4733, 4737/4.
KO Димитровград
3256/1, 3257, 3258, 3261, 3262/1, 3263/1, 3265/1, 3266/1, 3273/1, 3274/1, 3275, 3276, 3277,
3278/1, 3279, 3280, 3282/1, 3282/2, 3283/1, 3307/1, 3308/1, 3310/1, 3359/1, 3360/1, 3370/4,
3373, 3374/1, 3376/2, 3376/5, 3381, 3391, 3407/1, 3409/1, 3409/2, 3410, 3412, 3413, 3511/1,
3511/2, 3512/1, 3514/1, 3515, 3518, 3519/1, 3526, 3527, 3528, 3529, 3532, 3533, 3534, 3542,
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3543, 3544, 3546, 3549, 3587, 3591, 3592, 3593, 3594/1, 3594/2, 3596, 3597, 3599, 3613,
3614, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3780, 3802, 3805, 3806, 3807, 3815/1,
3817, 3818, 3819, 3820, 3924, 3950, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3972, 3973, 3974,
3975/1, 3975/2, 3978, 3980/1, 3980/2, 3981, 3982, 3992/2, 4160, 4176, 4177, 4178, 4179,
4180, 4184, 4192, 4193, 4195, 4196, 4197, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251,
4257, 4258, 4259, 4260, 4271, 4272, 4274, 4275, 4421*+-, 4422, 4423, 4424, 4445, 4446,
4881, 4882, 4883, 4924, 4925, 4926, 4927, 4931, 4932, 4933, 4934, 5038, 5039, 5041, 5042,
5052, 5053, 5057, 5058, 5059, 5061, 5062, 5074, 5076, 5080, 5081, 5082, 5084/1, 5084/2,
5086, 5093/2, 5093/3, 5095/1, 5095/2, 5100/2, 5100/3, 5101/1, 5101/2, 5102/1, 5102/2, 5107,
5109/1, 5109/2, 5114, 5165/2, 5165/7, 5486/1, 5487/3, 5487/5, 5488, 5489, 5490, 5491/1,
5495/1, 5498/1, 5499/1, 5500, 5501/1, 5502/1, 5503/2, 5503/3, 5504/1, 5504/2, 5515/1,
5678/1, 5680, 5681/1, 5683, 5685, 5687/3, 5688/2, 5688/3, 5694/1, 5695, 5696/3, 5697/1.
KO Градиње
365/1, 365/2, 368, 370, 386, 398, 399, 400, 404, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432,
436, 437, 441, 442, 452, 453, 457, 458, 459, 476, 477, 479, 480, 499, 500, 501, 503, 793/1,
793/2, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1027, 1068/1, 1068/3, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090, 1091, 1098/1, 1098/2, 3737, 3740/1.
KO Бачево
2045, 2048, 2049, 2050, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2062, 2063,
2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086,
2087, 2088, 2124, 2125, 2126, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2235,
2236, 2237, 2241, 2242, 2243, 2247, 2248/1, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255,
2256, 2257, 2258, 2259, 2261, 2262, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2274,
2277, 2278, 2279, 2280/1, 2281, 2282, 2283, 2284, 2734/2.
Пратећи надземни објекти магистралног гасовода МГ-10 предвиђени су на
следећим катастарским парцелама:
Oбјекат

KO

Број катастарске парцеле

Град Ниш
ППС „Трупале”

Делови катастарских парцела
Трупале

6800/1, 6801, 6802, 6803.
Целе катастарске парцеле:

ГМРС „Ниш 2”

Доњи
Матејевац

2945, 2948, 2949, 2952, 2953, 2956.
Делови катастарских парцела
2946, 2947, 2950, 2951, 2954, 2955,
2957.

Општина Бела Паланка
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Делови катастарских парцела:
1505, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,
1521.

Град Пирот
Целе катастарске парцеле: 1321.
ГМРС „Пирот”

Тњана

Делови катастарских парцела:
1285, 1286, 1288, 1317, 1318, 1319,
1320, 1322.

Општина Димитровград
ГМРС
„Димитровград”

Делови катастарских парцела:
Димитровград

4179, 4182, 4184, 4185, 4186.

Предмет Студије су надземни објекти распоређени дуж трасе гасовода, а то су:
• ППС „Трупале““ (Qmax=350.000Nm3/h; pul=20-55bar; MOP=55bar; DP=55 bar; PPS je
двосмерна)) - предвиђен за комерцијално мерење протока гаса на месту повезивања са
постојећим гасоводним системом ЈП "Србијагас");
• ГМРС „Ниш 2“ (Qmax=35.000Nm3/h;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar);

pul/piz=20-55bar/6-16bar;

MOPul=55bar;

• ГМРС „Пирот“ (Qmax= 35.000Nm3/h;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar;

pul/piz=20-55bar/6-16bar;

MOPul=55bar;

• ГМРС „Бела Паланка“ (Qmax=7.000Nm3/h; pul/piz=20-55bar/6-16bar; MOPul=55bar;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar);
• ГМРС „Димитровград“ (Qmax= 10.000 Nm3/h; pul/piz=20-55bar/6-16bar; MOPul=55bar;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar
Ради обезбеђења транспортне везе пројектованих локација надземних објеката
Површина земљишта потребна за извођење радова и функционисање пројекта
Коридор гасовода у највећој мери пролази ван насељених зона и ван других
грађевинских рејона, на претежно пољопривредном земљишту, односно траса
магистралног гасовода МГ10 се највећим делом води кроз пољопривредно, водно и
шумско земљиште, а мањим делом испод јавних површина на местима укрштања са
водотоковима, државним и локалним путевима и железничким пругама.
ПОЈАС И ЗОНА ЗАШТИТЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
Енергетски коридор гасовода утврђен просторним планом, представља границу
обухвата просторног плана у укупној ширини од 400 м у највећем делу трасе, по 200 м
са обе стране осе цевовода. Према локацијским условима, у оквиру овог енергетског
коридора утврђују се следећи појасеви (зоне) заштите магистралног гасовода:
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- Појас непосредне заштите – обухвата експлоатациони појас гасовода укупне ширине
15m (по 7,5 m са обе стране осе цевовода) и зону опасности од експлозије минималне
ширине 3 m око објеката који представљају саставни део гасовода
- Појас уже заштите – успоставља се између појаса непосредне заштите и појаса шире
заштите укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе цевовода) и појас одговарајуће
ширине око објеката који представљају саставни део гасовода
- Појас шире заштите – успоставља се између спољне границе појаса уже заштите и
границе енергетског коридора
- Радни појас – успоставља се за потребе изградње гасовода у укупној ширини од 24 m
(по 12 m са обе стране осе цевовод
Полагање МГ по целој дужини трасе је предвиђено под земљом. Дубина постављања
гасовода у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт
природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (Службени гласник РС бр. 37/2013).
Пратећи надземни објекти магистралног гасовода МГ-10 предвиђени су на
следећим катастарским парцелама:
Oбјекат

KO

Број катастарске парцеле

Град Ниш
ППС „Трупале”

Трупале

Делови катастарских парцела
6800/1, 6801, 6802, 6803.
Целе катастарске парцеле:

ГМРС „Ниш 2”

Доњи
Матејевац

2945, 2948, 2949, 2952, 2953, 2956.
Делови катастарских парцела
2946, 2947, 2950, 2951, 2954, 2955,
2957.

Општина Бела Паланка
ГМРС„Бела
Паланка”

Бела
Паланка-ван
вароши

Делови катастарских парцела:
1505, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,
1521.

Град Пирот
Целе катастарске парцеле: 1321.
ГМРС „Пирот”

Тњана

Делови катастарских парцела:
1285, 1286, 1288, 1317, 1318, 1319,
1320, 1322.
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Општина Димитровград
ГМРС
„Димитровград”

Делови катастарских парцела:
Димитровград

4179, 4182, 4184, 4185, 4186.

Предмет Студије су надземни објекти распоређени дуж трасе гасовода, а то су:
• ППС „Трупале““ (Qmax=350.000Nm3/h; pul=20-55bar; MOP=55bar; DP=55 bar; PPS je
dvosmerna)) - предвиђен за комерцијално мерење протока гаса на месту повезивања са
постојећим гасоводним системом ЈП "Србијагас");
• ГМРС „Ниш 2“ (Qmax=35.000Nm3/h;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar);

pul/piz=20-55bar/6-16bar;

MOPul=55bar;

• ГМРС „Пирот“ (Qmax= 35.000Nm3/h;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar;

pul/piz=20-55bar/6-16bar;

MOPul=55bar;

• ГМРС „Бела Паланка“ (Qmax=7.000Nm3/h; pul/piz=20-55bar/6-16bar; MOPul=55bar;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar);
• ГМРС „Димитровград“ (Qmax= 10.000 Nm3/h; pul/piz=20-55bar/6-16bar; MOPul=55bar;
DPul=55bar; MOPiz=16bar; DPiz=16bar
Ради обезбеђења транспортне везе пројектованих локација надземних објеката
Површина земљишта потребна за извођење радова и функционисање пројекта
Коридор гасовода у највећој мери пролази ван насељених зона и ван других
грађевинских рејона, на претежно пољопривредном земљишту, односно траса
магистралног гасовода МГ10 се највећим делом води кроз пољопривредно, водно и
шумско земљиште, а мањим делом испод јавних површина на местима укрштања са
водотоковима, државним и локалним путевима и железничким пругама.
ПОЈАС И ЗОНА ЗАШТИТЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
Енергетски коридор гасовода утврђен просторним планом, представља границу
обухвата просторног плана у укупној ширини од 400 м у највећем делу трасе, по 200 м
са обе стране осе цевовода. Према локацијским условима, у оквиру овог енергетског
коридора утврђују се следећи појасеви (зоне) заштите магистралног гасовода:
- Појас непосредне заштите – обухвата експлоатациони појас гасовода укупне ширине
15m (по 7,5 m са обе стране осе цевовода) и зону опасности од експлозије минималне
ширине 3 m око објеката који представљају саставни део гасовода
- Појас уже заштите – успоставља се између појаса непосредне заштите и појаса шире
заштите укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе цевовода) и појас одговарајуће
ширине око објеката који представљају саставни део гасовода
- Појас шире заштите – успоставља се између спољне границе појаса уже заштите и
границе енергетског коридора
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- Радни појас – успоставља се за потребе изградње гасовода у укупној ширини од 24 m
(по 12 m са обе стране осе цевовод
Полагање МГ по целој дужини трасе је предвиђено под земљом. Дубина постављања
гасовода у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт
природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (Службени гласник РС бр. 37/2013).
2.2. Инжењерскогеолошка, педолошке, геоморфолошке, геолошке, хидролошке и
сеизмичке карактеристике терена
2.2.1. Педолошке карактеристике
Шире подручје трасе захвата само дно Нишке-котлине. Траса магистралног гасовода
почиње на десној тераси реке Нишаве, иде према истоку. То су равничарски терени
изграђени најчешће од алувијалних невезаних и полувезаних седимената и богати су
водом чији се ниво креће од с1-4 m од површине терена. Шљункови алувијалног
порекла(SLal) изграђују мање делове терена на нижим терасама Нишаве. Претежно су
изграђени од заобљених зрна кречњака, пешчара, шкриљаца и кварца. Боје су жућкасте
и жутосиве, дебљине ретко веће од 2-3 m.
Алувијалне незбијене суглине(SGal) изграђују скоро цео равничарски терен у алувиону
Нишаве. Хетерогеног су гренулометријског састава, најчешће су то прашинасте суглине
које постепено прелазе у песковите суглине и крупнозрни супесак. Слојевите су
структуре, боје жуте до жутомрке дебљине 2-3 m.
Алувијални супесак(SPal) је највише заступљен на простору Плана и прекрива
шљунковите алувијалне творевине Нишаве.
(Pal)-пескови алувијалног порекла су највише заступљени у доњем току Нишаве. То су
крупнозрни и средњезрни кварцнолискуновити пескови различите дебљине. Налазе се
на деловима терена који су често плављени па их површинске воде лако односе. Обале
Нишаве изграђене од ових седимената угрожене су од бочне ерозије која их спира.У
педолошком саставу земљишта издвајају се смонице на североистоку и различити
типови и варијације алувијалног земљишта на осталом простору трасе гасовода у
источном делу према Сићевачкој клисури са јужне стране границе гасовода лоцирано
је асеквенцијално активно клизиште.
Када се говори о педолошким карактеристикама у оквирима граница истраживаног
подручја потребно је истаћи да оно припада класама флувијатилних и
флувиоглејних земљишта. Специфичне карактеристике ових земљишта огледају се у
следећим чињеницама:
• Влажење земљишта најчешће се врши из три извора, из атмосферског
талога из поплавних и из подземних вода,
• Динамику воденог режима карактерише сезонско колебање које је у директној
вези са нивоом реке Нишаве.
• Покретљивост подземних вода чини земљиште богатијим кисеоником,
• Поплавне воде доносе суспендовани материјал који се таложи у пољу стварајући
тако акумулацију алохтоног земљишног материјала.
Највећи део анализиране просторне целине припада типу земљишта који се
назива
флувисол
или
једноставно
алувијално
земљиште
односно
алувију.Алувијални наноси у долини Нишаве имају велику пољопривредну вредност.
Њихове морфолошке, физичке и хемијске особине пружају повољне услове за развој
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пољопривредних култура. Ово земљиште у границама анализираног подручја у
највећем делу припада другој класи пољопривредног земљи
2.2.2. Рељеф и геоморфолошке карактеристике
На основу свих изведених истраживања и испитивања дефинисане су геоморфолошке
карактеристике терена, геолошка грађа терена, хидрогеолошке карактеристике терена,
савремени геодинамички процеси и сеизмичке карактеристике истраживаног простора.
Морфолошки посматрано планирани гасовод прелази преко Пиротске, Белопаланачке и
Нишавске котлине и преко обронака Суве и Старе планине. Наведени морфолошки
облици настали су деловањем ендогених сила. Деловањем егзогених сила дошло је до
њиховог модификовања и настанка микрорељефних облика.
Најнижа кота терена дуж планиране трасе гасовода је у долини Белопаланачке котлине
и износи ~270mnv док је највиша кота на обронцима Суве планине, на територији села
Теловац и износи ~700mnv.
Пројектована траса гасовода полази од примопредајне станице Трупале а завршава код
граничног прелаза Градина. У циљу лакшег праћења и коментарисања услова битних за
пројектовање и изградњу трасе, дата је стационажа са почетком од ППС Трупале (km
0+000,00) и завршетком на Бугарско-Српској граници (km 109+137,71).
Својом дужином гасовод полази преко седимената Нишке котлине, и пење се преко
падина Попове главе. Даље траса гасовода иде преко обронака ниског побрђа и долази
до речних тераса Нишаве (на стационажи km16+060). Непосредно испред преласка реке
Нишаве, траса улази у алувијалну раван и иде до Јелашнице. Даље траса гасовода се
пење обронцима Суве планине до врха Плоче (на стационажи km38+160). Од Плоче
даље траса гасовода силази низ обронке Суве планине до алувијона реке Нишаве то
јест Белопаланачке котлине, у месту Црвена Река (на стационажи km42+720). Oдатле
даље траса гасовода иде алувијоном реке Нишаве, при чему обилази Белу Паланку са
њене северне и северо источне стране до села Кременица. Од села Кременица траса
се пење обронцима Суве Планине и прати стари пут за Пирот, до уласка у Пиротску
котлину (на стационажи km73+130). По уласку у пиротску котлину траса гасовода
обилази град, са његове југозападне стране. Од Пирота траса гасовода иде Пиротском
котлином до Димитровграда, када траса обилази град са његове северне стране преко
падина Паметника (од стационаже km99+380 до km105+340) и спушта се у алувијон реке
Нишаве, којим даље иде до државне границе (на стационажи km109+137,71).
Траса будућег гасовада више пута се пење и спушта низ падине, при чему савлађује
већи или мање висинске разлике.
На овом делу трасе гасовод пресеца већи број водених токова. Реку Нишаву гасовод
прелази четри пута, а реку Јерму једном. Такође гасовод прелази већи број сталних и
повремених водотока.
Објекти
Терен на коме се планира изградња ППС Трупале, налази се у атару села Трупале.
Објекат је лоциран на делувијалној падини нагиба око 3 – 5%. Овај део терена је
заравњен и у благом паду ка реци Нишави и Западној Морави. На терену преовлађују
коте 222 – 223mnv.
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Терен на коме се планира изградња ГМРС Ниш 2 + БС налази се непосредно уз пругу и
постојећи пут за Књажевац. Овај део терена је раван и налази се између поменутог пута
и локалног потока. На терену преовлађују коте 263 – 265mnv.
Терен на коме се планира изградња Гасно Разводног Чворишта Књажевац, налази се на
речној тераси реке Нишаве. Овај део терена је зарвњен и у благом паду ка реци Нишави.
На терену преовлађује кота 227mnv.
Терен на коме се планира изградња ГМРС Бела Паланка, налази се непосредно уз реку
Нишаву и обилазницу око Беле Паланке. Овај део терена је раван и припада алувијалној
равни реке Нишаве. На терену преовлађују коте 284 – 285mnv.
Истражни простор налази се у зони државног пута IА-4, на територији МЗ Трњана. У
морфолошком погледу предметни терен ГМРС Пирот припада алувијалној равни реке
Нишаве. Коте терена на самој микролокацији су уједначене и крећу се око коте ~385mnv.
У морфолошком погледу терен ГМРС Димитровград припада обронцима Старе планине.
Терен шире околине одликује се стрмим рељефом. Коте терена на самој микролокацији
крећу се у распону од 526-538mnv.
2.2.3. Геологија
На основу резултата свих изведених истраживања дефинисана је геолошка грађа
терена до дубине изведених истраживања. Изучавани терен у геотектонском погледу
припада Карпато-балканидима источне Србије. Карпато-балканиди источне Србије
имају веома сложену тектонску грађу која је створена у алпској тектогенези.
Шири истражни простор изграђен је од седимената различитог састава и старости:
• Камбријум
• Перм
• Тријас
• Јура
• Креда
• Миоцен
• Плиоцен
• Плиоцен-квартар
• Квартар.
На слици бр.2.2.3. 1.дата је геолошка карта шире околине истражног подручја.
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Слика бр 2.2.3.1. - Геолошка грађа ширег подручја истраживања (исечак из геолошке карте,
извор Геосрбија)

Камбријум (Cm) представља најстарије творевине истраживаног простора. Ове наслаге
су констатоване североисточно од Ниша. Јављају се на брду Попова глава. У оквиру
ових наслага јављају се серицитско албитски и серицитско хлоритски шкриљци. Ови
шкриљци су навучени преко миоценских наслага, а представљају метаморфисану
седиментно вулканогену серију. У свом површинском делу ове наслаге су прекривене
слојем елувијално-делувијалне распадине дебљине до 2.0 метра.
Перм (P) – пермски седименти представљени су црвеним пешчарима и алевритима.
Јавља се између села Равни До и Банцарево а дуж трасе иду све до Плоче. Такође траса
се спушта пермским пешчарима све до Црвене реке. Цела серија је услојена у свом
пост генетском периоду захваћена орогеним покретима. Ови покрети су довели до
убирања и раседања, када је стенска маса веома оштећена, обзиром да је крта. Тако
издељена стенска маса је захваћена физичко – механичким процесима распадања дуж
предиспонираних праваца, раседа, прслина и пукотина. Такође на овој формацији је
била јако изражено ерозионо дејство, када су створене јаруге дуж којих су формирани
пролувијални наноси у њиховом доњем току. Јаруге су временом, постојале све дубље,
а њихове долинске стране стрмије. На тако формираним јаругама долази до формирања
клизишта на долинским странама што доводи до бочног проширења јаруга.
Тријас (T) локално изграђује терен у делу трасе око Врлог камена. Ове наслаге су
углавном прекривене елувијално делувијалним наслагама. Творевине ове формације су
представљене пешчарима и песковито–лапоровитим пешчарима. Стенска маса
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издељена на блокове различите величине. Приповршински делови представљају
елувијално делувијалну кречњачку дробину, са ретким присуством глине–црвенице.
Јура (J) је представљена кречњацима, који леже директно или трансгресивно преко
пермских пешчара. У свом приповршинском делу стенска маса је неуједначено
издељена системом прслина и пукотина у средње до крупне блокове. Прслине и
пукотине су обично стиснуте – затворене.
Креда (K) је представљена кречњацима и пешчарима. Кречњаци су добро услојени са
стрмим равнима слојевитости. У пост генетском периоду кречњаци су убрани и
израседани. На кречњаку се запажају микро карсни облици. Седименти кредне старости
издвојени су на изласку из Беле Паланке до Понора и на делу где траса обилази
Димитровград, до пројектованог објекта ГМРС Димитровград.
Миоцен (M) – дуж трасе пројектованог гасовода издвојени су седименти доњег, средњег
и горњег миоцена. Ови седименти изграђују ободне делове Нишке котлине. Седименти
доњег миоцена представљени су бречама, слабо везаним пешчарима и песковима и
глинама. Средњи и горњи миоцен представљени су песковито шљунковитим глинама.
На делу Јелашнице у оквиру ове серије јављају се продуктивни слојеви мрког угља.
Плиоцен (Pl) се јавља у делу трасе око села Црвене реке и Кременице. Такође
плиоценски седименти се јављају на делу око планинарског дома и конастатовани су у
неким бушотинама од дома према Црвеној реци и у Пиротској котлини. Плиоцен је
представљен слабо очврслим пешчарима и шљунковима и заглињеним шљунковима а
цела серија је мале дебљине.
Плиоцен квартар (PL-Q) је представљен лапоровитим глинама, шљунковитим
седиментима, глинама и комплексом прашинасте глине и дробине, а јавља се у
Пиротској котлини, између села Гојни До и Срећковца, и у делу обилазнице око
Димитровграда.
Квартар (Q) изграђује површинске делове терена највећим делом дуж трасе гасовода а
представњен је продуктима падинских процеса, алувијоном и седиментима речних
тераса.
Алувијон (al) представља најмлађе наслаге у истраживаном простору, а заступљен је
уз корито река Нишаве и Јерме. Алувијон изграђују глине, пескови и шљункови. Глине
припадају фацији поводња која се одликује малом дебљином, док су пескови и
шљункови из фације корита чија је дебљина најчешће до 5m.
Речне терасе (t) изгађују шири простор око реке Нишаве. У оквиру увих наслага јављају
се најчешће две до три терасе, које су међусобно раздвојене стрмим одсеком. Терасни
седименти су неуједначене дебљине у неким случајевима су дебљине и преко 10m.
Терасе су изграђене од следећих литолошких чланова:
- Прва речн тераса, која је уједно и најнижа - прашина, глина, пескови и шљункови
- Друга речна тераса - шљунак.
- Трећа речна тераса, хипсометријски највиша - шљунак, пескак и глина.
Сви ови литолошки чланови су у међусобном смењивању, како у вертикалном тако и у
бочном правцу.
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Делувијум (dl) је престављен глинам и глинама са ситном дробином. Делувијалне
наслаге су променљиве дебљине и формирају нагибе до 10%, на падинама.
Елувијум (el) је представљен распадином матичне стене, која садржи одломке оштрих
ивица утопљене у основну глиновито прашиновито песковиту масу. Ове наслаге су
најзаступљеније на деловима које изграђују пермски пешчари и кречњаци.
Пролувијум (pr) представља поточни нанос, који је формиран дуж већих потока. Ове
наслаге су представљене несортираним одломцима стена који су уклопљени у
алевритску песковито-прашинасту масу. Одломци су различите крупноће, cm-dm
димензија, углавном незаобљених ивица. Ове наслаге су углавном у комбинацији са
делувијалним материјалом (dl-pr).
Антропогене наслаге – представљене насипом. Локално изграђују непосредне
површинске делове терена дуж трасе гасовода, као и трупове инфраструктурних
објеката: путева, пруга и аутопутева.
Објекти
На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној
близини или широј околини ППС Трупале, инжењерскогеолошког картирања терена и
истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена. Терен до дубине
истраживања (10m) изграђују седименти квартарне и неогене старости.
Квартар – Делувијум - глинама црвене до браон боје.
Миоцен - песковито прашинасте глине браон боје
На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној
близини или широј околини ГМРС Ниш 2, инжењерскогеолошког картирања терена и
истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена. Терен до дубине
истраживања (10m) изграђују седименти квартарне и неогене старости.
Квартарне наслаге – представљен слојем делувијума.
Mиоценске наслаге - представљен песковима и шљунковима.
На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној
близини или широј околини ГРЧ Књажевац, инжењерскогеолошког картирања терена и
истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена. Терен до дубине
истраживања (11m) изграђују седименти квартарне старости представљени терасним
седиментима
На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној
близини или широј околини ГМРС Бела Паланка , инжењерскогеолошког картирања
терена и истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена. Терен до дубине
истраживања (10m) изграђују седименти квартарне и неогене старости. Миоцен је
представљен лапоровитим глинама, док је алувион представљен фацијом поводња и
корита. У фацији поводња јављају се глине, док у фацији корита преовлађују шљункови
и песковити шљункови.
На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној
близини или широј околини ГМРС Пирот, инжењерскогеолошког картирања терена и
истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена. Терен до дубине
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истраживања (10m) изграђују седименти квартарне и неогене старости. На слици бр.3
дата је геолошка карта шире околине истражног подручја.

Слика бр.2.2.3.2. – Сегмент основне геолошке карте, Лист Пирот 1:100 000,увећан на
15кмx15км, са легендом картираних јединица (Завод за геолошка и геофизичка истраживања
Београд, Београд, 1969.г., )_________ граница истражног простора

Квартар (Q)
Алувијални седименти – представљени седиментима фације поводња и фације корита.
Фацији поводња припадају прашинасто-глиновити седименти. Дефинисана дебљина
овог члана на предметној локацији је до 2.4m.
Фација корита представљена је шљунковима песковитим. Дебљина фације корита је до
4.7m.
Неоген (Pl)
Језерски седименти неогена-представљени прашином глиновито-песковитом. Дебљина
овог комплекса није утврђена обзиром да су истражне бушотине завршене у њему.
На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној
близини или широј околини ГМРС Димитровград , инжењерскогеолошког картирања
терена и истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена. Терен до дубине
истраживања (10m) изграђују седименти кредне старости прекривени квартарним
седимантима различите дебљине. На слици бр.2 дата је геолошка карта шире околине
истражног подручја.
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Слика бр.2.2.3.3. – Сегмент основне геолошке карте, Лист Пирот 1:100 000,увећан на
15кмx15км, са легендом картираних јединица (Завод за геолошка и геофизичка истраживања
Београд, Београд, 1969.г.)

Квартар (Q) – седименти квартара представљени су слојем делувијума променљиве
дебљине (дефинисана дебљина овог слоја на предметној локацији је до 6.80m). Ови
седименти настали су као продукт распадања основне стене.
Креда (K13) – кредни седименти представљени су пешчарима. Према документацији под
редним бројем 1 у табели број 1 дебљина ових седимента износи око 200m.
2.2.4. Инжињерско геолошка својства издвојених литолошких чланова
На основу резултата свих изведених истраживања и испитивања дефинисана је
геолошка грађа терена и физичко-механички параметри заступљениих литолошких
чланова.
Обзиром да се све грађевинске активности одвијају од површине терена, тим редом ће
бити и приказани издвојени литотипови (од геолошки млађих ка старијим).
Насип локално изграђује непосредне површинске делове терена, као и труп постојећих
саобраћајница и локалне депоније. Насип је изграђен од земљастих материјала и
грађевинског шута, а у трупу саобраћајница од шљунка или туцаника, где је механички
стабилизован.
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КВАРТАР (Q)
Пролувијум (pr) изграђује део терена непосредно уз постојеће мање сталне и повремене
водотоке који су бујичног карактера. Ове наслаге су веома хетерогеног састава и
физичко-механичких својстава. Пролувијални нанос је углавном условно повољних
физичко-механичких својстава за изградњу гасовода. Пролувијум је изграђен од
одломака основне стене који су воденим транспортом допремљени са виших кота.
Транспорт ових материјала је био релативно кратак, па су им ивице полузаобљене и не
заобљене. Врло су честа смењивања крупнијих и ситнијих одломака без икаквог
распореда, на кратком растојању, како у вертикалном правцу тако и у хоризонталном.
Сви одломци су углавном уклопљени у глиновиту масу. У оквиру пролувијалних наслага
јављају се глине са дробином и дробине. На узорцима из ове средине изведена су
лабораторијска геомеханичка испитивања, а добијене су следеће вредности физичкомеханичких карактеристика:
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
дробина
0-27%
шљунак
песак
прашинa
глина
- Запреминска тежина
природна
сува
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
кохезија
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)

0-72%
16-35%
7-58%
1-26%
Ɣ=19-20.3kN/m3
Ɣd=15.5-16.9kN/m3
ф=19˚
c=13kN/m2
Мs=11050kN/m2

Лабораторијским геомеханичким испитивањима били су обухваћени узорци са
доминантним учешћем глиновите фракције па се добијене вредности параметара
чврстоће не могу сматрати меродавним за целу средину (некохерентни делови средине
представљени већим комадима и одломцима стена се не могу лабораторијски испитати
а у деловима где преовладавају могу у многоме да утичу на физичко-механичке
карактеристике).
Према USCS класификацији, узорци спадају у групе средње и ниско пластичне глине (CI
и CL). По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају
III категорији. У овим материјалима је могуће обрушавање зидова рова и повећана је
количина ископа, на појединим деловима трасе.
Делувијални и делувијално-пролувијални седименти (dl и dl-pr) изграђују непосредне
површинске делове терена дуж трасе гасовода. Делувијум је настао планарним
спирањем са виших кота падина. Ови седименти прекривају површинске делове терена
на падинским деловима терена дуж трасе гасовода.
Ове наслаге су формиране на благим падинама развојем планарне ерозије. У оквиру
ових наслага могу се издвојити следећи литогенетски чланови: делувијална глина и
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делувијалне глина са дробином, при чему је често на терену немогуће направити оштру
границу између ове две средине.
Делувијална и делувијално-пролувијална глина је прашинасто глиновито песковитог
састава, са присуством хидроксида гвожђа и мангана, као и конкреција клцијум
карбоната, средње пластична, средње гњечива, црвене до браон боје, која води порекло
од гвожђа и Пермских пешчара. Изведеним лабораторијским испитивањима на
узорцима из ове средине добијене су следеће вредности физичко-механичких
карактеристика:
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
песак
11-70%
прашинa
11-69%
глина
1-48%
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =15.4-20.2kN/m3
сува
Ɣd=12.8-16.1kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=12-35˚
кохезија
c=9-25kN/m2
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Мs=3597-13793kN/m2
Лабораторијским геомеханичким испитивањима били су обухваћени узорци са
доминантним учешћем глиновите фракције па су добијене вредности параметара
чврстоће меродавне управо за ове чланове средине. Велики распон добијених
вредности
физичко-механичких
параметара
је
последица
неуједначеног
гранулометријског састава.
Према USCS класификацији, узорци спадају у групе средњепластичне глине (CL). По
физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III
категорији.
Дробина (dr) – ови седименти настали су као продукт распадања основне стене.
Изграђују их прашинаста глина са фрагментима основне стене различитих димензија.
Изведеним лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене су
следеће вредности физичко-механичких карактеристика:
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
5-45%
песак
11-62%
прашинa
31-64%
глина
6-30%
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =19.5-21.1kN/m3
сува
Ɣd=15.2-17.9kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=25˚
кохезија
c=60kN/m2
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Мs=7407-10518kN/m2
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По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III-IV
категорији.
Елувијалне глине са дробином јављају се заједно са делувијалним глинама и
представљају распадину стенске масе. Највећу дебљину ове наслаге имају у делу од
Јелашнице до Црвене реке. Стенска маса је веома хетерогеног петрографског и
гранулометријског састава и физичко-механичких својстава. Одломци су оштрих ивица
неправилног облика, од ситно дробинских до крупно блоковских, са неуједначеним
садржајем песковите глине. Лабораторијским испитивањима на узорцима из овие
средине добијене су следеће вредности физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =19-20.6kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=21-28˚
кохезија
c=5-15kN/m2
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Мs=10000-10150kN/m2
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III-IV
категорији.
Алувион се јавља дуж река Нишаве и Јерме. У оквиру алувијалних наслага могу се
издвојити прашиновито песковите глине, пескови и шљункови. Алувијалне наслаге су
дебљине од 5m до преко 10m (у појединим бушотинама дубине 10m бушење је завршено
у овим седиментима тако да није дефинисана њихова дебљина). Такође локално се
појављују тања сочива муљева, непосредно уз реку. Наслаге алувиона су крајње
неуједначеног гранулометријског састава са неправилним и неуједначеним учешћем
фракција у хоризонталном и вертикалном правцу што директно утиче на неуједначене
вредности физичко – механичких параметара. У оквиру ових наслага формирана је
стална издан подземне воде. Ова издан је у директној хидрауличкој вези са рекама
Нишавом и Јермом. Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине
добијене су следеће вредности физичко – механичких карактеристика:
Глина прашинасто-песковита
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
песак
прашинa
глина
- Запреминска тежина
природна
сува
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
кохезија
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Песак глиновито-шљунковити
ZA.Q.01.c
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- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
3-63%
песак
26-68%
прашинa
7-56%
глина
0-36%
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18.6-20.3kN/m3
сува
Ɣ d=15.2-17.6kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=17-25˚
кохезија
c=5-26kN/m2
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (=100-200kP)
Мs=7355-9850kN/m2
Шљунак
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
59-75%
песак
22-75%
прашинa
1-18%
глина
0-5%
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =20.5kN/m3
сува
Ɣ d=17.1kN/m3
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, алувијални
седименти припадају III категорији.
Речне терасе изграђују непосредне површинске делове терена изнад алувиона у
Нишкој, Белопаланачкој и Пиротској котлини. На терену су утврђене три речне терасе.
Терасе су одвојене стрмим терасним одсецима. Речне терасе представљене су
глинама, шљунковима и песковима који су местимично заглињени. Такође, могу се наћи
и мања и танка муљевита сочива. Ове наслаге су најчешће стабилне и повољних
отпорних и деформабилних својстава. Лабораторијским геомеханичким испитивањима
на узорцима из ове средине добијене су следеће вредности физичко – механичких
карактеристика:
Прашинасто глиновити седименти
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
песак
прашинa
глина
- Запреминска тежина
природна
сува
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ZA.Q.01.c

6-29%
25-59%
7-41%
Ɣ =18.7-21.2kN/m3
Ɣ d=14-18.3kN/m3
ф=13.5-27.2˚
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кохезија
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Песковито шљунковити седиметни
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
песак
прашинa
глина
- Запреминска тежина
природна
сува

Лист:

1..

Рев:

0

c=16.4-75.3kN/m2
Мs=3968-12256kN/m2

29-78%
24-63%
2-51%
0-24%
Ɣ =18-22kN/m3
Ɣ d=15.5-19.1kN/m3

По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, терасни
седименти припадају III категорији.
Бигар локално изграђује део терена око извора на скретању за Банцарево, где траса
пресеца постојоћи асфалтни пут и аутопут. Тераса бигра је набушена у једној истражној
бушотини. Бигар је повољних отпорних и деформабилних својстава. Ископ рова у овој
средини могуће је вршити машинским путем, а према грађевинским нормама ГН припaда
IV категорији ископа.
При геостатичким прорачунима треба усвојити следеће вредности физичко механичких
карактеристика.
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=40˚
кохезија
c=80kN/m2
ПЛИО-КВАРТАР (PL,Q)
Прашинаста глина са дробином – јавља се у делу трасе на обилазници око
Димитровграда. У оквиру овог комплекса смењују се прашинаста глина и глиновита
дробина од пешчара и кречњака различите величине. Лабораторијским геомеханичким
испитивањима на узорцима из прашинасто-глиновитог слоја добијене су следеће
вредности физичко – механичких карактеристика:
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
0-45%
песак
12-34%
прашинa
23-62%
глина
5-37%
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18.7-20.7kN/m3
сува
Ɣd=14.9-17.9kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=24˚
кохезија
c=79kN/m2
ZA.Q.01.c
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- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Мs=5289kN/m2
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III-IV
категорији.
Лапоровите наслаге - Ове наслаге су представљене лапоровитим глинама, лапорима,
глинама и песковима. У периоду након стварања серија је захваћена орогеним
покретима. Oви покрети су довели до убирања и раседања. Обзиром да се ради о веома
пластичним срединама ретке су значајније руптуре у овим наслагама, обично су то
пукотине и прслине које су затворене, то јест без зева.
Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене су следеће
вредности физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
сува
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
кохезија
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)

Ɣ =17.4-20.7kN/m3
Ɣd=15.8-17.1kN/m3
ф=14.1-26.6˚
c=3.3-111.5kN/m2
Мs=7066-12281kN/m2

Велике разлике вредности отпорности на смицање су последица испитивања
различитих чланова овог комплекса.
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III
категорији.
ПЛИОЦЕН (PL)
Плиоценски седименти пресдтављени су прашином глиновито-песковитом. Ови
седиметни су средње до високопластични, тешко гњечиви, практично водонепропустни.
Од примеса најчешће садрже CaCO3.
Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене су следеће
вредности физичко – механичких карактеристика:
- Учешће фракција у гранулометријском саставу:
шљунак
0-3%
песак
5-48%
прашинa
31-66%
глина
21-44%
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18.5-20.9kN/m3
сува
Ɣd=14.3-17.9kN/m3
- Параметри чврстоће на притисак
модул стишљивости (σ=100-200kP)
Мs=6087-7565kN/m2
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III
категорији
МИОЦЕН (М)
ZA.Q.01.c
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Миоценски седименти изграђују део терена од насеља Хум до Јелашнице, а
представљерни су: горњим миоценом, средњим миоценом и доњим миоценом.
ГОРЊИ МИОЦЕН (М3) – представљен је песковима, глинама и кречњаком. Глине су
средње до високопластичне. Лабораторијским испитивањима на узорцима из глине
добијене су следеће вредности физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18.5-20.5kN/m3
сува
Ɣd=16.2-17.5kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=21 - 26˚
кохезија
c=7.5-27.5kN/m2
- модул стишљивости
за распон оптерећења (σ=100-200kP)
Мs=8555-12500kN/m2
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају III
категорији.
Пескови су средњег до ситног зрна, углавном кварцног порекла. Лабораторијским
испитивањима на узорцима из ове средине добијене су следеће вредности физичко –
механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =17.5-18.5kN/m3
сува
Ɣ d=15.2-17.5kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=26- 28˚
кохезија
c=0kN/m2
- модул стишљивости
за распон оптерећења (σ=100-200kP)
Мs=12000-14000kN/m2
Кречњаци – при површини пукотинско издељени, деградирани, са повећањем дубине
компактни, свежи, тврди.
Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене су следеће
вредности физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =26.6-27.7kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=46-48˚
кохезија
c=7.2-17.8MPa
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају IV и V
категорији.
СРЕДЊИ МИОЦЕН (М2) – представљен је глинама црвене боје, које су
високопластичне. Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене
су следеће вредности физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18.0-19.6kN/m3
ZA.Q.01.c
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Ɣd=15.4-16.8kN/m3

- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
кохезија
- модул стишљивости
за распон оптерећења (σ=100-200kP)

ф=18 - 23˚
c=10.0-17.5kN/m2
Мs=6325-9500kN/m2

ДОЊИ МИОЦЕН (М1) – представљен је: бречама, слабо везаним пешчарима, песковима
и глинама.
Брече и пешчари се јављају у дубљим деловима терена и неће бити ангажоване при
изградњи гасовода.
Пескови су средњег до крупног зрна, повољних својстава.
Лабораторијским испитивањима на узорцима из пескова добијене су следеће вредности
физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
сува
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
кохезија
- модул стишљивости
за распон оптерећења (σ=100-200kP)

Ɣ =17.5-18.6kN/m3
Ɣ d=15.2-16.3kN/m3
ф=25 - 28˚
c=0kN/m2
Мs=11500-12000kN/m2

Лабораторијским испитивањима на узорцима из глине добијене су следеће вредности
физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =18.3-19.5kN/m3
сува
d=15.3-16.5kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=18 - 24˚
кохезија
c=10.0-18.5kN/m2
- модул стишљивости
за распон оптерећења (=100-200kP)
Мs=6250-8500kN/m2
КРЕДА (K)
На истражном простору
дефинисани су седименти доње креде представљени
кречњацима, пешчарима и лапорима. Дефинисани су у делу где траса обилази
Димитировград и на изласку из Беле Паланке, у правцу ка Пироту. Ови седименти су су
веома често захваћени физичко хемијским распадањем у горњој зони. Лабораторијским
испитивањима на узорцима из ове средине добијене су следеће вредности физичко –
механичких карактеристика:
Лапор
- Запреминска тежина
ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

природна
- Чврстоћа на притисак
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Лист:
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0

Ɣ=24.4-25.8kN/m3
Ϭ=1-32MPa

По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају IV
категорији.
Пешчар
- Запреминска тежина
природна
- Чврстоћа на притисак

Ɣ=26-26.7kN/m3
Ϭ=105-160MPa

По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају V и VI
категорији.
Кречњаци
- Запреминска тежина
природна
- Чврстоћа на притисак

Ɣ=26.1kN/m3
Ϭ=141MPa

По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају V и VI
категорији.
ЈУРА (J)
Јурски седименти представљени су кречњацима а дефинисани су у мањем делу трасе,
између Банцарева и Црвене Реке. Кречњаци су јако тврди, издељени системом пукотина
у горњој зони. Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене су
следеће вредности физичко – механичких карактеристика:
- Запреминска тежина
природна
- Чврстоћа на притисак

Ɣ=26.4kN/m3
Ϭ=128MPa

По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају V и VI
категорији.
ПЕРМ (P)
Пешчари изграђују део терена између Јелашнице и Црвене Реке, а припадају наслагама
перма. Пешчари су црвене боје, добро услојени, у постгенетском периоду захваћени
орогеним покретима, када је дошло до разламања и физичких дељења стенске масе, на
ситније и крупније блокове. Дуж формираних руптура је покренут процес деградације и
стварања јаруга у којима се формирају стални и повремени токови. Прешчари су веома
често захваћени физичко хемијским распадањем, тако да се дробе и при притиску
прстију у ситне блокове, центиметарских димензија. Ове наслаге су подложне осипању
и јаружању.
Лабораторијским испитивањима на узорцима из ове средине добијене су следеће
вредности физичко – механичких карактеристика:
ZA.Q.01.c
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- Запреминска тежина
природна
Ɣ=25.5kN/m3
- Параметри чврстоће на смицање:
угао унутрашњег трења
ф=40˚
кохезија
c=5MPa
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају IV и V
категорији.
КАМБРИЈУМ (Cm)
Албитско серицитски и албитско хлоритски шкриљци представљају наслаге Камбријума,
што представља најстарије творевине у широј околини. Ове наслаге су метарформисани
вулканогени седименти, навучени преко миоценских наслага. Шкриљци су поломљене
структуре у ситне иверасте одломке.
За ове метаморфите ногу се усвојити следеће вредности:
- Запреминска тежина
природна
Ɣ =25.5kN/m3
- Чврстоћа на притисак
Ϭ=100MPa
По физичко механичким особинама и условима за рад, према ГН-200, припадају IV
категорији.
2.2.5. Хидрогеологија
Геолошки склоп и литолошки састав, као и сама морфологија терена условиле су
одговарајуће
хидрогеолошке
карактеристике
терена.
Рекогносцирањем
и
хидрогеолошким картирањем ширег простора истраживања утврђено је постојање већег
броја издани. Међутим из разлога што се ради о траси полагања будућег гасовода, у
детаљној анализи третиран је уски појас око њега који је и од важности за извођење
будућих грађевинских радова и теренских услова у којима ће се изводити. Са циљем
што илустративнијег приказа хидрогеолошких карактеристика терена и њиховог
тумачења дати су графички прилози. То су катастар – "личне карте" пијезометара са
координатама и котама, литолошким профилом, пијезометарском конструкцијом,
фотографијом набушеног језгра, бетонског осигурања и упоредним дијаграмом
осматрања нивоа подземних вода за период јуни-септембар 2018. Пет осматрачких
периода на 15 дана са падавинама и нивоом у реци за објекте који су близу река и у
директној вези са њима( 6 објеката). За 10 објеката на дијаграмима су приказане веза
само НПВ-а и падавина. Ради се о објектима који су у оквиру алувијалних наслага, али
даље од реке, као и онима у оквиру пролувијалних, делувијалних, терасних и миоценских
водоносних наслага. На основу резултата хидрогеолошког рекогносцирања,
хидрогеолошког картирања, резултата истражног бушења, картирања језгра и
осматрања промена нивоа подземних вода, урађене су хидрогеолошка карта и подужни
хидрогеолошки профил. Такође, дат је и табеларни приказ осматрања нивоа подземних
вода на свих 16 објеката (пијезометара).
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Табела бр.2.2.5.1.- Осматрања нивоа подземних вода (m) у пијезометрима
20.06.2018 05.07.2018 25.07.2018 15.08.2018 05.09.2018

1..50

Рев:

0

Min.

Max.

ПИБ-3

2.10

2.30

2.53

3.01

3.31

2.10

3.31

ПИБ-10

0.80

0.90

0.81

1.89

2.38

0.80

2.38

ПИБ-26

4.10

4.30

3.88

4.55

4.52

3.88

4.55

ПИБ-38

1.90

1.90

1.71

1.81

1.81

1.71

1.90

ПИБ-77

1.65

1.50

1.75

1.02

1.94

1.02

1.94

ПИБ-80

2.25

2.40

2.17

2.15

2.16

2.15

2.40

ПИБ-88

0.70

0.50

0.79

-

-

0.50

0.79

ПИБ-92

3.00

2.92

2.73

2.80

3.04

2.73

3.04

ПИБ-104

2.82

2.95

3.27

3.26

3.47

2.82

3.47

ПИБ-126

1.09

1.23

1.28

3.34

3.63

1.09

3.63

ПИБ-136

0.80

0.88

1.00

1.20

0.96

0.80

1.20

ПИБо-24

2.12

2.56

2.63

2.70

2.87

2.12

2.87

ПИБ-171

0.82

0.58

0.95

1.09

1.18

0.58

1.18

ПИБ-183

4.59

4.66

4.54

5.01

5.35

4.54

5.35

ПИБ-191

2.77

2.67

2.77

2.93

2.92

2.67

2.93

ПИБ-209

2.83

2.76

2.89

3.06

3.31

2.76

3.31

Локације пијезометара су одређене са циљем да се покрију све потенцијално
интересантне зоне са присуством прве слободне издани. Алувијалне наслаге Нишаве и
њене главне притоке Јерме и изведени пијезометри подељени су у три зоне.
•
Горња узводна зона од граничног прелаза Градина до Димитровграда и
обухвата део Нишаве са објектима ПИБ-209 (село Градиње) и ПИБ-191 (село Гојин
дол).
•
Средња зона око Пирота и Беле Паланке са пијезометрима ПИБ-92 (Бела
Паланка), ПИБ-80 и ПИБ-77(село Вран Дол).
•
Доња зона обухвата део испод бране на Нишави и ту је само објекат ПИБ-38
(Нишка бања).
Веза између површинских вода је успостављена преко снимања воденог огледала на
одређеним тачкама.
Остале тачке-пијезометри су, ако пођемо низводно, ПИБ-183 (село Срећковац) у оквиру
терасних наслага, ПИБ-171 (село Бело поље) у оквиру алувијалних наслага Јерме,
ПИБо-24 (село Пољска Ржана) у оквиру алувијалних наслага Нишаве, ПИБ-136 (село
Блато) у оквиру терасних наслага, ПИБ-126 (село Понор) у оквиру плиоценско
квартарних наслага, ПИБ-104 (Бела Паланка) у оквиру делувијалних наслага, ПИБ-26
(село Горња Врежина) у оквиру пролувијалних наслага, ПИБ-10 (село Хум) у оквиру
миоценских наслага и ПИБ-3 у оквиру делувијалних наслага.
Главни критеријум за давање оцене оводњености терена будуће трасе гасовода је био
тип издани, међусобне везе појединих издани, начин и зоне прихрањивања и

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..51

Рев:

0

дренирања и регистровање сезонских осцилација нивоа подземних вода. С обзиром на
време извођења теренских радова и време обраде података, које је било непуних шест
месеци, коришћене су посредне методе са циљем добијања што реалније прогнозе. На
основу пет упоредних мерења НПВ-а(нивоа подземних вода), промена нивоа у реци и
падавина успостављена је међусобна зависност. На основу ње се покушало да да
годишња, односно вишегодишња прогноза.
На основу типа структуре порозности у оквиру подручја истраживања издвојени су
следећи типови издани:
• Збијени тип издани веће издашности, формиран у оквиру алувијалних наслага реке
Нишаве и њених притока приказан тамно плавом бојом на ХГ карти и ХГ подужном
профилу,
• Збијени тип издани мање издашности, формиран у оквиру делувијалних,
пролувијалних, терасних и миоценских наслага приказан бледо плавом бојом и
• Условно "безводни" делови терена приказани смеђом бојом
Збијени тип издани веће издашности, са слободним нивоом, формиран је у оквиру
алувијалних наслага Нишаве и Јерме и представљен је песковима, шљунковима и
њиховим различитим варијететима са коефицијентом филтрације реда величине
Кf=1,81x10-4-1,02*10-1cm/s (по УСБР-у) односно Кf=1,77x10-5-7,70*10-1cm/s (по Хазену).
Ова издан се прихрањује, спирањем са хипсометријски виших терена, процеђивањем из
терасних и пролувијално делувијалних седимената и падавинама. Такође и у одређеним
периодима године и површинским водама. Дренирање се одвија у реке и суседне
наслаге, ако су водопропусне. Овакве констатације су потврђене на основу
вишемесечног упоредног мониторинга НПВ-а, ПВ и П. Вредности НПВ-а се крећу у
просеку од 0.5-3.5m . Издани су богате са подземним водама и сигурно је да ће
представљати проблем код извођења будућих радова.
Збијени
тип
издани
мање
издашности
формиран
је
у
оквиру
делувијалних,пролувијалних, терасних и миоценских слабоводопропусних наслага.
Престављен је прашинастим глиновитим седиментима са
Кf=2,43x10-7-4,48*10-6cm/s (по УСБР-у) односно
Кf=1,59x10-6-1,51*10-5cm/s (по Хазену).
Најчешће је са слободним нивоом, али има и случајева где се ради о мањим притисцима
када су водоносни седименти надкривени водонепропусним. Прихрањивање ове изани
је везано за падавине, спирање са хипсометријски виших терена и из издани са којима
су у контакту. Дренирање је најчешће у алувијалне наслаге где су у контакту. Ове изадни
су сиромашне са подземним водама али им се ипак мора посветити пажња, поготово
када се ради о извођењу полагања гасовода.
Условно " безводни" делови терена су везани за делове терена у којима се јављају
камбријумске творевине, пермски седименти, творевине креде – кречњаци, миоценски
седименти представљени глинама и пешчарима, као и седименти плио-квартара и
делувијума-глине, и неће са хидрогеолошког аспекта, односно присуства подземних
вода представљати проблем приликом постављања гасовода.
Објекти
На основу свих стечених сазнања о конструкцији терена наслаге које изграђују
микролокацију ППС Трупале, су слабо водопропусне. Атмосферске воде гравитационо
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отичу низ падину, обзиром да су глине слабе водопропустљивости. До дубине
истраживања (10 метара), није констатована подземна вода.
На основу свих стечених сазнања о конструкцији терена наслаге које изграђују
микролокацију ГМРС Ниш 2 са блок станицом, су водопропусне. Атмосферске воде
гравитационо пониру кроз глиновито песковите седименте, и отичу према оближњим
повременим и сталним водотоцима. До дубине истраживања (10м), није констатована
подземна вода
На основу свих стечених сазнања о конструкцији терена, наслаге које изграђују
микролокацију Гасно Разводног Чворишта Књажевац, представљају хидрогеолошки
колектор спроводник. Атмосферске воде гравитационо пониру кроз глиновито
песковите седименте, и отичу према оближњим повременим и сталним водотоцима. До
дубине истраживања (10 метара), није констатована подземна вода.
На основу изведених истраживања и испитивања, изведених у микролокацији и шире,
може се закључити да у хидрогеолошком смислу терен ГМРС Бела Паланка изграђују:
• Хидрогеолошки колектори
• Хидрогеолошки изолатори
Хидрогеолошки колектори су представљени алувијалним седиментима. Ове наслаге су
интергрануларне порозности, У алувиону је формирана издан са слободним нивоом.
Формирана издан је у директној хидрауличкој вези са реком Нишавом. На овом делу
терена осећа се успор од ново изграђене мини хидроелектране, која је низводно око
1000 метара.
Хидрогеолошки изолатори су представљени Миоценском лапоровитом глином, која
има веома мали коефицијент водопропустљивости.
За време извођења најновијих истражних радова дефинисан је ниво подземне воде на
дубини од 1.0м у ИБо-19 и ИБо-20 до 2.0м у ИБо-18.
Геолошки склоп и литолошки састав, као и сама морфологија терена условиле су
одговарајуће хидрогеолошке карактеристике терена ГМРС Пирот.
Терен на предметној локацији припада алувиону реке Нишаве. Вода у терену у директној
је функцији са нивоом воде у реци.
Прашинасто-глиновити седименти фације поводња који изграђују површинске делове
терена (дефинисана дебљина ових седимената износи 0.7-2.4m) представљају слабији
хидрогеолошки колектор спроводник. Песковити шљункови фације корита одликује се
интергрануларном порозношћу и представљају хидрогеолошки колектор резервоар.
Неогене прашине које чине подину квартарним наслагама су слабо водопропустне и у
склопу терена имају функцију хидрогеолошког изолатора.
За време извођења најновијих истражних радова, у јуну 2018.г., дефинисан је ниво
подземне воде на дубини од 1.80m у ИБо-25 до 2.50m у ПИБо-24.
На пријезометарској бушотини ПИБо-24 вршено је праћење осциловања нивоа
подземне воде. У табели бр.2.2.5.2. приказани су резултати мерења осциловања нивоа
подземне воде.
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Табела бр.2.2.5.2. - Резултати мерења осциловања нивоа подземне воде на ПИБо-24
Ознак
Ду
Дубина до нивоа подземне воде (m)
а
би
20.06.
05.07.
25.07.
15.08.
05.09.
пијезо
на
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
метра
(m)
ИБо10.
2.12
2.56
2.63
2.70
2.87
24
0
Највећи водни ток у ближој околини ГМРС Димитровград је река Нишава.
Геолошки склоп и литолошки састав, као и сама морфологија терена условиле су
одговарајуће хидрогеолошке карактеристике терена.
У оквиру квартарних, делувијалних, наслага циркулација воде одвија се у зонама у
којима је заступљена прслинско пукотинска порозност или је повећано учешће
крупнозрне фракције (одломака стене), а учешће глиновите компоненте је мало или
изостаје.
Кредни седиметни, пешчари, одликују се пукотинском порозношћу. Циркулација воде
одвија се у зонама повезаних пукотина.
За време извођења најновијих истражних радова, у мају 2018.г., није дефинисан ниво
подземне воде. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима
терена.
2.2.6. Геотехнички и хидрогеолошки услови изградње трасе магистралног гасовода МГ-10
Пројектована траса гасовода полази од примопредајне станице Трупале а завршава код
граничног прелаза Градина. У циљу лакшег праћења и коментарисања услова битних за
пројектовање и изградњу трасе, дата је стационажа са почетком од ППС Трупале (km
0+000,00) и завршетком на Бугарско-Српској граници (km 109+137,71).
Обзиром на пројектовану дубину ископа у наредном тексту биће коментарисана
приповршинска зона терена у којој ће се одвијати грађевинске активности за изградњу
магистралног гасовода.
Од km0+000-km2+440 траса гасовода се полаже у делувијалним глинама, миоценским
шљунковима и распадини лапора. Ископ рова ће се остварити у материјалима III и IV
категорије. Ископ рова је могуће извести машинским путем, помоћу багера и ровокопача.
Зидови рова ће се држати у вертикалном нагибу, са могућим локалним одроњавањима.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о терену у оквиру кога су формирана два типа
издани – збијени тип мање издашности ( у оквиру делувијалних седимената) и условно
„безводни“ делови терена ( у оквиру миоценских наслага). На овом интервалу налази се
репрезентативан пијезометар ПИБ-3 у којем је регистрован ниво подземних вода од 2.10
до 3.31m за период јун – септембар 2018.године. Важно је напоменути да овај период
припада хидролошком минимуму и релативно сушном периоду. Треба рачунати да
уколико би извођење радова било у пролећним месецима треба очекивати пораст нивоа
подземних вода од 30% (1.40 – 2.50 m), сразмерно са већом количином падавина. На
делу рова од km1+260- km1+340 где је вршена експлоатација шљунка сада се налази
забарен терен, па ће овај део рова бити под водом, тако да је на овом делу неопходно
вршити отежавање гасоводне цеви, чиме ће се цев обезбедити од испливавања.
Од km2+440km3+850 траса гасовода прелази преко терена који изграђују: албитско
хлоритски и албитско серицитски шкриљци. Шкриљци су прекривени слојем распадине
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дебелим око 0.70m. Ископ рова гасовода ће се остварити у материјалима III категорије
око 30% и у материјалима V категорије око 70%. При ископу рова могуће је исти изводити
машинским путем уз повремену употребу пнеуматских чекића и експлозива. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km3+850-km5+030 траса гасовода прелази преко ниског побрђа који изграђују
делувијалне наслаге које прекривају миоценске седименте. Делувијалне наслаге су
глиновите и припадају III категорији стенске масе у ископу. Миоценске наслаге припадају
IV категорији стенске масе у ископу, а представљају песковиту распадина лапора,
лапораца и кречњака. Ископ рова ће се извести у материјалима III категорије око 50% и
у материјалима IV категорије око 50%. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km5+030-km5+180 траса гасовод прелази преко миоценских глина и пескова. Ове
глине припадају III категорије стенске масе у ископу и исти се може изводити машинским
путем – ровокопачем. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена.
На делу од km5+180-km5+510 гасовод прелази преко Миоценских кречњака који су
делимично прекривени делувијалном дробином. Ови кречњаци припадају IV и V
категорији стенске масе у ископу. Ископ гасоводног рова је могуће изводити машинским
путем употребом пнеуматских чекића и повременним минирањрањем. Ископ ће се
остварити око 50% у материјалу IV категорији и 50% у материјалима V категорије. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km5+510-km6+100 траса гасовод прелази преко миоценских глина и песковa. Ове
глине припадају III категорије стенске масе у ископу и исти се може изводити машинским
путем – ровокопачем. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена. На делу од 6+020 – 6+100 терен је периодично забарен и потребно је
обезбедити гасовод од евентуалног испливавања.
У делу од km6+100-km7+740 траса гасовода прелази преко делувијално пролувијалних
седимената, који су представљени глинама и глинама са дробином. Ови материјали
припадају III категорије стенске масе у ископу. Копање рова за полагање гасовода је
могуће извести машинским путем. Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу
издани мање издашности у оквиру ових седимената. С обзиром да је за време извођења
истражних бушотина, регистрована појава подземних вода на 3.50 m, мора се рачунати
у пролећном периоду на могућност појава подземних вода на дубини од око 2.0-2.5m. У
овом делу потребно је отежавање цеви гасовода.
На делу од km7+740-km8+040 траса прелази преко глина доњег Миоцена. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање издашности у оквиру ових
седимената. На овом интервалу налази се репрезентативан пијезометар ПИБ-10 у којем
је регистрован ниво подземних вода од 0.80 до 2.38m за период јун – септембар
2018.године. Треба рачунати да уколико би извођење радова било у пролећним
месецима треба очекивати пораст нивоа сразмерно са већом количином падавина. На
овом делу долази до забарења и треба водити рачуна о отежавању гасоводне цеви.
Од km8+040-km13+180 траса гасовода пролази кроз наслаге горњег Миоцена који је
представљен глинама и песковитим глинама. Са хидрогеолошког аспекта ради се о
условно „безводним“ деловима терена. Ове наслаге припадају III категорији ископа.
На делу од km13+180-km13+510 траса прелази преко делувијално пролувијалних глина
и глина са дробином. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена. Ове наслаге припадају III категорији стенске масе у ископу.
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Од стационаже km13+510-km16+050 траса гасовода пролази преко горње Миоценских
седимената, који су представљени глинама и шљунковима, који припадају III категорији
материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена. Међутим, на истражним бушотинама ИБ-22 и ИБ-23 приликом бушења
регистрована је појава подземних вода на 3.0-4.0m. Током извођења радова неопходно
је обратити пажњу да се не прелази дубина од 2.5m (глине) јер на тај начин може доћи
до контакта са водоносним седиментима (шљункови) и довести до појаве подземних
вода. Треба рачунати да уколико би извођење радова било у пролећним месецима
треба очекивати пораст нивоа сразмерно са већом количином падавина.
Од km16+050-km16+940 траса гасовода пролази преко речних тераса реке Нишаве, а
заступљени су шљункови и глине, који припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km16+940-km17+040 траса пролази преко делувијално пролувијалних наслага, које
припадају III категорији материјала у ископу.
Од km17+040-km21+650 траса гасовода прелази преко речне терасе Нишаве, ископ се
изводи машинским путем помоћу ровокопача у материјалу III категорије. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km21+650-km21+770 траса гасовода прелази преко насипа, које припада III
категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу
издани мање издашности. На овом интервалу налази се репрезентативан пијезометар
ПИБ-26 у којем је регистрован ниво подземних вода од 3.88 до 4.55m за период јун –
септембар 2018.године. Током извођења радова неопходно је обратити пажњу да се не
прелази дубина од 2.70m (остати у оквиру насипа) јер на тај начин може доћи до контакта
са водоносним слојем и довести до појаве подземних вода. У овом делу потребно је
отежавање цеви гасовода.
У интервалу од km21+770-km22+830 гасовод пролази преко терасних глина и шљункова
које припадају III категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о
условно „безводним“ деловима терена.
Од km22+830-km23+310 гасовод прелази преко алувијалних седимената реке Нишаве.
Овај алувион је представљен: глинама, песковима и шљунком, који припадају III
категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу
издани веће издашности у оквиру алувијалних седимената који су у директној вези са
Нишавом. На овом интервалу налази се репрезентативан пијезометар ПИБ-38 у којем је
регистрован ниво подземних вода од 1.71 до 1.90m за период јун – септембар
2018.године. У овом делу потребно је отежавање цеви гасовода.
Од km23+310-km23+900 траса гасовода пролази преко речних тераса реке Нишаве, а
заступљени су шљункови и глине, који припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km23+900-km24+100 гасовод прелази преко седимената средњег и горњег Миоцена,
а представљен је песковима, шљунковима и глином, који припадају III категорији
материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена.
Од km24+100-km25+655 гасовод се изводи у делувијално пролувијалним наслагама, а
представљен је глинама и глинама са дробином Миоценских пешчара, а припадају III
категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
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Од km25+655-km26+730 ископ рова ће бити изведен у миоценским глинама и
пешчарима, који припадају III и IV категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког
аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km26+730-km26+855 траса пројектованог гасовода пролази преко Јурских кречњака,
а ископ рова ће се изводити у материјалима IV и V категорије, по 50% у свакој категорији.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km26+855-km27+580 терен је изграђен од елувијално-делувијалне дробине и глине
са дробином распаднутог пешчара. Овде ће се ископ изводити у материјалима IV и V
категорије, по 50% у свакој категорији. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km27+580-km28+650 траса гасовода пролази преко терена изграђених од Пермских
пешчара физичко-механички оштећених. Ископ ће се изводити у IV и V категориоји по
50% у свакој. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима
терена.
Од km28+650-km29+050 траса пролази преко елувијално делувијалне распадине
пешчара који спадају у материјале III и IV категорије. Са хидрогеолошког аспекта ради
се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km29+050-km29+390 ископ се остварује у Пермским пешчарима IV и V категорије. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km29+390-km32+570 траса пролази преко елувијално делувијалне распадине
пешчара III и IV категорије. У интервалу трасе од km29+640-km30+220 у бушотинама ИБ46 и ИБ-47 је формиран збијени тип издани мање издашности – регистроване су појаве
подземних вода на 3.50m. У току пролетњих месеци могуће је очекиватих поојаву
подземних вода и до дубине од 2.50m. У овом делу потребно је отежавање цеви
гасовода.
Од km32+570-km35+915 траса гасовода се изводи преко кречњачког масива, а ископ се
изводи у материјалима V категорије. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km35+915-km42+570 траса је положена преко заравни, која је представљена
делувијалним глинама, које припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km42+570-km42+720 траса гасовода пролази преко пролувијално делувијалног
наноса, изграђеног од глина и глина са ситном дробином, који припадају III категорији
материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање
издашности, који се наслања на збијени тип веће издашности (алувијалне наслаге) и
претпоставка је да се могу очекивати појаве подземних вода. У овом делу потребно је
отежавање цеви гасовода.
Од km42+720-km46+830 гасовод прелази преко алувијалних наслага, које су
представљене глинама и шљунком, који припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налазе
се репрезентативни пијезометри ПИБ-77 у којем је регистрован ниво подземних вода од
1.02 до 1.94m и ПИБ-80 у којем је регистрован ниво подземних вода од 2.15 до 2.40m за
период јун – септембар 2018.године. Појаве подземних вода регистроване су и на свим
истражним бушотинама у овом делу трасе. На овом делу терена обавезно треба
предвидети отежавање гасоводне цеви.
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Од km46+830-km47+720 траса пролази падином која је изграђена од терасних глина и
шљункова, који припадају III категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта
ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km47+720-km49+460 гасовод прелази преко алувијалних наслага, које су
представљене глинама и шљунком, који припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налази
се репрезентативан пијезометар ПИБ-88 у којем је регистрован ниво подземних вода од
0.50 до 0.79m за период јун – август 2018. На овом делу терена обавезно треба рачунати
на отежавање гасоводне цеви.
Од km49+460-km51+750 гасовод прелази преко терасних наслага, које су представљене
глинама и шљунком, који припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање издашности у оквиру
терасних седимената. На овом делу терена може доћи до појаве подземних вода и треба
предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од km51+750-km55+170 гасовод прелази преко алувијалних наслага, које су
представљене глинама и шљунком, који припадају III категорији материјала у ископу. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налази
се репрезентативни пијезометар ПИБ-92 у којем је регистрован ниво подземних вода од
2.73 до 3.04m за период јун – септембар 2018.године. На овом делу терена обавезно
треба рачунати на отежавање гасоводне цеви.
Од km55+170-km55+340 траса пролази падином која је изграђена од терасних глина и
шљункова, који припадају III категорији материјала у ископу. На терену у интервалу
трасе од km55+980-km56+000 налази се репрезентативан пијезометар ПИБ-104 у којем
је регистрован ниво подземних вода од 2.82 до 3.47m за период јун – август 2018. У
питању је сочиво од шљунковитих седимената у којем се јавља појава подземних вода
и на коју треба обратити пажњу и предвидети евентуално отежавање гасоводне цеви.
Од km55+340-km57+000 траса прелази преко делувијалних глина, које припадају III
категорији материјала у ископу. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km57+00-km59+710 пројектована траса прелази преко кречњачког масива који по
ГН200 класификацији припада IV и V категорији. При ископу рова могуће је исти изводити
машинским путем уз повремену употребу пнеуматских чекића и експлозива. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km59+710-km60+080 ископ ће се вршити кроз делувијално пролувијалне седименте
који припадају III категорији. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена.
Од km60+080-km60+820 траса пролази преко кречњачког масива који по ГН200
класификацији припада IV и V категорији. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km60+820-km65+480 ископ ће се вршити кроз делувијално пролувијалне седименте
који припадају III категорији. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“
деловима терена , али код објеката ИБ-114 – ИБ-119 су регистроване појаве подземних
вода од 1.40 – 2.00m. Узимајући у обзир литолошке профиле у овим бушотинама може
се претпоставити да се ради о спирању површинских вода.
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Од km65+480-km66+870 траса пролази преко кречњачког масива који по ГН200
класификацији припада IV и V категорији. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од Km66+870-km68+930 траса пролази кроз плио-квартарне седименте представљене
прашинастом глином са песковитом прослојцима, која припада III категорији. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена, али код
репрезентативног пијезометра ПИБ-126 је регистрован ниво подземних вода од 1.09 до
3.63m за период јун – септембар 2018.године. Узимајући у обзир литолошки профили у
овом објекту може се претпоставити да се ради о спирању површинских вода.
Од km68+930-km71+260 траса пролази кроз делувијалне и делувијално-пролувијалне
седименте који по ГН200 класификацији припрадају III категорији. Са хидрогеолошког
аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
Од km71+260-km73+150 траса пролази кроз плио-квартарне седименте представљене
прашином песковито-шљунковитом, која припада III категорији ископа. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање издашности, који се
наслања на збијени тип мање издашности (терасне наслаге) и претпоставка је да се могу
очекивати појаве подземних вода.
Од km73+150-km74+240 траса пролази кроз терасне седименте представњаеном
прашинастом глином која припада III категорији ископа. Са хидрогеолошког аспекта
ради се о збијеном типу веће издашности у оквиру терасних седимената. На овом
интервалу налази се репрезентативни пијезометар ПИБ-136 у којем је регистрован ниво
подземних вода од 0.80 до 1.20m за период јун – септембар 2018.године. На овом делу
терена обавезно предвидети на отежавање гасоводне цеви.
Од km74+240-km77+015 траса пролази кроз алувијон изграђен од прашинастопесковитих и пексовито-шљунковитих седимената који припадају III категорији ископа.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налазе
се истражне бушотине ИБ-137-143 у којима је регистрована појава подземних вода од
1.60 до 4.00m . На овом делу терена обавезно предвидети на отежавање гасоводне
цеви.
Од km77+015-km81+430 траса пролази кроз седименте речне терасе, представњене
прашинасто-пексовитом глином која припада III категорији ископа. Са хидрогеолошког
аспекта ради се о збијеном типу издани мање издашности у оквиру терасних седимената
који су у директној вези са алувијалним наслагама. На овом интервалу налазе се
истражне бушотине ИБ-144-148 у којима је регистрована појава подземних вода од 2.10
до 3.50m . На овом делу терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од km81+430-km86+300 терен је изграђен од алувијалних седимената представљених
глинама, песковима и шљунковима који припадају III категорији ископа. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налазе
се истражне бушотине ИБ-149-163 у којима је регистрована појава подземних вода од
1.60 до 3.70m, као и репрезентативни пијезометар ПИБо-24 у којем је регистрован ниво
подземних вода од 2.12 до 2.87m за период јун – септембар 2018.године. На овом делу
терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од km86+300-km89+140 траса је положена у седиментима речне терасе, који су
представњени прашинасто-пексовитом глином која припада III категорији ископа. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање издашности у оквиру
терасних седимената који су у директној вези са алувијалним наслагама. На овом
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интервалу налазе се истражне бушотине ИБ-165-168 у којима је регистрована појава
подземних вода од 2.90 до 4.20m . На овом делу терена обавезно предвидети
отежавање гасоводне цеви.
Од km89+140-km93+500 терен је изграђен од алувијалних седимената представљених
глинама, песковима и шљунковима који припадају III категорији ископа. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налазе
се истражне бушотине ИБ-169-175 у којима је регистрована појава подземних вода од
1.20 до 3.60m, као и репрезентативни пијезометар ПИБ-171 у којем је регистрован ниво
подземних вода од 0.58 до 1.18m за период јун – септембар 2018.године. На овом делу
терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од km93+500-km95+400 површинске делове терена изграђују терасни седиментипрашинасте глине, пексови и шљункови песковити који припадају III категорији ископа.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање издашности у оквиру
терасних седимената који су у директној вези са алувијалним наслагама. На овом
интервалу налазе се истражне бушотине ИБ-176-182 у којима је регистрована појава
подземних вода од 1.60 до 3.30m, као и репрезентативни пијезометар ПИБ-183 у којем
је регистрован ниво подземних вода од 4.54 до 5.35m за период јун – септембар
2018.године. На овом делу терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од стационаже km95+400-km97+350 траса пролази кроз делувијалне седименте који
припадају III категорији ископа. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km97+350-km97+980 траса пролази кроз терасне седименте представљене
прашинастом глином, песком и песковитим шљунком који припадају III категорији ископа.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
терасних седимената који су у директној вези са алувијалним седиментима. На овом
интервалу налазе се истражне бушотине ИБ-186-190 у којима је регистрована појава
подземних вода од 1.50 до 2.60m. На овом делу терена обавезно предвидети
отежавање гасоводне цеви.
Од km97+980-km99+380 терен је изграђен од алувијалних седимената представљених
глинама, песковима и шљунковима који припадају III категорији ископа. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налазе
се истражне бушотине ИБ-192-194 у којима је регистрована појава подземних вода од
2.60 до 3.30m, као и репрезентативни пијезометар ПИБ-191 у којем је регистрован ниво
подземних вода од 2.67 до 2.93m за период јун – септембар 2018.године. На овом делу
терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од km99-430-km99+990 терен је изграђен од дробине која припада III категорији ископа.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
дробине који су у директној вези са алувијалним седиментима. На овом интервалу
налазе се истражне бушотине ИБ-195-197 у којима је регистрована појава подземних
вода од 3.30 до 4.40m. На овом делу терена обавезно предвидети отежавање гасоводне
цеви.
Од km99+990-km102+105 траса пролази преко кречњачког масива који по ГН200
класификацији припада IV и V категорији. При ископу рова могуће је исти изводити
машинским путем уз повремену употребу пнеуматских чекића и експлозива. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена.
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Од стационаже km102+105-km103+150 траса пролази кроз делувијалне седименте који
припадају III категорији ископа. Са хидрогеолошког аспекта ради се о условно
„безводним“ деловима терена.
Од km103+150-km104+890 траса пролази кроз плио-квартарне седименте
представљене глином и глиновитом дробином, која припада III-IV категорији. Са
хидрогеолошког аспекта ради се о условно „безводним“ деловима терена. На делу трасе
од km103+380-km104+540 јавља се водоносно сочиво мале издашности формирано у
оквиру прашинастих глина и дробине. У бушотини ИБ-204 регистрована је појава
подземних вода на 3.70m, који у пролећном периоду може да се подигне и до 2.50m.
Од km104+890-km105+340 траса пролази кроз делувијалне седименте који припадају III
категорији ископа. Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање
издашности, који се наслања на збијени тип веће издашности (алувијалне наслаге) и
појаве подземних вода су регистроване у ИБ-207 на 4.20m. На овом делу терена
обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
Од стационаже km105+340-km105+720 терен је изграђен од алувијалних седимената
представљених глинама, песковима и шљунковима који припадају III категорији ископа.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налази
се истражна бушотина ИБ-208 у којој је регистрована појава подземних вода на 3.60m.
На овом делу терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
У делу од km105+720-km106+360 терен је изграђен од дробине која припада III-IV
категорији ископа. Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани мање
издашности, који се наслања на збијени тип веће издашности (алувијалне наслаге) и
претпоставка је да се могу очекивати појаве подземних вода и потребно је предвидети
отежавање гасоводне цеви.
Од km106+360-km109+137 терен је изграђен од алувијалних седимената
представљених глинама, песковима и шљунковима који припадају III категорији ископа.
Са хидрогеолошког аспекта ради се о збијеном типу издани веће издашности у оквиру
алувијалних седимената који су у директној вези са Нишавом. На овом интервалу налазе
се истражне бушотине ИБ-210-212 и ИБо-31-35 у којима је регистрована појава
подземних вода од 1.50 до 6.80m, као и репрезентативни пијезометар ПИБ-209 у којем
је регистрован ниво подземних вода од 2.76 до 3.31m за период јун – септембар
2018.године. На овом делу терена обавезно предвидети отежавање гасоводне цеви.
У даљем тексту биће посебно коментарсини геотехнички услови провођења трасе
гасовода у делу условно стабилне падине у близини села Понор као и у деловима
терена где долази до честих забарења.
У деловима терена где траса гасовода пролази кроз алувијалне седименте неопходно
је предвидети заштиту грађевинског ископа од обрушавања, а што важи и за деонице
које пролазе кроз некохерентне седименте (пролувијални и терасни седименти и насип).
Затрпавање грађевинског ископа се може радити материјалом из ископа који треба
вршити у слојевима уз стабилизацију збијањем при чему треба одстранити
приповршинске хумифициране делове из ископа.
На основу инжењерскогеолошког картирања, истражног бушења и електрометријских
испитивања дефинисани су геотехнички услови изгадње трасе гасовода у деловима
терена са честим појавама забарења у делу од km6+050-6+100, km7+740-7+970,
km9+205-9+280, km16+125-16+160 и km47+830-km51+020, у зони бране.
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На честу појаву забарења, поред високог нивоа подземне воде утиче и слабија
водопропустност седимената који изграђују порвшинске делове терена на речун којих се
атмосферска вода теже инфилтрира у дубље делове терена.
У овим деловима терена неопходно је предвидети отежање цеви гасовода како би се
спречило испливавање цеви.
Такође, обзиром на висок ниво подземне воде у алувијалним седиментима, неопходно
је изврши заштиту од испливавања отежавањем цеви
2.2.7. Сеизмика
На основу извршених сеизмометријских мерења, поступком сеизмометријског
рефрактивног профилисања (микросеизмичка рефракција) и извршених прорачуна по
ЕЦ8 (Eurocode 8) директиви, одређени су типови тла класе А и Б и прорачунате су
вредности спектара хоризонталних осцилација еластичне средине за повратне периоде
од 95 и 475 година, за сваки одређени тип тла, за дато убрзање на основној стени
(вредности максималних убрзања на основној стени, agmax, на локацији изведених
профила, преузете су са подлога сеизмичког хазарда на основу националног анекса за
Србију, дефинисаног од стране Републичког сеизмолошког завода за повратне периоде
од 95 и 475 година).
Обзиром на обим документације, позиције изведених сеизмометријских рефрактивних
профила и резултати изведених испитивања приказани су у свесци 5.1.1.6. Завршни
извештај – геофизичка испитивања за сеизмички хазард дуж трасе магистралног
гасовода МГ10 Ниш-Димитровград.
Подручје између Нишаве и средњег и горњег тока Јужне Мораве (Димитровград,
Босиљград, Ниш, Врање) припадају области жаришта јаких земљотреса; 8-9 МСК
Карактеристике интензитета земљотреса у МСК-скали су следеће: 8° - јако штетан (тежи
намештај се помера и пада, окачени предмети пада-ју, слабо учвршћена врата и прозори
испадају из лежишта; око 50% зграда типа А трпи оштећења 4. степена а око 5% се
потпуно руши; око 50% зграда типа Б трпи оштећења 3. степена а око 5% оштећења 4.
степена; око 75% зграда типа Ц добија оштећења 2. степена а само понеке 3. степена),
9° - катастофалан (већина димњака се руши, црепови падају са кровова, дрвене кровне
конструкције се померају из лежишта, калкани се руше; преко 50% зграда типа А се руши
а остале више нису за употребу; око 50% зграда типа Б се оштећује до 3. степена а
поједине и до 4. степена)
ППС Трупале
Електрометријска метода је изведена поступком електрометријског сондирања по
параметрима специфичне електричне отпорности (СЕО) средине, Венер-овим
диспозитивом, у два управна правца, једно мерење дуж трасе гасовода, а друго мерење
управно на трасу гасовода.
Вредности електрометријских мерења су приказана у табеларном облику (Табела бр.
2.2.7.1).
Табела бр. 2.2.7.1- Вредности СЕО мерене на ЕС1
Локација: Објекат 1
1 (дуж трасе)

ZA.Q.01.c

Датум: 07.06.2018
2 (управно на трасу)
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Слика бр. 2.2.7.1. Позиција изведеног сеизмометријског профила
електрометријске сонде ЕС1(извор Google maps) на ППС Трупале

0

СП1

и

Слика бр. 2.2.7.2. Профил СП1-2Д модел дистрибуције брзина простирања
лонгитудиналних таласа (Vp) на ППС Трупале
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Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине приказани су на сликама бр.
2.2.7.3. и 2.2.7.4

Слика бр.2.2.7.3. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни
период од 95 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.06 (g) на ППС
Трупале

Слика бр. 2.2.7.4. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни
период од 475 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.1 (g) на ППС
Трупале
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Извршен је прорачун за средњу трансверзалну брзину тла за пакет слојева до дубине
од 30m и одређен је тип тла на основу једначине по ЕЦ8 директиви. Добијена је брзина
од 535m/s, на основу чега изабрани модел припада класи Б.
ГМРС Ниш 2 са блок станицом
Електрометријска метода је изведена поступком електрометријског сондирања по
параметрима специфичне електричне отпорности (СЕО) средине, Венер-овим
диспозитивом, у два управна правца, једно мерење дуж трасе гасовода, а друго мерење
управно на трасу гасовода.
Вредности електрометријских мерења су приказана у табеларном облику (Табела бр.
2.2.7.2.).
Табела бр.2.2.7.2. - Вредности СЕО мерене на ЕС2
Локација: Објекат 2

Датум: 08.06.2018

1 (дуж трасе)

2 (управно на трасу)
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Слика бр. 2.2.7.5. Позиција изведеног сеизмометријског профила СП2 и електрометријске
сонде ЕС2 (извор Google maps)

Слика бр. 2.2.7.6.. Профил СП2-2Д модел дистрибуције брзина простирања
лонгитудиналних таласа (Vp)
Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине приказани су на сликама бр.
2.2.7.7. и 2.2.7.8

Слика бр.2.2.7.7. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 95 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.06 (g)
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Слика бр. 2.2.7.8. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 475 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.1 (g)

Извршен је прорачун за средњу трансверзалну брзину тла за пакет слојева до дубине
од 30m и одређен је тип тла на основу једначине по ЕЦ8 директиви. Добијена је брзина
од 681m/s, на основу чега изабрани модел припада класи Б.
ГРЧ Књажевац
Електрометријска метода је изведена поступком електрометријског сондирања по
параметрима специфичне електричне отпорности (СЕО) средине, Венер-овим
диспозитивом, у два управна правца, једно мерење дуж трасе гасовода, а друго мерење
управно на трасу гасовода.
Вредности електрометријских мерења су приказана у табеларном облику (Табела бр.
2.2.7.3.).
Табела бр.2.2.7.3. - Вредности СЕО мерене на ЕС3

Локација: Објекат 3
1 (дуж трасе)

Датум: 08.06.2018
2 (управно на трасу)
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Слика бр. 2.2.7.9. Позиција изведеног сеизмометријског профила СП2 и електрометријске
сонде ЕС (извор Google maps)

Слика бр. 2.2.7.10.Профил СП3-2Д модел дистрибуције брзина простирања лонгитудиналних
таласа (Vp)

Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине приказани су на сликама бр.
2.2.7.11. и 2.2.7.12
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Слика бр.2.2.7.11. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 95 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.06 (g)

Слика бр. 2.2.7.12. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 475 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.1 (g)

Извршен је прорачун за средњу трансверзалну брзину тла за пакет слојева до дубине
од 30m и одређен је тип тла на основу једначине по ЕЦ8 директиви. Добијена је брзина
од 548m/s, на основу чега изабрани модел припада класи Б.
ГМРС Бела Паланка
Електрометријска метода је изведена поступком електрометријског сондирања по
параметрима специфичне електричне отпорности (СЕО) средине, Венер-овим
диспозитивом, у два управна правца, једно мерење дуж трасе гасовода, а друго мерење
управно на трасу гасовода.
ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..69

Рев:

0

Вредности електрометријских мерења су приказана у табеларном облику (Табела бр.
2.2.7.4).
Табела бр.2.2.7.4. Вредности СЕО мерене на ЕС6

Локација: Објекат 6

Датум: 11.06.2018

1 (дуж трасе)

2 (управно на трасу)

a
[m]

I [mA]

ρ[Ωm]

Σ[%]

I [mA]

ρ[Ωm]

Σ[%]

2

1

99.43

0

1

101.6

0

4

1

124.7

0

1

111

0

5

1

124.26

0

1

113.08

0

6

1

115.1

0

1

113.4

0

Слика бр. 2.2.7.13. Позиција изведеног сеизмометријског профила СП6 и електрометријске
сонде ЕС6 (извор Google maps)
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Слика бр. 2.2.7.14.Профил СП6-2Д модел дистрибуције брзина простирања лонгитудиналних
таласа (Vp)

Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине приказани су на сликама бр.
2.2.7.15. и 2.2.7.16

Слика бр.2.2.7.15. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 95 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.06 (g)
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Слика бр. 2.2.7.16. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 475 година заполупростор класе Б, убрзање на основној стени0.1 (g)

Извршен је прорачун за средњу трансверзалну брзину тла за пакет слојева до дубине
од 30m и одређен је тип тла на основу једначине по ЕЦ8 директиви. Добијена је брзина
од 811m/s, на основу чега изабрани модел припада класи А.
ГМРС ПИРОТ
Електрометријска метода је изведена поступком електрометријског сондирања по
параметрима специфичне електричне отпорности (СЕО) средине, Венер-овим
диспозитивом, у два управна правца, једно мерење дуж трасе гасовода, а друго мерење
управно на трасу гасовода.
Вредности електрометријских мерења су приказана у табеларном облику (Табела бр.
2.2.7.5).
Табела бр.2.2.7.5. Вредности СЕО мерене на ЕС8
Датум: 11.06.2018

Локација: Објекат ГМРС Пирот
1 (дуж трасе)

2 (управно на трасу)

a
[m]

I [mA]

ρ[Ωm]

Σ[%]

I
[mA]

ρ[Ωm]

Σ[%]

2

1

17.13

0

1

14.61

0

4

1

29.04

0

1

27.32

0

5

1

34.20

0

1

32.04

0

6

1

38.84

0

1

35.66

0
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Слика бр. 2.2.7.17. Позиција изведеног сеизмометријског профила СП8 и електрометријске
сонде ЕС8 (извор Google maps)

Слика бр. 2.2.7.18.Профил СП8-2Д модел дистрибуције брзина простирања лонгитудиналних
таласа (Vp)

Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине приказани су на сликама бр.
2.2.7.19. и 2.2.7.20
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Слика бр.2.2.7.19. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 95 година заполупростор класе А, убрзање на основној стени0.06 (g)

Слика бр. 2.2.7.20. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 475 година заполупростор класе А, убрзање на основној стени0.1 (g)

Извршен је прорачун за средњу трансверзалну брзину тла за пакет слојева до дубине
од 30m и одређен је тип тла на основу једначине по ЕЦ8 директиви. Добијена је брзина
од 812 m/s, на основу чега изабрани модел припада класи А.
ГМРС Димитровград
Електрометријска метода је изведена поступком електрометријског сондирања по
параметрима специфичне електричне отпорности (СЕО) средине, Венер-овим
диспозитивом, у два управна правца, једно мерење дуж трасе гасовода, а друго мерење
управно на трасу гасовода.
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Вредности електрометријских мерења су приказана у табеларном облику (Табела бр.
2.2.7.6).
Табела бр. 2.2.7.6- Вредности СЕО мерене на ЕС9
Локација: Објекат 9

Датум: 10.06.2018

1 (дуж трасе)

2 (управно на трасу)

a
[m]

I [mA]

ρ[Ωm]

Σ[%]

I
[mA]

ρ[Ωm]

Σ[%]

2

1

328.3

0

1

162.2

0

4

1

231.5

0

1

235.4

0

5

1

213.55

0

1

243.84

0

6

1

215.9

0

1

233.5

0

Слика бр. 2.2.7.21. Позиција изведеног сеизмометријског профила СП1 и електрометријске
сонде ЕС1(извор Google maps) на ППС Трупале
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Слика бр. 2.2.7.22. Профил СП9-2Д модел дистрибуције брзина простирања лонгитудиналних
таласа (Vp)

Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине приказани су на сликама бр.
2.2.7.23. и 2.2.7.24

Слика бр.2.2.7.23. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 95 година заполупростор класе А, убрзање на основној стени0.06 (g)
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Слика бр. 2.2.7.24. Спектри хоризонталних осцилација еластичне средине за повратни период
од 475 година заполупростор класе А, убрзање на основној стени0.1 (g) на ППС Трупале

Извршен је прорачун за средњу трансверзалну брзину тла за пакет слојева до дубине
од 30m и одређен је тип тла на основу једначине по ЕЦ8 директиви. Добијена је брзина
од 1111 m/s, на основу чега изабрани модел припада класи А.
2.3. Хидролошке карактеристике и водоснабдевање
Детаљан приказ резултата истраживања као и локације места захватања узорака
приказане су у „ Истражни радови за израду пројектно-техничке документације за
потребе повезивања гасоводних система Бугарске и Србије “ израђен од стране Геопута доо
2.3.1. Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања на територији гарад Ниша
На територији града Ниша гасовод се укршта са следећим водотоковима: река Нишава,
Рујничка река, Хумска река, Бреничка река, Суводолски поток, река Рогоз, Матејевичка
река, Врежински поток, Малчанска река, Студена, Куновичка река.
На прелазима преко речних токова, неће доћи до прекомерног синенергетског
неповољног утицаја на квалитет ваздуха, ниво буке, квалитет вода и живи свет вода у
периоду изградње.
Приликом реализације гасовода:
• радови се морају планирати тако да се обезбеди заштита и очување квалитета воде
водотокова са којима се траса гасовода укршта;
• при изградњи гасовода не сме да дође до нарушавања природног површинског
отицања воде као ни оштећења корита и положаја водотока који се прелазе;
• у техничкој документацији утврдити, где је потребно предвидети радове на осигурању
и обезбеђењу корита кроз које пролази траса гасовода, као и профила каналске мреже;
• у колико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове
неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са
надлежним институцијама;
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Траса гасовода је ван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.
2.3.2. Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања на територији општине Бела
Паланка
На територији општине Бела Паланка гасовод се укршта са следећим водотоковима:
река Нишава и Црвена река (Топоничка).
На прелазима преко речних токова, неће доћи до прекомерног синенергетског
неповољног утицаја на квалитет ваздуха, ниво буке, квалитет вода и живи свет вода у
периоду изградње.
Приликом реализације гасовода:
• радови се морају планирати тако да се обезбеди заштита и очување квалитета воде
водотокова са којима се траса гасовода укршта;
• при изградњи гасовода не сме да дође до нарушавања природног површинског
отицања воде као ни оштећења корита и положаја водотока који се прелазе;
• у техничкој документацији утврдити, где је потребно предвидети радове на осигурању
и обезбеђењу корита кроз које пролази траса гасовода, као и профила каналске мреже;
• у колико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове
неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са
надлежним институцијама;
2.3.3.Траса гасовода је ван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања на територији града Пирота
На територији града Пирота гасовод се укршта са следећим водотоковима: Маглићка
река, Расничка река, река Безданица, река Рогоз, река Јерма, Пасјачка река, Балван
поток, Суводолски поток, Костурска река, Суковски поток.
На прелазима преко речних токова, неће доћи до прекомерног синенергетског
неповољног утицаја на квалитет ваздуха, ниво буке, квалитет вода и живи свет вода у
периоду изградње.
Приликом реализације гасовода:
• радови се морају планирати тако да се обезбеди заштита и очување квалитета воде
водотокова са којима се траса гасовода укршта;
• при изградњи гасовода не сме да дође до нарушавања природног површинског
отицања воде као ни оштећења корита и положаја водотока који се прелазе;
• у техничкој документацији утврдити, где је потребно предвидети радове на осигурању
и обезбеђењу корита кроз које пролази траса гасовода, као и профила каналске мреже;
• у колико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове
неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са
надлежним институцијама;
На територији града Пирота, део трасе магистралног гасовода Ниш - Димитровград
пролази кроз зону уже санитарне заштите изворишта водоснабдевања „Кавак”, и то у
деловима КО Пирот - ван варош и КО Барје Чифлик.
На основу Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања („Сл.глсник РС”, бр. 92/08), a у циљу заштите воде у изворишту
успостављају се:
- зона непосредне санитарне заштите (зона I);
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- ужа зона санитарне заштите (зона II) и
- шира зона санитарне заштите (зона III).
Ужа зона санитарне заштите (II зона) - зона ограничења, обзиром да границе прве зоне
заштите било ког изворишта нису довољне за потпуну безбедност у очувању квалитета
воде на изворишту, сходно релевантним чињеницама, извршено је утврђивање граница
друге зоне, односно зоне контролисаног, или ограниченог режима. Овом зоном је
обухваћен простор од око 20 km². Граница друге зоне утврђена је према важећим
критеријумима, међу којима су пресудну улогу имале геолошке, геоморфолошке,
хидролошке и хидрогеолошке карактеристике терена. Дефинисани су услови и мере у
границама друге зоне санитарне заштите и обухватају: контролу пражњења септичких
јама локалних домаћинства, контролу изливања потенцијалног отпада у кругу касарне и
опремање стајских објеката локалног домаћинства бетонским базенима за прихват и
чување стајског ђубрива и осоке. Такође, прописана је повремена контрола бунара у
оквиру ове зоне и узимање воде из њих за хемијске и микробиолошке анализе, а све у
циљу праћења квалитета подземних вода. Железничка пруга Димитровград-Пирот
пролази кроз другу и трећу зону санитарне заштите на укупној дужини од 2,5 km. Овај
објекат инфраструктуре представља константан извор могућег загађења изворишта
"Кавак". Да би се спречило могуће загађење изворишта, као мера предложена је
изградња дренажног канала са обе стране пруге, који би се надовезао на већ постојећи
у дужини саме зоне. Отпадне воде из овог канала се морају одвести ван зона заштите и
пречишћене укључити у канализациону мрежу. Магистрални пут (обилазница око
Пирота) пресеца другу зону санитарне заштите правцем ССЗ - ЈИ. Из правца Пирота,
као и из правца Димитровграда, поред пута потребно је поставити табле са
обавештењем да се улази у другу зону заштите изворишта. Дуж пута кроз ову зону
ограничити брзину кретања возила на 50 km/h. Такође, прописано је укидање свих
привремених стајалишта за моторна возила на овом потезу. Другом зоном санитарне
заштите обухваћено је углавном пољопривредно земљиште које се интезивно обрађује,
те је због тога неопходна контрола коришћења вештачких ђубрива и других препарата,
као и прописно одлагање уља и мазива из машина које се користе у пољопривреди. Без
обзира на све геолошке повољности изворишта потребно је обратити пажњу на све
наведене чиниоце који би имали негативне последице на карстне воде које хране врело
"Кавак".
У оквиру утврђене зоне санитарне заштите, дозвољена је изградња инфраструктуре,
али уз стриктну контролу. Од осталих мера предострожности потребно је озаконити
интерним актима локалне самоуправе, да се саобраћај улицама које пролазе у близини
прве зоне и кроз другу зону, као и пругом, мора регулисати тако да пружа максималну
сигурност при транспорту опасних материја и нафтних деривата.
Прописано је такође да свака значајнија промена намене земљишта треба да претходно
буде заснована на сигурности у погледу потпуне заштите изворишта изданских вода.
Траса гасовода и зоне санитарне заштите изворишта приказане су на Слици бр.2.3.3.1
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Слика бр.2.3.3.1: Еколошка анализа трасе гасовода на територији града Пирота

2.3.4.Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања на територији града
Димитровград
На територији општине Димитровград гасовод се укршта са следећим водотоковима:
Нишава и Гоиндолска река.
На прелазима преко речних токова, пре свега Нишаве, неће доћи до прекомерног
синенергетског неповољног утицаја на квалитет ваздуха, ниво буке, квалитет вода и
живи свет вода у периоду изградње.
Приликом реализације гасовода:
• радови се морају планирати тако да се обезбеди заштита и очување квалитета воде
водотокова са којима се траса гасовода укршта;
• при изградњи гасовода не сме да дође до нарушавања природног површинског
отицања воде као ни оштећења корита и положаја водотока који се прелазе;
• у техничкој документацији утврдити, где је потребно предвидети радове на осигурању
и обезбеђењу корита кроз које пролази траса гасовода, као и профила каналске мреже;
• у колико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове
неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са
надлежним институцијама;
На подручју Општине Димитровград постоји више карстних врела са којих се врши
водоснабдевање становника, као и извориште „Ивкова воденица“ на десној обали
Нишаве. Зоне санитарне заштите око изворишта нису успостављене. Већина осталих
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насеља нема изграђену јавну мрежу, већ се снабдевају са јавних сеоских чесми или су
организовани у тзв. „махалске“ водоводе.
У непосредном окружењу трасе гасовода, деоница кроз општину Димитровград,
евидентирано је извориште водоснабдевања за које је одређена прелиминарна,
потенцијална шира зона санитарне заштите. За утврђивање зона санитарне заштите
предметног изворишта, потребно је спровести неопходна истраживања и израдити
елаборат о зонама санитарне заштите, на основу којих ће се прогласити и успоставити
зоне санитарне заштите, а све у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10,
9312, и 101/16) и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања („Сл. гласник РС”, бр. 92/08).
На Слици бр. 2.3.4.1. приказана је траса гасовода и диспозиција постојећих изворишта
на територији општине Димитровград.

Слика бр. 2.3.4.1: Еколошка анализа трасе гасовода на територији општине Димитровград

2.3.5. Oцена општег стања квалитета површинских вода
Испитивање квалитета површинских вода на траси будућег магистралног гасовода МГ10 Ниш-Димитровград је према захтеву техничке документације извршено на 23
водотока на 30 локацијана којима се планира траса гасовода укршта са овим
водотоцима. Детаљни резултати извршених испитивања су дати у Извештајима
Градског завода за јавно здравље Београд.
Анализа резултата испитивања је извршена према Уредби о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седиментима и роковима за
њихово достизање („Сл гласник РС, бр. 50/2012) и Уредби о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање (Сл гласник РС, бр. 24/2014)
Табела 2.3.5. Класа квалитета испитаних површинских вода
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Слика 2.3.5.1. Локације испитивања површинских вода у околини Ниша и Јелашнице
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2.3.5.2. Локације испитивања површинских вода у околини Црвене Реке и Беле Паланке

2.3.5.3.Локације испитивања површинских вода у околини Пирота
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Сл. 2.3.5.4. Локације испитивања површинских вода околина Димитровграда

2.3.6. Квалитет подземних вода
Прекорачења ремедијационих вредности загађујућих материја у испитаним узорцима
подземних вода према Уредби ( Сл гласник РС, бр 30/2018) приказано је у табели 2.3.6.1.
Taбела 2.3.6.1. Прекорачења ремедијационих вредности загађујућих материја подземних вода
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Tабела 2.3.6.1. Прекорачења ремедијационих вредности загађујућих материја подземних вода

Испитивање квалитета подземних вода на траси будућег магистралног гасовода МГ-10 Ниш –
Димитровград је извршено на 16 локација. Извршена су захтевана испитивања физичкохемијског и микробиолошког квалитета воде. Анализа резултата испитивања је извршена
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
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водама у седименту и роковима за њихово достизање (Сл гласник РС, бр 50/2012 и Прилогу
2. Уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (
Сл гласник РС, бр 30/2018)
2.4. Климатске карактеристике
2.4.1. Температура ваздуха
Средња годишња температура ваздуха на простору слива Нишаве износи 8,26 оЦ. У
најнизводнијем делу слива (Нишка котлина) има просечну годишњу вредност од 11,8 оЦ
(Ивановић Р., ет ал., 2011), изотерма од 1 оЦ обухвата само највише врхове Старе
планине и налази се на висини од 2025 м (Живковић Н., Смиљанић С., 2005).
Анализирајући вредности по станицама (табела 27) средња годишња температура у Нишу
износи 11,7 оЦ, у Белој Паланци и Пироту 10,9 оЦ, у Димитровграду 8,9 оЦ, а у Топлом
Долу 8,7 оЦ.
Анализа података за средње месечне температуре ваздуха показује да је на свим
посматраним станицама најхладнији месец јануар. Средње месечне тампературе ваздуха
у овом месецу крећу се од - 1,5 оЦ у Топлом Долу до 0,2 оЦ у Нишу. Од свих посматраних
станица само Ниш има позитивну просечну температуру ваздуха у јануару. Од јануара
температуре доста правилно расту према лету да би максимум достигле у јул, мада је и
средња августовска температура релативно блиска. Температура ваздуха најтоплијег
месец на свим станицама креће се од 17,9 оЦ у Топлом Долу до 21,9 оЦ колико износи у
Нишу. Према јесени температуре се такође правилно снижавају све до јануарског
минимума. Може се констатовати релативно правилан годишњи ход температуре
ваздуха, с тим да је њен раст од зиме ка лету нешто спорији у односу на пад температуре
од лета ка зими. Посматрајући средње годишњу, јануарске и јулске средњемесечне
температуре ваздуха према висинском распореду станица запажа се да једино станица
Пирот има нешто више температуре него што би се очекивало с обзиром да је на већој
надморској висини од Беле Паланке
Табела2.4.1. Средње месечне и средња годишња температура ваздуха за период 1961- 2016
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Слика 2.4.1. Месечна расподела температура ваздуха

2.4.2. Влажност ваздуха
Средња годишња релативна влажност ваздуха у Димитровграду износи 74.9%, а у Нишу
72.4%. Релативна влажност ваздуха је највећа током децембра и износи 83.8% у
Димитровграду и 83.1% у Нишу. Изнад просечне вредности бележе се редом током
јануара, новембра, фебруара и октобра. Најмање вредности се јављају током августа
(Димитровград 68% и Ниш 64%) и јуна због високих температура и релативно малих
падавина.
С обзиром на то да је релативна влажност ваздуха обрнуто пропорционална
температури, током хладних месеци њене вредности су веће него током топлог дела
године. Ипак, тенденција да се повишењем температуре смањује релативна влажност
ваздуха нарушава се током маја и јуна због продора влажних ваздушних маса које
доносе велике количине падавина. Испаравањем падавина због високих температура
повећава се релативна влажност ваздуха, а испаравању у великом делу доприноси и
развијена вегетација преко процеса евапотранспирације. Са смањењем падавина и
повишењем температура током јула и августа, релативна влажност ваздуха опада.
Релативна влажност ваздуха је током целе године већа у Димитровграду него у Нишу.
То се може објаснити вишим температурама ваздуха у Нишу, као и већом количином
падавина у Димитровграду. Разлика у релативној влажности ваздуха је највећа управо
у периоду од маја до августа када је највећа и разлика у количини падавина које се
излучују изнад Димитровграда и Ниша. Разлика у релативној влажности ваздуха је
најмања током јануара, децембра, новембра и октобра када се разлика количини
падавина у коју примају Димитровград и Ниш смањује. Табела 6 релативна влажност
ГМС Ниш.
Средње месечне вредности релативне влажности ваздуха у току године крећу се од
65,9% до 81,5%. Највећа влажност је у зимском периоду због ниских температура
ваздуха, а најмања у августу и априлу. Повећање релативне влаге у мају и јуну месецу
настаје због обилнијих падавина
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2.4.3. Ветар
Слив Нишаве одликује се јако дисецираним рељефом са великим бројем дубоко
усечених долина и истакнутим планинским венцима. Отворених терена има веома мало
тако да се ваздух пратећи линију мањег отпора углавном креће правцем отворених
пролаза, односно речним долинама. На подручју Ниша доминантни ветрови су
северозападни (честине 10,6%) и источни (честине 10,2%). Брзина
ветра је највећа
из правца северозапада (2.9 m/s), југа (2.3 m/s), север (2,2 m/s) и исток (2,2 m/s). У Нишу
тишине су доста честе - 31,9%. Правац ветра је у великој мери условљен долинама
Јужне Мораве и Нишаве. Ниш је широко отворен ка северозападу одакле и дувају
најчешћи и доста јаки ветрови, као и ка истоку у правцу долине Нишаве. На југу и
југоистоку Ниш је доста заштићен од ветрова Селичевицом, Бабичком гором и Сувом
планином. У току летњег периода, од јуна до августа,нарочито доминира северозападни
и север-северозападни ветар - етезија. Овај ветар се јавља када се над централном
Европом образује поље високог ваздушног притиска, док је над источним
Средоземљем поље ниског ваздушног притиска (Дуцић Д., 2005).
Табела 2.4.3.1. Ветрови на ГМС Ниш
честина
брзина

С
56
.1
2.
2

СИ
73.0
2.6

И
1
4
2.
2

ЈИ
46.
2
1.6

Ј
42.
5
2.3

ЈЗ
39.
1
1.7

З
63.
8
1.6

СЗ
190
.2
2.9

тиш
.
346
.3

У Димитровграду је правац, али и брзина ветра, још драстичније условљен рељефом.
Долина Нишаве, која има општи правац пружања северозапад - југоисток, у самом
насељу има правац запад - исток. Најчешће дувају исток-југоисточни (честине 18,9%),
источни (честине 11,8%) и југоисточни (честине 11,7%) ветрови са једне, и западсеверозападни (честине 12,2%) и северозападни (честине 10,7%) ветрови са друге
стране. Поменути ветрови се одликују већим брзинама у односу на остале правце.
Најбржи су северозападни (3,9 m/s), запад-северозападни (3,6 m/s) и исток- југоисточни
ветрови.
Са друге стране, северни и јужни ветрови, као и ветрови из њима блиских праваца су
доста ретки и одликују се мањим брзинама. На северу и североистоку долина Нишаве
је затворена обронцима Старе планине, а у правцу југа и југозапада налазе се високи
венци Гребена и Влашке планине. Северни ветрови регистровани су у само 0,6%
мерења, исто као и јужни ветрови. Брзина југ-југозападних ветрова је најмања и износи
1,9 m/s, док је брзина северних ветрова 2,3 m/s.
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Слика 2.4.3.1. - Ружа ветрова за Ниш (1961 -2016)

Слика 2.4.3.2. - Ружа ветрова за Димитровград (1961 -2016)

2.5. Oпис флоре, фауне и природних добара посебне вредности (заштићених) ретких и
угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације
2.5.1. Евидентирање и картирање ретких и заштићених биљних, животињских, ловних врста и
објеката геонаслеђа на територији града Ниша
Од природних добара која сходно одредбама Закона о заштити природе („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) имају својство заштићеног подручја, на
подручју града Ниша, траса магистралног гасовода Ниш – Димитровград пролази кроз
незнатан део Парка природе „Сићевачка клисура”, проглашеног Уредбом Владе
Републике Србије за природно добро од великог значаја, односно II категорије („Сл.
гласник РС”, број 16/2000).
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Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/10), за Парк природе утврђен је
статус еколошки значајног подручја и то као: Емералд подручја са класификационим
кодом RS0000031, међународно значајног подручја за биљке (IPA/Important Plant Area),
међународно и национално значајног подручја за птице (IBA/Important Bird Area) са
класификационим кодом RS039IBA и одабраног подручја за дневне лептире (PBA/Prime
Butterfly Area) са кодом 032.
Енергетски коридор, односно траса планираног магистралног гасовода, пролази јужном
ивицом Парка природе, кроз зону са режимом заштите III степена, највећим делом уз
саму границу, и то на укупној дужини од око 3100 m, која је раздвојена на две деонице
неједнаке дужине (1670 m и 430 m). Коридор максимално залази 210 m у заштићено
подручје.
У току пројектовања и реализације енергетске инфраструктуре поштовати све мере
заштите које су прописане и које важе за режим заштите III степена, у складу са планским
документом и Уредбом о режимима заштите („Сл. гласник РС”, бр. 31/12).
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о заштити
природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон),
43/11 (УС) и 14/16) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04 и 36/09):
- уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко–
палеонтолошког или минералошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља
да има својство споменика природе, о томе обавести Министарство надлежно за
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
Обзиром да намена земљишта на траси, односно коридору магистралног гасовода НишДимитровград, представља већим делом грађевинско земљиште, а мањи део трасе је
дефинисан као пољопривредно и шумско земљиште, реализација Пројекта неће
изазвати деградацију природних екосистема, нити угрожених ретких и заштићених
биљних и животињских врста.
На траси гасовода нису евидентирани представници флоре и фауне који могу бити
угрожени реализацијом планираног гасовода. Фауна у ширем окружењу, типична за
агроекосистеме, може трпети непријатности од емисије буке, прашине, издувних гасова,
те може доћи до локалних миграција покретљивијих јединки ван зоне утицаја, док се
радови на изградњи гасовода не заврше.
Истраживање биодиверзитета
Подручје Града Ниша, обухвата простор са изразитим висинским разликама које су
условиле хоризонтално и вертикално распростирање различитих биљних заједница.
Степен покривености обраслом шумском вегетациом је око 26% од укупне територије
Административног подручја Града Ниша.
У оквиру овог подручја налазе се кањони и клисуре који се одликују веома богатом и
разноврсном флором, што је условљено посебним геоморфолошким, геолошким и
климатским чиниоцима. На основу доступних података на подручју Сићевачке клисуре
констатовано је 1.138 врста у оквиру 441 рода и 96 фамилија виших биљака (осим
Bryophyta). Флора Сићевачке клисуре са својих 1.138 врста чини 34,8% од укупног броја
врста забележених у Србији. Најбогатије врстама су породице: Asteraceae (131),
Brassicaceae (73), Poaceae (65), Lamiaceae (63), Caryophylacae (59), Apiaceae (58) врста
и др. Најбогатија је врстама фамилија Asteraceae и одликује се великим бројем
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ендемичних таксона. Сићевачка клисура се такође одликује присуством ендемичних и
субендемичних биљних врста. Међу флором реликтног и ендемичног карактера
најважније су две сестринске врсте Ramonda serbica и Ramonda nathaliae
(Скардскопиндско-мезијски ендемити) и Parietaria serbica, као мезијски ендемит.
На нижим висинама и ближе насељеним местима, присутан је комплекс
ксеромезофилних китњаково-грабових (Querco-Carpinetum moesiacum), а још ниже појас
ксеро-термофилних сладуново-церових типова шума (Quercetum confertaceris serbicum).
Долине Јужне Мораве, Нишаве и Кутинске реке насељене су шумама врбе и тополе.
Храстове шуме се простиру од 200-1000 m. надморске висине и настањују падине
речних долина и јужне експозиције виших планина.
Вегетација овог подручја одликује се не само разноликошћу биљних рста, него и
бројношћу фитоценоза, као последица одређених еколошких прилика и историјског
развоја флоре и фауне овог краја.
Генофонд и фенофонд иако је богат, местимично је угрожен и осиромашен директним
уништавањем појединих биљних и животињских врста, посебно у рубним подручјима ближе насељеним местима. Обиље различитих микроклиматских услова, врло разнолика
ентомофауна и други моменти омогућавају опстанак одређеном броју животињских врста.
Заступљене су срна (Carpeolus carpeolus), вукови (Canis lupus), лисице (Vulpes vulpes),
дивље свиње (Sus scrofa), текуница (Citellus citellus), огњена жаба - Bombina variegata,
крастава жаба (Bufo bufo), белоушка - Natrix natrix, ветрушка (Falco vespertinus), гачац
(Corvus frugilegus), шева (Alauda arvensis), слепо куче (Spalax leucodon), зец (Lepus
europaeus), миш (Mus musculus), шакал (Canis aureus), шумска корњача (Testudo
hermanni), кртица (Talpa europaea), веверица (Sciurus vulgaris), водена волухарица
(Arvicola terrestris), велики зелембаћ (Lacerta viridis), поскок (Vipera ammodytes), смук
(Zamenis longissima или Elaphe longissima), шарка (Vipera berus), кратконоги гуштер
(Ablepharus kitaibelii), медитеранска сеница (Parus lugubris), шарени детлић (Dendrocopus
syriacus), гугутка (Streptopelia decacto), краткопрсти кобац (Accipiter brevipes), пух (Glis
glis), јеж (Erinaceus europaes), јазавац (Meles meles), шумски миш (Apodemus flavicolis),
славуј (Luscinia megarhynchos), смрдиварана (Coracias garrulus), пупавац (Upupa epops),
ћук (Otus scops), шумска шева (Lullula arborea), и др.
Приликом реализације и извођења радова на траси гасовода неминовно ће доћи до
утицаја на животну средину као последица рада грађевинске механизације у току
припремних радова (рашчишћавања терена, земљаних радова), радова на изградњи
енергетске инфраструктуре, монтажи опреме, уређивања трасе, односно радови у
процесу привођења простора планираној намени. Иако су наведени утицаји и последице
неминовност, неће бити значајних негативних утицаја са аспекта заштите аутохтоности и
биодиверзитета обзиром да на траси гасовода нису евидентиране угрожене ретке биљне
и животињске врсте. Значајна визуелна деградација простора трајаће колико трају радови
на реализацији магистралног гасовода Ниш – Димитровград.
2.5.2. Евидентирање и картирање ретких и заштићених биљних, животињских, ловних врста и
објеката геонаслеђа на територији општине Бела Паланка
Природна добра на подручју општине Бела Паланка су еколошки значајна подручја,
односно део еколошке мреже Србије, које обухвата: Парк природе Сићевачка клисура,
подручје у поступку заштите СРП Сува планина, EMERALD подручје значајно са
становишта примене Бернске конвенције у Србији, међународно значајно подручје за
ZA.Q.01.c
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биљке (IPA), међународно и национално значајно подручје за птице (IBA) и одабрано
подручје за дневне лептире (PBA).
На основу увида у постојећу документацију и Централни регистар заштићених
природних добара Републике Србијe, може се констатовати да на траси планираног
магистралног гасовода Ниш – Димитровград, на територији општине Бела Паланка,
нема заштићених нити планираних за заштиту природних добара, ни других просторних
целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности у складу са
одредбама Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка
и 14/16).
Такође, планирана траса гасовода на територији општине Бела Паланка, а на основу
Уредбе о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/10) се не налази у обухвату
Еколошке мреже РС.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о заштити
природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон),
43/11 (УС) и 14/16) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04 и 36/09):
- уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко–
палеонтолошког или минералошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља
да има својство споменика природе, о томе обавести Министарство надлежно за
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
Обзиром да намена земљишта на траси, односно коридору магистралног гасовода НишДимитровград, на територији општине Бела Паланка представља већим делом
пољопривредно земљиште, а мањи део шумско и грађевинско земљиште, реализација
Пројекта неће изазвати деградацију природних екосистема, нити угрожених ретких и
заштићених биљних и животињских врста.
На траси гасовода нису евидентирани представници флоре и фауне који могу бити
угрожени реализацијом планираног гасовода. Фауна у ширем окружењу, типична за
агроекосистеме, може трпети непријатности од емисије буке, прашине, издувних гасова,
те може доћи до локалних миграција покретљивијих јединки ван зоне утицаја, док се
радови на изградњи гасовода не заврше.
Истраживање биодиверзитета
Општина Бела Паланка је богата разноврсним биљним и животињским светом.
Интензивнијим насељавањем, развојем пољопривреде, изградњом путева и друге
инфраструктуре дошло до смањења површина под шумама, до уништавања станишта
многих животињских врста. У Средњем делу Белопаланачке котлине, Крупачком пољу,
Градишту и на местима периодских водотокова и извора налазе се гајене ливаде,
вртови, оранице са кукурузом и шљиваци. Природне биљне асоцијације у равни котлине
чине ливаде и осамљено шумско дрвеће. У приобаљу река, нарочито Нишаве и Црвене
реке заступљени су остаци шума.
Шумску биоценозу сачињавају углавном аутохтоне изданачке листопадне шуме,
мешовите заједнице цера, граба, китњака, шикара и шибљака, тополе и беле врбе.
Шумски покривач је на неким локацијама разређен као последица антропогеног
деловања, а јављају се и знатне пашњачке површине. Поред Нишаве и Црвене реке
наилази се на фрагменте и остатке хидрофилне шуме тополе и врбе (Populeto-
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Salicetum). Природни биљни покривач одржао се само местимично. Ливада данас има
тамо где се, спуштајући се са обода, разливају периодски водотоци.
Најраспрострањеније ливаде су у пољу, на местима где у раван котлине прелазе
Јабуковик и Mоклишки поток и у Гладном пољу где се разводњава поток Бандол.
Белопаланачка котлина позната је по великом броју врста отровних али и лековитих
биљака, и представља станиште жалфије која представља типичну медитеранску врсту.
Жалфија (Salvia officinalis) је настањена на левој и десној обали Нишаве.
У прошлости је територија Општине била богата разноврсним животињским светом.
Било је јелена, срна, вукова, медведа, дивљих свиња. Развојем пољопривреде,
сточарства, крчрњем шума многе животињске врсте су пре 80 и више година исчезле.
Утврђено је постојање 25 врста сисара, где се истичу снежна волухарица, велики сиви
пух, дивља мачка, 139 врста птица, ихтиофауна је представљена са 13 врста, 14 врста
гмизаваца, 80 врста дневних лептира.
Приликом реализације и извођења радова на траси гасовода неминовно ће доћи до
утицаја на животну средину као последица рада грађевинске механизације у току
припремних радова (рашчишћавања терена, земљаних радова), радова на изградњи
енергетске инфраструктуре, монтажи опреме, уређивања трасе, односно радови у
процесу привођења простора планираној намени. Иако су наведени утицаји и последице
неминовност, неће бити значајних негативних утицаја са аспекта заштите аутохтоности
и биодиверзитета обзиром да на траси гасовода нису евидентиране угрожене ретке
биљне и животињске врсте. Значајна визуелна деградација простора трајаће колико
трају радови на реализацији магистралног гасовода Ниш – Димитровград.
2.5.3. Евидентирање и картирање ретких и заштићених биљних, животињских, ловних врста и
објеката геонаслеђа на територији града Пирота
На подручју града Пирота налазе се два заштићена природна добра:
• Парк природе „Стара планина”, заштићен Уредбом о заштити Парка природе Стара
планина („Сл. гласник РС”, бр. 23/09) којим је Стара планина стављена под заштиту као
природно добро од изузетног значаја и сврстана у I категорију заштите као Парк природе;
• Специјални резерват природе „Јерма” заштићен Уредбом о проглашењу Специјалног
резервата природе „Јерма” („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 101/14) као заштићено
подручје I категорије, од међународног, националног и изузетног значаја.
Осим регистрованих заштићених природних добара на планском подручју се налази и
„Крупачко блато″ - мочварно подручје, значајно по богатству специфичним и строго
заштићеним биљним и животињским врстама, простор предвиђен за заштиту као
Специјални резерват природе. С обзиром да је покренут поступак за проглашење
Природног добра, према Закону о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
91/10-исправка и 14/16) ово подручје је у статусу предходне заштите (Акт о предходној
заштити).
На основу увида у постојећу документацију и Централни регистар заштићених
природних добара Републике Србијe, може се констатовати да на траси планираног
магистралног гасовода Ниш–Димитровград, на територији града Пирота, нема
заштићених нити планираних за заштиту природних добара, ни других просторних
целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности у складу са
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одредбама Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка
и 14/16).
Део трасе гасовода која пролази кроз КО Пирот - ван варош, на територији града
Пирота, налази се у oбухвату Еколошке мреже РС. Уредбoм о еколошкој мрежи („Сл.
гласник РС”, бр. 102/10), за Парк природе „Стара планина″ утврђен је статус еколошки
значајног подручја и то као: Емералд подручја са класификационим кодом RS0000031,
међународно значајног подручја за биљке (IPA/Important Plant Area), међународно и
национално значајног подручја за птице (IBA/Important Bird Area) са класификационим
кодом RS039IBA и одабраног подручја за дневне лептире (PBA/Prime Butterfly Area) са
кодом 032.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о заштити
природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон),
43/11 (УС) и 14/16) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04 и 36/09):
- уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко–
палеонтолошког или минералошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља
да има својство споменика природе, о томе обавести Министарство надлежно за
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
Обзиром да намена земљишта на траси, односно коридору магистралног гасовода НишДимитровград, на територији града Пирота представља највећим делом
пољопривредно земљиште, реализација Пројекта неће изазвати деградацију природних
екосистема, нити угрожених ретких и заштићених биљних и животињских врста.
На траси гасовода нису евидентирани представници флоре и фауне који могу бити
угрожени реализацијом планираног гасовода. Фауна у ширем окружењу, типична за
агроекосистеме, може трпети непријатности од емисије буке, прашине, издувних гасова,
те може доћи до локалних миграција покретљивијих јединки ван зоне утицаја, док се
радови на изградњи гасовода не заврше.
Истраживање биодиверзитета
Флора у Пиротском крају је веома разноврсна, што је резултанта великих разлика у
надморској висини, рељефу, клими, геолошкој подлози, плодности земљишта а посебно
у деловању антропогеног фактора. Заступљена су три основна типа вегетације:
ливадско-пашњачки, пашњачки, и шумски. Ливадско-пашњачка вегетација се јавља на
свим деловима подручја општине на којима постоји биљни покривач – у долинама река,
котлинама, брдима и високим планинама. Најчешћи флористички састав овог типа
вегетације чине класасте траве, легуминозе, лековите и коровске биљке, као и више
врста ретких реликтних биљака.
Такође, у овом крају расте више стотина врста самониклог лековитог и ароматичног
биља, од којих су економски најзначајније следеће: клека, шипак, слез, мразовац,
велебиље, линцура, јагорчевина, коприва, одољен, липа, смиље, бреза, глог, медвеђе
грожђе, кантарион, боквица, маслачак и многе друге. У овој области се захваљујући
погодној клими и богатим шумским комплексима, а такође и богатством вода, налази и
веома разноврстан животињски свет.
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Шумски покривач на подручју општине Пирот је доста разноврстан, због чињенице да свака
од шумских асоцијација има посебне захтеве у погледу надморске висине, рељефа,
експозиције терена, климатских фактора и друго. Шумском вегетацијом обухваћено је око
41,5% укупних земљишних површина. Овом проценту свакако треба додати и неки проценат
дрвећа поред путева, усамљених стабала на ливадама и пашњацима и друго. Ово подручје
је карактеристично и по стаништима ендемских и ретких врста биљака. Шуме овог краја су
богате и са више разних врста шумског воћа: купина (Rubus sp.), јагода (Fragaria sp.),
боровница Vaccinium myrtillus), леска (Corylus avellana), трњине (Prunus spinosa), глогиње
(Crataegus sp.), дивље крушке (Pyrus sp.), јабуке (Malus sp.) и др. и јестивих гљива буковача
(Pleurotus ostreatus), тополовача (Agrocybe aegerita) врбовача (Lentitus tigrinus) и др.
У шумама налазимо веверице (Sciurus scirius), зечеве (Lepus sp.), лисице (Vulpes vulpes),
вукове (Canis lupus) и дивље свиње (Sus scrofa), а ту живе још и куна (Martes sp.), јазавац
(Meles meles), од змија поскок (Vipera ammodytes) и шарка (Vipera berus), шумски гуштер
(Darevskia praticola), а забележено је и присуство медведа (Ursus arctos). Шуме су пуне разних
врста бескрилних скакаваца (Caelifera sp.) и других инсеката.
Птице представљају велико богатство овог краја. Поред детлића ( Dendrocopos major), шеве
(Galerida cristata), сенице (Parus major) и врабаца (Passer sp.), заступљене су још и шљуке
(Scolopax sp.), дивље патке (Anas platyrhynchos), шумске сове (Strix aluco), патуљасти орлови
(Hieraaetus pennatus), соко (Falco sp.), јастреб (Accipiter gentilis), врана (Corvus sp.), гавран
(Corvus corax).
Приликом реализације и извођења радова на траси гасовода неминовно ће доћи до утицаја
на животну средину као последица рада грађевинске механизације у току припремних радова
(рашчишћавања терена, земљаних радова), радова на изградњи енергетске инфраструктуре,
монтажи опреме, уређивања трасе, односно радови у процесу привођења простора
планираној намени. Иако су наведени утицаји и последице неминовност, неће бити значајних
негативних утицаја са аспекта заштите аутохтоности и биодиверзитета обзиром да на траси
гасовода нису евидентиране угрожене ретке биљне и животињске врсте. Значајна визуелна
деградација простора трајаће колико трају радови на реализацији магистралног гасовода Ниш
– Димитровград.
2.5.4. Евидентирање и картирање ретких и заштићених биљних, животињских, ловних врста и
објеката геонаслеђа на територији општине Димитровград
На подручју општине Димитровград налазе се следећа природна добра:
•
Парк природе „Стара планина“, заштићен Уредбом о заштити Парка природе Стара
планина („Сл. гласник РС“, бр. 23/09), представља природно добро од
изузетног значаја и сврстава се у I категорију заштите;
•
Специјални резерват природе „Јерма” заштићен Уредбом о проглашењу Специјалног
резервата природе „Јерма” („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 101/14) као заштићено
подручје I категорије, од међународног, националног и изузетног значаја;
•
Споменик природе „Петрлашка пећина“, заштићен Решењем о заштити бр. 02 - 2065/1,
19.05.1969. године.
Подручје општине Димитровград је:
укључено у националну еколошку мрежу (према Уредби о еколошкој мрежи) као
еколошки значајно подручје Србије;
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- укључено у EMERALD мрежу подручја од посебног интереса за очување, значајних са
становишта примене Бернске конвенције у Србији;
- дефинисано на основу међународних програма за идентификацију значајних подручја
за птице (IBA- Important Bird Areas), биљке (IРА - Important Plant Areas), и лептире (РВАPrime Butterfly Areas in Serbia).
На основу увида у постојећу документацију и Централни регистар заштићених
природних добара Републике Србијe, утврђено је да на траси планираног магистралног
гасовода Ниш–Димитровград, на територији општине Димитровград, нема заштићених
нити планираних за заштиту природних добара, ни других просторних целина од значаја
за очување биолошке и геолошке разноврсности у складу са одредбама Закона о
заштити природе („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16).
Део трасе гасовода која пролази кроз КО Димитровград, КО Жељуша и КО Гојин Дол,
на територији општине Димитровград налази се у oбухвату Еколошке мреже РС.
Уредбoм о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/10), за Парк природе Стара
планина утврђен је статус еколошки значајног подручја и то као: Емералд подручја са
класификационим кодом RS0000031, међународно значајног подручја за биљке
(IPA/Important Plant Area), међународно и национално значајног подручја за птице
(IBA/Important Bird Area) са класификационим кодом RS039IBA и одабраног подручја за
дневне лептире (PBA/Prime Butterfly Area) са кодом 032.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о заштити
природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон),
43/11 (УС) и 14/16), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04 и 36/09):
- уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко–
палеонтолошког или минералошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља
да има својство споменика природе, о томе обавести Министарство надлежно за
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
Обзиром да намена земљишта на траси, односно коридору магистралног гасовода НишДимитровград, на територији општине Димитровград представља највећим делом
пољопривредно земљиште, а мањи део грађевинско и шумско земљиште реализација
Пројекта неће изазвати деградацију природних екосистема, нити угрожених ретких и
заштићених биљних и животињских врста.
На траси гасовода нису евидентирани представници флоре и фауне који могу бити
угрожени реализацијом планираног гасовода. Фауна у ширем окружењу, типична за
агроекосистеме, може трпети непријатности од емисије буке, прашине, издувних гасова,
те може доћи до локалних миграција покретљивијих јединки ван зоне утицаја, док се
радови на изградњи гасовода не заврше.
Истраживање биодиверзитета
Основне карактеристике биодиверзитета на територији општине Димитроовград су
изузетна разноврсност флоре и фауне, богат шумски фонд, богатство и разноврсност
животних заједница и значајан генетски фонд. Стање природне вегетације уклапа се у
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шири ареал распрострањености појединих врста Балкана. Заступљена су три основна
типа вегетације: ливадско - пашњачки, пашњачки и шумски.
Такође, у овом крају расте више стотина врста самониклог лековитог и ароматичног
биља, од којих су економски најзначајније следеће: клека (Juniperus communis), шипак
(Rosa canina), слез (Althaea sp.) , мразовац (Colchicum autumnale), велебиље (Atropa
belladonna), линцура (Gentiana lutea), јагорчевина (Primula vulgaris), коприва (Urtica
dioica), одољен (Valeriana officinalis), липа (Tilia sp.), смиље (Helichrysum arenarium),
бреза (Betula pendula), глог (Crataegus sp.), медвеђе грожђе (Arctostaphylos uva-ursi),
кантарион (Hypericum perforatum), боквица (Plantago sp.), маслачак (Taraxacum officinale)
и многе друге.
Шумске површине се простиру на 17.409 hа. У структури шума доминирају храстове
шуме које се простиру на око 10.445 hа (60% укупних шумских површина) и букове шуме
које се простиру на 5.222 hа. На мањим површинама су присутни граб и шикаре (741 hа).
Шуме се углавном налазе у приватном власништву, али на мањим површинама има
државних (2.067 hа) и друштвених (225 hа) шума.
Најзаступљеније врсте лишћара на овом подручју су храст, буква и граб. Од осталих
врста лишћара најзаступљенији је багрем, а од четинара бор и смрча. Шуме овог краја
су богате и са више разних врста шумског воћа: купина (Rubus sp.), јагода (Fragaria sp.),
боровница Vaccinium myrtillus), леска (Corylus avellana), трњине (Prunus spinosa),
глогиње (Crataegus sp.), дивље крушке (Pyrus sp.), јабуке (Malus sp.) и др. и јестивих
гљива буковача (Pleurotus ostreatus), тополовача (Agrocybe aegerita) врбовача (Lentitus
tigrinus) и др.
Ловна дивљач која је присутна на подручју општине Димитровград је: срна, јелен, дивља
свиња, зец, јаребица, препелица, дивљи голубови. Од остале дивљачи присутни су: вук,
лисица, јазавац, куна, твор, веверица, рис, шакал, ласица, пух.
На територији општине Димитровград станиште има око 100 врста птица. Највећи број
врста је често присутан попут врабаца, сенице, славуја, гугутке, сове, вране и сл.,
међутим, станиште на овој територији имају и грабљивице попут јастреба, орла, гаврана,
сокола и птице селице попут роде, чапље, ждралова, ласта, кукавица итд.
Приликом реализације и извођења радова на траси гасовода неминовно ће доћи до
утицаја на животну средину као последица рада грађевинске механизације у току
припремних радова (рашчишћавања терена, земљаних радова), радова на изградњи
енергетске инфраструктуре, монтажи опреме, уређивања трасе, односно радови у
процесу привођења простора планираној намени. Иако су наведени утицаји и последице
неминовност, неће бити значајних негативних утицаја са аспекта заштите аутохтоности
и биодиверзитета обзиром да на траси гасовода нису евидентиране угрожене ретке
биљне и животињске врсте. Значајна визуелна деградација простора трајаће колико
трају радови на реализацији магистралног гасовода Ниш – Димитровград.
2.6. Непокретна културнo историјска добра и археолошка налазишта
2.6.1. Непокретна културнo историјска добра и археолошка налазишта на територији града
Ниша
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси
планираног магистралног гасовода Ниш - Димитровград, на територији града Ниша нема
евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно споменика
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културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта. У ширем окружењу трасе
гасовода, налази се археолошки локалитет Хумска чука.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о културним
добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 5211 - др. закони, 99/11 др. закони):
- ако се у току извођења радова при реализацији енергетске инфраструктуре (гасовода)
наиђе на археолошко налазиште или предмете, обавеза је да се радови одмах прекину
и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе; приликом било којих
радова на археолошким локалитетима и у близини археолошких локалитета обавестити
службу заштите; стручно лице службе заштите има право да пропише заштитна
археолошка истраживања или праћење радова, у колико процени да је археолошки
локалитет угрожен. радова.

Слика бр. 2.6.1.: Еколошка анализа трасе гасовода на територији града Ниша

2.6.2. Непокретна културнo историјска добра и археолошка налазишта на територији општине Бела
Паланка
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси планираног
магистралног гасовода Ниш - Димитровград, на територији општине Бела Палнка нема
евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно споменика културе
и не постоје евидентирана археолошка налазишта.
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У ширем окружењу трасе гасовода, као амбијенталне целине издвајају се археолошко
налазиште од великог значаја Remesiana и „Варошанска Мала“ у насељу Бела Паланка.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о културним добрима
(„Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 5211 - др. закони, 99/11 др. закони):
- ако се у току извођења радова при реализацији енергетске инфраструктуре (гасовода) наиђе
на археолошко налазиште или предмете, обавеза је да се радови одмах прекину и о томе
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе; Приликом било којих радова на
археолошким локалитетима и у близини археолошких локалитета обавестити службу
заштите; стручно лице службе заштите има право да пропише заштитна археолошка
истраживања или праћење радова, у колико процени да је археолошки локалитет угрожен.

Слика бр. 2.6.2: Еколошка анализа трасе гасовода на територији општине Бела Паланка
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2.6.3. Непокретна културнo историјска добра и археолошка налазишта на територији града Пирота
Подручје општине Пирот располаже богатим културно историјским наслеђем.
Непокретна културна добра обухватају објекте и локалитете споменика културе,
просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и осталих објеката
који су проглашени за НКД, налазе се под претходном заштитом, евидентирани или
неевидентирани.
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси
планираног магистралног гасовода Ниш - Димитровград, на територији града Пирота
нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно
споменика културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта.
У непосредном и ширем окружењу трасе гасовода, у оквиру КО Градиште, Чиниглавци,
Обреновац, Пољска Ржана, Барје Чифлик и Понор постоје евидентирана културна
добра.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о културним
добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 5211 - др. закони, 99/11 др. закони):
- ако се у току извођења радова при реализацији енергетске инфраструктуре (гасовода)
наиђе на археолошко налазиште или предмете, обавеза је да се радови одмах прекину
и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе; приликом било којих
радова на археолошким локалитетима и у близини археолошких локалитета обавестити
службу заштите; стручно лице службе заштите има право да пропише заштитна
археолошка истраживања или праћење радова, у колико процени да је археолошки
локалитет угрожен.

Слика бр.2.6.3: Еколошка анализа трасе гасовода на територији града Пирота
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2.6.4. Непокретна културнo историјска добра и археолошка налазишта на териториј општине
Димитровград
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси
планираног магистралног гасовода Ниш-Димитровград, на територији општине
Димитровград нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа,
односно споменика културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта.
У непосредном и ширем окружењу трасе гасовода, у оквиру КО Бачево, КО Гојин Дол,
КО Градиње, КО Димитровград и КО Жељуша, постоје евидентиране непокретности под
претходном заштитом, као и археолошко налазиште „Гојиндолско Кале“. Реализација
планираног гасовода неће имати утицаја на наведeнa културно-историјска добра и
археолошко налазиште.
Обавеза носиоца пројекта/извођача радова је да, у складу са Законом о културним
добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 5211 - др. закони, 99/11 др. закони):
- ако се у току извођења радова при реализацији енергетске инфраструктуре (гасовода)
наиђе на археолошко налазиште или предмете, обавеза је да се радови одмах прекину
и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе; приликом било којих
радова на археолошким локалитетима и у близини археолошких локалитета обавестити
службу заштите. Стручно лице службе заштите има право да пропише заштитна
археолошка истраживања или праћење радова, у колико процени да је археолошки
локалитет угрожен.

Слика бр. 2.6.4: Еколошка анализа трасе гасовода на територији општине Димитровград
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2.7. Опште демографске карактеристике, густина насељености подручја у коридору
гасовода
Магистрални гасовод Ниш-Димитровград прoлази кроз општине Ниш , Бела Планка,
Пирот и Димитровград
Ниш – Статистички годишњак 2007. Републичког завода за статистику бележи 254.164.
становника, док према попису становништва 2011. године има 257.867 становника. У
насељу Ниш живи 140.377 пунолетних становника, а просечна старост становништва
износи 39,4 година (38,6 код мушкараца и 40,2 код жена). У насељу има 60.753
домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.
Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године). У року
од 22 године, број становника у Нишу порастао је за 27.965.
Бела Паланка -Ппрема попису становништва 2011. године има 12.126 становника
Ово насеље је великим делом насељено Србима према попису из 2011. године 10.395
тј 85,72%, Роми 1.418 или 11,69% и остали 213 или 2,59%
Пирот- Према попису из 2011. било је 57.928 становника на територији града са околним
насељима, док је у самом граду било 38.785 становника (према попису из 2002. било је
40678 становника).
У Пироту живи 32414 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи
38,7 година (38,1 код мушкараца и 39,2 код жена). У насељу има 13737 домаћинстава, а
просечан број чланова по домаћинству је 2,96.
Овај град је великим делом насељен Србима (према попису из 2002. године), а у
последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.
Димитровград - Године 1991. у општини је живело 13.488 људи, а у 2002. живело је
11.748. Према попису из 2011. године броји 10.118 становника. Ова општина је једна од
две општине у Србији, заједно с општином Босилеград где већинско становништво чине
Бугари (према последњем попису становништва чине највећу етничку групу у општини).
Насељеност територије општине Димитровград је изузетно неравномерна.
Становништво је сконцентрисано у самом граду и неколико приградских насеља:
Жељуша, Белеш, Лукавица, Градиње и Гојин дол, док на другој страни остају бројна села
са изузетно неповољном старосном структуром и малим бројем становника која се
полако гасе. Села чије је гашење извесно су села без подмладка (од 0 – 20 година) и без
радно способног становништва (мање од 20 становника у групи 20 – 60 година). То је
следећи број села по предеоним целинама: Висок – свих 8 села, Забрђе – 8 од 11 села,
Бурел – 12 од 14 села, Јерма – 2 од 4 села.
2.7.1. Густина насељености дуж коридора
Одређивање положаја коридора гасовода извршено је по принципу максималног могућег
просторног усклађивања са постојећим и планираним зонама заштићени природних и
културних добара, инфраструктурних система, и посебно са грађевинским подручјима
постојећих насеља.
Коридор гасовода у највећој мери пролази ван насељених зона и ван других
грађевинских рејона, на доминантно пољопривредном земљишту. Гасовод има
делимичан негативан утицај на развој, уређење и функционисање сеоских подручја
услед заузимања дела пољопривредног земљишта изградњом објеката гасовода и
ограничењима у коришћењу обрадивог пољопривредног и шумског земљишта у делу
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обухваћеног експлоатационим појасом гасовода. Такође, током извођења радова на
изградњи гасовода очекују се привремени негативни утицаји услед буке и загађење
ваздуха насталих радом механизације и транспортних средстава у насељима која су у
непосредној близини коридора гасовода.
Основни критеријум за дефинисање правила уређења и грађења по појасима заштите
гасовода јесте густина насељености, које се утврђује на основу постојеће изграђености
простора у функцији становања и боравка људи. Густина насељености одређује се у
обухвату заштитног појаса гасовода (ширине 200 m обострано од осе гасовода) у дужини
јединице појаса гасовода од 1 km. Према критеријуму густине насељености, дефинишу
се следеће класе локације кроз које пролази коридор гасовода:
1)
Класа локације I – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази до 6
(шест) стамбених зграда нижих од 4 (четири) спрата;
2)
Класа локације II – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази више
од 6 (шест), а мање од 28 (двадесет осам) стамбених зграда нижих од 4 (четири) спрата;
3)
Класа локације III – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази 28
(двадесетосам) или више стамбених зграда нижих од 4 (четири) спрата, или на коме се
налазе пословне, индустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне
површине (игралишта, шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски
терени, сајмишта, паркови и др.), на којима се трајно или повремено задржава више од
20 (двадесет) људи, а налазе се на удаљености мањој од 100 m од осе гасовода;
4)
Класа локације IV – појас гасовода у којем на јединици дужине преовлађују
четвороспратне или вишеспратне зграде.
На основу класе локације, одређује се минимална дубина укопавања цевовода,
дебљина зида гасовода и обим радиографског испитивања заварених спојева. У
зависности од растојања постојећих објеката од цевовода могу се применити и додатне
мере заштите као што су: повећана дубина укопавања цевовода, постављање заштитне
цеви или заштитних плоча изнад цевовода, појачана контрола изведених радова и друге
сличне мере.
Режими коришћења и уређења простора зона заштите магистралног гасовода у
енергетском коридору дати су у тачки 3.3. овог Просторног плана и обавезујући су за сва
планска документа јединица локалних самоуправа кроз које пролази коридор гасовода.
Са аспекта функционисања насеља и других, постојећих и планираних, грађевинских
подручја утврђују се следећа правила грађења и уређења по појасевима заштите
магистралног гасовода:
1)
У појасу непосредне заштите могу се градити само објекти који су у функцији
гасовода, сви постојећи супраструктурни објекти и део инфраструктуре која угрожава
безбедност и поуздан рад гасовода се уклања/измешта. Уз сагласност и надзор
управљача магистралног гасовода могуће је планирати укрштање других линијских
инфраструктурних објеката и путева са гасоводом;
2)
У ужем појасу заштите уклањају се само објекти и инсталације које се не могу
сигурносно обезбедити од стране могућег утицаја гасовода. Осим реконструкција,
адаптација и санација постојећих објеката, у овој зони је забрањена нова изградња
објеката за становање и боравак људи;
3)
у појасу шире заштите гасовода није могућа промена утврђене класе локације,
односно густине становања и спратности нових и планираних објеката у важећим
ZA.Q.01.c
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плановима, на основу нових планских докумената или изменама важећих планских
докумената. Класа локације се за потребе израде овог Просторног плана дефинише као
постојеће стање (постојећа планска документација као и изграђени објекти) и не може
се мењати.
Од Појата до Ниша је изграђен магистрални гасовод МГ-09 („Појате - Ниш”) који се пружа
преко територија општине Ражањ и општине Алексинац и на територији града Ниша, све
до главног разводног чворишта (ГРЧ) „Ниш”. На територији града Ниша и општине
Долјевац изграђена је и деоница магистралног гасовода МГ-11 од ГРЧ „Ниш” до
одвајања за правац према Прокуплју и Куршумлији (ГРЧ „Орлјане”). Примарна градска
гасоводна мрежа изведена је у Алексинцу и Нишу, чиме је омогућено приклјучивање
индустријских потрошача и започета изградња дистрибутивних гасоводних мрежа за
широку потрошњу.
Tабела 2.7.1.1.Tабела објеката у коридору планиране трасе предвиђени за рушење

Red.br

Stacionaža
gasovoda

Rastojanje
kat.
od
trase
parcela
gasovoda

KO

Opština/Grad

1

1+575

na trasi

1018

Čamurlija

2

52+950

na trasi

74/1

3

53+180

3,6m

83

4

53+730

na trasi

106

5

67+700

2,6m

3067

Bela
Palankavan
Belavaroš
Palankavan varoš
Bela
Palankavan varoš
Ponor

Crveni Krst Niš
Bela
Palanka
Bela
Palanka
Bela
Palanka
Pirot

6

104+420

na trasi

3280

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

7

104+850

na trasi

3307

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

8

104+855

na trasi

3308

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

У следећој табели дат је преглед деоница магистралног гасовода МГ10 са дебљином
зида цеви од 15,9 mm, која је одређена користећи пројетни фактор 0,4 јер се воде у
заштитном појасу насељених зграда без обзира на класу локације:
Табела 2.7.1.2. Табела деоница гасовода уа заштитном појасу насељених зграда

Rastojane
do objekta
(min)

Lokacije objekata

Stacionaža gasovoda
(km)

Dužina
cevi

Opština

Katastarska
opština

(m)

Od

Do

m

Niš

Trupale,Čamurlija

28.4

0+303.86

0+395.28

91.42
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Niš

Donji Matejevac

17.4

12+869.31

12+919.11

49.8

Niš

Donji Matejevac

17.1

13+205.05

13+262.38

57.33

Niš

Donji Matejevac

22.7

14+589.14

14+631.17

42.03

Niš

Donji Matejevac

11.5

15+17.37

15+159.58

142.21

Niš

Donja Vrežina

13.3

16+565.95

16+624.64

58.69

Niš

Malča

23.1

23+59.4

23+101.27

41.87

Niš

Jelašnica

9.8

24+860.1

24+945.28

85.18

Niš

Jelašnica

11.7

25+130.26

25+311.33

181.07

Bela
Palanka

Crvena Reka

19.2

44+305.01

44+480.46

175.45

Bela
Palanka

Crvena Reka

27.9

44+757.83

44+782.13

24.3

Bela
Palanka

Bela Palanka van varoši

9.6

52+505.97

52+568.31

62.34

Bela
Palanka

Bela Palanka van varoši

8.2

52+925.97

53+51.88

125.91

Bela
Palanka

Bela Palanka van varoši

28.4

53+135.06

53+162.46

27.4

Bela
Palanka

Bela Palanka van varoši

7.3

53+642.79

53+766.53

123.74

Bela
Palanka

Kremenica

25.8

55+79.74

55+116.41

36.67

Pirot

Pirot - van varoši

9

80+834.57

80+895.74

61.17

Pirot

Trnjana

27.3

84+828.25

84+853.01

24.76

Pirot

Sukovo

9.3

89+853.9

89+917.18

63.28

Pirot

Gradište

27.8

92+183.17

92+205.48

22.31

Pirot

Činiglavci

21.1

93+621.71

93+667.36

45.65

Pirot

Činiglavci

21.4

93+735.3

93+763.7

28.4

Dimitrovgrad

Gojin Dol

28.5

97+128.11

97+146.59

18.48

Dimitrovgrad

Gojin Dol

9.9

97+260.62

97+325.5

64.88

Dimitrovgrad

Gojin Dol

28.5

97+354.79

97+405.3

50.51
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Dimitrovgrad

Željuša

9.1

98+402.37

98+465.52

63.15

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

22.5

102+114.59

102+157.48

42.89

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

25.5

102+226.66

102+259.69

33.03

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

15.2

102+510.15

102+563.97

53.82

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

10.2

102+848.91

102+908.97

60.06

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

22.2

102+948.55

102+994.56

46.01

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

22.8

103+457.86

103+500.52

42.66

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

6.7

103+527.05

103+589.55

62.5

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

21.8

104+3.99

104+64.82

60.83

Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

17.6

104+439.43

104+490.3

50.87

Табела 2.7.1.3. Табела класе локације пројектни фактор и дебљина зида цеви

faktor

Spoljni
precnik
cevi (mm)

Debljina
(mm)

III

0.5

711

12.7

7860.18

I

0.72

711

8.7

9+195

517.13

II

0.6

711

10.3

9+195

11+363.5

2168.55

I

0.72

711

8.7

11+363.5

13+380.6

2017.1

II

0.6

711

10.3

13+380.6

14+786.5

1405.95

I

0.72

711

10.3

14+786.5

17+671.9

2885.33

II

0.6

711

10.3

17+671.9

24+524.9

6852.98

I

0.72

711

8.7

24+524.9

25+721.3

1196.41

III

0.5

711

12.7

25+721.3

42+287.6

16566.33

I

0.72

711

8.7

42+287.6

43+590

1302.38

II

0.6

711

10.3

43+590

44+785.1

1195.09

III

0.5

711

12.7

44+785.1

45+658.8

873.73

II

0.6

711

10.3

Stacionaža gasovoda

Duzina

Klasa

Projektni

od

do

m

lokacije

0+0

0+817.6

817.64

0+817.6

8+677.8

8+677.8
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45+658.8

51+846.4

6187.65

I

0.72

711

8.7

51+846.4

56+234.6

4388.1

II

0.6

711

10.3

56+234.6

66+827.2

10592.68

I

0.72

711

8.7

66+827.2

68+356

1528.79

III

0.5

711

12.7

68+356

71+288.9

2932.86

I

0.72

711

8.7

71+288.9

72+185.1

896.22

III

0.5

711

12.7

72+185.1

75+678.6

3493.54

I

0.72

711

8.7

75+678.6

76+252.5

573.88

II

0.6

711

10.3

76+252.5

91+331.2

15078.71

I

0.72

711

8.7

91+331.2

94+558.5

3227.23

II

0.6

711

10.3

94+558.5

96+734.4

2175.95

I

0.72

711

8.7

96+734.4

97+723.8

989.35

III

0.5

711

12.7

1..108

97+723.8

98+679.9

956.1

II

0.6

711

10.3

98+679.9

102+884.2

4204.3

I

0.72

711

8.7

102+884.2

104+284.2

1400

II

0.6

711

10.3

104+284.2

109+137.7

4853.55

I

0.72

711

8.7
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3. ОПИС ПРОЈЕКТА
3.1. Опис претходних радова на извођењу пројекта
За потребе извозне испоруке руског природног гаса у земље Централне Европе и
Републику Србију предвиђена је изградња магистралног гасовода „граница Бугарскаграница Мађарска“ у складу са ППППН магистралног гасовода „граница Бугарскеграница Мађарске“ (Сл. Гласник РС 119/2012, 98/2013 и 52/2018) на територији
Републике Србије.
Дужина пројектоване деонице трасе магистралног гасовода „граница Бугарске – граница
Мађарске“ на територији Србије износи цца 402 km од почетне тачке на граници са
Бугарском до коначне – на граници са Мађарском.
У склопу гасовода предвиђени су и припадајући објекти:
• Блок станице (БС) предвиђене за затварање секција линијског дела гасовода са
могућношћу пражњења деоница гасовода;
• Отпремне и прихватне чистачке станице (ОЧС и ПЧС) предвиђене за потребе чишћења
и вршења дијагностике унутрашњости цеви;
• Мерне станице (МС) предвиђене за комерцијално мерења протока гаса на
примопредајним местима (гранични прелаз Бугарска - Србија и одвојци за повезивање
са постојећим транспортним системом ЈП "Србијагас").
Прелиминарни састав гаса који се транспортује приказан је у табели која следи.
Табела 3.1: Прелиминарни састав гаса који се транспортује

ZA.Q.01.c

Компонента

%mol

Метан (СН4)

95,50

Етан (С2Н6)

2.53

Пропан (С3Н8)

0,81

Изобутан (С4Н10)

0,12

Н-Бутан (С4Н10)

0,09

Изопентан (С5Н12)

0,12

Н-пентан (С5Н12)

0,02

Хексан (C6H14)

0,01

Азот (N2)

0,62

Угљен-диоксид (СО2)

0,18
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3.2. Опис објекта, планираног производног процеса или активности, њихове
технолошке и друге карактеристике
3.2.1. Опис основних радова
Радови на изградњи линијског дела гасовода треба да се обављају коришћењем
прогресивних технологија за убрзану линијску изградњу цевовода уз спровођење мера,
које су усмерене на смањење негативног утицаја изградње на околину. Извођач треба
да састави ППР (план извођења радова) и да га усклади са Наручиоцем. Изградња
сваког прелаза преко железничких пруга и путева има примарни карактер и треба да
буде завршена до момента када му приђу колонe механизације, које се баве изградњом
линијског дела гасовода.
Технологија изградње предвиђа извођење радова уз могућност примене метода
аутоматског и ручног заваривања. Избор технологије заваривања и опреме и материјала
који се притом користе утврђује се приликом израде оперативних технолошких карти од
стране извођачких организација.
У процесу изградње гасовода изводе се следећи радови:
• Припремни радови ван трасе
• Припремни радови на траси гасовода
• Основни линијски радови
• Радови на постављању електрохемијске заштите објекта.
3.2.2.Технологија конструкције гасовода
Изградњом двосмерног гасовода високог притиска МГ - 10 Ниш-Димитровград (бугарска
граница) извршиће се интерконекција српског и бугарског транспортног система. Тиме
ће се омогућити снабдевање Републике Србије природним гасом из правца Републике
Бугарске, односно обезбедиће се се други правац снабдевања гасом из увоза.
Технички опис гасне инсталације
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са транспортним системом "Yugorosgas"
а.д. планирано је на месту завршетка постојећег МГ-09, односно унутар ГРЧ „Ниш“.
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са дистрибутивним гасоводом притиска до
16bar обезбеђује се изградњом четири ГМРС дуж трасе гасовода и то: ГМРС „Ниш 2”
капацитета 35.000m³/h, ГМРС „Бела Паланка” капацитета 7.000 m³/h, ГМРС „Пирот”
капацитета 35.000m³/h, и ГМРС „Димитровград” капацитета 10.000m³/h.
Остале гасне објекте и инсталације, који се налазе у целости или делом на предметној
територији представљају:
•

ГРЧ „Књажевац” који би након прикљ учења на магистрални гасовод МГ-10 код насељ а
Брзи Брод, представљ ао почетну тачку будућег магистралног гасовода МГ-12 за
источни део Републике Србије;

•

дистрибутивни гасоводи који би повезали ГМРС „Ниш 2”, ГМРС „Бела Паланка”, ГМРС
„Пирот” и ГМРС „Димитровград” са локалном дистрибутивном мрежом.
Гасоводи притиска до 16bar не представљ ају саставни део магистралног гасовода МГ10 и градиће се одвојено.
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ГАСОВОД
Почетна тачка транспорта природног гаса гасоводом Ниш-Димитровград је од прикљ
учка на магистрални гасовод МГ-09 у комплексу ГРЧ „Ниш”, одакле гасовод пролазећи
кроз ППС „Трупале”, прелази DP IIA број 158 и настављ а у правцу северо-истока
прелазећи преко Црвеног брега и Рујничке реке одакле скреће ка југу и пролази између
насељ ених места Горњи Комрен и Хум, настављ а ка југо-истоку, прелази Матејевачки
пут и долази до ГМРС „Ниш 2”. Одатле гасовод прелази Бреничку и Матејевачку реку и
настављ а ка југо-истоку до ГРЧ „Књажевац”. Одавде се гасовод пружа јужно преко DP
IА број 4 Ниш-Пирот-Димитровград, а потом скреће ка истоку и иде паралелно са
државним путем у дужини од око 5500 m, прелази реку Нишаву и иде даљ е ка југу, где
прелази Студену реку и, у правцу југо-истока, пролази кроз насељ ено место Јелашница.
Настављ ајући у правцу југоистока, гасовод прелази Сугарчев врх, потоке Смрденац и
Моралија одакле иде паралелно са DP IIB број 427 Нишка Бања – Јелашница - Црвена
река до Старог Гариња. Одавде се гасовод одваја северно од DP IIB број 427 до
Раскрсја, а потом настављ а дуж DP IIB број 427 пролазећи наизменично са леве и десне
стране државног пута. Даљ е гасовод скреће ка северо-истоку и настављ а до
железничке пруге Е-70, прелази је и пружа се између реке и железничке пруге, а потом
прелази реку Нишаву. Одатле гасовод пролази кроз Дражевски брод, прелази поток
Криви Дол и реку Нишаву, настављ а ка југо-истоку, па опет прелази реку Нишаву и улази
у ГМРС „Бела Паланка”. Одатле гасовод у правцу југо-истока и истока прати ток реке
Нишаве, а даљ е скреће ка југу до преласка железничке пруге Е-70, и DP IA реда број 4.
Одатле гасовод скреће ка северу до насељ а Кременица, иде паралелно са DP IA реда
број 4 преко Мисирковог рога, настављ а југо-источно, два пута прелази DP IA реда број
4 и настављ а ка истоку, прелази поток Стубал и приближава се DP IA реда број 4, иде
даљ е до насељ еног места Понор и настављ а источно. Даљ е гасовод прелази поток
Балван и Маглићку реку, општински пут за насељ ено место Блато, потом прелази
Расничку реку, Безданску реку, поток Рогоз, сече општински пут за Присјан и у правцу
северо-истока и истока настављ а у дужини од око 7400m до ГМРС „Пирот”. Од овог
објекта гасовод настављ а у правцу југо-истока у дужини од око 1200 m, укршта се са
железничком пругом Е-70 и DP IA реда број 4, а потом скреће ка североистоку и иде
преко Бачевих ливада. Даљ е настављ а југо-источно и паралелно са железничком
пругом Е-70 и DP IA реда број 4, а потом прелази реку Јерма. Даљ е гасовод прелази
општински пут ка Градишту, тангира корито реке Нишаве, а затим настављ а у правцу
југо-истока и опет прелази железничку пругу Е-70 и DP IA реда број 4. Гасовод потом
настављ а у истом правцу, сече локалне путеве и поток који пролази кроз Срећковац и
обилази насељ ено место Срећковац. Одавде се гасовод укршта са железничком пругом
Е-70, DP IA реда број 4 и прелази реку Нишаву и настављ а ка југо-истоку, а потом ка
истоку до ГМРС „Димитровград”. Одавде се гасовод пружа даљ е ка југо-истоку преко
Гладног пољ а и Кандине barе и долази до ОПЧС „Димитровград” која се налази у
непосредној близини државне границе. Крајња тачка је интерконекција гасовода на
граници Републике Србије и Републике Бугарске Дужина предметног гасовода је цца
109km, називни пречник DN700 и максимални радни притисак MOP=55bar
Траса магистралног гасовода МГ-10 се највећим делом води кроз пољ опривредно,
водно и шумско земљ иште, а мањим делом испод јавних површина на местима
укрштања са водотоковима, државним и локалним путевима и железничким пругама.
У заштитном појасу насељених зграда пројектни фактор је 0,4 без обзира на класу
локације гасовода.
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Минимална дубина укопавања гасовода, мерено од коте терена до горње ивице цеви
износи 1,0m.
За изградњу линијског дела гасовода су предвиђене челичне подужно заварене цеви
(коефицијент завара v=1), пречника ø711mm минималног квалитета према нивоу
спецификације PSL1, од материјала L360 према српском стандарду СРПС ЕН ИСО3183,
односно од материјала X-52 према америчком гранском стандарду API 5L. Цеви
предвидети као фабрички изоловане полиетиленском облогом, према СРПС ЕН 10288:
Челичне цеви и спојни делови за цевоводе - Спољ ашње двослојне екструзионе
превлаке на бази полиетилена и према стандарду ДИН 30670.
За заштитне цеви при укрштању гасовода која се изводе подбушивањем, предвиђене су
челичне подужно заварене цеви (коефицијент завара В=1), пречника ø914,0mm,
минималног квалитета према нивоу спецификације PSL1, од материјала L290 према
српском стандарду СРПС ЕН ИСО3183, односно од материјала X-42 према америчком
гранском стандарду API 5L. Дебљ ина зида заштитне цеви ће бити усвојена за пројектни
фактор 0,67, према чл. 33 Правилника.
Промене правца гасовода предвидети хладним савијањем цеви. Приликом хладног
савијања цеви, максимално дозвољ ено савијање по дужини једнакој пречнику цеви сме
да износи 1,5º. Радијус савијања не сме бити мањи од 40 спољ них пречника цеви.
ПРИМО-ПРЕДАЈНА СТАНИЦА „ТРУПАЛЕ“
Комплекс примпредајне станице
Планирана ППС "Трупале" је надземни објекат који представља саставни део
двосмерног магистралног гасовода МГ10, односно део је технички и функционално
усаглашеног система објеката и инсталација гасовода МГ10 који полази од завршетка
МГ-09 (ГРЧ „Ниш“) до границе са Бугарском (у близини Димитровграда). Локација ППС
„Трупале“ је предвиђена у непосредној близини постојећег ГРЧ „Ниш“.
Простор око ППС ограђен је жичаном оградом димензија 82x69m, висине 2,5m, са
двокрилном капијом ширине 4m, а унутар ње је и приступни пут за сервисна и
ватрогасна возила ширине мин 4m.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде постојеће ГРЧ „Ниш” на катастарској
парцели к.п. 6797/2 КО Трупале, општина Ниш – Црвени крст.
Нова парцела за ППС биће формирана од дела к.п. 6800/1, 6801, 6802 и 6803, КО
Трупале, општина Ниш – Црвени крст.
Техничке карактеристике станице су:
• Qmax= 350.000Nm3/h; pul=(20-55)bar, прорачунски 30bar;
• Максимални радни притисак (MOP)=55bar;
• ППС је двосмерна.
У оквиру ограде ППС „Трупале“ у којој се мери проток и врше анализе састава и топлотне
моћи природног гаса, налазе се:
• улазно-излазне противпожарне (ПП) славине;
• мерна станица (технолошки комплекс система мерења протока и количине гаса);
• блок станице - 2 комада;
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• отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС).
Улазно-излазне ПП славине
ППС је предвиђена као двосмерна: да мери проток гаса у смеру Ниш – Димитровград и
у смеру Димитровград – Ниш. С обзиром да мерна станица може мерити проток гаса
само у једном смеру, то је решено системом бајпас водова са одговарајућим славинама
и ротацијом функција улазних и излазних ПП славина. Све ПП и све бајпас славине су
пројектоване у паровима као једна радна и једна резервна.
На гасоводу ДН700 ANSI400, између улазних и излазних ПП славина је постављен пар
(радна и резервна) ДН700 ANSI400 славина које играју улогу обилазног вода за мерну
станицу. Кад је мерна станица у функцији, оне су у затвореном положају.
Све поменуте славине су заварне за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон
се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним покретањем (гас
се узима из радне цеви), а који има могућност даљ инског управљ ања статуса положаја
(отворено/затворено).
Улазно-излазне ПП славине су предвиђене на растојању мин 10m од објекта мерне
станице и мин 3m од ограде ППС.
Мерна станица
Објекат мерне станице је зидани објекат спољашњих димензија 19.5x16m.
Место уклапања мерне станице са линијским делом МГ10 (прикључно место мерне
станице) налази се на првом завареном споју иза ПП славине на улазном доводном
гасоводу прикључног места мерне станице и на првом завареном споју испред ПП
славине на излазном одводном гасоводу прикључног места мерне станице.
У састав технолошког комплекса система за мерење протока и количине гаса (мерне
станице) улазе:
• пункт мерења протока гаса;
• блок физичко-хемијских показатеља гаса;
• доводни и одводни цевоводи;
• издувни цевоводи;
• издувна цев за испуст(свећа).
Према функционалној намени, технолошки комплекс система мерења протока и
количине гаса обухвата:
• пункт за мерење протока гаса;
• блок мерења физичко-хемијских показатеља гаса;
• систем за мерење;
• систем за аутоматско управљање. Пункт за мерење протока гаса обухвата:
• улазни надземни колектор ДН500;
• излазни надземни колектор ДН500;
• мерне линије ДН200 – 6 комплета (пет радних, један резервни),
• цевоводи за избацивање гаса на цев за испуст ДН50;
• цевоводи за продувавање азотом ДН50. На улазном колектору се постављају:
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• уређај за узимање узорака – 2 комплета;
• претварач притиска;
• манометар.
На излазном колектору постављају се:
• претеварач притиска;
• манометар.
Кугласте славине ДН200 ANSI400 са електричним погоном намењене су за омогућавање
аутоматског укључивања (искључивања) мерних линија при повећању (смањењу)
протока гаса преко сигнала из система за аутоматско управљање, као и за искључивање
мерних линија приликом вршења прописаних радова на одржавању. Славине имају
даљинско и локално управљање, као и ручни резервни погон.
Као ултразвучни мерачи протока примењени су вишезракасти ултразвучни показивачи
протока са најмање четири акустична канала.
Ради смањивања вредности температурне компензације, врши се термоизолација
мерних линија. Предвиђена је термоизолација свих мерних линија и надземних деоница
колектора.
Мерење притиска врши се из кућишта УЗМ.
Све мерне линије се смештају у згради са инсталацијама: грејања, вентилације, расвете,
као и са системима заштите од пожара и експлозија (аутоматском инсталацијом
противпожарне сигнализације, системом контроле присутности гасова, системом за
дојаву пожара и управљање евакуацијом).
Цевоводи мерних линија и надземни делови улазног и излазног колектора покривају се
термоизолацијом. Термоизолација се изводmmи плочама минералне вуне од негоривог
материјала дебљ ине 50. Заштитни покривач се изводи од челичних лимова дебљ ине
1mm. Површина цевовода која се покрива термоизолацијом покрива се основним
премазом.
На излазу сваке мерне линије предвиђен је компензатор у облику слова "P" за
компензацију уздужних померања која настају због промене вредности унутрашњег
притиска и температуре гаса који се транспортује.
Гасоводи мерних линија и надземни колектори монтирају се на специјалним носећим
конструкцијама које се састоје од дела носача са ослонцем и металних главних носача.
Као метални носачи употребљени су U и I профили. Приликом монтаже цевовода на
градилишту, метални носачи носећих конструкција заварују се за металне спојне
елементе (плочице) основе темеља. Конструкција дела носача са ослонцем омогућава
подешавање висине ослонца приликом монтаже цевовода.
Објекат примопредајне мерне станице је зидани приземни објекат који је детаљније
обрађен у Пројекту архитектуре.
Блок физичко-хемијских показатеља (БФХП) гаса
На улазном колектору мерне станице предвиђено је узимање узорака гаса:
• за хроматографски систем;
• за анализатор температуре тачке росе за воду;
• за анализаторе сумпора и кисеоника;
• за систем ручног узимања узорака.
Контрола физичко-хемијских показатеља природног гаса се врши у блоку ФХП.
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Блок ФХП је контејнерског типа (блок-бокс) и опрема се испоручује у комплету. Блокбокс је од челичне конструкције, термоизолованих спољних зидова, термоизолованог
плафона, пода и термоизолованих челичних врата, спољних димензија (9x3x3)m.
БФХП чине:
• мерила физичко-хемијских показатеља гаса, која служе за одређивање компонентног
састава и физичко-хемијских показатеља гаса;
• инжењерски системи, који обезбеђују заштиту опреме од загађења механичких
оштећења у процесу рада, од утицаја атмосферских падавина и ниских температура,
као и одржавање оптималних температурних услова за рад техничког особља приликом
техничког одржавања опреме.
У склопу БФХП се налази: хроматограф (за мерење концентрације компонената
природног гаса, 5mol.) - главни и резервни, гасни индустријски хроматограф (за анализу
садржаја сумпора), анализатор тачке росе интерференциони (за одређивање тачке росе
за воду, ºC) - главни и резервни, анализатор тачке росе интерференциони (за
одређивање тачке росе за угљоводонике под притиском од 2,7МPа, ºC) - главни и
резервни, анализатор кисеоника (за одређивање запреминског садржаја кисеоника у
гасу), јединица за редукцију високог притиска, вентил на електрични погон,
вентилациони систем са вентилациним уређајима за природну и за принудну
вентилацију, систем климатизације, систем грејања, систем осветљења блок-бокса,
контрола присуства гаса у блок-боксу, систем противпровалне и противпожарне
сигнализације у блок-боксу, као и систем за гашење пожара у блок-боксу.
Објекат БФХП-а је приземни објекат контејнерског типа. Објекат је детаљније обрађен у
Пројекту архитектуре.
Блок станица
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављају блок станице.
У огради ППС "Трупале" се налазе две блок станице (БС). Блок станица се састоји од
подземне заварне славине »LB« (лине бреак) DN700 ANSI400, која аутоматски затвара
проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5bar у минути. Опремљена је
обилазним водом са две славине DN250 ANSI400 за изједначавање притиска при
отварању LB славине и испусним капама за евентуално испуштање гаса и растерећење
гасовода код интервенција одржавања и маниpulације. За погон славине предвиђен је
пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем
(природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведене су од стандардних
цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о
судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да
задовољи стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође премаANSI B.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су
после чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне бој
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Отпремно-прихватна чистачка станица
Чишћење гасовода се обавља перидично или по потреби, због скупљња течности и
присуства страних тела у гасоводу. Отпремно - прихватна чистачка станица омогућава
слање и прихватање регуларних и "интелигентних" чистача, којима се утврђује
исправност и стање гасовода.
Отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС) DN700 ANSI400 се састоји од чистачке
кутије са затварачем (осигуран је од отварања док је чистачка кутија под притиском),
арматуре, уређаја за одашиљање чистача, цевовода за декомпресију чистачке кутије,
индикатора проласка чистача и манометра.
Чистачка кутија се поставља под углом од 5º према затварачу цеви, са осом на висини
од цца 1,0m од површине тла и то на носаче од челичних профила који су везани за
армирано-бетонски темељ, а од уздужног померања чистачка кутија је на подземном
делу иза излазне "s" кривине осигурана сидреном прирубницом DN700 АNSI400 у
армирано- бетонском анкер блоку. Иза чистачке кутије и на бочном воду предвиђене су
кугласте славине DN700 ANSI400 за подземну уградњу са пнеумо-хидрауличким
погоном (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из радне
цеви).
ОПЧС ће бити ослоњена на два надземна бетонска стуба које ће бити детаљно
обрађени у наредној фази пројектовања.
За пражњења кондензата и талога кога ће бити приликом чишћења гасовода, на ОПЧС
је предвиђена испусна славина са прикључком за мобилну посуду за преузимање
кондензата, који се уништава.
Подземни делови гасовода унутар комплекса ППС се воде на минималној дубини од
1,0m, мерено од горње ивице гасовода до горње коте терена, а цеви се израђују од
челичних подужно заварених цеви (коефицијент завара V=1), минималног квалитета
према нивоу спецификације PSL1, од материјала X-52 према америчком гранском
стандарду API 5L. Цеви предвидети као фабрички изоловане полиетиленском облогом,
према СРПС ЕН 10288. Цевни фазонски комади (Т-комади, цевни лукови, цевне
редукције, заварне капе) су предвиђене према ASME B.16.9, од угљ еничног челика (ЦС)
ASTM А234 WPB и АWPХY52 изведбе „Standard Weight“ (STD) или према СРПС ЕН
10253-2 Тип Б, од материјала L245 и L360. Заварни спојеви су од материјала А105,
према MSS 97. Сви фитинзи морају бити у складу СРПС ЕН 1594.
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 110cm,а дубине од 180cm.
Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса
у првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у циљу заштите истих, као и заштите
људи који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити искључиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
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Ограда
Простор око ППС, БФХП, ОПЧС и БС славина ограђен је жичаном оградом димензија
69,0 x 82,0m, висине 2,5m, са двокрилном капијом ширине 4,5m и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1m на југозападној и северозападној страни, а унутар ње је
приступни пут за сервисна и ватрогасна возила ширине 4,0m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила ø80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима ø50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темеље димензија 50x50x80cm,MB20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ППС остварује се са планиране саобраћајнице ширине 6m .
Дужина приступног пута је цца 13m, а пут је ширине 4m.
Ширина приступног пута у кругу локације ППС је 4m. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе R 7m. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут до ограде ППС и унутар ње је планиран од бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од
набијеног шљунковитог материјала дебљине 20cm са уградњом арматурне мреже Q188
у горњој зони бетона. У кругу ППС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темеља ППС, око БФХП, око ОПЧС и око БС се раде од бетона MB20
дебљине 10cm на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине 10cm. Обавезно
предвидети остављање спојница на сваких 2m у ширини од 1cm, које се накнадно
заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати са арматурном
мрежом Q84.
Тамо где нису предвиђене пешачке стазе, предвиђено је насипање крупнијим шљунком
("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком у слоју од мин 20cm дебљине. Крупни
шљунак се насипа због спречавања појаве било каквог растиња (трава, коров и др.)
унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног
шљунковитог материјала дебљине 10cm. Обавезно предвидети остављање спојница на
сваких 2m у ширини од 1cm, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање
спојница.
Блок станице
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављ ају блок станице (БС) и то следеће:
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• БС унутар ограде ППС Трупале (након планиране препарцелације БС ће бити у оквиру
парцеле ППС „Трупале“)
• БС унутар ограде ГМРС „Ниш 2” (након планиране препарцелације БС ће бити у оквиру
парцеле ГМРС „Ниш 2”),
• БС „Нишка Бања” - нова парцела ће бити формирана од делова следећих катастарских
парцела: 1610/1, 1610/2, 1610/5, 1610/6, 1611, 1612 и 1616, КО Јелашница, општина Ниш
- Нишка бања.
• БС ,,Црвена река” - нова парцела ће бити формирана од дела к.п. 3359, КО Тамњаница,
општина Бела Паланка;
• БС ,,Кременица” - нова парцела ће бити формирана од делова следећих катастарских
парцела: 2201, 2202, 2203 и 2174/1, КО Кременица, општина Бела Паланка,
• БС унутар ограде ГМРС ,,Пирот” (након планиране препарцелације БС ће бити у оквиру
парцеле ГМРС ,,Пирот”) и
• БС унутра ограде ОПЧС „Димитровград“ (након планиране препарцелације БС ће бити
у оквиру парцеле ОПЧС „Димитровград“).
Блок станица се састоји од подземне заварне славине »LB« (line break) DN700 ANSI400,
која аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5bar у
минути. Опремљ ена је обилазним водом са две славине DN250 ANSI400, за
изједначавање притиска при отварању LB славине и испусним капама за евентуално
испуштање гаса и растерећење гасовода код интервенција одржавања и маниpulације.
За погон славине предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства
са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних
цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о
судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да
задовољ и стандард API 6D
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су
после чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Ограда
Простор око блок станица је ограђен жичаном оградом димензија 16,0x13,0m, висине
2,5m, са двокрилном капијом ширине 4,5m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила ø80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљ ине 2mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима ø50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темељ е димензија 50x50x80cm,MB20.
Крило капије радиће се од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање
4 (четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
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Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Пут и бетонски плато
• Приступни пут до ограде БС „Нишка бања“ остварује се са планиране саобраћајнице
ширине 6m. Дужина приступног пута биће цца 26m и ширине 4,5m
• Приступни пут до ограде БС „Црвена река“ остварује се са планиране саобраћајнице
ширине 4m. Дужина приступног пута биће цца 21m и ширине 4,5m
• Приступни пут до ограде БС „Кременица“ остварује се са планиране саобраћајнице
ширине 4m. Дужина приступног пута биће цца 27m и ширине 4,5m
Пут је планиран од бетона MB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљ ине 20cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Бетонски плато око блок станица је планиран од бетона MB20 дебљ ине 10cm на слоју
од набијеног шљ унковитог материјала дебљ ине 10cm. Обавезно предвидети остављ
ање спојница на сваких 2,00m у ширини од 1cm, које се накнадно заливају смешом за
заливање спојница. Плато армирати са арматурном мрежом Q84.
ОТПРЕМНО-ПРИХВАТНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА „ДИМИТРОВГРАД“
Планирана ОПЧС „Димитровград“ је саставни део двосмерног магистралног гасовода
МГ-10, односно део је технички и функционално усаглашеног система објеката и
инсталација гасовода МГ-10 који полази од завршетка МГ-09 (ГРЧ „Ниш“) до границе са
Бугарском (у близини Димитровграда). Локација ОПЧС „Димитровград“ је предвиђена
на територији Димитровграда, у непосредној близини бугарске границе, на катастарским
парцелама 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2140, 2141, 2142,
2143, КО Бачево.
У оквиру ограде ОПЧС „Димитровград“ се налазе:
• отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС);
• блок станице - 2 комада.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде ОПЧС на катастарској парцели
к.п.2125, КО Бачево, општина Димитровград.
Отпремно-прихватна чистачка станица
Чишћење гасовода се обавља перидично или по потреби, због скупљња течности и
присуства страних тела у гасоводу. Отпремно - прихватна чистачка станица (ОПЧС)
омогућава слање и прихватање регуларних и "интелигентних" чистача, којима се
утврђује исправност и стање гасовода.
Отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС) ДН700 ANSI400 се састоји од чистачке
кутије са затварачем (осигуран је од отварања док је чистачка кутија под притиском),
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арматуре, уређаја за одашиљање чистача, цевовода за декомпресију чистачке кутије,
индикатора проласка чистача и манометра.
Чистачка кутија се поставља под углом од 5º према затварачу цеви, са осом на висини
од цца 1,0m од површине тла и то на носаче од челичних профила који су везани за
армирано-бетонски темељ. Иза чистачке кутије и на бочном воду предвиђене су кугласте
славине ДН700 ANSI400 за подземну уградњу са пнеумо-хидрауличким погоном
(актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
ОПЧС ће бити ослоњена на два надземна бетонска стуба које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
За пражњења кондензата и талога кога ће бити приликом чишћења гасовода, на ОПЧС
је предвиђена испусна славина са прикључком за мобилну посуду за преузимање
кондензата, који се уништава.
Блок станица
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављају блок станице.
У огради ОПЧС „Димитровград" се налазе две блок станице (БС). Блок станица се
састоји од подземне заварне славине »LB« (лине бреак) DN700 ANSI400, која
аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5bar у минути.
Опремљена је обилазним водом са две славине DN250 ANSI400 за изједначавање
притиска при отварању ЛБ славине и испусним капама за евентуално испуштање гаса и
растерећење гасовода код интервенција одржавања и маниpulације. За погон славине
предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства са гасним
покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведене су од стандардних
цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о
судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да
задовољи стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође према АNSI B.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су
после чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Ограда
Простор око ОПЧС „Димитровград“ ограђен је жичаном оградом димензија 50,0x41,0m,
висине 2,5m, са двокрилном капијом ширине 4,5m и једнокрилном капијом поред ње
ширине 1m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила ø 80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима ø50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темеље димензија 50x50x80cm,MB20.
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Крило капије радиће се од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање
4 (четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Пут и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ОПЧС „Димитровград“ остварује се са планиране
саобраћајнице ширине 4m.
Дужина приступног пута биће цца 13,5m и ширине 4m.
Пут је планиран од бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око кутије и блок станице у оквиру ОПЧС „Димитровград“ планиране су
од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине
10cm. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2m у ширини од 1cm, које се
накнадно заливају смешом за заливање спојница. Плато армирати са арматурном
мрежом Q84.
ГЛАВНЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (ГМРС) ГМРС „НИШ 2“
Прикључење, прикљ учни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Ниш 2“ ће се извршити на
магистралном гасоводу високог притиска МГ 10 „Ниш-Димитровград“, пречника
∅711,0mm и радног притиска 20-55bar. Прикључни гасовод је пречника ∅219,1mm и
укупне дужине цца 24 m.
Место прикљ учења је предвиђено у оквиру ограде ГМРС на катастарској парцели к.п.
2954, КО Доњи Матејевац I, општина Ниш-Пантелеј.
Нова парцела за ГМРС „Ниш 2“ биће формирана од дела к.п. 2945, 2946, 2947, 2948,
2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956 и 2957, КО Доњи Матејевац I, општина
Ниш- Пантелеј.
Прикључни, односно улазни гасовод пречника ∅219,1mm и радног притиска 20-55bar се
од места прикљ учења води подземно у правцу запада у дужини цца 24m до места
уклапања са инсталацијом ГМРС „Ниш 2“.
Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а
етажирање се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна
возила где је дубина укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних
лукова од 90о. Непосредно после прикљ учења предвиђена је уградња улазне ПП
славине DN200 ANSI400 која је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“).
За погон улазне ПП славине се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства
са гасним покретањем (гас се узима из радне цеви), а који има могућност даљ инског
управљ ања статуса положаја (отворено/затворено).
Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10м од контејнера ГМРС и мин 3м
од ограде ГМРС.
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Прикљ учни, односно улазни гасовод се израђује од челичних бешавних цеви од
материјала X-52 према API 5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена
конфигурацији терена, а на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се
закривљ ује коришћењем стандардних лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од
материјала А860 WPХY52 изведбе „Standard weight“ (STD).
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Ниш 2“ је следећих радних карактеристика:
• укупни капацитет
Qmin=35.000m3/h,
• улазни притисак у ГМРС
pul= 20-55bar
• излазни притиска из ГМРС piz=6-16bar
Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне зидане објекте, на
међусобном растојању од 3,8m.
Објекти су приземни издигнути над околним пешачким стазама 15cm, односно над
околним тереном за 25cm и састоје се од једне просторије у коју се смешта машинска
опрема.
Врата објеката се отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом који
не варничи.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 16x12x3,5(4,88)m.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљ ен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска
гаса су називног притиска ANSI400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је
називног притиска ANSI150.
ГМРС састоји се од регулационе и мерне групе, као и регулационе линије за котларницу.
Регулациона група састоји се из две линије, једне радне и једне резервне. Регулациона
линија састоји се од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила),
регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности,
запорних славина и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су
димензионисане за 100% максималног капацитета, за
улазни
притисак
20-55bar и излазни притисак 6-16bar.
Мерна група састоји се од две радне линије и једне резервне линије.
Котларница
Потребну количину топлоте за загревање гаса у ГМРС „Ниш 2“ обезбеђују топловодни
котлови. Котлови са комплетном потребном опремом смештени су у зиданом објекту
котларнице. Погонско гориво за котлове је природни гас који се узима из ГМРС након
редукције притиска гаса, а испред мерне групе.
Опрема котларнице смештена је унутар зиданог објекта, димензија 6x5x3,5(4,88)m.
Објекат ГМРС „Ниш 2“ је зидани приземни објекат који је детаљније обрађен у Пројекту
архитектуре.
Блок станица
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављ ају блок станице.

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..123

Рев:

0

Унутар ограде ГМРС, на гасоводу МГ-10, се налази блок станица до које води приступни
пут за сервисна и ватрогасна возила.
Блок станица се састоји од подземне заварне славине »LB« (line break) DN700 ANSI400,
која аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5bar у
минути. Опремљ ена је обилазним водом са две славине DN250 ANSI400, за
изједначавање притиска при отварању LB славине и испусним капама за евентуално
испуштање гаса и растерећење гасовода код интервенција одржавања и маниpulације.
За погон славине предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства
са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних
цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о
судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да
задовољ и стандард API 6D
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су
после чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ∅273mm и радног притиска 6-16bar се води
подземно од објекта ГМРС у дужини цца 10m. Затим излази из зеmмљ е због уградње
надземне излазне противпожарне славине за ГМРС DN250 ANSI150 на цца 10m од
објекта ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и даље се излазни
гасовод пречника ∅273mm води подземно, у дужини цца 7m, у правцу запада до заварне
капе DN250 ANSI150 на растојању од 1m по изласку гасовода из ограђеног простора.
Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а
етажирање се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна
возила где је дубина укопавања 1,35m. Етажирање се врши уградњом стандардних
лукова од 90о.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви, материјала Grade B
по API 5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљ ује коришћењем лукова
(R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала ASTM234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 60cm,а дубине од 120cm.
Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављ еном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса
у првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
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Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у циљ у заштите истих, као и заштите
љ уди који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити искљ учиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољ ашњих димензија 0,9x0,9x1,05m налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима д=2mm.
Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
55,0x40,0m, висине 2,5m, са двокрилном капијом ширине 4,5m и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1m на југозападној страни, а унутар ње је приступни пут за
сервисна и ватрогасна возила ширине 4,0m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљ ине 2 mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима □50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темељ е димензија 50x50x80cm,MB20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са државног пута IIB реда бр.426 веза са DP
А4 - Доњи Матејевац - Малча, деоница 42601 петља Пирот исток – петља Димитровград,
на стационажи km 1+295.
Дужина приступног пута је цца 112m, а пут је ширине 4m. Овај приступни пут је предмет
посебног пројекта.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4m. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе R 7m. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљ унковитог
материјала дебљ ине 20 cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
У кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темељ а ГМРС, око темељ а котларнице и око надземних славина се
раде од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног шљ унковитог материјала
дебљ ине 10cm. Обавезно предвидети остављ ање спојница на сваких 2m у ширини од
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1cm, које се накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати
са арматурном мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе,
предвиђено је насипање крупнијим шљ унком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљ
аком у слоју од мин 20cm дебљ ине. Крупни шљ унак се насипа због спречавања појаве
било каквог растиња (трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона MB20 дебљ ине 10cm на слоју од набијеног шљ
унковитог материјала дебљ ине 10 cm. Обавезно предвидети остављ ање спојница на
сваких 2m у ширини од 1cm, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање
спојница.
ГМРС „БЕЛА ПАЛАНКА“
Прикључење, прикључни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Бела Паланка“ ће се извршити на
магистралном гасоводу високог притиска МГ 10 „Ниш-Димитровград“, пречника
∅711,0mm и радног притиска 20-55bar.
Прикључни гасовод је пречника ф114,3mm и укупне дужине цца 285м.
Место прикључења је предвиђено ван ограде ГМРС на катастарској парцели к.п.1534,
КО Бела Паланка – ван варош, општина Бела Паланка.
Прикључни гасовод се од места прикључења води подземно у правцу југозапада, кроз
катастарске парцеле 1534, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1524, 1523, 1522, 1521, 1517
и 1516, катастарске општине (КО) Бела Паланка – ван варош, општина Бела Паланка
управно на ограду ГМРС у дужини цца 281m, потом улази у ограду ГМРС и води до
улазне ПП славине за ГМРС.
Нова парцела за ГМРС „Бела Паланка“ биће формирана од дела к.п. 1521, 1517, 1516,
1505, 1515, 1514, 1513 и 1539/2, КО Бела Паланка – ван варош, општина Бела Паланка.
Прикључни гасовод се целом дужином води на минималној дубини од 1m мерено од
коте терена до горње ивице цеви гасовода. Са обе стране гасовода (рачунајући од осе
гасовода), на растојању од 30m, није дозвољена изградња насељених зграда због
утицаја гасовода високог притиска на сигурност објеката.
По уласку у ограду ГМРС предвиђена је уградња улазне ПП славине DN100 ANSI400
која је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон улазне ПП
славине се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним
покретањем (гас се узима из радне цеви), а који има могућност даљ инског управљ ања
статуса положаја (отворено/затворено).
Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10m од контејнера ГМРС и мин 3м
од ограде ГМРС.
Од улазне ПП славине, улазни гасовод пречника ф114.3 mm и радног притиска 2055bar се води подземно у дужини цца 27м до места уклапања са инсталацијом ГМРС
„Бела Паланка“. Улазни гасовод се води на минималној дубини од 1m мерено од коте
терена до горње ивице цеви.
Прикључни и улазни гасовод се израђују од челичних бешавних цеви од материјала X52 према API 5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена,
а на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем
стандардних лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала А860
WПХY52 изведбе „Standard weight“ (STD).
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Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Бела Паланка“ је следећихрадних
карактеристика:
•
•
•

укупни капацитет
Qmin=7.000 m3/h,
улазни притисак у ГМРС
pul= 20-55bar MOP= 55bar
излазни притиска из ГМРС piz1=6-16bar MOP= 16bar

Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне металне објекте
(контејнере), на међусобном растојању од 3,2m.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 9,0x3,5x2,8(2,5)m. Врата
објеката се отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом који не
варничи. Проветравање просторије ГМРС врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора, горњих минималне ефективне површине 5% од површине пода
и доњих минималне ефективне површине 80% од укупне површине горњих отвора.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска
гаса су називног притиска ANSI 400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је
називног притиска PN16.
ГМРС чине регулациона и мерна група, као и регулациона линија за котларницу.
Регулациона група има две линије, једну радну и једну резервну. Регулациона линија
се састоји од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила),
регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности,
запорних славина и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су
димензионисане за 100% максималног капацитета, за улазни притисак 20-55 bar и
излазни притисак 6-16bar. Мерна група се састоји од радне линије у зимском периоду,
радне линије у летњом периоду и обилазног вода.
Котларница
За снабдевање догрејача природног гаса топлом водом предвиђена су два фасадна
котла. Котлови садрже сигурносни вентил за воду и циркулациону пумпу, који
задовољавају потребе топловодне инсталације, а посебно се уграђује експанзиона
посуда затвореног типа са меMBраном, и испусни вентил сигурности за воду уз
експанзиону посуду.
Опрема котларнице смештена је унутар металног контејенера, димензија
2,4x2,4x2,8(2,5)m.
Проветравање просторија за смештај котлова врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора.
Објекти ГМРС и котларнице су приземни лимени контејнери. Објекти су детаљније
обрађени у Пројекту архитектуре.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ф168,3mm и радног притиска 6-16bar се води
подземно од контејнера ГМРС у дужини цца 14m. Затим излази из земље због уградње
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надземне излазне противпожарне славине за ГМРС ДН150 ANSI150 на цца 10м од
објекта ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и даље се
излазни гасовод пречника ф168,3mm води подземно, у дужини цца 24m, у правцу
југоистока до заварне капе DN150 ANSI150 на 1m по изласку гасовода из ограђеног
простора. Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице
цеви.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви од Grade B по API
5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем лукова
(R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала ASTM234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05m налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима d=2mm.
Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
29,5 x 25,0m, висине 2,5m, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1m, а унутар ње је приступни пут за сервисна и ватрогасна
возила ширине 4,0m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима
стубова заварити челичне плочице дебљине 2mm квадратног (кружног) облика, како би
се спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна између стубова је од грифиваног плетива у рамовима ф50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темеље димензија 50x50x80cm,MB20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање
4 (четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са државног пута IIА реда бр.259 Ниш
(петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница 259032, на стационажи км 32+477.
На месту прикључења на горе наведени државни пут, а испод улазне лепезе уградити
АБ цев ø500mm, дужине L=12m, коју на крајевима треба убетонирати бетоном ширине
10cm и армирати са Q188 у горњој и доњој зони.
Дужина приступног пута је цца 49m, а пут је ширине 4m. Овај приступни пут је предмет
посебног пројекта.
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Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4m. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе R 7m. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темеља ГМРС, око темеља котларнице и око надземних славина се
раде од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног шљунковитог материјала
дебљине 10cm. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2m у ширини од
1cm, које се накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати
са арматурном мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе,
предвиђено је насипање крупнијим шљунком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком
у слоју од мин 20cm дебљине. Крупни шљунак се насипа због спречавања појаве било
каквог растиња (трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 10cm. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2m у
ширини од 1cm, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање спојница.

ГМРС „ПИРОТ“
Прикључење, прикључни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Пирот“ ће се извршити на
магистралном гасоводу високог притиска МГ 10 „Ниш-Димитровград“, пречника
ф711,0mm и радног притиска 20-55bar.
Прикључни гасовод је пречника ф219,1mm и укупне дужине цца 25м.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде ГМРС на катастарској парцели
к.п.1319, КО Трњана, општина Пирот - град.
Нова парцела за ГМРС „Пирот“ биће формирана од дела к.п.1285, 1286, 1288, 1317, 1318,
1319, 1320, 1321 и 1322, КО Трњана, општина Пирот - град.
Прикључни, односно улазни гасовод пречника ф219,1mm и радног притиска 20-55bar се
од места прикључења води подземно у правцу североистока у дужини цца 25м до места
уклапања са инсталацијом ГМРС „Пирот“.
Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а
етажирање се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна возила
где је дубина укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних лукова од
90о. Непосредно после прикључења предвиђена је уградња улазне ПП славине ДН200
ANSI400 која је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон улазне ПП
славине се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним
покретањем (гас се узима из радне цеви), а који има могућност даљ инског управљ ања
статуса положаја (отворено/затворено).
Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10м од контејнера ГМРС и мин 3м од
ограде ГМРС.
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Прикључни, односно улазни гасовод се израђује од челичних бешавних цеви од
материјала X-52 према API 5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена
конфигурацији терена, а на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се
закривљује коришћењем стандардних лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду
од материјала А860 WПХY52 изведбе „Standard weight“ (STD)
.
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
карактеристика:
•
укупни капацитет
Qmin=35.000 m3/h,
улазни притисак у ГМРС
pul= 20-55bar
•
•
излазни притиска из ГМРС piz=6-16bar

„Пирот“

је

следећих

радних

Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне зидане објекте, на
међусобном растојању од 3,8м.
Објекти су приземни издигнути над околним пешачким стазама 15cm, односно над
околним тереном за 25cm и састоје се од једне просторије у коју се смешта машинска
опрема.
Врата објеката се отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом
који не варничи.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 16x12x3,5(4,88)м.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска
гаса су називног притиска ANSI 400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је
називног притиска ANSI150.
ГМРС састоји се од регулационе и мерне групе, као и регулационе линије за
котларницу. Регулациона група састоји се из две линије, једне радне и једне резервне.
Регулациона линија састоји се од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила
(блок вентила), регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом,
испусних
вентила сигурности, запорних славина и мерних инструмената (манометра и
термометра). Линије су димензионисане за 100% максималног капацитета, за
улазни притисак
20-55bar и излазни притисак 6-16bar.
Мерна група састоји се од две радне линије и једне резервне линије.
Котларница
Потребну количину топлоте за загревање гаса у ГМРС „Пирот“ обезбеђују топловодни
котлови. Котлови са комплетном потребном опремом смештени су у зиданом објекту
котларнице. Погонско гориво за котлове је природни гас који се узима из ГМРС након
редукције притиска гаса, а испред мерне групе.
Опрема котларнице смештена је унутар зиданог објекта, димензија 6x5x3,5(4,88)m.
Објекат ГМРС „Пирот“ је зидани приземни објекат који је детаљније обрађен у Пројекту
архитектуре.
Блок станица
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Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављају блок станице.
Унутар ограде ГМРС, на гасоводу МГ-10, се налази блок станица до које води
приступни пут за сервисна и ватрогасна возила.
Блок станица се састоји од подземне заварне славине „LB« (line break) ДН700 ANSI400,
која аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5bar у
минути. Опремљена је обилазним водом са две славине ДН250 ANSI400, за
изједначавање притиска при отварању ЛБ славине и испусним капама за евентуално
испуштање гаса и растерећење гасовода код интервенција одржавања и маниpulације.
За погон славине предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког
дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних
цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о
судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да
задовољи стандард API 6D
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су
после чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ф273mm и радног притиска 6-16bar се води
подземно од објекта ГМРС у дужини цца 33м. Затим излази из земље због уградње
надземне излазне противпожарне славине за ГМРС DN250 ANSI150 на цца 10м од
објекта ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и даље се
излазни гасовод пречника ф273mm води подземно, у дужини цца 6м, у правцу
северозапада до заварне капе DN250 ANSI150 на растојању од 1m по изласку гасовода
из ограђеног простора.
Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а
етажирање се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна
возила где је дубина укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних
лукова од 90о. Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви,
материјала Grade Bпо API 5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена
конфигурацији терена, а на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се
закривљује коришћењем лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала
АSТМ234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 70cm, а дубине од 140cm.
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Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса
у првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних
организација потражи податке о положају њихових инсталација у циљу заштите истих,
као и заштите људи који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова
гасовода око постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви
електро каблови) вршити искључиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка
ископа уради почетне ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања
трасе гасовода са постојећим инсталацијама.
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05m налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима d=2mm.
Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
55,0x40,0m, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5m и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1m на југозападној и северозападној страни, а унутар ње је
приступни пут за сервисна и ватрогасна возила ширине 4,0m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила ø 80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима ø50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темеље димензија 50x50x80cm,MB20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са сервисне саобраћајнице планираног
државног пута IА реда бр.4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница петља Пирот исток – петља Димитровград, на
стационажи км 81+615.
Дужина приступног пута је цца 127,3m, а пут је ширине 4m. Овај приступни пут је предмет
посебног пројекта.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4m. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе R 7m. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..132

Рев:

0

Такође је са северозападне стране планиран насути пут дужине цца 350m и ширине 4m.
Пут је пројектован за средње тежак саобраћај и састоји се од следећих слојева:
• Слој је израђен од тампона шљунка d=20cm ,збијен до Мс=30MPa
• Ломљен камен d=10cm
Пешачке стазе око темеља ГМРС, око темеља котларнице и око надземних славина се
раде од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног шљунковитог материјала
дебљине 10 cm. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2m у ширини од
1cm, које се накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати
са арматурном мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе,
предвиђено је насипање крупнијим шљунком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком
у слоју од мин 20cm дебљине. Крупни шљунак се насипа због спречавања појаве било
каквог растиња (трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног
шљунковитог материјала дебљине 10 cm. Обавезно предвидети остављање спојница на
сваких 2m у ширини од 1cm, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање
спојница.
ГМРС „ДИМИТРОВГРАД“
Прикључење, прикључни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Димитровград“ ће се извршити на
магистралном гасоводу високог притиска МГ10 „Ниш-Димитровград“, пречника
ф711,0mm и радног притиска 20-55bar.
Прикључни гасовод је пречника ф114,3mm и укупне дужине цца 70m.
Место прикључења је предвиђено ван ограде ГМРС на катастарској парцели к.п.4179,
КО Димитровград, општина Димитровград.
Прикључни гасовод се од места прикључења води подземно у правцу североистока,
кроз катастарске парцеле 4179 и 4184, КО Димитровград, општина Димитровград
управно на ограду ГМРС у дужини цца 70m, потом улази у ограду ГМРС и води до улазне
ПП славине за ГМРС.
Нова парцела за ГМРС „Димитровград“ биће формирана од дела к.п. 4179, 4182, 4184,
4185 и 4186, КО Димитровград, општина Димитровград.
Прикључни гасовод се целом дужином води на минималној дубини од 1m мерено од коте
терена до горње ивице цеви. Са обе стране гасовода (рачунајући од осе гасовода), на
растојању од 30m, није дозвољена изградња насељених зграда због утицаја гасовода
високог притиска на сигурност објеката.
По уласку у ограду ГМРС предвиђена је уградња улазне ПП славине ДН100 ANSI400 која
је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон улазне ПП славине се
користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним покретањем (гас се
узима из радне цеви), а који има могућност даљ инског управљ ања статуса положаја
(отворено/затворено).
Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10m од контејнера ГМРС и мин 3m
од ограде ГМРС.
Од улазне ПП славине улазни гасовод пречника ф114,3mm и радног притиска 20-55bar
се води подземно у дужини цца 30м до места уклапања са инсталацијом ГМРС
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„Димитровград“. Улазни гасовод се води на минималној дубини од 1m мерено од коте
терена до горње ивице цеви.
Прикључни и улазни гасовод се израђују од челичних бешавних цеви од материјала X52 према API 5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а
на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем
стандардних лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала А860 PПХY52
изведбе „Standard weight“ (STD).
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона
карактеристика:

станица (ГМРС) „Димитровград“ је следећих

радних

• укупни капацитет
Qmin=10.000 m3/h,
• улазни притисак у ГМРС
pul= 20-55bar MOP= 55bar
• излазни притиска из ГМРС piz=6-16bar MOP= 16bar
Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне металне објекте
(контејнере), на међусобном растојању од 3,2м. Контејнери се постављају на бетонски
темељ како би били издигнути изнад околног терена.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 9 x 3,5 x 2,8(2,5)m.
Врата објеката се отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом који
не варничи. Проветравање просторије ГМРС врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора, горњих минималне ефективне површине 5% од површине пода
и доњих минималне ефективне површине 80% од укупне површине горњих отвора.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска
гаса су називног притиска ANSI 400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је
називног притиска ПН16.
ГМРС чине регулациона и мерна група, као и регулациона линија за котларницу.
Регулациона група има две линије, једну радну и једну резервну. Регулациона линија се
састоји од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила),
регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности,
запорних славина и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су
димензионисане за 100% максималног капацитета, за улазни притисак
20-55bar
и излазни притисак 6- 16bar.
Мерна група се састоји од радне линије у зимском периоду, радне линије у летњом
периоду и обилазног вода.
Котларница
За снабдевање догрејача природног гаса топлом водом предвиђена су два фасадна
котла. Котлови садрже сигурносни вентил за воду и циркулациону пумпу, који
задовољавају потребе топловодне инсталације, а посебно се уграђује експанзиона
посуда затвореног типа са мембраном, и испусни вентил сигурности за воду уз
експанзиону посуду.
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Опрема котларнице смештена је унутар металног контејенера, димензија 2,4x2,4x2,5m.
Проветравање просторија за смештај котлова врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора.
У свим објектима ће се поставити упутства за руковање инсталацијом, а на огради табле
опоменице.
Објекти ГМРС и котларнице су приземни лимени контејнери. Објекти су детаљније
обрађени у Пројекту архитектуре.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ф168,3mm и радног притиска 6-16bar се води
подземно од контејнера ГМРС у дужини цца 15м. Затим излази из земље због уградње
надземне излазне противпожарне славине за ГМРС ДН150 ANSI150 на цца 10м од
објекта ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и даље се излазни
гасовод пречника ф168,3mm води подземно, у дужини цца 23м, у правцу североистока
до заварне каапе ДН150 ANSI150 на 1m по изласку гасовода из ограђеног простора.
Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а
етажирање се врши при проласку испод пута где је дубина укопавања 1,35м. Етажирање
се врши уградњом стандардних лукова од 90о.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви од Grade Bпо API
5Lстандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем лукова
(R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала АSТМ234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 60cm,а дубине од 120, односно
160cm.
Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса
у првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у циљу заштите истих, као и заштите
људи који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити искључиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05m налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима d=2mm.
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Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
28,0x23,0m, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1m, а унутар ње је приступни пут за сервисна и ватрогасна
возила ширине 4,0m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима □50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темеље димензија 50x50x80cm,MB20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са планиране саобраћајнице ширине 4m.
Дужина приступног пута је цца 65м, а пут је ширине 4m.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4m. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе R 7m. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темеља ГМРС, око темеља котларнице и око надземних славина се
раде од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног шљунковитог материјала
дебљине 10cm. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 m у ширини од
1cm, које се накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати
са арматурном мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе,
предвиђено је насипање крупнијим шљунком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком
у слоју од мин 20cm дебљине. Крупни шљунак се насипа због спречавања појаве било
каквог растиња (трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од набијеног
шљунковитог материјала дебљине 10 cm. Обавезно предвидети остављање спојница на
сваких 2m у ширини од 1cm, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање
спојница.
ГЛАВНИ РАЗВОДНИ ЧВОР „КЊАЖЕВАЦ“
Главни разводни чвор (ГРЧ) „Књажевац“ је прдвиђен за будући гасовод МГ 12 пречника
ф355,6mm и радног притиска 20-55bar којим ће се снабдевати природним гасом
територија Источне Србије.
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Нова парцела за ГРЧ „Књажевац“ биће формирана од делова следећих парцела: к.п.
2966/1, 2966/2, 2964/1, 2964/2, 2870 и 2871, КО Горња Врежина, општина Ниш - Пантелеј.
У оквиру ГРЧ-а „Књажевац“ у функцији су следећи следећи делови инсталације:
• прикључне подземне славине LC (Line Control) DN350
• отпремна чистачка станица DN350 за гасовод МГ-12;
• блок станица DN350 за гасовод МГ-12
Прикључење гасовода МГ-12 ће се извршити Т-комадом на магистралном гасоводу
високог притиска МГ-10 „Ниш-Димитровград“, пречника ∅711,0mm и радног притиска 2055bar.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде ГРЧ на катастарској парцели к.п. 2871,
КО Горња Врежина, општина Ниш - Пантелеј.
Непосредно после прикључења предвиђена је уградња две прикључне славине ДН350
ANSI400 која су заварне за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон
прикључних славина се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са
гасним покретањем (гас се узима из радне цеви), а који има могућност даљ инског
управљ ања статуса положаја (отворено/затворено). Једна славина је радна а једна
резервна.
Гасовод се води на дубини од 1m, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а
етажирање се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна
возила где је дубина укопавања 1,35m. Етажирање се врши уградњом стандардних
лукова од 90о.
Отпремна чистачка станица (ОЧС)
Чишћење гасовода се обавља перидично или по потреби, због скупљња течности и
присуства страних тела у гасоводу. ОЧС DN350 у кругу ГРЧ „Књажевац“ има задатак да
отпреми чистач при чишћењу гасовода из правца ГРЧ „Књажевац“.ОЧС омогућава
слање регуларних чистача и "интелигентних" чистача, којима се утврђује исправност и
стање гасовода.
ОЧС DN350 ANSI 400 се састоји од чистачке кутије са затварачем (осигуран је од
отварања док је чистачка кутија под притиском), арматуре, уређаја за одашиљање
чистача, цевовода за компресију чистачке кутије, индикатора проласка чистача и
манометра.
Чистачка кутија се поставља под углом од 5º према затварачу цеви, са осом на висини
од цца 1,0m од површине тла и то на носаче од челичних профила који су везани за
армирано-бетонски темељ, а од уздужног померања чистачка кутија је на подземном
делу иза излазне "S" кривине осигурана сидреном прирубницом DN350 ANSI400 у
армирано- бетонском анкер блоку. Иза чистачке кутије и на бочном воду предвиђене су
кугласте славине ДН350 ANSI400 за подземну уградњу са пнеумо-хидрауличким
погоном (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из радне
цеви).
ОЧС ће бити ослоњена на два надземна бетонска стуба које ће бити детаљно обрађени
у наредној фази пројектовања.
Инсталација отпремне чистачке станице изведена је од стандардних цеви и цевних
елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под
притиском.
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После сидрене прирубнице, на гасоводу МГ 12 је у оквиру ограде ГРЧ постављена блок
станица DN350.
Блок станица
Блок станица се састоји од подземне заварне славине „LB« (line break) DN700 ANSI400,
која аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5bar у
минути. Опремљена је обилазним водом са две славине DN150 ANSI400, за
изједначавање притиска при отварању LB славине и испусним капама за евентуално
испуштање гаса и растерећење гасовода код интервенција одржавања и маниpulације.
За погон славине предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства
са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних
цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о
судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да
задовољи стандард API 6D
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације у кругу ГРЧ-а су после чишћења заштићени једним
слојем основне и са два слоја завршне боје.
На 1m ван ограде ГРЧ се постабља заварна капа ДН350 ANSI 400.
Гасовод МГ-12 и целокупна гасна инсталација у оквиру ограде ГРЧ се израђује од
челичних бешавних цеви од материјала X-52 према API 5Lстандарду. Нивелета
гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на хоризонталним и вертикалним
деоницама, гасовод се закривљује коришћењем стандардних лукова (R=1,5D), према
ANSI B16.9 стандарду од материјала А860 WPХY52 изведбе „Standard weight“ (STD).
Ограда
Простор око ГРЧ „Књажевац“ ограђен је жичаном оградом димензија 60,0x40,0m, висине
2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом поред ње ширине 1m.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5mm (или цевних
профила ø88,9x4mm) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2mm квадратног (кружног) облика, како би се
спречио улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима □50x50x2mm или
ø48,3x3,2mm. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање
3,0m у бетонске темеље димензија 50x50x80cm,MB20.
Крило капије радиће се од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање
4 (четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Пут и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГРЧ „Књажевац“ остварује се са планиране саобраћајнице
ширине 6m. Дужина приступног пута биће цца 13m и ширине 4m. Пут је планиран од
бетонаMB20 дебљине 15cm на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине
20cm са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
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Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен. Пешачке стазе око кутике и блок станице
у оквиру ГРЧ „Књажевац“ планиране су од бетона MB20 дебљине 10cm на слоју од
набијеног шљунковитог материјала дебљине 10cm. Обавезно предвидети остављање
спојница на сваких 2m у ширини од 1cm, које се накнадно заливају смешом за заливање
спојница. Плато армирати са арматурном мрежом Q84.
3.2.3. Укрштања са инфраструктурним објектима
УКРШТАЊЕ ГАСОВОДА СА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА IА, IIА, IB и IIB РЕДА И
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА
На укрштањима гасовода са државним путем IА, IIА, IB и IIB реда усваја се пројектни
фактор 0,5.
Укрштај гасовода са државним путевима првог и другог реда, врши се подбушивањем
(утискивањем) заштитних челичних цеви пречника ДН900, тако да минимално растојање
од горње ивице заштитне цеви до коте коловоза буде мин 1,5 m-2,0 m, односно
минимално 1,2 m испод дна путног јарка.
Заштитну цев испод пута поставити у континуитету, тако да се иста завршава на
растојању минимум од 3,0 м од крајње тачке попречног профила пута или минимално
3,0 m од ограде ауто-пута. Одушне цеви на прелазима преко путева се постављају у
границама појаса пута на растојању не мањем од 1,0 м од његове границе појаса.
Укрштање магистралног гасовода са државним путевима IА, IIА, IB и IIB вршиће се у
свему према Локацијским условима добијеним у склопу обједињене процедуре, односно
према условима за пројектовање добијеним од ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-3831/10-1 од
01.03.2019., који су саставни део локацијских услова. Пројектом је предвиђено да се
укрштање врши управно на пут, механичким бушењем испод трупа пута и постављањем
прописане заштитне цеви. До одступања од угла укрштања од 90° извршено је само у
случајевима где нису постојале техничке могућности за то, на местима где би се тиме
одступило од Просторног плана, захтева Инвеститора задатих у Пројектном задатку у
оквиру Конкурсне документације или од услова добијених на основу анализе
геомеханичких својстава тла. Углови укрштања ће бити између 60° и 90°, што је у складу
са чланом 35. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног
гаса гасоводима притиска већег од 16 бар (''Сл. Гласник РС'' бр. 87/2015).
Деонице, путна стационажа чворова и локације су дате према важећем Референтном
систему А.Д. „Путеви Србије“, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева
(„Сл. гласник РС“ број 105/13, измена „Сл. гласник РС“ број 119/13), и у државном
координатном систему
3.2.3.Табела путева са којима се укршта гаовод МГ10

oznaka
stacionaža
naziv puta
ukrštanja gasovoda

P 1/1
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P 2/7

8+943.9

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 3/9

12+029.5

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 4/11

13+242.5

DP
IIB
br.426
0.5
petlja Niš (istok)-Malča

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 5/14

17+004.8

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 6/15

17+378.5

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 7/16

17+515.4

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 8/17

17+549.9

DP
IA
Niš-Malča

0..4

Ø 711 x 15.9

Ø 914 x 10.3

P 9/18

19+262.8

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 10/20

23+036.0

DP
IIA
Niš-Niška Banja

0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 11/23

24+212.5

DP
IIB
br.427
0.5
Niška Banja-Crvena Reka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 12/24

24+885.3

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 13/25

24+914.2

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 14/27

25+183.6

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 15/28

30+321.1

DP
IIB
br.427
0.5
Niška Banja-Crvena Reka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 16/29

30+515.0

DP
IA
Niš-Crvena Reka

0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 17/30

33+493.6

DP
IIB
br.427
0.5
Niška Banja-Crvena Reka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 18/31

37+245.2

DP
IIB
br.427
0.5
Niška Banja-Crvena Reka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 19/32

39+171.0

DP
IIB
br.427
0.5
Niška Banja-Crvena Reka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 20/33

41+844.4

DP
IIB
br.427
0.5
Niška Banja-Crvena Reka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 21/34

42+582.9

DP
IIA
Niš-Crvena Reka

0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 22/37

44+364.1

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

ZA.Q.01.c

br.4

br.224

br.4

br.259
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P 23/39

47+608.9

DP
IA
br.4
Crvena Reka-petlja Bela 0..4
Palanka

Ø 711 x 15.9

Ø 914 x 10.3

P 24/40

48+357.3

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 25/42

52+878.1

DP
IIA
br.223
Bela Palanka (veza sa A4)- 0.5
Bela Palanka

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 26/43

52+935.5

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 27/45

55+003.8

asfaltni put

0.4

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 12.7

P 28/46

55+256.7

DP
IIA
br.259
0.5
Bela Palanka-Staničenje

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 29/47

55+320.3

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 30/48

56+055.5

asfaltni put

0.6

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 31/49

56+926.6

DP
IIB
Bela Palanka
Sadikov Bunar

br.428
(centar)- 0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 32/50

59+778.0

DP
IIB
Bela Palanka
Sadikov Bunar

br.428
(centar)- 0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 33/51

60+897.0

DP
IIB
Bela Palanka
Sadikov Bunar

br.428
(centar)- 0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 34/52

68+229.9

asfaltni
put-lokalni
0.5
nekategorisani put

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 35/56

72+894.4

DP
IB
br.39
Sadikov
Bunar-Donji 0.5
Striževac

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 36/59

75+995.2

asfaltni put-OP I reda
br.12-DP Ib br.39-B.Čiflik- 0.6
Rasnica

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 37/63

79+183.0

asfaltni put-OP II reda
0.6
br.15-Pirot-Prisjan-Kamnik

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 52/91

79+885.1

asfaltni
put-lokalni
0.6
nekategorisani put

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 38/67

82+489.1

asfaltni put-OP I reda br.20.6
DP Ib br.43-Držina

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov
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br.259

Лист:

1..11

Рев:

0

P 39/70

83+552.0

DP
IIA
Pirot-Sukovo

0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 40/71

83+593.2

DP
IA
br.4
petlja Pirot (istok)-petlja 0..4
Dimitrovgrad

Ø 711 x 15.9

Ø 914 x 10.3

P 41/72

85+065.8

asfaltni
put-lokalni
0.6
nekategorisani put

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 42/73

86+926.3

asfaltni
put-lokalni
0.6
nekategorisani put

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 43/75

90+096.7

asfaltni
put-lokalni
0.6
nekategorisani put

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 44/78

92+006.9

asfaltni put-OP I reda br.50.6
DP Ib br.43-Gradište

Ø 711 x 10.3

Ø 914 x 10.3

P 45/80

93+830.5

DP
IA
br.4
petlja Pirot (istok)-petlja 0..4
Dimitrovgrad

Ø 711 x 15.9

Ø 914 x 10.3

P 46/82

93+999.5

DP
IIA
br.259
0.5
Sukovo-Dimitrovgrad

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 47/83

94+359.5

asfaltni put-OP I reda br.7DP Ib br.43-Srećkovac 0.6
(stari priključak)

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 48/84

94+445.7

asfaltni put-OP I reda br.7DP Ib br.43-Srećkovac 0.6
(novi priključak)

Ø 711 x 10.3

otvoreni rov

P 49/85

97+489.4

DP
IIA
br.259
0.5
Sukovo-Dimitrovgrad

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

P 50/89

99+407.6

DP
IA
br.4
petlja Pirot (istok)-petlja 0..4
Dimitrovgrad

Ø 711 x 15.9

Ø 914 x 10.3

P 51/90

104+004.9

DP
IIA
br.221
0.5
Jalovik-Donji Dimitrovgrad

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 10.3

Укрштање трасе гасовода са водотоковима
На прелазима испод мањих река и канала усваја се пројектни фактор 0,5.
Укрштање гасовода са водотоковима биће под правим углом у правцу течења воде како
би се смањила могућност спирања.
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Минимална дубина укопавања наведена је у табели у члану 37. Правилника о условима
за за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16
бар (''Сл. Гласник РС'' бр. 87/2015).
•
•
•

-

Укрштање са водотоковима предвиђено је на три начина:
прекопавањем (Бели и Црни Тимок)
подбушивањем (само кад је водоток уз државни пут) и
микротунелирањем (Велика Морава)
Укрштање гасовода са мањим воденим препрекама предвиђено је укопавањем гасовода
испод дна водотока методом отвореног рова уз узимање у обзир могућих деформација
корита и могућих извођења радова на продубљивању дна у будућности.
Укрштање и паралелно вођење са водотоцима извешће се према мишљењу
Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за
воде (број.325-05-00114/2019-07 од 18.02.2019.год.)
На местима укрштања гасовода са водотоковима, евентуално бујичним водотоковима,
каналима, предвидети антиерозионе мере и остале радове на обезбеђењу дна и косина
водотокова/канала;
Планиране објекте у саставу гасовода предвидети на прописаној удаљености од водних
објеката и водотокова;

-

Дубина укопавања гасовода приликом укрштања са водотоцима износи мин. 1.00 m
испод регулисаних, односно 1.50 m испод нерегулисаних водотока.

-

Подземно укрштање гасоводне цеви и оптичког кабла са каналом извести полагањем
исте са заштитом, на безбедну дубину, испод дна канала, тако да горња ивица заштите
буде мин.1,0 m испод пројектоване коте дна канала, односно канала који нису у
функцији, укрштање извести полагањем инфраструктуре мин.2,0 m испод постојећег дна
канала;

- При

паралелном вођењу гасовода и припадајућих оптичких каблова са
хидромелирационим каналима, уважити да међусобно (управно) растојање између
гасовода и ивице обала канала мора бити у складу са мишљењима ЈВП ''Србијаводе'';

- Материјал који се користи за затрпавање јама и рова гасовода у зони водотока, мора
по свом саставу бити земљано-глиновити, чиме би се остварила компактност са околним
земљиштем. Растресити материјал (песковити и шљунковити) не смеју се користити за
затрпавање, због могућности паралелног струјања подземних вода, што би могло
угрозити речно корито;
Сав ископан материјал биће одвезен на удаљену депонију, што је предмет посебног
пројекта и неће бити депонован уз обалу водотока или насипа.
Проширења рова биће у једнаким интервалима дуж трасе и на кривинама. Та места биће
обележена у току извођења, а пре затрпавања рова.
Сваки укрштај са водотоком биће видно обележен са обе стране и биће омогућен
несметан пролаз механизације која одржава водоток.
Радови на рекултивацији и санацији терена су обавезни након изведених радова и
обухватају довођење свих градилишних површина у првобитно стање. Значај ове фазе
извођења је у неутрализацији заосталог бушаћег флуида. Исти је на бази бентонита, са
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доминантним вискозним својствима. Стандардни поступак рекултивације у овом случају
обухвата и обезбеђење услуге сакупљања, транспорта и истовара заосталог флуида на
најближу депонију комуналног отпада.
•
•
•

Обележавање трасе гасовода на месту укрштања са водотоцима врши се:
таблама за опомену са обе стране водотока;
таблама забране стајања, сидрења или везивања са обе стране канала;
упозоравајућом траком, жуте боје са натписом “ ГАС” на 0,30 – 0,50 m изнад горње ивице
гасовода где је томогуће извести.
Укрштање трасе гасовода са железничким пругама
Укрштање са железничким пругама предвиђено је применом методологије бушења у
складу техничким условима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., бр. 2/2019-283,
2/2019-281, 2/2019-278, 2/2019-282, 2/2019-279, 2/2019-280, 2/2019-277, 2/2019-288 све
од 28.02.2019, РОП-МСГИ-37674-ЛОЦ-1-ХПАП-25/2019 од 01.03.2019. добијеним у
оквиру обједињене процедуре у поступку исходовања локацијских услова.
Челичне заштитне цеви се захтевају за све прелазе. На укрштањима гасовода са пругом
усваја се пројектни фактор 0,4.
Угао укрштања гасовода са пругама, а у складу са техничким условима „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. не треба да буде мањи од 75.
Прорачун дебљине заштитне цеви за прелазе преко пруга се врши у складу са
правилником 316 ЈЖ.
Дубина укопавања заштитне цеви гасовода при укрштању гасовода са пругом је мин.1.8
m мерено од коте прага до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини мин. 1,2 m
мерено од коте терена ван трупа пруге до горње ивице заштитне цеви гасовода. Крајеви
заштитне цеви морају бити заптивени, а у међупростор морају бити постављени
дистантни прстенови. Контролне одушне цеви морају бити извучене изван пужног појаса
на растојању од минимум 15 m мeрено од осе крајњег колосека, са отворима окренутим
на доле и постављене на висину од 2.0 m мерено од коте терена.
Дужине заштитних цеви, њихов положај, растојања крајева заштиттних цеви од крајњих
оса колосека, као и положај одушних цеви, одређен је у складу са условима
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као строжији критеријум у односу на Правилник
о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска
већег од 16bar (''Сл. Гласник РС'' бр. 87/2015)

3.2.4. Технологија тестирања цевовода (пред пуштање у рад)
Чишћење и испитивање гасовода
Пре пуштања у рад гасовод се испитује на чврстоћу и непропусност.
Испитивање се врши притиском у складу са СРПС ЕН 12327.
Према Правилнику о условима за несметано и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16bar („Сл.гласник РС, 37/13 и 87/15), минимално трајање
испитивања на чврстоћу је 1 сат.
Минимални притисак на чврстоћу за мерне станице за 50% већи од максималног радног
притиска (МОП).

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..1

Рев:

0

Током испитивања гасовода на чврстоћу обавезно се мери и температура, при чему
испитни притисак не сме показати значајан пад.
Испитивање на непропусност се врши минималним испитним притиском који мора бити
једнак максималном радном притиску (МОП). Испитни притисак се мора одржати
најмање 24 часа. Гасовод се сматра непропусним ако мерења температуре и притиска
покажу да је количина испитног медијума непромењена.
Планирано је да се искоришћена вода после употребе третира на одређен начин до
достизања прописаних параметара, након чега вода може да се испусти у реципијент.
Препорука је да водозахват и реципијент буду на истој локацији.
После завршетка испитивања и ослобођења цевовода од воде врши се његово сушење
сувим компримованим ваздухом.
На планинским деоницама са значајним променама висина испитивање гасовода на
чврстоћу предвиђено је на пнеуматски начин у складу са важећим на територији Србије,
„Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 бара“.
Место испуштања воде након испитивања цевовода осигурати у зони око испуста,
узводно и низводно у дужини од по 3 m, тако да корито буде заштићено од ерозионог
дејства воде, у складу са условима Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде -Републичка дирекција за воде (број.325-05-00114/2019-07 од
18.02.2019.год.)
За испуштање отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења која ће
обезбедити да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности
емисије, односно да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета
животне средине, у складу са условима (број.325-05-00114/2019-07 од 18.02.2019.год.).
Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток.
3.3 Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног
материјала за изградњу и друго
Пратеће објекте и инсталације представљају електро и телекомуникациони каблови и
водови са опремом за прикључење на локалну мрежу, приступни и градилишни путеви,
водозахвати и инсталације за припрему санитарне и техничке воде и др.
3.3.1.Коришћени материјали и опрема
Технологија грађења подразумева да се основни материјално-технички ресурси довозе
на градилишне пунктове са којих се даље дистрибуирају дуж трасе.
Да би се добило оптимално решење за снабдевање материјално-техничким ресурсима
за гасовод, извршене су анализе потенцијалних испоручиоца који се налазе у окружењу
самих деоница према врсти материјално-техничких ресурса и то: произвођачи песка и
шљунка, асфалтне базе, бетонске базе и каменоломи.
Обезбеђење и допремање основних материјала магистралног гасовода неопходнa je за:
• изградњу линијског дела гасовода,
• уређења градилишних пунктова и
• изградњу путева.
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За транспорт материјално-техничких ресурса могу се размотрити сопствени
транспортни капацитети извора материјално-техничких ресурса, капацитети компанија
за друмски транспорт терета које већ сарађују са изворима материјално-техничких
ресурса, као и компанија у грађевинском сектору.
Најзначајнији материјално-технички ресурси потребни за припрему терена, изградњу
градилишта и приступних путева и за саму изградњу линијског дела гасовода су:
• грађевински песак
• смеша шљунка и песка
• туцаник
• асфалт
• бетон
• ситан грађевински материјал (цигле, блокови, арматура, жица за ограђивање..)
Количине бетона као материјално технички ресурс је неопходан за изградњу линијског
дела гасовода као и на објектима, нису велике. Из тог разлога је довољно ангажовати
предложене изворе који нуде услугу испоруке бетона.
Снабдевање градилишта и привремених насеља горивом, врши се на тај начин што
добављачи нафтних деривата, достављају гориво купцу директно до договорене
локације.
Приликом изградње гасовода настају вишкови материјала које је непоходно одвозити и
депоновати на унапред одабране и припремљене локалитете. Материјали које треба
одвозити као вишкове, могуће је класификовати у две групе и то као отпад и као вишак
материјала настао ископом рова (минерално земљиште, камен и сл.). Највеће количине
вишка настаће ископом рова за полагање цеви, међутим, полази се од тога да ће
цевовод бити насипан земљом насталом ископом рова, која је погодна за ту намену.
Како локалитети за одвоз и депоновање вишка материјала нису познати, у овој фази
пројектовања се вишак материјала уклања одвожењем на привремена одлагалишта, у
договору са локалном самоуправом, власницима земљишних парцела, као и са
инвеститором, а све у складу са условима РС Завода за заштиту природе Србије (број
020-329/2 од 07.02.2019.).
Обзиром на обим и диспозицију трасе пројекта, прикупљање, транспорт, складиштење
и третман отпада требало би да обављају велика специјализована привредна друштва
која поседују капацитете за реализацију ових активности за све врсте отпада које се
појављују у пројекту.
3.3.2. Расположиве количине воде за испитивање гасовода
Инвеститор је са пројектантом гасовода одредио места захватања воде за потребе
испитивања цевовода на непропусност. Сходно претходним анализама датим у
поглављима 2 до 7 у следећојтабели дате су меродавне воде за претпостављена места
снабдевања.
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Потребне количине воде за испитивање цевовода за јединичну дужину су 0.385 m3/m1,
односно 385 m3/km. Ако се претпоставе дужине испитивања око 10 km онда се за места
црпљења 3, 5, 6 и 10 могу несметано обезбедити потребне количине воде и у
маловодном летњем периоду за протоке који су потребни.
Ако се претпостави да се користи црпка од 10 л/с, онда се дневно може напунити 864 m3
цевовода, односно 2,24 km. Значи да је за тај претпостављени проток потребно 5 дана
да се напуни деоница од 10 km. За тај претпостављени проток могуће је у водним
годинама црпсти воду и на местима црпљења 7, 8 и 9. На местима црпљења 1, 2 и 4 није
могуће користити воду из водотока у летњем маловодном периоду при наведеним
малим водама, зато што се биолошки минимум неможе користити. Зато је за места
црпљења 1, 2 и 4, односно за те делове цевовода, неопходно наћи други приступ
обезбеђењу воде за испитивање. За те деонице најјефтинији начин је да се испитивања
поделе на мање одсечке и да се испитивање врши у пролеће, ако је могуће ускладити
напредовање радова монтаже цеви са расположивим водама у водотоцима. Ако није
могуће ускладити напредовање са пролећним поводњем, онда је неопходно да
пројектант предвиди или резервоар или црпљење са других водотока који имају
потребне протоке за пуњење деоница у времену који
инвеститор и пројектант сматрају разумним. Расподела протока за места пресека
гасовода са водотоцима дате су у књигама 6 и 7, што даје основ за коришћење вода
оних водотока који пресецају гасовод. међутим, ти водотокови не морају да буду и
најближи за потребе испитивања, већ се у току пројектовања мора проширити увид и у
друге водотоке који не пресецају, али могу бити ближи за водоснабдевање. Такође је
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неопходно ову урађену документацију у целини доставити Србијаводама, РХМЗ-у и
дирекцији за воде, како би се добило мишљење и водни услови који обухватају и
снабдевање водом за испитивање гасовода.
Дакле, за места црпљења 3, 5, 6 и 10 извесна је расположивост воде у току целе године.
За места црпљења 7, 8 и 9 није извесна расположивост воде у току целе године, посебно
у летњем маловодном периоду. На местима црпљења 1, 2 и 4 извесно је да се неможе
очекивати снабдевање водом у летњем маловодном периоду.__
3.4. Приказ отпадних материjа
Природни гас представља смешу угљоводоника са већинским садржајем метана (око
97%mol). Природни гас, у одређеним односима са ваздухом, гради експлозивну смешу.
Природни гас је експлозиван при садржају у ваздуху од 5 до 15 %.
Технологија транспорта природног гаса обавља се у затвореном систему (гасоводу),
тако да нема директног контакта флуида са чиниоцима животне средине. Из постројења
не сме да буде емисије угљоводоника, нити могућности њиховог испуштања, осим на
местима која су предвиђена техничком документацијом.
3.4.1. Отпад који настаје током изградње
Приликом обављања радова изградње објеката магистралног гасовода долази до
стварања отпада како у фази припремних земљишних радова, тако и непосредно током
самог периода изградње.
Као потенцијални загађивачи животне средине у току изградње гасовода појавиће се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

отпад у виду дрвног отпада;
земљиште формирано приликом копања, неконтаминирано опасним супстанцама;
грађевински шут;
отпад приликом заваривања;
отпадна дрвена амбалажа;
отпади армираног бетона у комадном облику;
санитарне отпадне воде;
прехрамбени отпади;
отпад који се формира приликом експлоатације грађевинских машина;
бука и вибрације механизације;
отпад потрошног материјала (жице, каблови и др.);
истрошени акумулатори са електролитом;
искоришћено моторно и трансмисионо уље;
истрошене ауто-гуме;
замашћене крпе;
отпадни дрвени грађевински материјал;

Отпад који настаје током периода обављања припремних радова
До почетка основних земљаних радова горњи слој земљишта је потребно уклонити из
подручја изградње и на привремено место одложити ради даљег коришћења приликом
рекултивације земљишта, а вишак предати власнику земљишта.
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Земљане конструкције које се користе за изградњу, осим постојећих путева, се након
завршетка изградње гасовода уклањају одвожењем земље на она места која су
договорена са локалном управом. Ова земља се одвози заједно са отпадом насталим
при демонтажи привремених објеката.
Након завршетка изградње, путеви од дасака и темељи за привремене платформе се
демонтирају и одвозе на договорена места за одлагање. Ова врста отпада се
класификује као дрвни грађевински отпад, укључујући растављене конструкције. Отпад
који настаје приликом рашчишћавања путева од дасака, се одвози и збрињава заједно
са остацима од сече и пањевима на специјално предвиђеним депонијама за ову врсту
отпада.
Такође, током припремног периода се обављају радови на рашчишћавању територије
градилишта од шума. Рашчишћавање се обавља помоћу механизације. Није дозвољено
обављање радова на оне начине који би изазвали ерозију тла, који доводе до
уништавања младог растиња и оштећења вредних врста дрвећа изван границе подручја
за одвоз отпада. Дрвна грађа са подручја изградње ће после припасти Кориснику
земљишта и након њене сече се у потпуности предаје њему.
Отпад који настаје током општих грађевинских радова
Непосредно приликом самих грађевинско-монтажних радова настају остаци од
производње и потрошње у облику остатака сагорених електрода за заваривање, шљаке
од заваривања, комуналног отпада, замашћених крпа и санитарне воде.
Од моторних возила и грађевинске механизације који се користе током разних фаза
изградње настају следеће врсте отпада - дотрајали акумулатори са електролитом,
прерађена моторна и трансмисиона уља, излизане гуме и замашћене крпе. Прe почeтка
радова сe склапаjу уговори са лицeнцираним прeдузeћима за прeраду, одлагањe и
утилизацију отпада. Акумулациjа грађeвинског отпада сe врши одвоjeно прeма врсти
отпада, класама опасности и другим карактeризациjама отпада.
3.4.2. Отпад који настаје током обављања испитивања и пуштања гасовода у рад
Приликом обављања радова испитивања и пуштања у рад пројектованих објеката
настаће остаци од потрошње услед животне активности радника у облику комуналног
отпада, а такође и санитарне отпадне воде (отпад из септичких јама).
Током обављања хидрауличких испитивања гасовода током припремног периода
изградње долази до уклањања горњег слоја, минералног земљишта приликом уређења
привремених платформи. Обично се врши се одвођење горњег слоја земљишта на
привремено место за одлагање, а затим се накнадно враћа на градилиште.
Земља и песак који се користе за изградњу привремених радилишта за захват воде и
земљаних јама које се пуне водом након обављања хидрауличких испитивања, одвозе
се на земљане парцеле (радилишта) које је одредила локална управа.
3.4.3. Отпад који настаје при експлоатацији магистралног гасовода
Као потенцијални загађивачи животне средине у току редовног рада гасовода могу се
појавити:
• планско испуштање природног гаса
• кондензат гаса (који се издваја приликом крацовања - чишћења гасовода).
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На линијском делу гасовода током процеса његове експлоатације отпад настаје само
као резултат периодичног чишћења унутрашњости цевовода.
Током првих година експлоатације у гасоводу остаје значајна количина течних и чврстих
загађивача који се постепено накупљају у нижим деловима гасовода и отежавају
транспорт гаса смањујући пропусни капацитет гасовода. Да би се одржао прорачунати
пропусни капацитет гасовода током процеса експлоатације, предвиђено је периодично
чишћење цевовода без прекидања протока гаса.
Чишћење се обавља помоћу уређаја за чишћење (крацер) који се премешта дуж тока
гаса. Отпремање крацера се врши са отпремног чистачког места (ОЧМ) које се налази
на почетку дела који се чисти. Излазак крацера се врши на пријемном чистачком месту
(ПЧМ) који се налази на крају дела који се чисти. Обично се ПЧМ и ОЧМ на гасоводу
постављају у једну станицу.
Битнo je нaглaсити дa при нoрмaлним услoвимa рaдa гасовода, нeмa испуштања гaсa у
зeмљиштe, испуштaњa у вoдотоке, буке, вибрaциja, joнизуjућих и нejoнизуjућих зрaчeњa.
Детаљније информиције о врсти отпада као и начину њиховог збрињавања биће
приказане у поглављу шест- Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну
средину.
4. РАЗМАТРАНЕ АЛТЕРНАТИВЕ
4.1. Варијанте трасе магистралног гасовода
Постојало је неколико варијанти маршруте трасе гасовода на територији Србије. На
већој дужини трасе све варијанте су се подударале.
Вредновање варијанти са разних аспеката па и заштите животне средине је извршено у
прелиминарној фази испитивања и вредновања коридора на основу којих су и извршена
опредељења. Овом проценом је извршено вредновање у односу на дужину трасе на којој
ће се вршити крчење шума као и дужине трасе на којој је после девастације потребно
извршити рекултивацију земљишта.
Све варијанте су разматране са техничких аспеката, економског, друштвеног и
еколошког аспекта (претходна студија оправданости пројекта)
На основу резултата свих изведених инжењерскогеолошких истраживања и испитивања
извршена је и анализа варијантних решења проласка гасовода на делу између
Јелашнице и Плоче (km29 – km32).
Варијанта која код km31+440 прелази аутопут, пре преласка аутопута пролази кроз
неприступачне и стрме, условно стабилне терене, изграђене од елувијално-делувијалне
распадине пермских пешчара.
Варијанта која на стационажи km29+860 прелази аутопут прелази преко условно
стабилне косине усека која је клизала у току изградње пута.
Са геотехничког аспекта најповољније варијантно решење је средишња (основна)
варијанта трасе гасовода.
Приликом избора трасе гасовода поштована су следећа начела:
• слаба насељеност на територији простирања трасе гасовода
• постављање трасе гасовода у постојеће коридоре, односно паралелно вођење трасе
гасовода са већ изграђеним нафтоводом и гасоводима
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• минимално одстојање гасовода од насељених објеката и привредних субјеката од
200m
• минимални број укрштања са линијским инфраструктурним објектима,
• минимални број укрштања са водотоковима
• аспект заштите животне средине
• аспект заштите природе
• аспект заштите културних добара
• геолошки и хидролошки аспект
На основу анализе и поштовања наведених начела закључено је да је траса гасовода
на територији Републике Србије добро одабрана и детаљно анализирана и могућа је
њена изградња. Изабрана траса је повољна са становишта технологије изградње,
транспорта цеви до пунктова изградње, опремљености пунктова потребном
инфраструктуром и могућношћу допреме цеви до саме трасе.
4.2. Алтернативе природном гасу као енергенту
•

Природни гас је кључно гориво за одрживи развој.

•

Производња електричне енергије је главни узрок повећања потрошње природног
гаса у ЕУ.

•

Снабдевеност природним гасом је неопходан услов за постизање развојних циљева
ЕУ и Србије.

•

Природни гас је једини извор енергије и прихватљива производна технологија која
може да премости период до преласка на потпуно обновљиве изворе енергије у
будућности.

Слика 4.1. Потрошња природног гаса у ЕУ (% од укупне потрошње)
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Принцип усклађеног развоја три "Е" (енергија, економија, екологија) природном гасу
даје предност у односу на друга конвенционална горива. Због тога се гас сматра
енергентом у експанзији, односно, енергентом 21 века.
Природни гас који се испоручује потрошачима не садржи пепеo ни друге чврсте
примесе, а садржај влаге је практично занемарљив. Природни гас омогућује
модернизацију, интензификацију и повећање економичности многих индустријских
процеса и технолошких постројења уз истовремено знатно мање загађење човекове
околине.
Најважније предности природног гаса у односу на друга горива:
•

знатно већа продуктивност рада при добијању природног гаса у односу на угаљ и
нафту

•

трошкови добијања и транспорта природног гаса су знатно нижи него код других
горива

•

природни гас не захтева сложену и скупу прераду карактеристичну за течна
горива

•

при сагоревању природног гаса достижу се високе тепмературе, односно има
висок коефицијент искористивости

•

одсуство сумпора и његових једињења даје природном гасу посебну вредност,
нарочито при коришћењу у технолошким и комуналним процесима

•

због одсуства отровног угљенмоноксида у природном гасу нема опасности од
тровања у случају истицања гаса из инсталације

•

при коришћењу природног гаса постиже се највиши степен корисности разних
трошила

•

применом природног гас минимално се загађује животна средина

•

трошила природног гаса имају ређе застоје у раду, мање експлоатационе трошкове,
мању потрошњу енергије и дужи радни век

Сагоревање фосилних горива (угља и нафте) у процесима производње и потрошње
секундарне енергије, прате бројни облици загађивања и деградације животне средине
(ваздуха, земљишта, вода). Тако, на пример, рад термо-енергетских постројења
(термоелектрана, топлана, индустријских енергана и сл.) је праћен емисијом великих
количина угљендиоксида, азотних оксида, угљенмоноксида, сумпордиоксида,
угљоводоника, тешких метала и летећег пепела због употребе фосилних горива, док
природни гас производи најмању количину угљендиоксида по јединици енергије од
других фосилних горива.
4.3. Алтернативни прелази преко водених препрека
Полагање гасовода преко водених препрека је предвиђено на три начина:
• методом отвореног рова - прекопавањем;
• методом подбушивања и
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• HDD методом – косим усмереним бушењем.
Избор начина полагања подводних прелаза се ради на основу геолошких, хидролошких
услова водених токова с обзиром на интензитет пловидбе и ограничен слободни простор
у појасу гасовода.
Метод отвореног рова:
Овај начин укрштања је предвиђен на општинским и локалним некатегорисаним
путевима у складу са типским цртежима. Коловозна конструкција биће замењена
одобреним материјалом истог типа и дебљине као што је првобитни коловоз. Сви
материјали који ће се користити за рестаурацију путног прелаза морају добити
сагласност власника и Компаније.
Косине, јаркови, одводи, банкине и падови свих путних прелаза ће се обновити и
поправити на захтев власника и Компаније.
Методологија подбушења:
На државним путевима (категорије I /IIА и I / IIБ), аутопутевима и општинским путевима,
у складу са типским цртежима, захтева се косо усмерено бушење (HDD).
Као подразумевано правило, сви затворени путеви прелазе се користећи досадашњу
методологију.
Посебни захтеви од стране државе и / или локалних власти / власника требају бити узети
у обзир током и након фазе изградње гасовода.
Методологија отвореног сечења за општинске путеве ће се разматрати само тамо где
се сусрећу стене, који се не могу бушити помоћу опреме за бушење / убризгавање.
Међутим, методу отвареног рова за ове путеве одобравају одговорни органи или
приватни власници и Компаније.
HDD метода
Технолошка шема HDD код изградње укрштања гасовода са водотоковима се састоји од
следећих етапа:
• бушење основне бушотине;
• проширивање основне бушотине, са истовременим увлачењем друге линије цеви;
• увлачење гасовода у проширену бушотину.
Бушење основне бушотине се врши начином усмеравања. Пре почетка бушења мотор
се усмерава у жељени правац и после сваког напредовања у бушењу врши се провера
путање бушења бушотине. Код бушења оваквих бушотина примењује се раствор
бентонита, који се припрема од глине у праху.
Раствор бентонита има следеће основне функције:
• чисти чело поткопа од избушеног материјала и избацује га напоље;
• спречава појаву нестабилности зидова бушотине;
• попуњава поре и пукотине у зидовима бушотине и ствара у њима чврсту и непродорну
кору.
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Проширивање основне бушотине се врши коришћењем проширивача. Проширивање се
врши етапно са повећањем пречника проширивача. Површина попречног пресека
бушотине треба да буде најмање 25% већа од површине попречног пресека гасовода.
Монтажа радне цеви гасовода за провлачење по целој дужини се врши на обали
супротној од обале на којој се налази уређај за подбушивање.
У циљу избегавања увртања гасовода приликом провлачења, између гасовода и
проширивача се поставња посебан уређај.
Радни гасовод се непрекидно увлачи у бушотину, која је у потпуности испуњена бушаћим
раствором, уз окретање бушачке осовине и проширивача.
После увлачења гасовода врши се унутрашње чишћење цеви чистачким уређајима и
провера попречног пресека цеви провлачењем исте кроз клипове са калибрационом
плочом, после чега се гасовод пуни водом ради вршења хидрауличког испитивања.
4.4. Алтернативна решења испитивања и сушења гасовода
Пре пуштања у рад гасовод се испитује на чврстоћу и непропусност.
Испитивање се врши притиском у складу са СРПС ЕН 12327.
На магистралном гасоводу (интерконектор) формиране су деонице за потребе
испитивања различитих дужина.
Према Правилнику о условима за несметано и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл.гласник РС, 37/13 и 87/15), минимално трајање
испитивања на чврстоћу је 1 сат.
Минимални притисак на чврстоћу за мерне станице за 50% већи од максималног радног
притиска (МОП).
Током испитивања гасовода на чврстоћу обавезно се мери и температура, при чему
испитни притисак не сме показати значајан пад.
Испитивање на непропусност се врши минималним испитним притиском који мора бити
једнак максималном радном притиску (МОП). Испитни притисак се мора одржати
најмање 24 часа. Гасовод се сматра непропусним ако мерења температуре и притиска
покажу да је количина испитног медијума непромењена.
Планирано је да се искоришћена вода после употребе третира на одређен начин до
достизања прописаних параметара, након чега вода може да се испусти у реципијент.
Препорука је да водозахват и реципијент буду на истој локацији.

После завршетка испитивања и ослобођења цевовода од воде врши се његово сушење
сувим компримованим ваздухом.
На планинским деоницама са значајним променама висина испитивање гасовода на
чврстоћу предвиђено је на пнеуматски начин у складу са важећим на територији Србије,
„Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 бара“.
Место испуштања воде након испитивања цевовода осигурати у зони око испуста,
узводно и низводно у дужини од по 3 m, тако да корито буде заштићено од ерозионог
дејства воде, у складу са условима Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде - Републичка дирекција за воде (број.325-05-00114/2019-07 од
18.02.2019.год.)
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За испуштање отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења која ће
обезбедити да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности
емисије, односно да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета
животне средине, у складу са условима (број.325-05-00114/2019-07 од 18.02.2019.год.).
Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток.
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5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И
МАКРО ЛОКАЦИЈА)
5.1. Становништво
Подручје у граници Просторног плана на територији града Ниша је у највећем делу
пољопривредно земљиште, а изузезтно мали део се третира као градско грађевинско
земљиште са наменом становање.
5.2. Флора, фауна и заштићена природна добра
Основу животне средине сачињавају природни ресурси и потенцијали у које спадају и
сумски екосистеми. Према критеријумима на основу којих се одређује значај
природних ресурса за животну средину, у условима Србије, шумским екосистемима
припада доминантно место.
Животна средина има више компоненти живе и неживе природе. Она је резултат
деловања не само природних закона већ и човека, који својим активностима
перманентно утиче на природу мењајући је најчешће у негативном смеру. По својој
природи шумски екосистеми обухватају део биљног и животињског света.С обзиром на
низ специфичних карактеристика, они се могу издвојити и као посебан ресурс. У
карактеристике које дају значај овом ресурсу убрајају се: распрострањеност екосистема,
висока продукциона способност и бројност функција
Пољопривредно земљиште- Смањење обрадивог земљишта ће бити проузроковано
ангажовањем одређеног процента пољопривредног земљишта за изградњу
магистралног гасовода.
Није предвиђена промена структуре коришћења пољопривредног земљишта на
појасевима постављања и гасовода. Планирано је коришћењем земљишта у складу са
његовим педолошким својствима,начин и нивоу заштите у зони гасовода.
Шикаре и шибљаци су најзаступљенија заједница црног граба,грабића,црног јасена.
клена, јоргована, глога. Део шикара и шибљаци су климатогеног карактера
проузроковани станишним условима, а део је секундаран, настао дејством антропогеног
фактора.
Вегетацију пашњака и ливада на подручју сачињава више типова травних биљних
заједница. На овом подручју распрострањене су бројне ендемичне врсте. Под
ендемитима подразумевамо врсте, подврсте или друге таксоне (родове, фамилије и
др.), које природно настањују неко ограничено , веће или мање подручје , насупрот
космополитским биљкама које су распрострањене готово на свим континентима.
У Сићевачкој клисури заступљен је велики број субендемичних и ендемичних биљака,
констатоване су 62 ендемичне биљне врсте које чине 5,4 % укупне флоре ове клисуре.
Међу њима доминирају мезијски ендемити.
Сићевачка представља значајне регионе ендемизма у Србији. Подручје Јелашничке
клисуре (у близини трасе МГ-10, али не улази у захват Просторног план) станиште је
реликтних и ендемичних врста Српске и Наталијине рамондије, као и 39 мезијских, 20
балканских и 6 илирских ендема и субендема.
На овом подручју срећу се још: дуголисни матрун, златна метличина, звончић, нишка
метличина, каћунка, главичаста жутиловка, млечикин воловод, српска вијошница, саса,
чубар, козја брада, кошутица и друге ендемичне биљне врсте.
Реализација планских усмерења подразумева примену мера мелиорације земљишта
(превасходно његовог наводњавања), санирања клизишта и јаке ерозије
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(затравњивањем и пошумљавањем), унапренења мреже атарских путева и подстицања
тржишних услова привренивања.
Приоритет ће имати пошумљавање ерозијом захваћених подручја на земљишту II - V
бонитетне класе као и уређење заштитних шума.
Предметно подручје је део јединствене Еколошке мреже Републике Србије. Планирани
радови нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите
природе.
Од природних добара која сходно одредбама Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”. бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) имају својство заштићеног
подручја, подручје коридора гасовода обухвата само незнатан део Парка природе
„Сићевачка клисура”, проглашеног уредбом Владе Републике Србије за природно добро
од великог значаја, односно II категорије („Службени гласник РС”, број 16/2000). Уредбом
о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), за Парк природе утврђен је
статус еколошки значајног подручја и то као: Емералд подручја са класификационим
кодом RS0000031, међународно значајног подручја за биљке (IPA/Important Plant Area),
међународно и национално значајног подручја за птице (IBA/Important Bird Area) са
класификационим кодом RS039IBA и одабраног подручја за дневне лептире (PBA/Prime
Butterfly Area) са кодом 032.
У склопу композитне долине Нишаве, Сићевачка клисура представља дубоку пробојницу
која у дужини од 17 km, повезује Нишку и Белопаланачку котлину. Због својих изузетних
геоморфолошких, хидрографских и других карактеристика, као и због ретких биљних
и животињских врста, проглашена је за Парк природе ''Уредбом Владе Републике
Србије'' ("Службени гласник Републике Србије, број 16/00.") у даљем тексту ("Сл. гл. РС",
бр.). Укупна површина парка природе је 7746 ha. На подручју парка установљен је режим
заштите III степена на већем делу подручја површине 6555 ha и режим заштите II
степена на локалитетима Градиштански кањон и Вис-Кусача површине 1199 ha ха.
Површина којом газдује Јавно Предузеће "Србијашуме" износи 697,1 ha. Парк природе
Сићевачка клисура захвата делове територија општина Нишка Бања и Бела Паланка и
пресдставља предео изузетне биолошке разноврсности и станиште или боравиште
великог броја ендемичних, реликтних и ретких врста биљака и животиња и предео
изражених обележја природне лепоте. Градиштански кањон је најатрактивнији део парка
природе. Велики број пећина, јама, поткапина, литица и других геоморфолошких облика
чине Сићевачку клисуру веома занимљивом. Сићевачка клисура се одликује изузетно
богатом и сложеном вегетацијом, посебно реликтним и ендемичним врстама (Silvia
offecinalis, Ramonda serbica). На основу доступних података на подручју Сићевачке
клисуре констатовано је 1.138 врста у оквиру 441 рода и 96 фамилија виших биљака
(осим Bryophyta). Флора Сићевачке клисуре са својих 1.138 врста чини 34,8% од укупног
броја врста забележених у Србији. Најбогатије врстама су породице: Asteraceae (131),
Brassicaceae (73), Poaceae (65), Lamiaceae (63), Caryophylacae (59), Apiaceae (58) врста
и др. Најбогатија је врстама фамилија Asteraceae и одликује се великим бројем
ендемичних таксона. Оригиналност флоре Сићевачке клисуре огледа се пре свега кроз
присуство енедмичних представника, нарочито оних које одликују изразито мали
ареали. У флори доминирају врсте медитеранско-субмедитеранског распрострањења.
Изразито присуство ових врста објашњава се постојањем великих површина под
термофилним камењарима и шибљацима. Сићевачка клисура представља и
најсеверније налазиште жалфије (Salvia officinalis). На стрмим и високим одсецима
Кусаче истичу се гнезда сурог орла (aљuilla chrysaetos), који је заштићен Бонском
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конвенцијом, Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих
животиња - Бонска конвенција ("Сл. гл. РС", бр.102/07).
Локалитет Облик у Сићевачкој клисури су до сада једине заједничке тачке преклапања
ареала обе врсте рамонде. Поред рамонде присутно је још и 39 мезијских, 20 балканских
и 6 илирских ендема и субендема. На целој површини резервата од 115,72 ха
установљен је режим заштите II степена. Површина којом газдује Јавно предузеће
Србијашуме је 57,28 ха.
Уколико се приликом реализације извођења радова изградње гасовода пронађу
геолошка и палеонтолошка налазишта (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла
представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да исте пријави
Министарству надлежном за послове заштите животне средине, у року од осам дана од
дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
5.2.1. Стање земљишта дуж трасе магистралног гасовода
Земљиште је један од најважнијих природних ресурса и непроцењиво је добро целог
човечанства, никако једне генерација, групе или појединца. Деградација земљишта се
може дефинисати као скуп процеса узрокованих човековом активношћу, који смањују
садашњи и будући потенцијал земљишта. Када се једанпут наруше функције и квалитет
земљишта, регенерација истог може бити веома дуга, тешка и скупа. Земљиште је танак
растресити површински слој земљине коре настао дуготрајним узајамним деловањем
матичне стене (геолошке подлоге), климе (макро, мезо и микро-климе) и живих бића
(биљака, животиња и микроорганизама). Убраја се у условно обновљиве ресурсе с
обзиром на дуготрајне процесе настанка и развоја.
Земљиште се одликује плодношћу, односно присуством супстанци (воде, минералних и
органских материја, кисеоника) које су неопходне за раст и развој биљака;
земљиште обезбеђује око 90 % хране за човечанство и представља услов опстанка
живог света на земљи. Из тог разлога неопходно је одржавати његове функције и
квалитет.
Ради заштите и очувања својстава земљишта и спречавања његове деградације врши
се контрола следећих параметара:
Стање киселости земљишта – Спада у једну од најважнијих хемијских својстава
земљишта (како активна тако и потенцијална киселост). Реакција земљишта директно
утиче на мобилност хранљивих елемената односно условљава њихову приступачност
за биљке, али исто тако утиче на успевање појединих биљних врста. У зависности од
вредности супституционе киселости земљишта се деле на она са екстремно киселом
реакцијом (pH<4,0), јако киселом (pH од 4,0 до 4,5), средње киселом (pH од 4,5 до 5,5),
слабо киселом (pH од 5,5 до 6,5), неутралном (pH од 6,5 до 7,2), слабо алкалном (pH од
7,2 до 8,2) и алкалном (pH>8,2).
Хумус – Један је од врло важних показатеља плодности земљишта, јер је он, али и његов
квалитет основ плодности земљишта. Земљишта богата хумусом садрже велике залихе
биогених елемената, а који су после минерализације стављени биљкама на
располагање. Баштенска и уопште ратарска и повртарска производња, врло је често
праћена наводњавањем са великом количином и нажалост често неквалитетном водом,
што има негативан утицај на структуру и на хемијске особине земљишта. Хумус управо
представља пуфер систем за ублажавање оваквих негативних утицаја.
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У зависности од садржаја хумуса земљишта се деле на она са веома ниским садржајем
(испод 1,5 %), средњим садржајем (од 1,5 до 3 %) и високим садржајем (изнад 3 %).
Поред контроле наведених параметара у програму праћења квалитета земљишта
извршене су и анализе присуства садржаја органских контаминаната: полихлорованих
бифенила (PCB), полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) и пестицида.
PCB и PAH – представљају полуиспарљива органска једињења и спадају у групу
токсичних молекула, са израженом особином лаког атмосферског транспорта на велике
удаљености. Конгенери PCB чине групу синтетизованих органохалогена, PAH настају
антропогеним или природним путем, а обе групе једињења имају и делимично биогено
порекло. Полихлоровани бифенили су свеприсутне загађујуће супстанце високе
липофилности, термичке и фото стабилности, значајне токсичности, малог реакционог
потенцијала и високог степена отпорности на деградационе процесе у медијумима
животне средине. PCB су дуготрајне органске загађујуће супстанце; лако се асорбују на
суспендоване чврсте честице (аеросоли) и везују за органске компоненте земљишта и
суспендоване органске материје у воденим екосистемима и седименту.
Пестициди – Хемијска средства различитог хемијског састава која се користе за
сузбијање: проузроковача биљних болести, штетних инсеката, нежељених корова,
глодара, пужева и др. Пестициди се могу делити према различитим критеријумима:
према биолошкој активности, начину деловања, облицима производње, времену
примене. Најзначајније групе пестицида су хербициди, инсектициди и фунгициди.
Пестициди могу доспевати у земљиште непосредно и посредно. Непосредно приликом
њихове употребе за уништавање штетних организама који се налазе у земљишту или на
површини. На овај начин доспева највећа количина пестицида у земљиште. Посредно
земљиште се загађује таложењем пестицида из атмосфере, загађеним водама
приликом заливања, плављења, спирањем са третираних биљака или околних
површина на нагнутим теренима, с остацима угинулих животиња и биљака и сл.
Да би биљке могле да расту и развијају се морају усвајати из земљишта како неопходне
макро биогене елементе, тако и микро биогене елементе. За формирање високих,
стабилних и квалитетних приноса ратарских и повртарских биљака битно је да
неопходних биогених елемената у земљишту буде увек довољно у приступачној форми.
Микроелементи и тешки метали који су предмет испитивања су: oлово (Pb), бакар (Cu),
хром (Cr), никл (Ni), кадмијум (Cd), кобалт (Co), жива (Hg), арсен (As) и цинк (Zn).
Изразом тешки метали се означава велика група елемената који испољавају значајну
токсичност по живе организме, односно животну средину. Епитет "тешки" потиче од
чињенице да већина ових елемената има запреминску масу већу од 6 kg/dm3, међутим
због своје познате токсичности у ову групу се убрајају и неки метали са мањом
запреминском масом, (нпр. Bе) затим металоиди (Аs и Аt) па чак и неки неметали (Sе).
Према овоме, употреба израза "токсични елементи" би боље одговарала, међутим неки
од ових елемената (Cо, Cr, Cu, Мn, Мо и Zn) су у ниским концентрацијама есенцијални
за живе организме, а тек при вишим концентрацијама испољавају токсично дество. Нова
тежња у терминологији ових елемената је да се они означе као "елементи у траговима"
(енг. trace elements) јер се у природи налазе у малим количинама. Тешки метали
доспевају у земљиште распадањем стена и минерала на којима се формира земљиште,
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а који у свом саставу садрже и тешке метале-најчешће: Cu, Zn, Ni, Pb, Al, Cr. Природни
садржај тешких метала у земљишту најчешће је толико мали да нема значајнијег утицаја
на загађивање агроекосистема. Међутим, у последње време, у неким пољопривредним
земљиштима има све више тешких метала, иако их није било у таквој количини у
стенама и минералима од којих је образовано земљиште. Посебан проблем
представљају издувни гасови аутомобила који оловом загађују земљиште у непосредној
близини путева (до 100 m).
Поједини тешки метали доспевају у земљиште применом хемијских средстава за
заштиту биљака. Пре појаве синтетичких органских препарата, коришћени су препарати
који су садржали Аs, Hg, Zn, Cu и Pb и који су доста коришћени у воћарсковиноградарској производњи. Дуготрајна примена бордовске чорбе такође доприноси
повећању концентрације бакра у земљишту. Поред тога и минерална ђубрива, у првом
реду фосфорна, могу да буду извор тешких метала у земљишту, посебно ако се ова
ђубрива производе од сирових фосфата који могу да садрже већу количину тешких
метала. На овај начин у земљиште доспевају Cd, Zn и Ni.
Неконтролисана употреба отпадних индустријских и комуналних вода за заливање и
коришћење компоста, градског смећа и канализационог муља за органско ђубриво,
такође представља значајан извор тешких метала за земљиште. Поред неопходних
елемената за исхрану биљака ова органска ђубрива често садрже и тешке метале. Како
састав компоста, градског смећа и канализационог муља може да буде веома различит,
пре његове примене у пољопривреди, неопходно је проверити његов састав и поштовати
правила о дозвољеном садржају загађивача и начину његове примене.
Утицај контаминације земљишта на људе подразумева дефинисање максимално
дозвољене концентрације контаминанта у земљишту која неће утицати на здравље
људи уколико дође до директне ингестије земљишта.
Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и
вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта (Табела 2.) су
прописане Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма. („Службени гласник РС“, бр. 88/2010).
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Табела 5.2.1.1.. Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и
вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта
Земљиште (mg/kg апсолутно суве материје)
Гранична вредност
Ремедијациона вредност
Метали
Кадмијум (Cd)
Хром (Cr)
Бакар (Cu)
Никл (Ni)
Олово (Pb)
Цинк (Zn)
Жива (Hg)
Арсен (As)
Кобалт (Co)

0,8
100
36
35
85
140
0,3
29
9

12
380
190
210
530
720
10
55
240

Гранична вредност

Вредности које могу указати
на значајну контаминацију

Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)
PAH (укупни)
1
Хлоровани угљоводоници
Полихлоровани бифенили РСВ 0,02
Пестициди
DDT / DDD / DDE (укупни)
Drini
Aldrin
Dieldrin
Endrin
HCH-једињења
α - HCH
β - HCH
γ - HCH
Atrazin
Heptahlor

Гранична вредност
0,01
0,005
0,00006
0,0005
0,00004
0,01
0,003
0,009
0,00005
0,0002
0,0007

40
1
Вредности које могу
указати
на
значајну
4
4
2
6
4

Земљиште би требало посматрати као мултифункционални систем, а не као скуп
физичких и хемијских својстава. Функције земљишта су бројне: производња биомасе и
хране; везивање и чување минералних материја, воде, органске материје, гасова итд;
извор биодиверзитета; животна средина за људска бића; извор материјала и
акумулација угљеника.
Коришћењем земљишта често долази до поремећаја равнотеже појединих састојака
земљишта, што неминовно доводи до његовог оштећења. Једна од мера заштите и
очувања земљишта је спровођење мониторинга што представља трајно праћење стања
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свих промена у пољопривредном и непољопривредном земљишту, а посебно праћење
садржаја опасних и штетних материја.
Закон о заштити животне средине обезбеђује спровођење мониторинга индикатора
стања и загађења животне средине и утврђује критеријуме методологије рада, што је
потпуна основа за укључивање у систем рада Европске Агенције за заштиту животне
средине (ЕЕА).
Мониторинг непољопривредног и пољопривредног земљишта на територији Града
Ниша, се одвијао у две фазе: теренска истраживања са узимањем узорака и аналитичка
истраживања у лабораторији.
Програмом је покривена цела територију Града Ниша, а посебно је дат акценат на
локације које су највише изложене загађивању:
локалитети у близини најпрометнијих саобраћајница,
локалитети у близини трафостаница,
пољопривредно земљиште близу загађивача,
земљиште поред инфраструктурних објеката,
земљиште у зони санитарне зоне заштите изворишта водовода,
земљиште са леве и десне стране обале Нишаве,
земљиште у заштићеним природним добрима и др.
Технолошке смернице и тачне локације наведене су у програму.
Мониторинг радиоактивности јесте скуп мерења, обраде и интерпретације резултата
мерења радијационих и других параметара ради процененивоа и контроле излагања
становништва.
Радиоактивност је физичка појава код које се атоми спонтано распадају уз емисију једне
или више врста јонизујућих зрачења, као што су α,β, неутронско и γзрачење.
Радионуклид јесте
нуклид односно језгро атома са дефинисаним атомским бројем, атомском масом и
енергетским стањем, који је радиоактиван.
Мониторинг земљишта спроводи се у пролећној и јесењој сезони због годишњих
варијација атмосферских параметара који могу утицати на концентрацију радионуклида.
Мониторинг хране не зависи од сезоне, па се може спровести континуирано током
године.
У узорцима земљишта испитује се масена активност следећих радионуклида: 226Ra,
40K, 232Th и 137Cs.
Табела 5.2.1.2. Радионуклиди у земљишту

Нуклид - симбол
Радијум 226 Ra
Калијум40 K
Торијум 232 Th
Цезијум 137Cs

Т1/2 – период полураспада
1.60x 103год
1.28x 109 год
1.41 x 1010 год
30.17 год

Узорци земљишта и пољопривредних култура су узети по методи IAEA Tehnical Report
Series No. 295 – Measurement of Radionuclides in Food and the Environment – Section 5.
Узорци земљишта су сушени на 1050 C до константе масе. Осушени узорци земљишта
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су механички уситњени до форме финог праха и хомогенизовани. Типична маса узорака
износила је између 200 и 300g. Концентрација активности радионуклида одређена
је методом нискофонске гамаспектрометрије.
Гамаспектрометријска мерења су вршена према стандардној методи ASTM C 1402 – 04
Standard Guide for High Resolution Gamma Ray Spectometry of Soil Samples. Типично
време мерења узорка износило је 60000s. На основу интензитета гама линија
забележених у измереним спектрима, израчунате су концентрације активности за све
радиоизотопе који се у узорцима налазе.За радиоизотопе којима није примећена ни
једна карактеристична гама линија у спектрима, процењена је горња граница
концентрације активности у узорцима земљишта.
Испитивано земљиште са територије града Ниша, анализирано је на садржај опасних и
штетних материја (тешких метала), никла, олова, бакра, кадмијума и хрома, као
најчешћих загађивача. Добијени резултати анализе поређени су са Правилником о
дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту ("Службени гласник
РС", бр. 23/94), како би се утврдило да ли има одступања од максимално дозвољених
вредности (МДК).
Утицај на земљиште се огледа у губитку плодности и сталне бојазни од загађења и
нарушавања природне дренажне способности тла. Загађење земљишта такође може да
буде проузроковано случајним просипањем и цурењем течности из привремених
резервоара за уље или гориво. Такве ситуације ће бити регулисане у виду докумената и
поступака који су посебно намењени за случајеве незгода, у складу са условима органа
који се баве овом облашћу. Неправилно одлагање отпада на може проузроковати
загађење земљишта. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то
могуће, отклањање сваког значајног штетног утицаја на животну средину, предвиђа мере
којима се обезбеђује правилно руковање и одлагање отпада.
Загађење од спирања нечистоћа са траса, коридора и регулација железничких, путних и
уличних саобраћајница, штити се пре свега наменом површина и уређењем зелених
површина, а заштита земљишта спроводиће се преко мера и услова, и то:
- заштита земљишта од загађивања;
- забрана депоновања отпадних материја ван простора за то намењених;
- забрана испуштања отпадних вода.
Планом се утврђују услови којима се планско подручје просторно и функционално
дефинише. Концепција планских решења заснива се на анализи постојећег стања,
стеченим условима, сагледавању просторних потенцијала за даљи развој и планиране
интервенције, дефинишући детаљна правила изградње и начин коришћења земљишта.
Сложена геолошка грађа, специфични климатолошки услови, утицај времена и човека
су основни педогенетски чиниоци у стварању земљишта. Међусобним дејством
поменутих фактора на ширем подручју ПДР Магистралног гасовода МГ-10 Ниш Димитровград - граница Србија/Бугарска на територији града Ниша, развило се више
типова, подтипова и варијација земљишта. На северном делу трасе у преовлађују као
матични супстрат смонице на неогеним седиментима (а). У ужем појасу Нишаве у
највећој мери су заступљена земљишта из групе алувијалних земљишта различтих
варијација у једном делу постоји клизиште (б). То су земљишта са највећим производним
могућностима за пољопривредну производњу, лако се обрађују, јер су растресита и на
равном терену, што омогућује потпуну примену механизације и лаког наводњавања.
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Планом нису планирани објекти који ће негативно утицати на биолошки и хемијски
састав земљишта.
На производну вредност пољопривредног земљишта на подручју коридора гасовода
утичу бројни фактори, од којих су најзначајнији: геолошка подлога, типови земљишта,
ортографија, физичко-хемијске особине земљишта, климатски чиниоци, хидролошке
карактеристике подручја, природна флора и фауна, начин обраде и коришћења
земљишта, еколошки фактори и друго.
Геолошка подлога је врло хетерогена. Према еволутивно генетичком приступу,
земљишта могу се сврстати у две серије: а) на црвеним пешчарима, б) и кречњачко –
доломитским паријама.
У брдско – планинским крајевима планског захвата, најзаступљенија су смеђа земљишта
на различитим подлогама, благо киселе до киселе реакције. Брежуљкасто – брдски
облици рељефа сачињени су од разнородних миоценских и плиоценских седимената
(органски кречњаци, конгломерати, пешчари и лапорци). На њима су развијена
земљишта у типу еродираних смоница, гајњача, смеђих земљишта најчешће на
кречњачкој подлози, новостворена земљишта у првој зони делувијалне акумулације
различите дубине и плодности. У уским долинама планинских речица јављају се
алувијално делувијални наноси различитог састава, дубине и производне вредности. За
пољопривреду овог краја економски најзначајнија земљишта су у котлини реке Нишаве.
Овде се среће више различитих типова и подтипова земљишта, као: смонице у
огајњачавању, гајњаче, бескарбонатске ритске црнице, алувијално – делувијално
земљишта у огајњачавању, карбонатни алувијум иловаст и теже иловаст, карбонатни
алувијуми (лакше иловасти и песковито забарени, забарени на тресету). На рубним
деловима поља доминирају делувијална земљишта.
Оријентациона оцена квалитета пољопривредног земљишта може се илустровати на
основу катастарских класа, које се утврђују за сваку категорију коришћења
пољопривредног земљишта посебно. По овом мерилу сва земљишта се деле у осам
катастарских класа. На подручју општине, прве четири катастарске класе углавном су
заступљене у пољу и она се по правилу користе за гајење ратарско-повртарских култура
и интензивних воћњака и винограда. Земљишта пете и шесте класе на нижим
надморским висинама претежно се користе за гајење воћа и винове лозе, као и за
производњу сточне хране (луцерка, црвена детелина и друге легуминозе, природне
ливаде), а седме и осме за пашњаке.
На трасама кретања машина доћи ће до привремене деградације једног дела
земљишта, односно доћи ће до привремене појаве промене квалитета земљишта.Током
земљаних радова и бетонирања , може доћи до промене земљишта услед коришћења
машина и опреме. Ова промена земљишта се састоји у сабијању земљишта , али је све
краткорочно. Планом нису планирани објекти који ће у току експлоатације негативно
утицати на биолошки и хемијски састав земљишт у делу трасе гасовода
5.3. Квалитет вода
5.3.1. Истраживања површинских и подземних вода
Водно земљиште на подручју Просторног плана чине корито и обала водотока Нишаве,
њених притока и акумулација "Чифлик" и "Сопот", заједно са појасом земљишта који се
протеже непосредно уз корито за велику воду водотока Нишаве, њених притока и
акумулација "Чифлик" и "Сопот", при чему обала у подручју заштићеном од поплава чини
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појас земљишта ширине 50 метара рачунајући од унутрашње ножице насипа према
брањеном подручју. Нивелета гасовода и мере заштите цеви поред конфигурације
терена у великој мери зависе и од дубине подземних вода на ширем подручју трасе.
Положај у односу на водотоке, угао укрштања, дубине и начин заштите гасовода
регулисан је важећим законима и прописима.
Остало земљиште чине сва непродуктивна тла (баре, шикаре, камењари и сл.). Самим
тим карактеристике планираног технолошког система у погледу обима грађевинских
захвата немају негативних последица у погледу промене динамике и режима подземних
вода . Детаљан приказ квалитета површинских и подземних вода дат је у поглављу 2.3.5.
и 2.3.6.
5.3.2. Опште стање квалитета седимента
Испитивање квалитета седимента на траси будућег магистралног гасовода МГ-10 НишДимитровгра извршено је на 30 локација. У табели су приказани резултати испитивања
односно прекорачења граничних вредноари према Уредби
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Табела 5.3.2.1.Прекорачења циљне вредности, масимално дозвољене концентрације и
ремедијационих вредности загађујућих материја у испитним узорцима седимента према Уредби (
„Сл гласник РС“, бр.50/2012)
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5.4. Квалитет ваздуха
5.4.1. Параметри и мерна места

Мерење квалитета ваздуха су обухватала мерења средњих 24-чљсовних масених
концентрација азот моноксида, азот диоксида, сумпор диоксида, угљен моноксида,
укупних угљоводоника, суспендованих честица РМ10 и суспендованих честица РМ2,5 на 6
мерних места

Слика 5.4.1.1 Збирни приказ мерних места
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Слика 5.4.1.2. ГМРС Ниш 2 са блок станицом
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Слика 5.4.1.3. ППС Трупале (мерна станица)
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Слика 5.4.1.4. ГМРС Бела Паланка

Слика 5.4.1.5. ГМРС Пирот са блок станицом
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Слика 5.4.1.6.ГМРС Димитровград

Слика 5..1.7. ППС Градиње
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Мерно место број 1: ППС Трупале (мерна станица)
Мерно место лоцирано је у оквиру ограђеног комплекса мерне станице ППС Трупале.
Активности које су извођене у оквиру функционисања мерне станице нису могле
значајно да утичу на резултате испитивања. На око 250 м североисточно од мерног
места простире се локални пут број 158, док се на око 1000м од мерног места простире
ауто-пут А1. На основу добијених резултата може се закључити да наведене
саобраћајнице не утичу битно на квалитет ваздуха на мерном месту број 1.
Meрно место број 2: Домаћинство Слободана Симића, насеље Прељевац, Доњи
Матејевац – у близини локације ГМРС Ниш 2 са блок станицом. Мерно место лоцирано
је на плацу у оквиру домаћинтва Слободана Симића. На око 100 м југоисточно од мерног
места простире се локални пут 426. На основу добијених резултата може се закључити
да наведена саобраћајница не утиче битно на квалите ваздуха на мерном месту бр 2
Мерно место број 6: У кругу производног погона Trendtex у Белој Паланци - у близини
локације ГМРС Бела Паланка. На око 70 м северно од мерног места простире се улица
Српских владара. На основу добијених резултата може се закључити да наведена
саобраћајница не утиче битно на квалите ваздуха на мерном месту бр 6
Мерно место број 8: СТР „В“ вл Стојновић Спасоје- у близини локације ГМРС Пирот са
блок станицом. На око 1500 м југоисточно од мерног места простире се ауто-пут Е80.
На основу добијених резултата може се закључити да наведена саобраћајница не утиче
битно на квалите ваздуха на мерном месту бр 8
Мерно место број 9: Тунелски оперативни центар за тунеле «Пржојна Падина» и
«Прогон» - у близини локације ГМРС Димитровград. Мерно место лоцирано је на плацу
тунелског оперативног центра, у непосредној близини аутопута Е80, који се пружа
југоисточно од мерног места. . На основу добијених резултата може се закључити да
наведена саобраћајница не утиче битно на квалите ваздуха на мерном месту бр 9.
Мерно место број 10: Домаћинство Веселина Дојчева, Бачево, Димитровград у близини
локације ППС Градиње. На око 200 метар јужно од мерног места простире се аутопут
Е80. . На основу добијених резултата може се закључити да наведена саобраћајница не
утиче битно на квалите ваздуха на мерном месту бр 10
На основу извршених 24часовних мерења на 6 наведених локација и добијених
резултата мерења се може закључити следеће:
- средње 24часовне концентрације азот диоксида ни у једном мерењу нису прекорачиле
граничне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха
- средње 24часовне концентрације сумпор диоксида ни у једном мерењу нису
прекорачиле граничне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха
- средње 24часовне концентрације суспендованих честица ПМ10 ни у једном мерењу
нису прекорачиле граничне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха
- средње 24часовне концентрације суспендованих честица ПМ2,5 нису обухваћене
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха већ постоје
граничне вредности за средње годишње вредности
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5.4.2. Климатскe карактеристике
Средње Понишавље данас има одлике умерено – континенталне климе. Термичке
особине у три највеће котлине - Нишкој, Белопаланачкој и Пиротској су скоро подударне.
Разлика средњих годишњих температура у овим котлинама је мања од 1 ˚C. Котлине у
средњем Понишављу су окружене високим планинским масивима и тако су заштићене
од наглих продора и смена ваздушних маса. То утиче и на количину падавина у овом
подручју. Котлине Понишавља одликује уједначен годишњи ток температуре, при чему
су највише вредности у јулу, а минималне у јануару. Најхладнији месец је јануар a
најтоплији је јули месец. Карактеристични су најранији (јесењи) и најкаснији (пролећни)
датуми појава мразева. Овде дувају северни ветрови (Кошава), “Сићевац”, “Југо” и други.
Постоји јако велика разноликост у облачности низијских и планинских делова котлина.
Тако се дешава да Буџак, Сува планина и Шљивовик буду осунчани, а доњи делови буду
под облацима. Облачност овом подручју доносе западни ветрови, док су сви остали
ветрови суви и никада не доносе повећану облачност. Закључује се да је највећа
облачност током зиме, а децембра месеца достиже свој максимум када је 7,8 десетина
неба покривено облацима. Смањење облачности почиње са првим пролећним
месецима и траје до септембра. Понишавље представља најсушнију област у
југоисточној Србији. У Белопаланачкој котлини падне 551 mm атмосферских талога
годишње. Ове вредности су за око 30 mm мање од средњих вредности степских крајева
панонског подручја. Најкишовитији месеци су мај и октобар (тада дувају влажни западни
ветрови), док су септембар и фебруар са најмање кише (када дувају суви хладни
ветрови). Око 68 % падавина излије у току вегетационе периоде. Овај режим се,
нажалост, у условима глобалне промене климе на земљи мења, тако што у току летњих
месеци, када је највећа температура има и највећег одсуства падавина (тзв. аридни
месеци). Градијент пораста падавина са повећањем надморске висине од 100 m показује
повећање атмосферског талога од 100 mm. Ово подручје се одликује учесталом појавом
града у пролеће и лето. Градобитина траје кратко, највише до 20 min у поподневним
часовима, заједно са олујним ветровима и великим пљусковима. У односу на снеговите,
чешће су године кад снег изостане. Такве су у принципу све последње године због
глобалних климатских промена. Године без снега су са штетним последицама, јер снег
представља у низијским областима повољан чинилац одржавања влажности земље, а
на планинама важан еколошки фактор.
5.5. Културно-историјско наслеђе
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси
планираног магистралног гасовода Ниш - Димитровград, на територији града Ниша нема
евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно споменика
културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта. У ширем окружењу трасе
гасовода, налази се археолошки локалитет Хумска чука.
Уколико се приликом радова наиђе на остатке непокретних културних добара, неопходно
је обезбедити услове и археолошка истраживања, адекватну конзервацију и
презентацију. Праћење земљаних радова и финансирање археолошких истраживања
пада на терет инвеститора.
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
6.1. Методологија за процену утицаја на животну средину
Врста и обим постојећих информација о Магистралном гасоводу МГ-10, је определила
ауторе Анализе да за вредновање-рангирање и процену утицаја користе методе описане
у ISO 14001/2004 (E), a да за процену ризика од хемијског удеса користе методе
прописане Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник
РС”, брoj 41/2010). Поред тога, за ову Анализу је коришћен Студија случаја-PRACTICAL
EXPERIENCE OF RISK ASSESSMEMT: NATURAL GAS PIPE TRANSPORTATION
SYSTEM BREAK, презентован од стране др sc. Слободана Тошовића и мр sc. Зорана
Луковића на саветовању о ванредним ситуацијама, које је организовала Светска
здравствена организација у Београду 2012. године.
Постојеће стање основних елемената животне средине и буке је испитивано од стране
Градског завода за јавно здравље Београд. Резулати су презентовани у Извештају о
испитивању квалитета површинских и подземних вода, седимента, земљишта, буке и
ваздуха (август 2018.). На основу наведених испитивања урађен је Приказ стања
квалитета животне средине дуж трасе магистралног гасовода МГ-10 Ниш-Димитровград,
које је коришћен за ову Анализу.
6.1.1.Општи приступ процени утицаја
Сагледавање могућих значајних утицаја планираног гасовода на животну средину
захтева анализу вулнерабилноси, којом треба обухватити све повредиве елеменате
животне средине, природна и културна добара, објекте и активности, који могу трпети
промене због изградње гасовода.
Вулнерабилност ће бити анализирана на основу идентификације природних добара,
објеката и активности, као и на основу приказа стања животне средине дуж трасе
гасовода.
Идентификација вулнерабилних природних и културних добара, објекара и активности
Водотоци, значајне саобраћајнице, куће и/или други повредиви објекти којима се гасовод
приближава или пролази директно кроз њих:
Водотоци на којима гасовод пресеца њихов ток:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Рујничка река – 1 km јужно од насеља Рујник;
Рујничка река – 1,5 km источно од Хума;
Рујничка река – 1,5 km југоисточно од Хума;
Хумска река – 1,2 km јужно од центра Хума;
Бреничка река – 1,2 km северно од насеља Чалије у Нишу;
Матејевачка река – 2,7 km јужно од Доњег Матејевца;
Суводолски поток – 1,2 km северно од Брзог брода;
Малчанска река – 450 m јужно од искључења за Малчу са ауто-пута Е-771;
Нишава – 190 m источно од моста преко кога ауто-пут Е-771 прелази преко Нишаве,
између Нишке Бање и Просека;
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Студена река – 90 m јужно од ауто-пута Е-771, 100 m источно од главне улице кроз
Јелашницу;
Церкићки поток – 1,3 km југоисточно од Куновца, 120 m јужно од државног пута II Б
реда – 427;
Река Река – 2 km северно од Банцарева, 150 m јужно од државног пута II Б реда –
427;
Црвена река – између Црвене реке и Врандола, 350 m северно од државног пута А4
НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД;
Прдљовац - Црвена река, 250 m северно од пута за Шпај;
Нишава – Црвена река, 250 m од моста преко Нишаве преко кога прелази државни
пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД;
Рињски поток – 1,6 km северно од Новог Села, на пола пута између места Вргудинац
и Моклиште;
Нишава – на југоисточном ободу Беле Паланке;
Магличка река – 1,9 km западно од центра Понора;
Долинска река - 950 m северозападно од центра Блата;
Балван – 270 m северно од првих кућа села Барје Чивлик;
Расничка река - 400 m западно од првих северних кућа села Барје Чивлик;
Безданска река – 800 m источно од Присјанског насеља - Пирот;
Рогоз – 1,3 km југоисточно од Пољске Ржане;
Рогоз – 400 m јужно од искључења за Пољску Ржану са државног пута А4 НИШПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД;
Рогоз – 600 m источно од ГМРС „Пирот са блок станицом“ и 2,2 km од Великих
Јовановаца;
Војнеговачки поток – 1 km источно од Раковице и 1,1 km од Белог Поља;
Јерма – 1 km источно од Градишта;
Срећковац – 850 m источно од Обреновца и 900 m североисточно од Срећковца;
Жељушка река – 170 m западно од првих кућа које се налазе у месту Гајин Дол;
Нишава – 600 m западно од првих кућа које се налазе у месту Гајин Дол;

Значајне саобраћајнице којима се гасовод приближава, пресеца или иде дуж њих:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Чамурлијски пут – државни пут II A реда 158, 680 m источно од северних кућа у месту
Чамурлија;
Пут од Рујника ка Паљини – 125 m јужно од пута, 1,3 km од првих кућа у Рујнику;
Пут од Рујника ка Хуму – 100 m источно од пута, 1,4 km од обода Хума;
Пут од Ниша ка Хуму – 925 m северно од улице Браће Митић;
Пут од Ниша ка Каменици – 1,5 km јужно од уласка у Каменицу;
Матејевачки пут – 140 m северно од ГМРС Ниш 2 са блок станицом;
Пут од Доње Врежине ка Горњој Врежини – 1,7 km пре аутобуске станице у Горњој
Врежини;
Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – 3,6 km од искључења НИШ –
ИСТОК из правца Ниша ка Пироту;
Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – на 3,6 km од искључења НИШ–
ИСТОК из правца Ниша ка Пироту гасовод се креће уз ауто-пут и прати трасу аутопута наредних 14 km на удаљености од неколико метара па до 300 m, док се на неким
тачкама гасовод удаљава од ауто-пута и до 400 m;
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• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – на 15,6 km од искључења НИШ –
ИСТОК из правца Ниша ка Пироту, гасовод пресеца трасу аутопута;
• Државни пут II Б реда 427 Нишка Бања-Јелашница-Црвена Река – Од места где пут
427 пролази испод државног пута А4 НИШ-ПИРОТДИМИТРОВГРАД, траса гасовода
прати пут наредних 2,5 km на удаљености од неколико метара па до 200 m;
• Државни пут II Б реда 427 Нишка Бања-Јелашница-Црвена Река – траса гасовода
пресеца пут на 2,5 km од скретања за Равни Дол у правцу Црвене Реке и прати трасу
пута наредних 5 km на удаљености од неколико метара до 320 m и у два наврата
траса гасовода пресеца пут;
• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – траса гасовода пресеца пут на 820
m североисточно од раскрснице главних путева у Црвеној Реци;
• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – 700 m југозападно од раскрснице
главних путева у Црвеној Реци, траса гасовода прати ауто-пут наредних 1,8 km у
одстојању од 100 m до 350 m;
• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – од моста преко Нишаве преко којег
прелази ауто-пут наредних 1 km траса гасовода прати ауто-пут у растојању од 60 m
до 200 m где га након 1 km пресеца;
• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – 250 m од ГМРС „Бела Паланка“,
траса гасовода се приближава путу и креће се наредних 1.9 km уз пут на удаљености
од 30 m до 80 m;
• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – код искључења са ауто-пута за
Белу Паланку улицом Српских Владара, траса гасовода пресеца оба пута;
• Пут од Беле Паланке за Кременицу – траса гасовода пресеца пут на 370 m од
раскрснице са државним путем II Б 428 реда Бела Паланка - Понор;
• Државни пут II Б 428 реда Бела Паланка–Понор – траса гасовода сече пут 428, 120 m
пре раскрснице са путем који у правцу севера води ка Кременици;
• Државни пут II Б 428 реда Бела Паланка–Понор – од 120. метра пре скретања које ка
северу води за кременицу, траса гасовода почиње да прати државни пут 428 и иде у
односу на њега наредних 12,5 km у одстојању од 30 m до 300 m и пресеца га у два
наврата;
• Пут који спаја Понор и Блато – гасовод пресеца пут 50 m од првих кућа на северу
Блата
• Државни пут I Б реда 39 – 650 m северозападно од последњих кућа у Блату;
• Пирота ка Барје Чифлик – 250 m од последњих кућа у Барје Чифлик у правцу Пирота;
• Државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД – 1 km источно од Пријанског насеља,
гасовод се на западу приближава ауто-путу и прати га наредних 16,5 km у размаку од
10 m па до 300 m, а у два наврата траса гасовода пресеца трасу аутопута;
Куће и објекти индустријске и пољопривредне намене у близини трасе гасовода:
• Чамурлијски пут – домаћинства и индустријски објекти који се налазе у кругу тачке на
1,5 km северозападно од скретања за Чамурлију, 110 m западно од ППС „Трупале“;
• ГМРС „ Ниш 2“ – објекти и домаћинства која се налазе на 300 m северно и источно од
ГМРС „Ниш 2
• Матејевачка река - 2,7 km јужно од Доњег Матејевца дуж трасе од 400 m налазе се
куће и објекти удаљени у односу на трасу од 20 m до 200 m;
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• Суводолински поток код ауто-пута – домаћинства и индустријски објекти који се
налазе у крајњем, југоисточном делу Горње Вражине, 300 m северно од државног пута
А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД;
• Просек-Јелашница – стамбене куће, пољопривредна домаћинства и индустријски
објекти који се налазе уз државни пут А4 НИШ-ПИРОТДИМИТРОВГРАД и налазе се
на југу Просека, односно на северу Јелашнице;
• Црвени Брег – куће које се налазе у јужном и југозападном делу Црвеног Брега у
правцу југа и југозапада, најближе куће се налазе 30ак m од трасе гасовода;
• Црвена Река-Врандол – куће, пољопривредна
домаћинства и индустријски
објекти који се налазе дуж трасе гасовода која дужином од 2,6 km пролази северним
делом Црвене Реке и јужним делом Врандола;
• Бела Паланка - куће, пољопривредна домаћинства и индустријски објекти који се
налазе на источном, северном и делу северозападног обода Беле Паланке. Најближи
објекти су удаљени око 70 m од трасе гасовода;
• Кременица – куће и пољопривредни објекти на истоку и југу Кременице, најближе куће
се налазе на 150 m од трасе гасовода;
• Понор - куће и пољопривредни објекти које се налазе на северу Понора дуж дела
трасе гасовода од 1,4 km. Најближи објекти на удаљени су 40 m од трасе гасовода;
• Блато - куће и пољопривредни објекти који се налазе на крајњем северу и
северозападу Блата, најближи објекти удаљени су 60 m од трасе гасовода;
• Барје Чифлик – куће и пољопривредни објекти на крајњем североистоку места Барје
Чефлик. Најближе куће се налазе на удаљености од 130 m од трасе гасовода;
• Присјанско насеље - Објекти који се налазе 650 m јужно од Присјанског насеља.
Објекти се налазе на 110 m од трасе гасовода;
• Бело Поље – куће и индустријски објекти који се налазе на крајњем северозападу и
западу Белог Поља, објекти се налазе на удаљености око 250 m од трасе гасовода;
• Градиште – куће и пољопривредни објекти изоловани на крајњем југу Градишта,
најближи објекти се налазе на 40 m од трасе гасовода, а удаљенији на 190 m;
• Чиниглавци – куће, пољопривредни објекти и аутобуска станица који се налазе уз
државни пут А4 НИШ-ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД, на крајњем југоистоку Чинеглаваца.
Најближи објекти удаљени су 40 m од трасе гасовода;
• Гајин Дол – објекти који се налазе на крајњем североистоку Гајиног Дола, објекти се
налазе дуж трасе од 650 m, најближе куће удаљене су 50 m од трасе гасовода;
• Белеш-аутобуска станица „Жељуша“ – део Белеша који се протеже крајњим севером
насеља уз Нишаву. Објекти се налазе на удаљености од око 200 m до 250 m;
• Димитровград – Објекти који се налазе на северозападном ободу Димитровграда,
најближи објекти се налазе на удаљености од 40 m до 80 m од трасе гасовод
ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА
Од природних добара која сходно одредбама Закона о заштити природе („Сл. гласник
РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), имају својство заштићеног
подручја, на подручју града Ниша, траса магистралног гасовода Ниш – Димитровград
пролази кроз незнатан део Парка природе „Сићевачка клисура”, проглашеног Уредбом
Владе Републике Србије за природно добро од великог значаја, односно II категорије
(„Сл. гласник РС”, број 16/2000). Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр.
102/2010), за Парк природе утврђен је статус еколошки значајног подручја и то као:
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Емералд подручја са класификационим кодом RS0000031, међународно значајног
подручја за биљке (IPA/Important Plant Area), међународно и национално значајног
подручја за птице (IBA/Important Bird Area) са класификационим кодом RS039IBA и
одабраног подручја за дневне лептире (PBA/Prime Butterfly Area) са кодом 32. Енергетски
коридор, односно траса планираног магистралног гасовода, пролази јужном ивицом
Парка природе, кроз зону са режимом заштите III степена, највећим делом уз саму
границу, и то на укупној дужини од око 3100 m, која је раздвојена на две деонице
неједнаке дужине (1670 m и 430 m). Коридор максимално залази 210 m у заштићено
подручје.
На основу увида у постојећу документацију и Централни регистар заштићених
природних добара Републике Србијe, може се констатовати да на траси планираног
магистралног гасовода Ниш – Димитровград, на територији општине Бела Паланка,
нема заштићених нити планираних за заштиту природних добара, ни других просторних
целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности у складу са
одредбама Закона о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010исправка и 14/2016).
Такође, планирана траса гасовода на територији општине Бела Паланка, а на основу
Уредбе о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/2010) се не налази у обухвату
Еколошке мреже РС.
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси
планираног магистралног гасовода Ниш - Димитровград, на територији општине Бела
Палнка нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно
споменика културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта.
На основу увида у постојећу документацију и Централни регистар заштићених
природних добара Републике Србијe, може се констатовати да на траси планираног
магистралног гасовода Ниш–Димитровград, на територији града Пирота и
Димитровграда, нема заштићених нити планираних за заштиту природних добара, ни
других просторних целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности у
складу са одредбама Закона о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010,
91/2010-исправка и 14/2016).
Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на траси
планираног магистралног гасовода Ниш - Димитровград, на територији града Пирота и
Димитровграда нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа,
односно споменика културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта.
На територији града Пирота, део трасе магистралног гасовода Ниш - Димитровград
пролази кроз зону уже санитарне заштите изворишта водоснабдевања „Кавак”, и то у
деловима КО Пирот - ван варош и КО Барје Чифлик.
Процена очекиваних утицаја на животну средину у зони планираних активности
заснована је на анализи односа ''утицај - последице - мере за ублажавања утицаја контрола и мониторинг.“
У складу са тим, истраживање у оквиру процене утицаја на животну средину укључује
следеће фазе:
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идентификацију најзначајнијих утицаја, дефинисање њихових размера, трајање,
учесталост појаве,
идентификацију зоне утицаја пројекта,
идентификацију објеката у зони утицаја,
процену могућих утицаја на елементе животне средине и предвиђање развоја
насталих промена,
израду мера за спречавање и смањење утицаја на животну средину,
израду пројекта мерења квалитета и спровођење мониторинга животне средине.

За процену утицаја на животну средину почетне податке чине:
• техничка решења за изградњу и експлоатацију гасовода из пројектне документације,
• подаци о стању животне средине добијени приликом инжењерских и еколошких
истраживања, јавно доступни подаци о стању животне средине, подаци из
литературе, од државних органа и из других извора,
• искуства у реализицији сличних пројеката.
6.1.2. Најзначајнији директни утицаји
Најзначајнији утицаји током изградње предметног гасовода су:
•

емисија загађујућих материја у атмосферу приликом рада машина, уређаја и
опреме,
загађење атмосфере честицама (прашином) приликом утовара и истовара
материјала у ринфузи, при саобраћају на неасфалтираним путевима,
привремена физичка промена рељефа, земљишта и вегетације при формирању
привремених и изградњи приступних путева,
коришћење воде за спровођење хидрауличких испитивања пре пуштања гасовода у
рад,
потенцијално загађење површинских вода отпадним водама,
бука грађевинских машина и механизације,
стварање чврстог отпада.

•
•
•
•
•
•

Осим тога, у обзир треба узети и индиректне утицаје – углавном утицај на биолошку
разноврсност и друштвену средину.
6.2. Процена утицаја на атмосферски ваздух
6.2.1. У периоду изградње
Линијски део гасовода
Главни процеси који изазивају загађење ваздуха су:
• рад грађевинских машина, специјалне опреме и аутотранспорта;
• радови заваривања;
• претовар растреситих материјала (ископана земља, смеша шљунка и песка и
сл.) на претоварним станицама;
• хидроизолациони радови;
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испуштање природног гаса у атмосферу у циљу регулисања и пуштања у рад
техничко-технолошке опреме;
премазивање са бојама и лаковима.

•

Током рада грађевинских машина које користе фосилна горива, у атмосферу ће бити
емитовани полутанти, првенствено продукти непотпуног сагоревања (NOx, CO, SO2,
HxCy, HCHO, PM1-10 и др.), у обиму који ће на радилишту и непосреденој околини
повећати ниво загађености ваздуха изнад ГВ (граничних вредности). Правац и обим
загађења директно зависи од метеоролошких параметара на радилишту, с тим да се
гасови и ситније честично загађење (PM до 2,5 микрона), могу транспортовати на већа
удаљења. Крупније честице, које ће се еманирати са површине радилишта, имају
карактеристике седиментних материја и у периодима без ветра ће се таложити у
непосредној околини извора.
Табела 6.2.1.. удео грађевинских машина (0преме) у укупној емисији

PM

NOx
Опрема
Удео

Ранг

Удео

%

Ранг

%

УТОВАРИВАЧ

14,5

1

11,5

3

БУЛДОЖЕР

12,5

2

9,1

4

БАГЕР

11,4

3

8,6

5

КАМИОН

11,0

4

6,6

6

РОВОКОПАЧ

9,2

5

15,1

1

МИНИ
УТОВАРИВАЧ

6,2

6

13,6

2

Табела 6.2.1.2. емисија полутаната из грађевинских машина (у гр.)

ОПРЕМА
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CO

NOx

PM
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БУЛДОЗЕР

28,7

93,6

758

КАМИОН

25,0

74,8

551

РОВОКОПАЧ

20,2

66, 4

605

ГРЕЈДЕР

3,7

11,7

92,5

Рев:

0

Из приложених табела се може видети да булдожери у највећој мери доприносе
повечању аерозагађења, као и да је удео емисије ровокопача значајан. Стање
загађености ваздуха на посматраном простору је задовољавајући, тако да ће адитивни
и кумулативни ефекти емисије из грађевинских машина имати мањи утицај, од утицаја
који се може очекивати на локацијама где постоје и други већи емитери.
Истовремено се може констатовати да привремено повећање концентрација
идентификованих полутаната у приземном слоју атмосфере неће значајно утицати на
здравље људи, као и на животну средину у околини трасе гасовода.
Премазивање са бојама и лаковима
У периоду изградње извор загађења атмосфере представља исто и емисија
контаминаната приликом премазивања са бојама и лаковима.
6.2.2. У периоду експлоатације
Линијски део гасовода
Процес коришћења природног гаса резултира емисију малих количина истог кроз
одушне вентиле и вентиле сигурности гасних инсталација, као и при ситуацији цурења
гаса. При уобичајеном режиму рада и уз редовно праћење функционисања гасовода,
непосредно, не долази до емитовања гаса у атмосферу гаса.
Хемијско загађење подразумева појаву загађујућих материја у ваздуху или формирање
(хемијском реакцијом) загађујућих материја приликом доспећа суспендованих честица у
ваздух, у концентрацијама која прелази законом дозвољене концентрације.
У току експлоатације могућа су оштећења херметичности гасовода и славинске
арматуре, притом настаје потреба да се дотична деоница ослободи од гаса.
У случају потребе да се поједина деоница гасовода ослободи гаса, блок станице су
предвиђене за затварање секција линијског дела гасовода са могућношћу пражњења
деоница гасовода пре и после славина. У састав блок станице улази основни вентил
(кугласта славина са пнеумо-хидрауличким погоном) са бајпасом и одушном свећом.
У циљу омогућавања пражњења деоница гасовода између блок славина и после блок
славина, на станици су предвиђене свеће за испуштање гаса. Висина свећа за
продувавање је минимум 3m. Капацитет свећа мора бити такав да испразни у атмосферу
деоницу гасовода између два блок вентила у року мањем од два сата.
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Пошто се горе наведено испуштање гаса врши крајње ретко, знатно ређе него једном
годишње, а учесталост ових испуста практично је непредвидива, такви случајеви могу
бити категорисани као хаваријски случајеви.
6.3. Утицај на климу
Утицај реализације пројекта на климу може се оценити у две просторне димензије – на
локалном нивоу (на микро и мезоклиму) и на глобалном нивоу.
6.3.1. Утицај на микро и мезоклиму
У фази градње, извори топлотног зрачења (мотори са унутрашњим сагоревањем возила
и механизација, мобилне дизел електроцентрале, уређаји и опрема за заваривање) су
од мањег утицаја, децентрализовани /разбацани/ у простору. Због свега тога утицај на
микро и мезоклиму одсуствује или се налази изван граница могуће контроле уз помоћ
инструмената, тј. контролно-мерних уређаја..
Гас који доспева у цевовод након компримовања претходно се расхлађује, али у зимском
периоду његова температура на појединим деоницама гасовода може бити виша од
температуре околине, што доводи до повећања температуре земљишта у пречнику од
1.5-2.0 m од гасовода (пошто је гасовод закопан на одређену дубину по читавој својој
дужини), која може да премаши просечне вредности за 1-1.5оС. Слично топлотно
зрачење има слабији и локални утицај на микроклиму (углавном у зимском периоду), али
не доводи до значајнијих и приметнијих промена мезоклиме.
6.3.2. Утицај на глобалну климу
Основни фактор утицаја пројекта на глобалну климу јесте емисија гасова који изазивају
ефекат стаклене баште. Гасови који изазивају ефекат стаклене баште чине гасовите
компоненте у атмосфери, природног или антропогеног порекла, који задржавајуакумулирају инфрацрвено зрачење, изазивајући самим тим повећање температуре на
Земљи.
Кјото протокол је усвојен на трећој Конференцији чланица Оквирне конвенције УН о
промени климе, која је одржана у децембру 1997.год.у Кјоту, у Јапану. Најважнији успех
овог протокола је било утврђивање обавезе ограничења и смањивање емисије шест
гасова који изазивају ефекат стаклене баште:
•
угљен-диоксид (CO2)
•
метан (CH4)
•
азот-оксид (N2O)
•
перфлуороугљеници (PFC)
•
хлорофлуороугљоводоници (HFC) и
•
сумпорхексафлуорида (SF6).
Протокол има за циљ да квантификује обавезе и утврди динамику смањења
националних емисија гасова са ефектом стаклене баште за сваку државу чланицу
Конвенције која се налази на листи у Анексу I Конвенције.
За реализацију пројекта гасовода везане су емисије два гаса из наведеног списка –
угљен диоксид и метан.
У периоду експлоатације пројектованих градилишта за постављање гасних мерних
станица и јединица за прихват и стартовање пречишћавајућих уређаја долази до
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технолошке емисије природног гаса у атмосферу. Емисије гасова од наведених објеката
спадају у такозване „технолошке емисије“, јер се у већим количинама емитују
истовремено.
Учесталост оваквих истовремено концентрисаних емисија гаса одређује се техничким
захтевима у погледу опреме и цевовода, као и условима њихове експлоатације.
Генерално гледано ктивносати на изградњи и експлоатацији гасовода неће имати
утицаја на метеоролошке параметре и климатске карактеристике на посматраном
простору
6.4. Утицај на рељеф и геолошку средину
Током остварeња Пројекта појавиће се утицај на следеће компоненте геолошке средине:
•
морфолошке карактеристике рељефа,
•
на земљиште и стене,
•
геоморфолошки процеси.
У табели 6.4 представљенe су основне групе утицаја током изградње и експлоатације
гасоводног система.
Табела 6.4. Основни утицаји на рељеф током изградње и експлоатације гасоводног система

Врсте утицаја
промена профила нагиба (у том смислу изравнавање падина,
подрезивање, формирање проширења и др.)
равнање рељефа према површинским објектима
Морфологија рељефа

остварење вештачких форми микрорељефа: насипа, ровова, јама,
канала, тунела и др.
промена рељефа дна и облика канала пролазних водених токова
коришћење каменолома за вађење сировина за изградњу

Литогенска основа

нарушеност компактности и физичко-механичких карактеристика
земљишта (сабијање, формирање шупљина, нарушавање
природних стратификација, промена влаге и др.)
промена састава земљишта на рачун довезеног материјала
уклањање тла из каменолома

Геоморфолошки
процеси

ZA.Q.01.c

промена услова и, као последица, промена механизама
геоморфолошких процеса (активизација процеса денудације,
промена структуре литолошких токова због вештачких баријера и
промене морфологије нагиба,. акумулативни процеси и необичним
локацијама и др.)
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6.4.1. Утицаји у периоду изградње
Резултати испитивања земљишта су показали да се не може говорити о јединственим
карактеристикама земљишта, имајући у виду карактеристике и намене посматраних
простора. Констатовано загађење је углавном везано за активности на пољопривредном
земљишту, где доминирају антропогени утицаји. Рад на изградњи гасовода може
негативно утицати на земљиште, али се тај утицај разликује од постојећих утицаја.
Највећи негативни утицају се могу очекивати у фази припреме и изградње гасовода.
У току припремне фазе ће доћи до заузимања земљишта и привремене или трајне
промене намене. На тим просторима ће бити уништен сав флористички садржај, а током
градње ће бити привремено измештена ископана земља.
У току градње може доћи до нарушавања стабилности терена и нарушавања
геомеханичких свијстава. Такође могу бити подстакнути ерозиони процеси и процеси
клизања терена.
Из машина и опреме може на радилишту доћи до повременог истицања горива и мазива,
или спирања уљних материја током кише. Неадекватно одложен отпад такође може бити
извор загађења због процеђивања штетних и опаних материја. Задатак извођача радова
је да поред свих неопходних мера заштите, посебно депонује хумусни слој земље, како
би га, по завршетку радова, вратио на површину.
Земљиште је супстрат средине који ће највише и најдуже бити под утицајем извођења
радова. Да би се ти утицаји могли прихватити и да се земљиште, по завршетку радова,
привело намени, активности на земљишту мора, уколико је потребно, да прате радови
на ремедијацији и рекултивацији.
6.4.2. Утицај у периоду експлоатације
Основни утицаји на геолошко-геоморфолошку средину у периоду експлоатације
гасовода везани су углавном за промене микрорељефа територије у току изградње, и
као последица јавља се активација геоморфолошких процеса и евентуална појава
плављења
Негативне појаве на геолошко-геоморфолошкој средини у току експлоатације линијског
дела гасовода је промена микрорељефа на местима изградње и у оближњој зони;
Промена микрорељефа територије – формирање вештачких удубљења поред трасе
може појачати процес формирања јаруга. Основни фактори који јачају процесе
одроњавања су: концентрисано површинско отицање (од кише и топљења снега) и
оштећење земљишног покривача. Предвиђене мере рекултивације минимизирају
могућност настанка ерозије.
Могућност активације процеса одрона на стрмим нагибима ограничена је периодом
изградње. На клизиштима у случају непоштовања мера заштите нагиба могуће је
померање материјала нагиба у току процеса експлоатације.
Процес активације плављења је најизразитија појава која је могућа у рејонима са
високим нивоом подземних вода и на местима сезонских поплава. Главни фактори
формирања плављења су оштећења микрорељефа који изазивају поремећај
ZA.Q.01.c
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површинског отицања, одсуство припреме планума (на аутопутевима поред трасе) и сл.
Као резултат оштећења микрорељефа на дужим плитким деоницама, извођење косог
насипа може спречити површинско отицање, а на рељефу изнад трасе могу настати зоне
плављења.
Основне мере минимизације појава плављења су рекултивација територије, враћање
земљишта у првобитно стање и изградња дренажних система.
6.5. Процена утицаја на водену средину
6.5.1. Процена утицаја на водену средину приликом изградње
Магистрални гасовод МГ10 укршта се са следећим водотоковима:
• велики водотокови
• мањи водени токови и канали
Укрштање магистралног гасовода МГ10 са великом водотоковима предвиђено је
методом отвореног рова, методом подбушивања и методом Direct pipe, а детаљно је
обрађено у Идејном пројекту у свесци 3 - Пројекат укрштања гасовода са великим
водотоцима.
Укрштања гасовода са мањим водотоковима предвиђена су методом раскопавања, а
детаљно су обрађена у Идејном пројекту у свесци 2/1 - Грађевински пројекат трасе
гасовода и пратећих објеката (блок станице и чистачке станице).
Tabela 6.5.1.1..Табела укрштања гасовода са великим водотоковима
Oznaka
Ime objekta
ukrštanja

Stacionaža
gasovoda

projektni
faktor f

prečnik i debljina
zida radne cevi

prečnik i debljina
zida zaštitne cevi

m

-

mm

mm

Ø 711 x 12.7

Betonska cev Ø
1200 x 13cm

Ø 711 x 12.7

Betonska cev Ø
1200 x 13cm

V 10/22

reka Nišava

23+346.0

V 13/38

reka Nišava

46+303.30

V 14/41

reka Nišava

51+930.0

0.5

Ø 711 x 12.7

V29/77

reka Jerma

91+271.0

0.5

Ø 711 x 12.7

Ø 914 x 14

V 32/88

reka Nišava

98+192.1

Ø 711 x 12.7

Betonska cev Ø
1200 x 13cm

0.5
0.5

0.5

У периоду изградње биће присутни следећи утицаји на природне воде:
•

ZA.Q.01.c

ресуспензија седимента приликом изградње прелаза преко водених преграда и као
последица повећане концентрације суспендоване материје у водама водотока,
таложење и замуљење дна низводно;
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узимање воде за технолошке потребе из површинских извора и испуштање у водена
тела након хидро тестирања;
могућа контаминација водотока атмосферским водама са градилишта;
контаминација природних површинских вода као резултат случајних излива дизелгорива, моторног уља и осталих опасних хемикалија;
привремене промене површинског отицања и хидролошког режима водотока.

МОГУЋИ УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Резултати испитивања површинских вода су показала да квалитет ових вода није
задовољавајући. Водотоци су најзначајнији реципијент фертилизата и средстава за
заштиту биља, који се, често неконтролисано, користе на пољопривредним површинама.
Резултат таквих активности је и лош квалитет површинских вода. Полутанти, који се у
води могу појавити због изградње гасовода и повећати концентрације суспендованих,
таложник материја и пливајућих, укључујући и масти и уља, неће кумулирати са
параметрима који су на основу резултата испитивања прелазили ГВ. Планираним
активностима не сме да се погорша квалитет вода који иначе није задовољавајући. Ради
постизања одговарајућег квалитета захтева се увођење система управљања водама.То
се пре свега односи на организовано сакупљање, одвођење и третман отпадних вода,
пре упуштања у реципијент.
Обим загађења ће у многоме зависити од начина савладавања водотока, припремних
радова, примењених мера заштите и трајања радова. Потоци и мање реке, као и средњи
водотоци са мањом дубином, савладавају се методом прокопа траншеја. Методе
микротунелирања примењују се на средњим и великим водотоцима, када
карактеристике тла не дозвољавају косо усмерено бушење.
У фази градње, на местима где гасовод тангира или прелази преко водотока, може доћи
до угрожавања животне средине због земљаних радова и нарушавања земљишта на
обали и седимента и земљишта на дну корита, што може имати за последицу замућења
воде са могућим утицајем на акватичну флору и фауну.
На поједини местима, током интервенција на водотоцима, може доћи до нарушавања и
поремећаја водног режима.
Одлагалиште привремено уклоњене земље, као и привремене депоније отпада, могу
такође да буду извор загађења површинских вода.
Посебан аспект угрожавања животне средине је повезан са неадекватним руковањем
машинама и опремом. Свака поправка машина и опреме на радилишту, као и танкирање
горивом повећава ризик од контаминације воде и земљишта.
Треба подвући и обавезу извођача радова да на одговарајући начин организује
сакупљање и уклањање фекалних отпадних вода.
На крају се може закључити да, због лошег квалитета површинских вода, извођачи
радова имају посебан задатак да спровођењем свих неопходних мера заштите сведу на
минимум сваку додатну контаминацију.
МОГУЋЕ УГРОЖАВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА
Након испитивања подземних вода, констатовано је да је квалитет тих вода
незадовољавајући. Претпоставља се да су у питању антропогени утицаји, где загађујуће
материје мигрирају из земљишта.

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..187

Рев:

0

Подземне воде су посебно угрожене на местима где је њихов ниво висок, па се од
извођача радова захтева примена свих неопходних мера заштите, како би се могућа
контаминација свела на минимум.
Поред могуће контаминације мастима и уљима, у подземне воде, током ископа, могу
продрети и полутанти из привременог одлагалишта отпада, уколико исто није
обезбеђено.
Посебне мере заштите се захтевају у зонама санитарне заштите. У II зони санитарне
заштите је дозвољена градња инфраструктурних објеката, али под условима који су
прописани Правилником („Сл. гласник РС“, бр. 92/2008).
Из наведеног се може констатовати да подземне воде могу бити угрожене активностима
током изградње гасовода, посебно у зонама заштите изворишта и тамо где су високи
нивои подземних вода.
6.5.2. Процена утицаја на водену средину приликом експлоатације гасовода
У планираном режиму експлоатације гасовода неће бити утицаја на водену средину.
6.6. Утицај буке
6.6.1. Утицај буке у току изградње
Главни извор буке на радилишту су грађевинске машине. У току рада ове машине ће
повећати „0“ ниво буке.

Слика 6.6.1. Пример извођења земљаних радова и полагање цевовода
Извор: Фотодокументација ЈП „Србијагас“
Ангажоване машине и опрема су генератори буке, најчешће у опсегу од 80-90 dB(A), у
зависности од типа машина, степена оптерећења, техничке исправности и
начина
руковања. Укупни ниво буке зависи од броја машина и опреме на радилишту и
карактеристика подлоге и окружења.
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Табела 6.6.1. нивои буке грађевинских машина
Грађевинска машина

Ниво буке, dB(A)

Бургије за земљу

94 (3 m)

Ровокопач

87-99 (10 m)

Ровокопач, лер гас

74 (10 m)

Миксер за бетон

77-85 (10 m)

Моторна тестера

89-95 (3 m)

Кружна тестера за бетон

91 (10 m)

Компресор

91 (1 m)

Утоваривач

79-93 (15 m)

Ударни чекић са покретном руком

100 (1 m)

Разбијач бетона

86 (10 m)

Парни ваљак

87 (10 m)

Јачина звука у некој тачци директно зависи од снаге звучног извора, а обрнуто од
квадрата идаљености посматране тачке од извора звука. Иако ниво јачине звука опада
са остојањем, бука од рада грађевинских машина ће у околини радилишта, значајно
прелазити дозвољене нивое.
Повећани нивои буке у дужем временском периоду могу деловати штетно на становнике
насеља која живе у околини трасе и објеката гасовода. Идентификацијом
вулнерабилних објеката, констатовано је да у околини трасе гасовод на 19 тачака
тангира индивидуалне стамбене и друге објекте, као и групације кућа, а на две тачке је
тај контакт са надземним објектима гасовода (на удаљености од 20 и више метара).
С обзиром да је време изградње гасовода ограничено, као и да уз добру припрему,
ефикасан рад и отварање радилишта на више тачака, за 1 км гасовода радови не треба
да трају дуже од 20 дана, привремено повећање нивоа буке неће значајно утицати на
становништво, као и на животну средину у околини трасе.
6.6.2. Утицај буке у току експлоатације
Утицај буке у току експлоатације са станица се сматра прихватљивим а у циљу заштите
животне средине предвидиће се континуирани мониторинг буке на свим иворима
емисије буке.

6.7. Утицај на рељеф и земљиште
Трајне промене намене земљишта ће бити на местима где се граде надземни објекти
гасовода. На местима где је положен гасовод, земљиште, уз одређена ограничења и уз
рекултивацију, може да се приведе првобитној намени.
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Негативни утицаји на земљиште у периоду ескплоатације објеката гасовода, за разлику
од оних у периоду изградње, дугорочни су и подразумевају следеће главне утицаје:
•
директни губици земљишног фонда, у вези са смештањем трајних надземних
објеката (платформе славинског чворишта, контролни пунктови даљинског
управљања, чворишта за пријем и пуштање у рад уређаја за пречишћавање,
трансформаторске подстанице итд.),
•
неповратне промене рељефа околног предела приликом извођења архитектонских
радова за припрему територија за пројектоване платформе.
У процесу експлоатације гасовода предвиђено је периодично чишћење унутрашњости
гасовода без заустављања протока гаса путем пуштања уређаја за прочишћавање. Том
приликом се на чвориштима за пријем и пуштање у рад уређаја за пречишћавање
формира отпад који може да изазове пожар – загађени гасни кондензат. Процес
чишћења гасовода врши се у просеку једанпут годишње. Највећа количина отпада
ствара се у прве две године експлоатације гасовода, у наредним годинама таква
количина отпада се формира за 5-10 година и више.
Редовна експлоатација гаса неће утицати на постојећи квалитет земљишта кроз које
пролази.
6.8. Утицај на флору и фауну
Најзначајнији и најизраженији негативни ефекти на биљне заједнице испољавају се у
фази припреме терена за градњу и током изградње. Припремни радови укључују
рашчишћавање терена, потпуно уништавање биљног покривача на коридору изградње,
односно радном појасу чија ширина зависи од конфигурације терена, начина коришћења
механизације и површине локација мерних станица.
На деоницама где линијски гасовод прелази преко пољопривредног земљишта утицаји
су привременог карактера. Уклониће се део пољопривредних култура које се по
завршеним радовима, следеће сезоне могу обновити на истим парцелама.
На деоницама где гасовод прелази преко ливада и пашњака негативан утицај
представља уништавање природних биљних заједница. Овај утицај је привремен, али у
нешто дужем трајању. По завршетку изградње обављају се мелиорациони радови на
девастираном земљишту. Могуће је да се вегетација сама обнови природном сукцесијом
биљних заједница (у периоду од једне до неколико година), али може доћи и до трајнијег
нарушавања првобитне биљне заједнице услед насељавања агресивнијих, отпорнијих
врста и коровског биља. Ови утицаји се могу делимично ублажити засејавањем трава
или биљних врста које су ту првобитно расле, са циљем да се обнови природно
станиште.
Највећи негативан утицај испољиће се на деоницама где траса гасовода пролази кроз
шумски појас.
Временом долази до промене биљних заједница - насељавања приземне флоре. Због
промене микроеколошких услова инсолације и водног режима, прети опасност да дође
до развоја биљних заједница шумске приземне флоре која је настањивала терен пре
сече и заједница којима више одговарају измењени услови биотопа. На овим деловима
долази и до промене фауне којој више одговарају услови ливадске средине.
Нарушавањем и променом водног режима мањих влажних мочварних станишта може
доћи до дугорочнијег нарушавања баланса флоре и фауне.
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У фази експлоатације гасовода у редовном режиму рада, гасовод нема утицаја ни на
флору ни на фауну.
У удесним ситуацијама истицање гаса може имати за последицу експлозију и пожаре
чији утицаји на флору и фауну могу бити значајни. При експлозији при притиску од 74
бара и пожару може бити уништена целокупна флора и фауна. У случају
неконтролисаног ширења пожара, штете могу бити велике нарочито уколико се пожар
догоди на деоницама где гасовод пролази кроз шумски предео.
Уништавање природних биљних заједница представља основни негативни фактор
приликом изградње објеката гасовода. Приликом реализације пројекта могући су
следећи основни утицаји на вегетацију:
•
уништавање природних биљних заједница на подручју изградње објеката
магистралног гасовода и као последица осиромашење врста вегетације и њена
рудерализација,
•
смањење отпорности дрвећа на ветар дуж руба шума које су у близини објеката
•

повећање вероватноће настанка шумских пожара;

•

повећање вероватноће масовног ширења шумских болести и штеточина на
пропланцима, складиштима дрва, на местима оштећења шуме поплавама, пожарима,
ветром;

•

уништавање шумске вегетације, ливада и пашњака;

•

смањење продуктивности шума и њихово изумирање на значајним површинама,
деградација биљних заједница мочварних комплекса као резултат поремећаја водног
режима територије;

•

оштећење биљног покривача током водене ерозије тла;

•

смањење шумских ресурса и фармацеутско-индустријских сировина: индустријских
медоносних биљака, лековитог биља, печурака и јагодичастог воћа.
Директан утицај који се манифестује у виду непосредног уништавања биљног покривача
је ограничен на подручје изградње. Индиректни утицај који се манифестује као повећана
вероватноћа налета ветра, ерозије тла, плављања околних територија се простире на
површини чија величина не прелази коридор 1 km од осе гасовода и граница
радилишних објеката и зависи од локалних услова.
Осиромашење врста вегетације и њена рудерализација у близини подручја изградње се
огледа у ширењу коровских врста биљака на нова станишта. Овај процес негативно
утиче на дистрибуцију ретких и ливадских врста које могу бити измештене из својих
природних станишта.
Ливадска вегетација, нарочито водоплавне ливаде су једне од најрањивијих и
највреднијих биљних заједница како са становништва исхране, тако и у флористичком
смислу.

6.8.1. Утицај отпада који је настао при обављању припремних радова
До почетка основних земљаних радова горњи слој земљишта је потребно уклонити из
подручја изградње и преместити на место привременог одлагања ради поновног
коришћења приликом рекултивације земљишта. Вишак земље се након изградње
објеката и приступних путева уклања одвожењем на за то предвиђена места, а у
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договору са локалном управом. То исто се ради и са демонтираним привременим
зградама и објектима. Након завршетка изградње, платформе за изградњу се
растављају и са даскама коришћеним при градњи темеља одвозе на одлагалишта.
Приликом рашчишћавања градилишта обавља се одвожење дрвне грађе и дрвне масе,
остатака пањева и пиљевине. Сав овај отпад, који је углавном неопасан и могао би
послужити за даље коришћење, се одлаже и збрињава на адекватан начин, а у договору
са локалном управом.
Детаљан опис настанка и збрињавања отпада је размотрен у поглављу 6.9. Формирање
и збрињавање отпада.
6.8.2. Бука и други негативни утицаји на фауну
Утицај у току изграње
У фази изградње доћи ће до угрожавања фауне због буке и кретања механизације која
ће уништити део станишта нарочито ситне дивљачи која ће се повући са ових терена.
По завршетку изградње и формирања биљних заједница полако ће се вратити и део
животињског света. У фази изградње ровови за полагање цеви, представљају
непремостиве препреке за мале животињице које могу бити угрожене због пада у ров и
јаме из кога немогу да изађу. Конкретне мере заштите биће наведене и образложене у
поглављу 8. Бука се на градилишту јавља као неминовна последица рада грађевинских
машина. Бука се може чути и на удаљености до једног километра и највише утиче на
животињски свет и птице.
Траса гасовода је удаљена од насељених места (сем мањег броја појединачних
објеката) довољно да се утицаји буке не могу осетити. По завршетку изградње ови
негативни утицаји престају.
Утицај у току експлоатације
У фази експлоатације на линијском делу гасоваода бука се не јавља. На свим напред
наведеним објектима биће примењене мере заштите (опширније написано у поглављу
8.), као једа од њих јесте уколико се покаже потреба за истим постављање пригушивача
буке, уз поштовање законске регулативе везана за заштиту од буке.Након престанка
рада магистралног гасовода неће доћи до негативних утицаја на фауну.
6.8.3. Утицај трасе гасовода на флору и вегетацију
Утицај у току изградње
Најзначајнији и најачи негативни ефекти на биљне заједнице испољавају се у фази
припреме терена за градњу и током изградње. Припремни радови укључују
рашчишћавање терена, потпуног уништавање биљног покривача на коридору изградње
који обухвата радни појас чија ширина зависи од терена и коришћене грађевинске
механизације и величине комплекса на локацијама МС, МРС и БС. На деоницама на
којима линијски гасовод прелази преко пољопривредног земљишта ови утицаји су
привременог карактера. Уклониће се део пољопривредних култура које се по завршеним
радовима следеће сезоне опет на истим парцелама могу обновити. Овај утицај је
привременог карактера.
На деоницама где гасовод прелази преко ливада и пашњака уништавање природних
биљних заједница је директан негативан утицај. Овај утицај је привременог трајања у
нешто дужем периоду. По завршетку изградње обављају се мелиорациони радови на
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девастираном земљишту. Уколико се потом остави да се вегетација сама обнови
природном сукцесијом биљних заједница (у периоду од једне до неколико година) може
доћи до појаве ерозије. Такође може доћи и до трајнијег нарушавања првобитне биљне
заједнице услед насељавања агресивнијих и отпорнијих врста, коровског биља и
стварања рудералних заједница. Ови утицаји се могу делимично ублажити засејавањем
трава односно биљних врста које су ту првобитно расле, са циљем да се обнови
природно станиште.
Највећи негативан утицај испољиће се на делу. где траса гасовода пролази кроз пролази
кроз шумски појас. На том коридору се врши „тотална сеча“. Због безбедности гасовода
дрвеће у заштитном појасу гасовода се не сме више обновити, чак се морају вршити
сталне контроле и редукција изниклог младог дрвећа да не би дошло до постепеног
сукцесивног обнављања шуме. Ово је јак негативан утицај стога што има трајни карактер
нестанка дрвећа са трасе коридора и то минимум по 10 m од осовине гасовода. Овакво
уклањање шума из посматраног коридора у дужини укупно око 30 km има негативне
еколошке ефекте на биосферу, биодиверзитет, економско привредне (трајни губитак
дрвне масе) као и на рекретивно-туристичке потенцијале.
На малом делу биће уклоњена мала површина под шумом, временом ће доћи до
сукцесивне замене биљних заједница - насељавања приземне флоре. Због промене
стања микроеколошких услова инсолације, водног режима у земљишту прети опасност
да не дође досукцесивног развоја биљних заједница шумске приземне флоре која је
настањивала тај терен пре сече, већ се састав заједница мења насељавањем врста
којима више одговарају измењени услови биотопа. На овим деловима долази и до
промене фауне којој више одговарају услови ливадске средине сукцесивног развоја
биљних заједница шумске приземне флоре која је настањивала тај терен пре сече, већ
се састав заједница мења насељавањем врста којима више одговарају измењени
услови биотопа. На овим деловима долази и до промене фауне којој више одговарају
услови ливадске средине. Утицај на флору и вегетацију током изградње и постављања
цеви огледа се у трајном и/или привременом губитку типа станишта. Трајни губитак
површина односи се на изграђене станице, односно подстанице, које заузимају мање
површине.
Привремени нестанак биљних заједница везан је за припрему терена који захтева
„скидање“ површинског слоја хумуса и његово одлагање у страну. У радном појасу се
потпуно „чисти“ и изравнава терен, што доводи до потпуног нарушавања биљног
покривача на тим површинама. По завршетку радова, земљиште у подручју шикара,
ливада и обрадивих површина, враћа се у првобитно стање.
Привремено уклањање биљног покривача и нарушавање типа станишта везани су за
појас грађевинских радова (100 m). После завршетка радова, на земљишту које је
претходно обрасло ливадама и шикарама долази до обнављања вегетације, док је у
шумским подручјима трајно изгубљен шумски појас у зони трасе гасовода. На таквом
подручју развијају се заједнице травњака, рудерална вегетација и пионирске заједнице
шикара. У пољопривредном окружењу, као и у близини шумских монокултура
узурпиране површине насељавају коровске заједнице и инвазивне врсте. Траса може да
постане коридор за ширење инвазивних биљака, чије популације могу да се шире и на
еколошки значајне подручја у близини трасе. Усмеравање природне сукцесије је могуће
редовним кошењем узурпираних површина, чиме се фаворизује развој трава и других
ливадских врста. Формирањем затвореног вегетацијског покривача у којем доминирају
траве смањују се и могућности насељавања коровских и инвазивних врста.
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6.8.3. Утицај на заштићена природна добра, еколошку мрежу и еколошке коридоре
Траса гасовода на подручју града Ниша пролази јужном границом Парка природе
„Сичеваћка клисура“. На тим местима се од пројектана се захтева да поштује мере
заштите за режим заштите III степена.
На територијама општина Бела Паланка, Пирот и Димитровград траса гасовода не сече,
нити тангира подручја са заштићеним природним и културним добрима, те се може
констатовати да на посматраном простору гасовод неће негативно утицати та добра.
Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко–
палеонтолошког или минералошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља
да има својство споменика природе, извођач је у обавези да о томе обавести
Министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
6.9. Формирање и збрињавање отпада
6.9.1. Период извођења грађевинских радова
Приликом извођења грађевинских радова на линијском делу гасовода потрошња
материјала и формирање отпада врши се у свим фазама извођења грађевинских
радова: у припремном периоду, приликом уређења терена, у основној и у завршној фази
изградње.
Пре почетка извођења грађевинских радова, извођачи склапају уговоре са
лисенцираним предузећима за сакупљање и збрињавање отпада.
Отпад који се формира током припремних радова на терену
Приликом припремног периода изводе се радови рашчишћавања грађевинског терена.
Количина отпада је повећана у шумским подручјима због рашчишћавања шума,
одношења дрвне масе и пањева.
Извођење грађевинских радова у специфичним геолошким и геоморфолошким
условима захтева залихе земљишта за уређење привремених објеката, привремених
приступних путева и друге грађевинске потребе.
Приликом припреме терена за изградњу гасовода често се појављује вишак
неконтаминираног земљишта које је потребно збринути на одговарајући начин.
Отпад који се формира при извођењу грађевинских радова
Приликом вршења ископа рова, а након полагања и затрпавања цеви и хоризонталног
постављања каблова долази до стварања вишка земље која може да служи за насипање
терена и/или одвожење на за то предвиђено место.
Приликом извођења грађевинских радова на линијском делу гасовода потрошња и
формирање отпада врши се у свим фазама извођења грађевинских радова: у
припремном периоду, у основној и у завршној фази извођења грађевинских радова,
приликом уређења терена.
Пре извођења грађевинских радова, извођачи склапају уговоре са лисенцираним
предузећима за преузимање, транспорт и прераду отпада.
Машине које су ангажоване приликом извођења грађевинских радова на изградњи
гасовода стварају различите врсте отпада. Бројна опрема која се користи приликом
изградње на терен се допрема у оригиналним дрвеним кутијама. Након распакивања
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опреме долази до формирања отпада - неповратне дрвене амбалже. Такође, као отпад
се јавља и картонска амбалажа након распакивања неких врста алата и средстава за
рад, као што су нпр. електроде за заваривање.
Монтажа техничкотехнолошке опреме и уређаjа, заштита инсталација подземне
комуникације бетонским плочама, израда електричних панела, прикључивање алата и
апарата, као и заваривање гасом, доводи до формирања лома и комада отпадног
армираног бетона, отпада од неразврстаних комада црних метала и друго. Приликом
заваривања се ствара отпад у облику угарака, шљаке од заваривања и остатака
искоришћених електорода.
На местима где се врши наношење премаза на цеви и спровођења хидроизолације
формирају се различите врсте амбалажног отпада који садржи остатке коришћених
премазних материја, које могу бити опасног карактера.
У случају успостављања привремених објеката за смештај људи који раде на терену,
доћи ће до стварања комуналног отпада и санитарних отпадних вода. Поред тога,
истрошена заштитна одећа и обућа који су радници похабали при раду, такође ће се
јављати као отпад.
Приликом демонтаже објеката - складишта и резервоара за грађевински материјал и
чување машина и алата, а након завршетка извођења грађевинских радова, остаје отпад
од полиетиленских фолија и рубероида.
Приликом демонтаже привремених путева долази до контаминације земљишта
примесама опасних отпадних материја које су коришћене на датој локацији, тако да
површни слој може бити неупотребљив за даље коришћење. Површински
контаминирани слој је потребно издвојити и однети на место где ће се спровести
третман деконтаминације на начин који неће наносити штету околном простору.
Отпад који се формира приликом коришћења моторних возила и грађевинских машина
у различитим фазама извођења грађевинских радова односи се на: истрошене
акумулаторе са електролитима, искоришћено моторно и трансмисионо уље, истрошене
гуме и замашћена истрошена радна одећа, дрвенa амбалажа (неповратна), пластичне
(синтетичке) простирке неконтаминиране, неконтаминирани отпад амбалажног папира,
филтери за уље из моторних возила.
Карактeристике мeста за приврeмeно складиштeње отпада
Прe почeтка радова на изградњи гасовода неопходно је испланирати начин генерисања
и збрињавања отпада. У ту сврху склапаjу се уговори са лицeнцираним прeдузeћима за
прихватање (преузимање) и збрињавање отпада.
Процедура збрињавања отпада започиње његовим настанком. Створени отпад се
сакупља и разврстава према врсти, класама опасности и карактeристикама значајним за
начин складиштења, транспорт и збрињавање.
Сакупљање отпада у периоду извођења грађевинских радова при изградњи гасовода
врши сe на мeстима опрeмљeним у складу са законским одредбама из области
управљања отпадом, заштитe животнe срeдинe, санитарне и eпидeмиолошке бриге о
становништву.
Мeста за сакупљање отпада морају бити опремљена тако да искључују могућност
загађења тла, површинских и подзeмних вода и ваздуха, угрожавања биљних и
животињских врста и негативног утицаја на становништво.
Учeсталост одношења отпада на мeста намeњeна за трајно складиштење и/или
збрињавање, у овом случаjу, се одрeђуje на основу слeдeћих фактора:
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учeсталости акумулациje отпада;
доступности и капацитeта запрeминe контejнeра и/или простора за сакупљање
отпада;
врстe, класe и карактеристике опасности генерисаног отпада.

Вишак ископаног зeмљишта сe чува на траcи извођења грађевинских радова. Након
завршетка грађевинских радова, вишак земљишта се одвози на за то предвиђено место,
а у договору са локалним органима власти. Организациjа локалних тeрeна за њeгово
приврeмeно складиштeњe ниje потрeбна.
Сaв мeтални отпад (укључуjући угарке електрода за заваривањe и шљаку од
заваривања) сакупља сe у контejнeре који су нeпосрeдно на терену. Када се контејнери
напуне, отпад преузима и одвози компанија која је сертификована за преузимање и
управљање овом врстом отпада, а са којом је претходно склопљен уговор.
За сакупљање саниратног и грађeвинског отпада на терену сe одрeђуjу посeбни
контejнeри. Није дозвољено чврсти комунални отпад користити за насипањe путeва,
грађeвинских тeрeна и слично, као ни њихово спаљивањe на грађевинском терену.
Сакупљање искоришћених расветних тела и сијалица сe врши одвоjeно од других врста
отпада. Ова врста елетронског отпада се сакупљања у непропусне прописно означене
посуде или контејнере коjи гарантуjу адекватно чувањe истог приликом складиштeња,
утовара, и транспорта.
Простор у коме се налазе посуде или контејнери треба да буде издвојен, специјално
намењен за генерисање опасног отпада, заштићeн од хeмиjски агрeсивних супстанци,
падавина, површинских и подзeмних вода и искључуjе оштeћeњe амбалаже, чиме се
онемогућава загађење околне животне средине. Након запуњавања посуде, а према
законској обавези највише тежински до 200 kg, отпад се, према прописаној процедури,
предаје компанији сертификованој за преузимање ове врсте отпада која даље преузима
бригу за његово збрињавање.
Прeмазне матeриjе заостале у пластичној и/или металној амбалажни, а које
представљају отпад, сe чува у посeбном контејнеру који има налепницу са натписом
„Опасан отпад”. Контejнeр сe налазe на за то припремљеном и означеномм месту, коме
је омогућен приступ возила за преузимање отпада.
Замeна акумулатора, уља и гума на моторним возилима коришћeних при извођењу
грађевинских радова, врши сe на паркингу моторних возила. Тамо се врше и свe мањe
поправкe моторних возила. Искоришћeни акумулатори приврeмeно се складиште у
покривeним контејнерима. Нe дозвољава сe складиштeњe акумулатора на зeмљаноj
површини на отворeном простору. Отпадно уље из возила се складишти у метална
бурад са поклопцем који онемогућава било какво изливање у околни простор. Свако
буре на поклопцу мора имати ознаку ''Опасан отпад''. Истрошене гумe треба сакупљати
на посeбном тeрeну, разврстане и сложене на гомили.
Отпад нафтних деривата се, прe слања на збрињавање, сакупља у бурад која се налазе
у непосредној близини извођења грађeвинских радова. Буради морају бити прописно
обележена. На овим базама, се приврeмeно складишти и други отпад са нафтним
примесама, при чему мораjу бити испоштованe мeрe противпожарне заштите и
искључена могућност њиховог утицаја на животну срeдину.
Складиште опасног отпада треба да буде ограђено и закључано како би се спречио
приступ неовлашћеним лицима. Приступ складишту треба да буде такав да осигурава
лак и безбедан утовар, предају и преузимање отпада од стране овлашћене
организације. Такође, треба да има систем који омогућава заштиту од пожара.
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Прeдаjа свих врста отпада се врши само организациjама овлашћеним за њихово
збрињавање. Власништво над отпадом престаје када се изврши примопредаја отпада
сертификованој организацији или следећем власнику отпада и када власник отпада
преузме Документ о кретању отпада у складу са законском процедуром.
У случају да дође до контаминације земљишта опасним материјама приликом
манипулација на градилишту, површински слој земљишта се одстрањује и предаје
сертификованој компанији која га одвози на деконтаминацију.
Отпад који настаје приликом хидро проба
Гасовод се испитује по деоницама не дужим од 10 km. Хидро пробе се врше захватањем
воде из оближњих водних објеката. Имајући у виду пречник цеви кроз коју ће протицати
гас и конкретну дужину гасовода која се испитује (која је варијабилна у предвиђеним
границама), количина захвата воде из једног извора неће прелазити 20 хиљада m3.
Утицај отпадне воде након испитивања непропусности гасовода приказан је у Студији,
део Процена утицаја на водену средину приликом изградње, а мере заштите вода које
се предузимају приликом испуштања воде након хидро проба дефинисан је у делу Мере
заштите вода.
6.9.2. Период експлоатације
Отпад који настаје приликом експлоатације
Пријемно-отпремно чистачко место
Гасовод сe снабдeва осушeним гасом прeчишћеним од мeханичких нeчистоћа према
одговарајућим стандардима.
Мeђутим, у првим годинама рада у неравнинама (ситним шупљинама) дуж
унутрашњости гасоводне цеви остаje извесна количина тeчних и тврдих нeчистоћа коjе
сe постeпeно акумулираjу на нижим мeстима гасовода и омeтаjу проток гаса, смањуjући
пропусни његов капацитет.
За одржавањe процeњeног капацитeта гасовода током eксплоатациje прeдвиђeно је
пeриодично чишћење унутрашњости цeвовода, бeз прeкида снабдeвања гасом.
Чишћење се врши пропуштањем диjагностичких урeђаjа за чишћењe унутар цeви, при
чему је гас у константном току, односно не прекида се функционисање гасовода.
Циљ је да се уклони мeханичка нeчистоћа из гасовода, укључуjући остатке корозиje коjи
сe акумулираjу у шупљинама при протоку гаса и одржавањe унутрашњих зидова цeви у
стању фабричкe грубости, односно одржавањe eфикасности гасовода на нивоу
проjeктованог.
Пуштањe диjагностичких урeђаjа за прeчишћавањe унутар цeви врши сe са отпремног
чистачког места коjе сe налази на почeтку деонице гасовода која се третира. Уклањањe
урeђаjа за чишћење и диjагностику из гасоводне цеви се врши на прихватном чистачком
месту коjе сe налази на краjу исте деонице.
Отпад из унутрашности гасовода (кондензат) сe сакупља у посуди затвореног дренажног
система, коjа сe налази у оквиру ПЧМ - места примања диjагностичких урeђаjа за
прeчишћавањe унутар цeви. Приликом пуњења посуде кондeнзатом, отпад сe из исте
прeсипа у мобилну цистерну и одвози на неутрализацију, у посeбно прeдузeћe
лицeнцирано за ову врсту отпада.
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Основнe компонeнтe кондeнзата су нафтне примесе, чији је садржаj вeћи од 50%.
Густина овe врстe отпада je ρ=0,815 t/m3. Даклe, годишња количина кондензата који
настане на jeдном пријемном чистачком месту je приближно 4 t.
Ова количина се формира током првe двe годинe eксплоатациje гасовода, док се у
нарeдним годинама иста количина отпада формира за 5 - 10 и вишe година.
Одстрањивањем кондензата из гасовода, у гасоводу не остаје било каква друга врста
отпада.
Карактeристике простора за генерисање отпада
Утиcаj отпада који настаје при функционисању предметног гасовода на животну срeдину
je минимално.
Сакупљање кондензата из гасовода се врши на ПЧМ, изливањем отпадне емулзије из
гасовода у посуду затвореног дренажног система. Посуда је подземно смештена на
тврдој бeтонској подлози чиме се искључуje могућност контаминирања тла и подзeмних
вода приликом прeсипања кондeнзата у мобилну цистерну. Кондензат се из дренажног
система пресипа у цистерну са камионом и одвози у компанију која је сертификована за
збрињавање ове врсте отпада. Најчешће се врши инсинерација. Пошто ова врста отпада
садржи нафтно уље и лако је запаљиво, приликом манипулације мораjу бити
испоштованe све мeрe противпожарнe заштите и искључена могућност његовог утицаја
на животну срeдину.
Искоришћeнe сијалице које садрже живу, трeба чувати у затворeноj просториjи у
посeбној непропусној амбалажи коjа је недоступна нeовлашћеним лицима. Нe
дозвољава сe складиштeњe сијалица на отворeном простору бeз амбалаже или у
мeканим картонским кутиjама. Такођe се нe дозвољава складиштeњe сијалица на
зeмљаноj површини, нити њихова прeдаjа било коjим организациjама, осим овлашћеним
за прихват и збрињавање отпада овe врстe.
Генерисање свих врста отпада се врши у складу са законским и подзаконским актима
који подржавају eколошки бeзбeдно управљање отпадом и заштиту животне срединеж
6.10. Социјални утицаји
Положај коридора Магистралнoг гасовода усклађен је са постојећим и планираним
зонама заштићених природних и културних добара, инфраструктурним системима и
грађевинским подручјима постојећих насеља.
Коридор гасовода у највећој мери пролази ван гушће насељених зона и ван градских
грађевинских рејона. Гасовод има привремени негативан утицај на развој насеља услед
заузимања дела пољопривредног земљишта током изградње гасовода. Трајно се
изузимају из обраде површине пољопривредног земљишта на којима се налазе
надземни објекти Магистралнoг гасовода.
Такође, очекују се привремени негативни утицаји услед буке и загађење ваздуха
насталих радом механизације и транспортних средстава у насељима која су у
непосредној близини коридора гасовода.
6.10.1. Утицај на јавно здравље
При уобичајеном режиму функционисања транспорта гаса и уз поштовање технолошких
процедура не долази до негативних утицаја на животну средину, здравље и безбедност
људи.
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У случају удесних ситуација, пожара и/или експлозије угрожени су присутни запослени
и сви који се нађу у зони до 100 m. Приликом експлозије може доћи до повреда и чак до
смртног исхода за лица која се нађу непосредно на месту удесне ситуације. У случају
пожара утицаји могу бити вишеструки - задобијање лакших или тежих опекотине са
фаталним исходом. У зони 100 – 200 m присутни могу задобити теже или лакше повреде,
зависно од удаљености, заклона и сл.
Друга врста утицаја се односи на настанак гасова при потпуном или непотпуном
сагоревању природног гаса. При потпуном сагоревању природног гаса јавља се угљендиоксид (CO2), а ако је сагоревање непотпуно долази и до појаве угљен-моноксида (CO).
Угљен-диоксид (CO2) може, у одређеним условима, представљати опасност за здравље
људи на следећи начин:
при концентрацији од 1-2% долази до учесталог и отежаног дисања,
•
•
при концентрацији од 10% долази до стања обамрлости,
•
при концентрацији од 15% наступа смрт.
Опасност од угљен-моноксида (CO) настаје већ при врло малим концентрацијама:
•
при концентарацији од 0,04% настаје главобоља и губљење даха,
•
при концентарацији од 0,04 – 0,064 % настаје умор и несвестица,
•
при концентарацији од 0,64 -0,40% настаје несвестица и престанак дисања,
кад концентарација пређе од 0, 40% долази до смрти у току 5-10 минута.
•
Ипак, реална опасност по ширу људску популацију од ефеката ових гасова је веома
мала, имајући у виду чињеницу да су траса гасовода и објекти у систему налазе на
безбедној удаљености, па и неколико километара од већих насеља, као и да се удесне
ситуације на гасоводним системима овог капацитета веома ретко дешавају.
6.10.2. Утицај на економске активности и услове
Откуп земљишта, одузимање земљишта и измештање пословних активности се
реализује уз строго поштовање важећих законских одредби. Процедура започиње
понудом за накнаду власнику земљишта на коме врши експропријација, са којим се
закључује споразум о накнади штете и уласку у посед. Да би се успешно реализовало
закључивање споразума, важно је правовремено и адекватно информисати власнике
земљишта о процедурама и правима обеју страна. На тај начин се избегавају било какви
евентуални ванпарнични поступци пред надлежним судом.
Један од механизама информисања власника су, на пример, организовање састанака
у месним заједницама, фокус групе власника земљишта у општинама на траси гасовода,
отворена телефонска линија, штампање брошура, информисање локалне заједнице
путем новина, радио и телевизијских емисија и слично. Важан партнер у информисању
и изналажењу повољних решења могу бити органи локалне самоуправе. За успешност
пројекта изградње Магистралнoг гасовода од посебне важности је активна
партиципација власника земљишта на траси, отвореност за њихове предлоге, чиме се
могу предупредити многи неспоразуми на релацији носилац пројекта - власник
земљишта.
Начин реализације привремене експропријације може имати краткорочан утицај на
становништво у локалним заједницама на траси гасовода, пре свега на њихов социо-

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..199

Рев:

0

економски положај. Ово се посебно односи на пољопривредна домаћинства којима је
пољопривреда једини извор прихода.
Утицај на економију се остварује на више начина: директно - повећањем запослености
и ангажовањем домаћих компанија у реализацији пројекта и индиректно – утицај на
друге, тангентне привредне делатности и кроз стварање услова за енергетску
ефикасност. Имајући у виду врсту и обим радова на изградњи гасовода, известан број
извођача радова ће бити ангажован директно, али и индиректно. Такође ће бити
ангажовани подизвођачи за специјализоване послове мањег обима, фирме у логистици
и слично.
Поред компанија директних учесника на реализацији радова, очекује се да ће изградња
гасовода имати позитиван утицај и на услужне делатности: угоститељство, трговину и
друго. Дугорочно, изградња предметног гасовода ствара предуслове за даљи економски
развој овог подручја.
6.10.3. Утицај на запошљавање
Техничка документација предметног пројекта је заснована на савременим,
аутоматизованим технологијама са минималним бројем запослених. Током изградње и
експлоатације гасовода биће ангажован известан број људи чији ће број, структура и
обим послова зависити од техничко-технолошких решења. Такође, има простора и за
ангажовање помоћних логистичких јединица, нпр. ауто-опреме, магацинског простора,
службе обезбеђења и друге.
У случају да у ресположивим ресурсима незапослених не постоје одговарајући профили
стручности за реализацију пројектованих послова, могуће је обезбедити одговарајући
кадар у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
Утицај изградње гасовода на запошљавање је вишеструко позитиван и манифестује се
кроз:
•

отварања нових радних места за потребе реализације пројекта, а дугорочно – и
сталних радних места при експлоатацији гасовода;

•

могућност ангажовања локалних извођача радова у појединим фазама реализације
пројекта; од значајна је чињеница да ће известан број локалних предузећа имати
шансу да буде ангажовано у појединим фазама реализације пројекта; пре свега се
односи на грађевинске фирме, компаније које се баве машинско - техничким,
саобраћајно - транспортним и другим пословима;

•

индиректан утицај на повећање обима промета у услужним делатностима;

•

запошљавања незапослених лица са евиденције НСЗ и евентуалне
доквалификације и преквалификације кадрова у случају да за тим постоји потреба.

Иако прецизне информације о броју радника који ће бити ангажовани током изградње
тренутно нису на располагању, у овој, али и у фази експлоатације гасовода, локалне
заједнице кроз које пролази гасовод, као и друштво у целини ће имати краткорочне и
дугорочне позитивне економске ефекте.
6.10.4. Утицај на локалну економију
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Приликом изградње гасовода доћи ће до једнократаног и ограниченог негативног утицај
на обим локалне пољопривредне производње. Овај утицај може бити предупређен
адекватном накнадом власницима за коришћење пољопривредног земљишта.
Планирано је да надокнада штете обухвати: изгубљену добит за усеве, трошкове
санације земљишта и умањену вредност земљишта.
Поред тога, планирано отпочињања радова након убирања летине са пољоприредног
земљишта представља превентивни механизам негативног утицаја на локалну
економију. При утврђивању рокова за отпочињање радова потребно је уважити
чињеницу да се у највећем броју површина пољопривредног земљишта гаје житарице:
пшеница, кукуруз и слично.
Дугорочно, утицај пројекта на локалну економију је позитиван. Стварају се могућности
за нове инвестиције, нова радна места, што све укупно доприноси унапређењу животног
стандарда локалног становништва.
Позитивни економски ефекти изградње предметног гасовода ће бити постигнути и у
фази експлоатације, кроз сигурније снабдевање гасом, повећање броја компанија које
као енергент користе природни гас и развој привредне делатности у области енергетике.
У перспективи може значајно утицати на постизање енергетке ефикасности на нивоу
целе државе кроз изградњу термоелектрана на гас и ширење електроенергетског
система.
При томе треба имати у виду и минималан негативан ефекат на животну средину, чиме
се смањују трошкови за њену заштиту, односно санацију.
6.10.5. Утицај на нематеријално и материјално културно добро
Са аспекта нематеријалног културног наслеђа, утицај се може очекивати у фази
изградње гасовода, у локалним заједницама које се налазе на делу коридора гасовода.
Из приказаних демографских података се може видите да се углавном ради о хомогеним
срединама са доминантним српским становништвом. За локалне заједнице би било
корисно да у радном контигенту буде заступљено локално становништво, за које се
претпоставља да је више заинтересовно за очување локалних материјалних и
нематеријалне културних вредности и интерних друштвених односа локалног
становништва.
Локална самоуправа може имати важну улогу у превентивним активностима на
информисању и/или едуковању евентуалних радника-придошлица везано за локалне
обичаје, културу и друштвене односе.
Плански приступ заштити и одрживом коришћењу културног наслеђа на подручју
коридора гасовода и његовог непосредног окружења подразумева интегрисану заштиту
непокретних културних добара и њихове заштићене околине. Коришћење
нематеријалног и материјалног културног наслеђа представља део културно-туристичке
понуде и елемент развоја овог простора које изградња и функционисање гасовода не би
смела да угрози.
6.11. Утицај при стављању пројекта ван експлоатације
Програм престанка рада објеката биће урађен у фази експлоатације, пошто се морају
узети у обзир и постојеће регулационе мере и технологије, као и оне које ће се разрадити
током рока експлоатације цевовода. Независно од начина престанка рада, стављање
објекта ван употребе биће обављено уз поштовање свих захтева предвиђених
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законском регулативом која ће бити на снази у моменту стављања објекта ван употребе,
т.ј. у моменту прекиду рада.
Постојећа пракса стављања ван употребе састоји се или у измештању цевовода, или у
његовом остављању у земљи након чишћења. Доминантна тачка гледишта састоји се у
томе да ће остављање цевовода на лицу места нанети мању еколошку штету, с обзиром
да ће вађење цеви из земље повући за собом додатна нарушавања животне средине у
коридору извођења радова приликом демонтаже цевовода. Технолошке варијанте и
поступци којима се даје предност код стављања ван употребе сличних објеката и
цевовода, биће, највероватније измењене за 50 година, када ће цевовод и компресорске
станице одрадити свој радни век, односно пројектовани ресурс и престати са радом.
Треба узети у обзир да се технички рок експлоатације гасовода и компресорских станица
може продужити и преко пројектованог рока од 50 година. Таква одлука може бити
донесена на бази резултата пажљивог праћења механизама који доводе до трошења
гасовода, на пример, услед деловања корозије и трошења анода, и извођења допунских
радова на процењивању погодности за даљу експлоатацију и поновно добијање
сертификата.
У сваком од наведених случајева сви радови на продужавању рока употребе објекта,
реконструкције, модернизације или стављања ван употребе уз његову накнадну
демонтажу, биће испланирани и обављени у складу са захтевима законских прописа
Републике Србије, који ће бити на снази у моменту доношења одговарајуће одлуке.
У овом моменту законски прописи у погледу посебно опасних објеката, у које спада и
магистрални цевовод дефинисани су на следећи начин.
Сагласно законским прописима Републике Србије:
• Стављање ван употребе зграда, објеката, грађевина и других објеката остварује се у
складу са законским прописима у области заштите животне средине, под условом да
постоји пројектна документација која је верификована на законом предвиђени начин.
• Код стављање ван употребе зграда, објеката, грађевина и других објеката морају се
израдити и реализовати мере за обнављање природне средине, укључујући и обнову
компоненти природне средине, у циљу ревитализације животне средине.
• Промена намене функција зграда, објеката, грађевина и других објеката остварује се
у складу са законским прописима у урбанистичкој делатности и законском
регулативом у области градње стамбених објеката.
Пројекти реконструкције и стављања ван употребе описаних објеката, као и сами
пројекти нове градње, морају бити усаглашени са надлежним државним органима на
начин предвиђен законским прописима. Сходно томе, за стављање објеката ван
употребе, мора бити припремљен и достављен на увид компетентним државним
органима на усаглашавање Извештај о процени утицаја на животну средину.
У случају доношења одлуке о стављању цевовода ван употребе, или њихове потпуне
демонтаже, у почетку извођења одговарајућих радова утицај истих на животну средину,
биће у целини аналоган утицају који је био присутан у моменту градње објеката, иако у
овом моменту није могуће извести закључак о томе какве ће технологије и методе
извођења радове бити примењене након 50 и више година. Па ипак, треба очекивати
следеће активности:
•
Привремено отуђивање земљишта на подручју објеката које ће се демонтирати;
•
Бука и вибрација;
•
Испуштање загађујућих материја у атмосферу, као резултат рада машина,
транспортни средстава, механизама и деловање прашине на зграде и конструкције;
ZA.Q.01.c
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Образовање загађених отпадних вода и токова.

Карактеристично ће бити формирање великих количина отпада – делова демонтираних
здања и објеката. У овом моменту није могуће прогнозирати какве ће се технологије
применити за утилизацију отпада кроз 50 и више година, а посебно навести места
утилизације.
Оштећено земљиште ће након демонтаже бити подвргнуто рекултивирању. Ако утицаји
на животну средину током демонтаже буду негативни али краткотрајни (претпостављено
у трајању од једне-две године), онда ће након завршетка радова и рекултивације
оштећених и нарушених парцела, наступити дуготрајни период природне
ревитализације екосистема.
Највероватније да се демонтажи неће подвргнути сви објекти. Тако ће, на пример, путеве
и друге елементе инфраструктуре, вероватно, бити целисходно сачувати у циљу даљег
коришћења од стране становништва и различитих привредних субјеката. У складу са
најбољом праксом у управљању, конкретна решења која су повезана са пројектима
стављања ван употребе главних и помоћних објеката, биће доношена након
консултације са заинтересованим странама, укључујући регионалне и локалне власти,
житеље околних насељених места, представнике компанија и др.
На тај начин, одлука о стављању објеката ван употребе или о њиховој реконструкцији,
биће донета након истека пројектованог рока експлоатације у складу са захтевима
законских прописа, који ће бити на снази у то време. У том случају биће израђен
специјални пројекат у којем ће бити детаљно описане примењене технологије,
организација радова, а исто тако биће извршена процена еколошких и социјаних
последица стављања објеката ван употребе, биће предвиђене неопходне мере у циљу
заштите животне средине. У складу са захтевима законских прописа, пројекат престанка
рада или реконструкције, биће достављен на експертизу и усаглашавање са државним
надзорним органима у складу са важећим законским прописима.
6.12. Вредновање – рангирање утицаја
Примењена је матрица вредновања у оквиру ISO 14001/2004(E).
Вредновање утицаја (социјално-економски аспекти)
Оцена
Критеријуми

0

Закони и
прописи (R1)

ZA.Q.01.c

Није
прописан
законом

1

2

Вредност
утицаја
никада
не
прелази
прописане
границе

Вредност
утицаја
повремено
прелази
прописане
границе

3

Вредност утицаја
често
прелази
прописане границе
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Захтеви
(R2)

клијената Нема
захтева

Мали утицај

Осредњи

Лист:
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Значајан утицај

утицај

Захтеви
заинтересованих
страна (R3)

Аспект није
Аспект није укључен
укључен
у ради
политику
назнаке
стратегије

Аспект
представља
Аспектје укључен
линију водиљу, са познатим роком
или стандард за усаглашавање
управљања

Смањење

Нема

Осредњи

трошкова (R4)

утицаја

Мали утицај

утицај

Значајан утицај

Вредновање утицаја (матрица утицаја на животну средину)
Оцена
Критеријуми

Обим утицаја (R5)

Јачина утицаја (R6)

Вероватноћа појаве утицаја
(R7)

Трајање утицаја (R8)

0

Нема утицаја
на околину

1

2

Утицај на
површину коју Утицај изван
заузима погон
комплекса
– комплекс

3

Општински, регионални и
шири ниво

Незнатан
утицај

Мањи од
прописаног

Ретко изнад
дозвољеног

Често изнад дозвољеног

10 %

10-40%

40-70%

70%

0,5 х дневно

0,5 – 2 х
дневно

2-4 х дневно

4 х дневно

Матрица – Рангирање утицаја
R = (R1+R2+R3+R4) + 2 (R5+R6+R7+R8)
Сви утицаји се деле у четири класе

ZA.Q.01.c

Категорија утицаја

Укпупна оцена

Класа

Нема утицаја

0-9

I

Мали утицај

10-19

II

Средњи утицај

20-28

III
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IV

Оцена утицаја (R)

Извори загађења

Класа
1

2

3

4

5

6

7

8

R

1

У току припремних радова и изградње

2

2

1

1

2

2

0

0

14

II

2

У току редовнг рада (експлоатације)

1

3

1

2

0

0

0

0

7

I

3

У случају ванредних догађаја-удеса

2

3

1

2

2

3

0

0

18

II

На основу вредновања утицаја које је обухватило социо-економски аспект и утицај
на животну средину, објекти гасовода су разврстани у I-II класу. Објекти ове класе
немају утицаја, или је утицај мали.
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7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА
7.1. Циљеви и задаци анализе ризика хаварија
Анализа ризика од удеса на производним објектима је саставни део управљања
индустријском безбедношћу. При томе се врши:
•
•
•

идентификација (откривање) опасности и квантитативна процена ризика штетних
утицаја хавариjе на особље, становништво, имовину и животну средину;
анализа прихватљивости понуђених пројектних решења, узимајући у обзир одлике
околног подручја, локације других објеката и економску ефикасност;
информисање о актуелним прописима, технолошким захтевима и плановима
елиминисања (локализације) хавариjских ситуација.

Анализа ризика подразумева систематску употребу свих информација које су на
располагању, у циљу идентификације опасности и процене ризика могућих нежељених
догађаја.
7.2. Идентификација опасности
При редовном раду гасовода емисије опасних пара природног гаса у атмосферу нема,
те са те стране готово да нема штетног утицаја на околну средину. Посебну опасност
представљају хаваријске (удесне) ситуације на магистралном гасоводу, које могу
довести до пожара и експлозија на ширем простору и својим пратећим ефектима
исказати свој негативан утицај на присутне људе, околну средину и њене објекте.
Потенцијални настанак удесних ситуација на магистралном гасоводу, осим од квалитета
уграђене технолошке опреме и њеног одржавања зависи и од обучености запослених и
њихове радне и технолошке дисциплине.
Потпуније сагледавање питања управљања ризиком од хемијског удеса регулисано је
Правилником о садржини Политике превенције удеса и садржини и методологији израде
Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса и Правилнику о Листи опасних
материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. гласник Р. Србије“, бр.
41/10).
Из података из табеле 1 – Листа опасних материја и њихових граничних количина
(Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса (Сл. гласник РС, бр. 41/10) за ,,течне веома лако запаљиве гасове
(укључујући ТНГ) и природни гас’’ (ред.бр. 18) збирне граничне количине износе:
- 50 t (критеријум за израду Политике превенције од удеса), и
- 200 t (критеријум за израду Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса).
Анализом опасних активности на магистралном гасоводу и узимајући у обзир искуства
на већ изграђеним магистралми гасоводима у свету, посебно у делу удесних ситуација,
радни тим за израду ове студије је анализирао неколико извора опасности и издвојио
неколико сценарија за потенцијалне хемијске удесе.
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Хаварије (удесне ситуације) при дехерметизацији магистралног гасовода обично су
праћене следећим процесима и догађајима:
- истицање гаса до искључивања арматуре (импулс за затварање арматуре је пад
притиска гаса у делу гасовода),
- затварање искључне арматуре,
- истицање гаса из дела гасовода између два дела искључне арматуре.
На местима оштећења гасовода долази до истицања гаса под високим притиском у
околну средину. На месту где долази до неконтролисаног истицања гаса
на
магистралном гасоводу у околном земљишту настаје удубљење облика левка. Метан
(компонента са највишим садржајем у природном гасу), као лакши од ваздуха подиже се
ка горњим слојевима атмосфере, а други гасови или њихове смеше се таложе у
приземном слоју атмосфере и даље дифундују кроз атмосферу. Мешајући се са
ваздухом ови гасови могу образовати облак експлозивне смеше.
Деловање испуста и дисперзије отпадних материја у ваздуху условљено је интензитетом
испуста (вредношћу емисије), климатским условима и топографским карактеристика
околног терена.
Статистика показује да око 80% хаварија са магистралног гасовода је праћено
пожарима. Искре настају услед дејства честица гаса с металом и чврстим честицама
земљишта. Обично горење може да се трансформише у експлозију због самоубрзања
пламена при његовом простирању по околном рељефу и у шуми.
Тако при експлозивном горењу, у складу с наведеним, након дехерметизације могући су
различити ефекти удесних ситуација:
I. испуст гаса са дисперзијом кроз околни ваздух без пратећих ефеката,
II. паљење гаса по формирању излазне струје – настајање вертикалног пламеног млаза
III. почетна дисперзија гаса, у складу с тренутним метео-условима, уз накнадну
експлозију гасног облака
IV. почетна дисперзија гаса, у складу с тренутним метео-условима, уз накнадно паљење
гасног облака.
II

Ефекат вертикалног пламеног млаза
Пламени млаз представља типичан резултат сагоревања запаљиве материје при њеном
испуштању из процесне опреме, која се налази под притиском.
Пламени млаз (вертикални или хоризонтални) на околне објекте својим топлотним
ефектима делује двојако:
- непосредно отвореним пламеном (на објекте који се нађу на путу простирања
пламена), и
- топлотним зрачењем (на објекте који су ван домашаја пламеног млаза).

III Ефекат експлозије гасног облака
Експлозивно горење при хаваријама на гасоводу може да се одиграва по једном од два
режима: дефлаграционом или детонационом. При опреративном прогнозирању узима
се да се наведени процес развија у детонационом режиму.
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Наведени ефекат разматран је тако да након оштећења магистралног гасовода са
природним гасом долази до дисперзије природног гаса у околну средину, а у складу с
емисионим потенцијалом и тренутним метеоролошким условима за конкретну локацију.
По формирању смеша природног гаса с ваздухом у граничних опсезима, након
иницијације (извор из спољне средине) може доћи до експлозије насталог гасног облака.
За реализацију предметне процене коришћен је следећи средњи запремински састав
природног гаса v/v:
-

CH4................................................ 97,0%
C2H6.............................................. 1,00%
C3H8.............................................. .0,40%
CmHn (ostale frakcije ugljovodonika prikazane kao n-butan).... 0,20%
N2.................................................... 0,88%
CO2................................................. 0,52%

За наведени састав природног гаса израчунате су следеће средње вредности:
- средња молекулска маса гаса: 16,59 g/mol
- средња густина гаса (на 20 ºC): 0,695 kg/m3
IV

Ефекат накнадног паљења гасног облака
Овај ефекат је конкурентан процес експлозији гасног облака, што значи да ће у случају
настанка иницијације гасног облака доћи до једног од ова два ефекта. Начелно, на
отвореном чешће је паљење гасног облака, док се ефекат експлозије гасног облака
чешће одиграва у условима наиласка гасног облака на околне препреке када је
концентрација гаса у облаку у интервалу између нивоа CLF iCUFL.
Процена опасности од накнадног паљења насталог гасног облака природног гаса је
реализована на сличан начин као што је то у случају експлозије гасног облака, с том
разликом што су овде разматране следеће граничне концентрације:
- C0,5 LFL – концентрација која се узима као гранична ( са степеном сигурности од 10%)
у односу на C LFL
- CLFL – концентрација природног гаса у ваздуху која представља доњу границу
експлозивности (CLFL = 4,4%, v/v)
- CUFL –концентрација природног гаса у ваздуху која представља горњу границу
експлозивности (CLFL = 15%, v/v).

7.3. Приказ могућег развоја догађаја – сценарио
На магистралном гасоводу разматрано је неколико удесних сценарија, у складу с
могућом вероватноћом њиховог настанка, а према прописаној методологији која је дата
националном законском регулативом („Сл. гласник РС“, бр. 41/10).
За удесне сценарије разматране су подваријанте удеса, у зависности од обима самог
удеса и вероватноће настанка, као:
-
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удеси средњег интензитета – средње вероватне удесне ситуације
велика хаварија на МГ – мало – веома мало вероватне удесне ситуације, (најгори
могући сценарио).

Развој догађаја
Све удесне ситуације разматране су у неповољним метеоролошким условима (стабилно
стање у атмосфери, (класа стабилности ,,F“, брзина ветра 1,5 m/s).
У складу са усвојеним сценаријима анализиране су последице удеса на људе и околину
(материјална и друга добра).
За приказ могућег развоја догађаја коришћен је метода ,,Анализа стабла догађаја“

Слика 7.1. Приказ могућег развоја догађаја након неконтролисаног испуста природног гаса кроз
отвор Φ12,5 mm на гасоводу
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Слика 7.2. Приказ могућег развоја догађаја након неконтролисаног испуста природног гаса кроз
отвор Φ25 mm на гасоводу

7.3.1. Удеси на отвореној траси (линијски део) магистралног гасовода
При настанку, удесна ситуација са истицањем природног гаса на отвореној траси
гасовода може да траје све док не истекне део гаса који је ,,заробљен’’ на делу
гасовода између две блок-станице, јер услед пада притиска у систему долази до
аутоматског прекида транспорта гаса у оваквом случају хаварије на гасоводу. Маса
гаса која се затекне у делу гасовода на дужини од 20 km између два линијска вентила
истиче према законима суда под притиском, који опада током времена.
Услед високог притиска гаса, врло брзо слој земље са горње стране гасовода ће бити
разбацан тако да се формира вертикални излазни млаз природног гаса, уз следеће
могуће подсценарије:
долази до брзог паљења природног гаса након излаза из насталог отвора, што
је праћено формирањем вертикалног пламеног млаза,
изостаје брзо паљења природног гаса, долази до дисперзије гаса у околну
средину и настаје накнадна експлозија гасног облака,
изостаје брзо паљења природног гаса, долази до дисперзије гаса у околну
средину и настаје накнадно паљење гасног облака.
А) Процена опасности од пламеног млаза - Пожар на отвореној траси магистралног
гасовода (вертикални пламени млаз)
За наведени удесни сценарио размотрене су различите варијанте, тј. могућност
настанка различитих отвора, на МГ (од мањих ка већим удесима - хаваријама):
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- кружни отвори са величином пречника: Φ12,5 mm
Остали улазни подаци:
- притисак гаса у МГ: 55 bar
- температура околног ваздуха и тла: 20 ºC
- релативна влажност ваздуха: 60%
Анализа је извршена за део коридора гасовода са класом локације I. Удаљеност запорне
арматуре према изабраној класи коридора је 6 km
SITE DATA:
Location: NIS, SERBIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.23 (unsheltered single storied)
Time: July 15, 2019 1739 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHANE
Molecular Weight: 16.04 g/mol
TEEL-1: 3000 ppm TEEL-2: 5000 ppm TEEL-3: 200000 ppm
LEL: 44000 ppm UEL: 165000 ppm
Ambient Boiling Point: -258.7° F
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1 meters/second from 30° true at 3 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 21° C
Stability Class: F
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:(перфорација цеви 12,5 mm)
Flammable gas is burning as it escapes from pipe
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 1.22 sq cm
Pipe Press: 55 atmospheres
Pipe Temperature: 21° F
Max Flame Length: 1 meter
Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Burn Rate: 71.6 kilograms/min
Total Amount Burned: 4,198 kilograms
SOURCE STRENGTH:(перфорација цеви 25 mm)
Flammable gas is burning as it escapes from pipe
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 4.9 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
ZA.Q.01.c
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Max Flame Length: 2 yards
Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Burn Rate: 596 pounds/min
Total Amount Burned: 32,441 pounds
При извођењу оцене пожарне опасности насталог пламеног млаза при струјном
истицању сабијеног природног гаса могу да се прихвате следеће претпоставке:
- дужина млаза не зависи од правца истицања гаса и брзине ветра,
- највећу опасност представљају хоризонтални пламени млазеви, чија условна
вероватноћа настанка износи 0,67*,
- страдање људи у зони дејства хоризонталног млаза се одиграва у сектору од 30º,
ограниченим радијусом који представља домет млаза.
За наведене улазне податке израчунате су брзине истицања природног гаса, количина
исцурелог гаса и дужина пламеног млаза

Табела 7.1. Израчунате вредности брзине истицања и количине гаса који се ослободи у
периоду од 1 h из простора МГ између запорних арматура различите вредности дефектних
отвора

Пречник перфорације цеви
Величина отвора
Φ12,5 mm

Φ25 mm

Максимална
просечна
брзина
71,6
истицања
гаса,
kg/min

270

Укупна
количина
ослобођеног гаса, 4198
kg

14715

Максимална
дужина пламена,

100

183

cm
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Слика 7.2. и 7.3. Интензитет истицања гаса за перфорацију цеви 12.5 mm и 25 mm

На основу приказаних улазних података и познатих математичких модела који описују
зависност топлотног флукса зрачења од насталог пламеног млаза за различита
растојања рецептора (посматрача или објекта), створене су могућности за процену
опасности при наведеној удесној ситуацији.

Ефекти топлотног зрачења које људи доживљавају зависе од временског периода
изложености одређеном нивоу топлотног зрачења. Дуже трајање изложености, чак и при
ZA.Q.01.c
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нижем нивоу топлотног зрачења, може изазвати озбиљне физиолошке ефекте. Зоне
претњи које су приказане представљају нивое топлотног зрачења; Пратећи текст указује
на ефекте на људе који су изложени тим нивоима топлотног зрачења, али су у
могућности да потраже склониште у року од једног минута.
1. За перфорацију цеви пречника12,5 mm

yards
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5
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>=10.0kW
/(sqm
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ithin60sec(notdraw
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>=5.0kW
/(sqm
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>=2.0kW
/(sqm
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THREAT ZONE (Зоне претњи):
Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire (Степен топлотног зрачења ватреног
млаза)
Red : less than 10 meters(10.9 yards) --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec)
Orange: less than 10 meters(10.9 yards) --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)
Yellow: 14 yards --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec)

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

Студија процене утицаја на животну
средину

21/18-1-S-1.1 -00

Лист:

1..21

Рев:

0

2) За перфорацију цеви пречника 25mm
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THREAT ZONE(Зона претње)::
Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire Степен топлотног зрачења ватреног
млаза)
Red : 14 yards --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec)
Orange: 19 yards --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)
Yellow: 29 yards --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec)
У наставку су дати неки ефекти на специфичне нивое топлотног зрачења и трајања (на
голој кожи):
2 kW / (m2) - људи ће осјетити бол након 45 секунди и добити опеклине другог ступња
након 3 минуте;
5 kW / (m2) - људи ће осјетити бол након 13 секунди и добити опеклине другог ступња
након 40 секунди; и
10 kW /(m2) - људи ће осјетити бол након 5 секунди и добити опеклине другог ступња
након 14 секунди.
Трајање које одговара ефектима као што су бол или опекотине другог степена могу
значајно варирати, зависно од околности. Горе наведени ефекти су уочени на голој кожи
која је била директно изложена топлотном зрачењу. Неке врсте одеће могу служити као
заштитна баријера против топлотног зрачења и могу утицати на трајање изложености.
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Међутим, трајање изложености треба да буде сведено на минимум, чак и при ниским
нивоима топлотног зрачења
Природни гас (доминантно метан према горе приказном саставу) сагорева дајући
превасходно CO2 и H2О, као главне продукте разградње:
CH4 + 2 О2 → CО2 + 2 H2О
У неконтролисаним условима (нпр. удесне ситуације) долази до непотпуног сагоревања,
уз настајање и CО као продукта разградње:
CH4+1 ½ O2→CO+2H2O
Удео природног гаса који сагорева до CO је мањи од 10%. Обзиром да током процеса
сагоревања долази до подизања емисионе струје продуката сагоревања, процењује се
да удесне ситуације са формирањем пламеног млаза или при паљењу гасног облака на
локацији МГ , на отвореном простору не могу довести до настајња токсичног облака
(односи се на CO) са нивоима концентрације вишим од CIDLH, у зони простирања облака.
Б) Процена опасности од експлозије гасног облака
Зоне простирања облака експлозивне смеше природног гаса с ваздухом, у правцу ветра,
зависе од интензитета испуста (емисије природног гаса), брзине ветра, стања у
приземном слоју атмосфере и топографских карактеристика терена.
За услове стабилног стања у приземном слоју атмосфере (класа стабилности: F) и при
брзини ветра од 1,5 m/s, разрађено је неколико удесних подсценарија који обухватају:
- различите нивое удесних ситуација (условљено различитим вредностима испуста
природног гаса)
- две топографије околног терена:
- раван, отворен терен и
- терен са препрекама у близини МГ (шумовит терен, насеље и сл.).
У складу с претпостављеним, да се опасне концентрације природног гаса, које могу
довести до експлозије насталог гасног облака налазе у границама простирања
концентрација нивоа између C0,9LFL и CUFL, даље су приказани различити удесни
подсценарији на отвореној траси МГ
Немогуће је предвидети тачне последице удеса јер он зависи од више раличитих
фактора:

-

величине облака у тренутку паљења
начина паљењаоблака
ниво конгестије унутар облака
тренутних временских прилика као и руже ветрова

При испуштању запаљиве хемикалије у атмосферу, ствара се облак паре који се креће
и диспергује под утицајем ветра. Уколико облак доспе до извора паљења , његов део
чија се концентрација налази у опсегу граница експлозивности ће се упалити. Од брзине
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којом се пламен креће кроз облак ће зависити да ли ће се десити дефлаграција или
детонација.Основне опасности које прете од експлозије су:

-

Термичка радијација
Интензитет удара исказан као надпритисак
Летећи фрагменти

SITE DATA:
Location: NIS, SERBIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.23 (unsheltered single storied)
Time: July 15, 2019 1739 hours ST (using computer's clock)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHANE
Molecular Weight: 16.04 g/mol
TEEL-1: 3000 ppm TEEL-2: 5000 ppm TEEL-3: 200000 ppm
LEL: 44000 ppm UEL: 165000 ppm
Ambient Boiling Point: -258.7° F
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1 meters/second from 30° true at 3 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 21° C
Stability Class: F
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
а) Последице ударног таласа када је узрок паљења детонација

Према упрошћеном начину процене последица (детерминистичка теорија), последице
дејства експлозије гасног облака природног гаса зависе од вредности надпритиска на
растојању од центра експлозије и различити су критеријуми за људство и околне објекте.
Критеријуми за процену могућих последица за људе, у зони дејства ударног таласа:
- оштећење плућа са вероватноћом од 90% : за Δp од 84 кPа
- оштећење плућа са вероватноћом од 50%: за Δp од 43 до 84 кPа
- оштећење плућа са вероватноћом од 10%: за Δp од 22 до 43 кPа
- пуцање бубних опни у 1% случајева за: Δp од 13 до 22 кPа
Критеријуми за процену могућих последица за околне објекте, у зони дејства ударног
таласа:

ZA.Q.01.c

тешка оштећења околних објеката: за Δp од 83 кPа
деформација и озбиљна оштећења процесне опреме: за Δp од 70 кPа
озбиљна оштећења зиданих објеката: за Δp од 35 кPа
умерена оштећења зиданих објеката : за Δp од 17 кPа
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лака оштећења (пуцање прозорских окана и сл.,): за Δp од 3,5 кPа.

Према наведеном приступу последице дејства експлозије гасног облака природног гаса
последице за људство и околне објекте, за различите удесне подсценарије, могу бити
следеће:
1. Континуални испуст: кроз кружни отвор Φ12,5mm
SOURCE STRENGTH:
Flammable gas escaping from pipe (not burning)
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 1.22 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 147 pounds/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 8,688 pounds
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THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion (Надпритисак
изазван експлозијом облака)
Type of Ignition: ignited by detonation(Узрок паљења детонација)
Model Run: Gaussian
Red : 210 yards --- (8.0 psi = destruction of buildings)( 55kPa рушење зграда, оштећење
плућа код људи)
Orange: 224 yards--- (3.5 psi = serious injury likely) (24 kPa умерена оштећења зиданих
објеката, оштећење плућа код људи са вероватноћом 10%)
Yellow: 306 yards --- (1.0 psi = shatters glass)(6.8 kPa пуцање стакла)
2. Континуални испуст: кроз кружни отвор Φ25mm
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SOURCE STRENGTH:
Flammable gas escaping from pipe (not burning)
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
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Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 4.9 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 585 pounds/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 32,441 pounds
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by detonation
Model Run: Gaussian
Red : 406 yards--- (8.0 psi = destruction of buildings) ( 55kPa рушење зграда, оштећење
плућа код људи)
Orange: 426 yards --- (3.5 psi = serious injury likely) (24 kPa умерена оштећења зиданих
објеката, оштећење плућа код људи са вероватноћом 10%)
Yellow: 623 yards --- (1.0 psi = shatters glass) (6.8 kPa пуцање стакла)
б) Последице ударног таласа када је узрок паљења варница
1. Континуални испуст: кроз кружни отвор Φ12,5mm
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SOURCE STRENGTH:
Flammable gas escaping from pipe (not burning)
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 1.2 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 145 pounds/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 8,549 pounds
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by spark or flame
Level of Congestion: congested
Model Run: Gaussian
Red : LOC was never exceeded --- (8.0 psi = destruction of buildings)
Orange: LOC was never exceeded --- (3.5 psi = serious injury likely)
Yellow: 212 yards --- (1.0 psi = shatters glass)
2. Континуални испуст: кроз кружни отвор Φ25mm
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SOURCE STRENGTH:
Flammable gas escaping from pipe (not burning)
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 4.9 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 585 pounds/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 32,441 pounds
THREAT ZONE:
Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by spark or flame
Level of Congestion: congested
Model Run: Gaussian
Red : LOC was never exceeded --- (8.0 psi = destruction of buildings)
Orange: LOC was never exceeded --- (3.5 psi = serious injury likely)
Yellow: 404 yards --- (1.0 psi = shatters glass)
В) Процена опасности од накнадног паљења гасног облака
Када облак запаљиве паре доспе до извора паљења сагоревање је интензивно.
Последице су термичка радијација, дим и продукти сагоревања. Облак се пали у
концентрацијама које се налазе у границама експлозивности. Сматра се да постоје тзв.
Запаљиви џепови у условима концентрације 60%DGE , те се ова вредност користи као
гранична вредност поред 10%DGE која се сматра безбедном концентрацијом. Приликом
ослобађања гас може доспети до удаљеног извора паљења и изазвати повратни
експлозивни удар.
Зоне опасности:
Црвена зона: 60% DGE; Жута зона: 10% DGE; DGE граница безбедне зоне
1. Континуални испуст: кроз кружни отвор Φ12,5mm
SOURCE STRENGTH:
Flammable gas escaping from pipe (not burning)
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 1.2 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 145 pounds/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 8,549 pounds
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THREAT ZONE:
Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud
Model Run: Gaussian
Red : 283 yards --- (26,400 ppm = 60% LEL = Flame Pockets)
Yellow: 739 yards --- (4,400 ppm = 10% LEL)
2. Континуални испуст: кроз кружни отвор Φ25 mm
SOURCE STRENGTH:
Flammable gas escaping from pipe (not burning)
Pipe Diameter: 70 centimeters
Pipe Length: 6000 meters
Unbroken end of the pipe is closed off
Pipe Roughness: smooth
Hole Area: 4.9 sq cm
Pipe Press: 5500000 pascals
Pipe Temperature: 21° C
Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour
Max Average Sustained Release Rate: 585 pounds/min
(averaged over a minute or more)
Total Amount Released: 32,441 pounds
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THREAT ZONE:
Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud
Model Run: Gaussian
Red : 595 yards --- (26,400 ppm = 60% LEL = Flame Pockets)
Yellow: 1652 yards --- (4,400 ppm = 10% LEL)
Методологија прорачуна који су коришћени у изради процене утицаја удесних
ситуација
За напред наведени састав природног гаса израчунате су следеће средње вредности:
- средња молекулска маса гаса: 16,59 g/mol
- средња густина гаса (на 20 ºC и атмосферском притиску): 0,695 kg/m3.
Ефекат вертикалног пламеног млаза
Пламени млаз представља типичан резултат сагоревања запаљиве материје при њеном
испуштању из процесне опреме, која се налази под пристиском.
Метод прорачуна карактеристика вертикалног запаљивог млаза почиње од рачунања
висине пламена. За дефинисање димензија места неконтролисаног испуста
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подрезумева се да настаје турбулентни пламени млаз, чија се висина израчунава на
основу следеће релације:

где су:
-L – дужина видљивог дела турбулентног пламена мерена од места испуста гаса,m
-d0– почетни пречник пламеног млаза, који физички представља пречник насталог
отвора,m
- CT – молски удео горива у стехиометријској смеши гориво –ваздух
Реакција сагоревања метана на ваздуху је:

-

Tfi To– адијабатска температура пламена и температура млаза гаса,K
αT– однос броја молова реактаната за стехиометријску смешу гас 'ваздух (αT ≈1)
Ma–молекулска маса ваздуха, ≈29g/mol
Mf– молекулска маса гаса, за метан: Mf= 16g/mol.
Брзина неконтролисаног испуста природног гаса из насталог отвора на МГ, у случају
када услед пада притиска долази до ,,одсецања“ дела гасовода, тако да само из тог
дела долази до испуштања гаса до његовог пражњења

Флукс топлотног зрачења од насталог пламеног млаза израчунава се према једначини:

7.4. Процена ризика
Ризик (R) је функција вероватноће настанка удеса (V) и могућих последица (P) и
математички се може израчунати.
Циљ процене ризика од удесних ситуација на МГ је обезбеђивање услова за управљање
ризиком уколико је ризик прихватљив, на основу нивоа могућности настанка удеса, као
и потенцијалне опасности, односно последица експлоатације предметног система.
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Квантитативна мера нивоа опасности од удесних ситуација на МГ су страдање људи,
оштећење околних објеката и угрожавање животне средине.
Статистички подаци о вероватноћи различитих сценарија развоја удеса праћених
испустом запаљивих гасова нису кохерентни, а у одређеној мери и противречни. Из тог
разлога узете су усредњене вредности из доступне литературе, тако да су одвојено
приказани развоји догађаја за тренутни и континуални испусти природног гаса.
7.4.1. Вероватноћа настанка удеса
Процена вероватноће настанка удеса врши се на један од следећих начина:
- на основу статистичких података – историјски приступ (неопходно навести
изворподатака);
- комбиновањем историјског и аналитичког приступа.

-

Вероватноћа се изражава нумерички или описно као мала, средња и велика.
За процену вероватноће настанка удеса може се користити и следећа табела:
Табела 7.2. Критеријуми за процену вероватноће настанка удеса
Велика вероватноћа

Велика вероватноћа

(100 – 10-1учесталост догађаја/год.) (10-1 – 10-3учесталост
догађаја/год.)
- цурења

-

-

-

-

-

опасних материја на - Пуцање цевовода течних
спојевима цевовода, вентилима и материја
сл.
- пуцање цевовода гасова под
Просипања
при
претакању притиском
течности и просипање чврстих
- просипање целокупног
материја при манипулацији
садржаја из резервоара
Оштећења јединичних паковања течности
амбалаже и просипање садржаја
- просипање ауто и
Цурења течности и просипање железничких цистерни на
чврстих материја у интерном комплексу након хаварија
транспорту
- створени услови за пожар
Цурење гасова под притиском из иексплозију у ЗОНИ
цевовода и других система под опасности 1
притиском
- пожар и експлозија дела
Створени услови за изазивање постројења
пожара или експлозије у ЗОНИ
- два и више удеса велике
опасности 2
вероватноће на једној
Почетни пожари на инсталацијама локацији у истом времену
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Велика вероватноћа
(<10-3учесталост
догађаја/год.)
- пуцање судова за

транспорт
- пуцање суда за

складиштење
- пожар целог постројења
- пожар целог складишта
- експлозија целог

постројења
- експлозија целог

складишта
- створени услови за

пожар и експлозију у
ЗОНИ опасности 0
- два и више удеса

средње вероватноће на
једној локацији у исто
време
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Процена вероватноће од настанка удеса на отвореној траси (линеарном делу) МГ
Према подацима о динамици испуста природног гаса на отвореној траси (линеарном
делу) МГ произилази да се ради о контиуалним или квази- континуалним изворима, тако
да је на следећим шемама дат приказ стабла развоја догађаја удесних ситуација, са
проценом вероватноће појединих удесних подваријанти.

Слика7.4. Процена вероватноће током могућег развоја догађаја након неконтролисаног
испуста природног гаса кроз отвор Φ 12,5 мм на отвореној траси (линеарном делу) МГ
(мали удес)
Напомене: Прорачун вероватноће на сл. 7.4 реализован је на основу следећих улазних
података:
- почетна учестаност испуста узета за испуст технолошког цевовода пречникаΦ1200 мм
са отвором Φ12,5 мм: 2,4x10-7/м*год
- растојање између две суседне запорне арматуре 6 км
- релативна учестаност појединих ефеката удеса узета за континуални испуст, према
подацима датим у литератури, осим релативног односа ефеката експлозије и паљења
гасног облака (уместо односа 50:50 узето 30:70, респективно)
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Слика 7.5. Процена вероватноће током могућег развоја догађаја након неконтролисаног испуста
природног гаса отвор у облику ромба, с дијагоналама 306 мм x38 мм на отвореној траси (линеарном
делу) МГ (удес средњег нивоа)

Напомене: Прорачун вероватноће на сл. 7.5. реализован је на основу следећих улазних
података:
- почетна учестаност испуста узета за испуст магистралног цевовода Φ1020 мм са
отвором облика ромба с дијагоналама 306 мм x38 мм: 8,8x10-8/м*год
7.4.2. Процена могућих последица (P)
Процена могућих последица по живот и здравље људи и животну средину врши се на
основу анализе повредивости (вулнерабилности). Повредиви су сви они објекти и
становништво, који у зони ширења гасова, пара, аеросола и чврстих честица трпе
последице штетног деловања опасне материје или њеног физичког деловања (топлоте,
ваздушног удара).
Показатељи који одређују обим последица су:
- могући број погинулих
- могући број повређених опекотинама илиударом
- могуће материјалне штете.
На основу анализе свих поменутих показатеља обима последица, у Табели 7.3 приказане су
могуће последице удеса.
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Tabela 7.3. Критеријум за процену могућих последица удеса

Показатељ
последица

и Последице
малог значаја

Број људи са
Нема
смртним исходом
Тешкоповређени
Тешкоотровани Нема

значајне

озбиљне

велике

катастрофалне

Нема

1-2

3-5

Више од 5

1–2

3–6

7 – 10

Више од 10

1-5

6 – 15

16 – 30

Више од 30

5 – 10 т

10 – 30 т

Више од 30 т

0,1 – 1 ха

1 – 10 ха

10 – 30 ха

Више од 30 ха

100-1.000

1.000 – 10.000

10.000
100.000

(интоксиковани)
Лакше повређени
Нема
Лака тровања
Мртве животиње ≤0,5 т
Контаминирано
земљиште

≤0,1 ха

Материјална
штета
у ≤100
хиљадама динара

–

Већа од 100.000

Процена последица на основу тестирања вероватноће
Процена конкретних последица од дејства повишеног притиска (критеријума
вероватноће), услед дејства ударног таласа, изведена је преко пробит функције. Пробитфункција (Пр) за процену опасности од дејства ударног таласа после експлозије гасног
облака природног гаса за дејство на људе, са смртним последицама има облик:

где је: Δп – надпритисак услед ударног таласа, па
На основу приказаних корелација израчунате су вероватноће настанка наведених
ефеката дејства ударног таласа, после експлозије облака природног гаса, у зависности
од удаљења од центра експлозије.
Процена последица од паљења гасног облака, за улазне податке, различите удесне
подсценарије, израчунате дубине простирања концентрација природног гаса нивоа
C0,5LFL и израчунате параметре у једначини коју прописује методологија прорачуна
оваквог ефекта, дата је такође на основу пробит- анализе.
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7.4.3. Процена прихватљивости ризика
Процена ризика прeма усвојеној методологији
Матрица оцене ризика на основу параметара вероватноће настанка удеса и процењених
могућих последица приказана је у Табели 7.4.
За напред наведене удесне ситуације за случајеве удеса на МГ социјални ризик је узет
у обзир за варијанте најгорег могућег сценарија удеса:
Табела 7.4.3. Квантификовање ризика на основу вероватноће настанка удеса и могућих последица

Вероватноћана Могуће последице
станка удеса
Малог значаја Значајне

Озбиљне

Велике

(II)

(III)

(IV)

занемарљив
ризик

мали ризик

средњи ризик велики ризик

(II)

(III)

(IV)

мали ризик

средњи ризик велики ризик

(III)

(IV)

средњи ризик

велики ризик

(I)
Мала

Средња

Велика

(V)

(V)

Катастрофалн
е
(V)
веома*велики
ризик
(V)

веома*
веома* велики
велики ризик ризик
(V)

(V)

веома*
веома*
веома* велики
велики ризик велики ризик ризик

Критеријуми за процену вероватноће настанка удеса у случајевима најгорег могућег
случаја нису посебно узети у обзир у важећој методологији. Због тога су у овој студији
истовремено анализирани догађаји и са малом и са веома малом вероватноћом (10-5 –
10-6/год).
Анализа вулнерабилности је истовремено показала да су пројектанти гасовода
третирали исти на начин да се на минимум сведе контакт између вулнерабилних
објеката (становања, природних и других добара) и гасовода. При томе су имали у виду
потребна минимална одстојања од 250 m. На тај начин једине ,,слабе тачке" су остала
места где гасовод тангира појединачне објекте или где исти пресеца путеве
(регионалне) или железничку пругу.У случају најгорег могућег сценарија последице не
би биле веће од оних означених као озбиљне. Сви остали догађаји са малом и средњом
вероватноћом не би за последицу имали смртно страдање људи, већ би у најгорем
случају дошло до повређивања (тешко и лакше). Материјална штета би код средње
вероватноће била значајна.
Имајући наведено у виду може се проценити да је ризик од удеса на МГ-у средњи
(III) и да га чине следеће комбинације:
- мала вероватноћа – могуће озбиљне последице
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- средња вероватноћа – могуће значајне последицеи
- велика вероватноћа – последице малог значаја.
Из наведених констатација произилази да се ризиком од удеса на МГ-у може управљати
те се може закључити да је анализирани ризик прихватљив. Управљати ризиком
значи спроводити неопходне мере у домену планирања, изградње и одржавања
система, а са аспекта заштите животне средине, заштите живота и здравља људи.
Услови и мере управљања ризиком су саставни део Студије и садржани су у тачки која
описује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајног
штетног утицаја на животнусредину.
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8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу спречавања и отклањања штетног утицаја на животну средину при реализацији
пројекта магистралног гасовода предвиђене су мере зашите животне средине. Мере
заштите можемо систематизовати у оквиру следећих група:
8.1. Мере за смањење негативних утицаја и мониторинг животне средине
8.1.1. Мере заштите од елементарних непогода
Мере заштите од елементарних непогода представљају све планске и организоване
радње које се спроводе ради заштите и спасавања од опасности и последица од
елементарних непогода као што су : земљотреси, поплаве, ерозије, бујице. односно
услед непланираних догађаја који се не могу спречити а проузроковани су деловањем
природних сила.
У циљу ефикасне заштите, спасавања и отклањања последица елементарних непогода
неопходно је придржавати се и спровести следеће мере заштите:
1. У свим фазама пројектовања, изградње и експлоатације објекта применити мере
прописане Законом о ванредним ситуацијама ( Сл. гласник РС 111/2009, 92/2011 и
93/2012)
2. Израдити неопходне планове заштите предвиђене Законом о ванредним ситуацијама
( Сл. гласник РС 111/2009, 92/2011 и 93/2012)- Оперативни план у случају ванредне
ситуације
3. У оперативном плану утврдити задатке, организацију деловања и активности којима
се обезбеђује учешће појединаца и служби предузећа у извршавању задатака
заштите и спасавања.
4. У случају поплаве већих (ширих) сва опрема и техника ставља се на располагање за
санацију насталу поплавом, а сви запослени су дужни да се одмах укључе у санацију
насталих штета од поплаве према Оперативном плану у случају ванредних ситуација
као и према поступцима предвиђеним Системом управљања заштитом животне
средине
5. У случају појаве клизишта на косинама и одлагалиштима неопходно је одмах
евакуисати људство и опрему ван зоне клизишта. При овој појави сви запослени су
дужни да поступе према Оперативном плану у случају ванредних ситуација као и
према поступцима предвиђеним Системом управљања заштитом животне средине
и да се одмах укључе у санацију насталих последица.
6. У случају тежег оштећења на постројењима санацију обавезно препустити стручним
лицима одржавања.
8.1.2. Техничко – технолошка заштита
За смањење, или спречавање штетних утицаја спровести следеће мере:
1. Изградњу објекта у потпуности прилагодити пројектној документацији као и
захтевима надлежних институција
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2. Пројектну документацију у потпуности урадити према важећим законским оквирима
3. При извођењу пројекта Инвеститор прописује неопходне машинске, електро и
грађевинске услове које је Извођач у обавези да испоштује, а све у складу са
постојећом законском легистлативом
4. Радови на изградњи линијског дела гасовода треба да се обављају непрекидним
методом коришћењем прогресивних технологија за убрзану линијску изградњу
цевовода уз спровођење мера, које су усмерене на смањење негативног утицаја
изградње на околину
5. На деоницама које иду преко косина где постоји опасност од клизишта и одрона, МГ
се полажу ниже од равни клизања или линије деформације корита. Ако је та
активност немогућа онда се ради ојачање падине на којој постоји опасност од
одрона помоћу објеката против клизишта.
6. При постављању гасовода извршити снимање подземних инсталација
7. С обзиром на висок ниво подземних вода у алувијаним седиментима неопходно је
извршити заштиту гасовода од испливавања отежавањем цеви
8. На посебно стешњеним локацијама брдовитог дела предвиђено је тунелско
полагање гасовода које онемогућује поремећај природног предела, земљане и
монтажне радове на стрмим падинама, заштиту гасовода од клизишта
9. Прелазе преко аутопута, магистралних и регионалних путева као и железничких
пруга треба изводити подбушивањем
10. У делу терена од стационаже km67+240-km67+860, у близини села Понор,
дефинисана је потенцијално нестабилна падина. На овој локацији неопходно је
извршити адектватно спровођење отпадних вода из домаћинстава из шире зоне
пројектоване трасе чиме ће се спречити појаве нестабилности у овом делу терена и
спречавања могуће хаварије на гасоводу..
11. Посебан прилог код пројеката треба да представљају мере противпожарне заштите.
Посебни технички услови за изградњу електроинсталација (Еx заштита) објеката
којима се врши транспорт и дистрибуција природног гаса, захтевају да се
инсталације могу изводити само према пројекту одобреном од стране надлежне
установе противпожарне заштите;
12. Инвеститор је у обавези да уради „План заштите животне средине за магистрални
гасовод граница Бугарске – граница Мађарске“ деоница 1 односно План
мониторинга са дефинисаним тачкама за испитивање квалитета ваздуха, воде,
земље, и мерења буке, на локацијама на којима је неопходно како у току изградње
гасовода тако и у току експлоатације гасовода
13. Пројекат заштите од пожара мора да садржи техничке и организационе мере, којима
се спречава да се пожар на систему за транспорт гаса не пренесе на систем мерних
станица;
14. Заштиту објеката од атмосферског пражњења предвидети главним електро
пројектом;
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15. На бази изведених прорачуна, извршити правилно димензионисање инсталације,
регулационе и сигурносне арматуре уз примену важећих техничких норматива и
стандарда.
16. Распоред регулационе и сигурносне арматуре извршити тако да инсталација буде
осигурана од прскања услед неконтролисаног пораста притиска.
17. Предвидети стабилну цевну инсталације преко клизних и чврстих ослонаца,
отпорну на дилатационе деформације, пре свега у случају ерозија земљишта.
Инсталацију поставити тако да је онемогућено њено механичко оштећење. На
подужним нагибима терене преко 20% постављају се противерозионе преграде (са
врећама са цементно-пешчаном смешом).
18. Спајање инсталације извршити одговарајућим наставцима, прикључцима и
варовима од стране атестираног вариоца. Избор цеви мерне, регулационе и
сигурносне арматуре извршити према важећим прописима и стандардима за ову
врсту инсталације. Пројектом предвидети и извршити прописно испитивање
инсталације на чврстоћу и непропусност.
19. По завршеној монтажи предвидети бојење надзамне инсталације у циљу заштите
од корозије, као и одговарајућау изолацију подземног дела инсталације. Заштита
бетонских, армиранобетонских и металних конструкција од корозије предвидити у
складу са захтевима Српског стандарда SRPS EN 1504
20. На оградама надземних објеката се постављају трајни натписи упозорења:
''Опасност гас'', ''Забрањена употреба отвореног пламена'', ''Забрањен улаз
неовлашћеним лицима-заштитна зона'', ''Забрањено пушење'', ''Забрањена
употреба алата који варничи'' и др. Препоручује се да поред капија буду постављени
знакови намене објекта и знакови типа ''Гас – опасност од ватре'', ''Гас – опасност од
експлозије''.
21. По завршеној монтажи инвеститору ће се предати атести уграђене опреме, као и
упутства за руковање и одржавање
22. Пре пријема у употребу објеката и опреме гасовода после изградње потребно је
спровести обуку (са обавезном провером знања) особља, које врши експлоатацију
23. Као најважнију превентивну меру која се предузима, у циљу смањења вероватноће
настанка пожара
или експлозије предвидети
могућност регулације рада
инсталације као и аутоматског затварања протока гаса уколико пад притиска у
гасоводу пређе пројектом предвиђене границе.
24. На отвореном (линијском) делу трасе МГ предвидети потребан број блок станица,
које аутоматски затварају доток гаса у удесним ситуацијама, односно реагују на пад
притиска у систему.
25. На потенцијално опасним деоницама МГ (укрштање са железничком пругом,колским
путевима и др.) поставити ,,интелигентне уметке", који обезбеђују контролу
напонско-деформисаног стања МГ и омогућавају да се благовреме предвиди његово
отказивање.

ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..23

Рев:

0

26. За заштиту објеката линијског дела МГ од незаконитих упада предвидети комплекс
инжињерско-техничких средстава за сигурносну заштиту, који поред осталог
укључује и даљинско управљање комплекса.
27. Спајање свећа из технолошких инсталација различитих притисака није дозвољено.
28. Предвидети славине са електро-хидрауличним погонима које имају месно,
даљинско и аутоматско управљање, а такође и ручне дупле команде.
29. Предвидети електроизолационе комаде испред и иза чистачке станице
За смањење, или спречавање штетних утицаја спровести следеће мере:
30. Предвидети могућност даљинског надзора над радом гасовода
31. Локација гасовода мора бити одобрена од стране надлежних инспекција.
32. Карактеристике технолошког процеса и постројења задржати у домену параметара
који су били меродавни за све анализе из оквира спроведених истраживања, како
би се искључила могућност појаве било каквих утицаја који нису квантификовани у
оквирима истраживања и за које не постоје дефинисане мере заштите;
33. Коришћење погонске енергије задржати у предвиђеним оквирима;
34. При повећању почетног капацитета постројења, одговарајућим анализама доказати
да таква повећања неће имати негативних утицаја на животну средину;
35. Природни гас у цевоводу (гасоводу) мора да буде у затвореном технолошком
процесу. Из постројења не сме да буде емисије угљоводоника, нити могућности
њиховог испуштања, осим на местима која су предвиђена техничком
документацијом
У току експлоатације гасне инсталације неопходно је придржавати се следећих мера:
36. Инсталацијом могу руковати само обучена и за то овлашћена лица.
37. Инсталација се једино може користити у сврху за коју је намењена, односно за
природни гас, и на њу се могу прикључити једино уређаји који су рађени за природни
гас.
38. Руковаоц гасног постројења мора да води књигу рада
39. Потребно је обезбедити сталну контролу над функционисањем инсталације и
уређаја, као и потребне мере за заштиту од свих врста оштећења.
40. У случају и најмање неисправности гасне инсталације, корисник је дужан да
моментално обустави експлоатацију те гасне инсталације, све док се узрок
неисправности не отклони.
8.1.3. Мере заштите ваздуха
Мере заштите у фази изградње
1. У периоду градње линијских објеката обезбедити што већу дискретност рада
грађевинске технике као и испоруке материјала и опреме
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2. Изабрати аутомобилску транспортну и грађевинску технику која ће задовољавати
услове препоручених емисија у ваздух као основни тип утицаја на атмосферски
ваздух приликом изградње гасовода
3. Власници транспортних средстава морају да спроводе редовне контроле и провере
издувних гасова у складу са техничким нормама емисије и постојећим техничким
прописима и законима којима се регулише вршење техничких прегледа возила, одн.
транспортних средстава.
4. Избегавати проласке грађевинске технике кроз густо насељене области или кроз
природно културне центре
5. По могућности користити гориво са ниским процентом сумпора
6. Организовати еколошку контролу у циљу поштовања техничких норматива емисије
загађујућих материја за транспортна средства у периоду градње објекта при чему се
мора обезбедити да не дође до прекорачења утврђених техничких норматива
емисије, који одговарају стандардима Републике Србије и међународним захтевима.
7. У циљу спречавања загађења ваздуха неопходно је предвидети редовно орошавање
приступних путева према утврђеном обиму и динамици
Мере заштите у фази експлоатације
8. У току експлоатације неопходна је редовна провера могућих повреда херметичности
гасовода и славинске арматуре. Линијски део гасовода изведен је од челичних цеви,
сви спојеви на гасоводу, укључујући и места прикључка линијских славина, се врше
варењем, чиме је повећана херметичност гасовода, обезбеђена поузданост
(сигурност) и искључено истицање гаса непосредно из цевовода
9. Поштовати технолошки режим транспорта и редовно праћење гасовода.
10. Повремена испуштање гаса вршити према предвиђеној динамици при чему на једној
локацији не сме бити једновремених испуштања са различитих извора због
могућности кумулативног ефекта
11. Предвидети мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух на ГМРС
Мере заштите у фази затварања система
У случају доношења одлуке о стављању цевовода ван експлоатације, или њихове
потпуне демонтаже, претпоставља се да ће утицаји истих на животну средину, бити у
целини аналоган утицају који је био присутан у моменту градње објеката па према томе
и мере заштите биће аналогне мерама у фази изградње уз меру контролисаног
испуштања ваздуха. Ипак, у овом моменту, није могуће извести закључак о томе какве
ће технологије и методе извођења радове бити примењене након 50 и више година.
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8.1.4. Мере заштите вода
Фаза изградње
1.

Локације и број прелаза изабрати у циљу минимизирања утицаја пројекта
обалску вегетацију и на речна корита и станишта;

2.

Очувати зелене коридоре уз водене токове, чиме се обезбеђује одржавање корита
водотокова, заштита вода и спречава ерозија земљишта.

3.

Планирати,да уколико трасацгасовода прелази преко водотока које је станиште
заштићених и строго заштићених риба других животињанеопходно је омогућити
минимални одрживи протоки мора бити осигурано нормално кретањеи егзистенција
фауне водотока.Забрањено је постављати цевовод у кориту реке, већ испод корита
реке или преко мостова.

4.

На месту укрштања гасовода са водотоковима применити метод подбушивања и
микротунелирања или отвореног рова. При извођењу радова:

-

израдити базен за воду/исплаку. При изради базена одвојити хумусни материјал и
након завршетка радова користити га за санацију терена;

-

количина воде за бушење може се обезбедити из водоводне мреже, или уколико то
није могуће захватањем из водотока у количини од 5 (у малим вотоцима) до 10%
протицаја у моменту захвата или на други начин (допремом цистерном);

-

забрањено је слободно испуштање исплаке у терен;

-

радовима се не сме изазвати континуирано замућење воде водотока дуже од 5 дана

-

након завршетка радова, односно постављања цевовода извршити санацију
локација;

5.

Забрањен је неорганизовани износ (испуштања) загађивача
привремених површина и територије изградње

6.

При укрштању са каналима, повременим и мањим воденим токовима могуће је
полагање гасовода у отворени ров. Након полагања гасовода и његовог затрпавања
слојем песка дебљине 0,4 m, могуће је постављање армирано-бетонских плоча.
Изнад плоче, до коте дна водотока, гасовод се може затрпати слојем шљунка или
шљунковито-песковитим материјалом у дебљини од мин. 0,4 m;

7.

Приликом изградње нових саобраћајница, односно адаптације постојећих земљаних
путева (асфалтирање, покривање макадамом, шљунком, туцаником и сл.), на
местима укрштања саобраћајница са каналом или канализованим водотоком
изградити мост или адаптирати постојећи мост/пропуст на начин да се омогући
проток воде и слободан пролаз фауне;

8.

Није дозвољено извођење радова који изазивају замућеност водотока дуже од пет
дана. Извођење радова на укрштању гасовода са водотоковима предвидети у
периоду ниског водостаја;
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9. Радове извести у складу са природном односно пројектованом геометријом речног
корита уз услов да се непогорша режим отицања великих вода.
10. Техничко решење пролаза гасовода испод корита водотокова и насипа не сме
онемогућити редовно одржавање ових објеката.
11. Уколико се гасовод поставља у отвореном ископу у случају насипа од кохерентног
материјала откоп треба да буде што мање ширине, степенаст, са кратким роком
извођења.Морала би се обезбедити иста водонепропусност и носивост подтла и
трупа одбрамбене линије, са набијањем у слојевима и збијеношћу од 95% по
проктору.
12. Надлежни органи водопривреде, у случају високих водостаја, одбране од поплава или
у некој ситуацији која је неповољна са становишта водопривреде , имају право да
наложе привремени прекид коришћења МГ. Трошкове искључивања МГ и евентуалне
штете које би могле настати , без права надокнаде, сноси инвеститор односно
корисник МГ.
13. Уколико то налаже интерес водопривреде надлежни орган водопривреде, осим у
случају када је инсталација положена по линији експропријације или уз њу, има право
да привремено или трајно затражи измештање инсталације са водног земљишта.
14. Пројектном документацијом дефинисати технологију извођења радова којом се за
време изградње гасовода и оптичких каблова неће ометати пловидбе и водни
саобраћај нити захтевати обуставу пловидбе
15. Подземно укрштање МГ са водним објектима извасти што је могуће ближе углу од 900
16. Предвидети да се прелаз водова на обе стране водотока, у зони водног земљишта,
видно обележи каменим белегама и опоменицама тако да се омогући несметан
пролаз механизације при одржавању водотока или извођењу других радова.
17. На местима где гасовод прелази преко влажних станишта и водотокова у току радова
одбезбедити функционисање природног водног режима. Спречити промену
морфологије обале и корита водотока. Засипање, исушивање и каналисање свести
на најмању потребну меру;
18. Избегавати радове на речним прелазима током сезоне мрешћења рибе ( обично
између марта и јуна)
19. Пре радова снимити стање корита и обала, посебно насипа,како би се након
извршених радова хидраулички и флувијални елементи водотокова вратили у стање
пре радова. За насипе имати у виду цео профил у функцији одбране од великих вода
као и планирану реконструкцију тамишког и каракашког насипа.
20. Планиране радове извести у складу са природном односно пројектованом
геометријом речног корита уз услов да се не погорша режим отицања великих вода
21. Пројектну документацију ускладити са елементима објеката за заштиту од поплава,
тако да не буде угрожено функционисање система за одбрану од поплава.
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22. Границе и намена водног земљишта не могу се мењати. Сви прелази МГ кроз водно
земљиште морају се у пројекту приказати у посебном прилогу, са почетном и крајњом
координатом и свим потребним подацима о положају МГ у односу на водне објекте.
23. На местима укрштања трасе са водотоцима, треба обезбедити стабилност обала и
речног дна и непроменљивост природних услова течења у хидролошко-хидрауличком
смислу.
24. Уколико се траса води паралелно водотоцима не сме се угрозити постојећа односно
пројектована геометрија корита за велику воду
25. Приобални терен дуж водотока, уколико је потребно, осигурати, како не би дошло до
ерозије на месту укопавања појединих водова.
26. Предвидети такву технологију извођења радова којом ће се минимално нарушити
постојеће стање објеката и стабилност обала, као и враћање терена у првобитно
стање.
27. У случају наиласка већих вода од очекиваних, бујица, а неопходно је спровести мере
заштите предвиђене Оперативним планом у случају ванредних ситуацја.
28. Забрањено је неконтролисано коришћење воде за потребе изградње
29. При градњи несме да се створе препреке за природно влажење водоплавних терена
током топљења снега и бујица
30. Количине воде, које се узимају из водотокова за прелиминарно хидротестирање
гасовода морају бити контролисане и не смеју да утичу на режим отицања и његову
годишњу расподелу, и у сагласности са захтевима ИФЦ ( International finance
organization)
31. Грађeвинскe тeрeнe и камповe опрeмити прeносивим (инвeнтарним) зградама
санитарнe и животнe намeнe клозeтима (биотоалeтима).
32. Динамику узимања узорака површинских вода и седимената у циљу вршења
мониторинга прилагодити величини воденог тока као и дужини трајања грађевинских
радова
33. Израдити План управљања отпадом и отпадним водама ( Радни план )
34. Воду или исплаку неопходну за бушење депоновати у одговарајуће непропусне
таложне базене или посуде, које се морају празнити од седимената и нечистоће под
условима и на локацији коју одреди надлежна комунална служба
35. Пројектном документацијом предвидети да се након завршених радова изврши
чишћење свих профила на местима укрштања / постављања инсталацијеи околног
терена од заосталог грађевинског материјала, земље из ископа и сл. И сав преостали
материјал уклони из зоне и зоне водног земљишта. На целој траси након постављања
гасовода ров затрпати и изравнати , уз набијање до нивоа терена. Водне објекте
довести у првобитно функционално стање.
36. За одређивање квантитета и квалитета вода које се образују приликом обављања
хидроиспитивања, предвидети организовање мониторинга отпадних вода
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37. Предвидети праћење загађености седимената као саставни део мониторинга стања
водених објеката у циљу добијања релевантне информација о стању водених
објеката знајући да су , исти могу да постану извори секундарног загађивања водених
ресурса
38. За процену негативног утицаја на приобалну територију водених објеката предвидети
„маршрутна“ посматрања ерозионих процеса, испитивања деоница зараслих травом,
утврдити постојање евентуалних загађења земљишта нафтним дериватима и дивљих
депонија индустријског и кућног отпада.
39. Предвидети појас мониторинга приобалне зоне од 10 до 50 метара, у зависности од
хидролошких и морфометријских показатеља сваког воденог објекта
40. Уколико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове
неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи
са надлежним институцијама . Поступак санације зависиће од нивоа апсорпције
загађујуће материје у води ( апсорпција, неутрализација супстанце...)
41. У случају да дође до негативних последица по водне објекте и режим вода због
нестручног руковања објектом или услед хаварије инвеститор је у обавези да
предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку.
42. При овој појави сви запослени у окружењу места акцидента су дужни да се ставе на
располагање техничком особљу организационог дела где је дошло до акцидента како
би се опремили одговарајућом заштитном опремом и поступили према Оперативном
плану у ванредним ситуацијама

Мере заштите у фази експлоатације
43. Предвидети да се прелаз водова на обе стране водотока, у зони водног земљишта, и
у фази експлоатације видно обележи каменим белегама и опоменицама тако да се
омогући несметан пролаз механизације при одржавању водотока или извођењу
других радова (радови на одржању водних објеклата, одбрана од поплава...)
44. Слободно испуштање фекалних вода у земљиште и рецепијенте је строго забрањено
45. Уколико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове
неопходно је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи
са надлежним институцијама . Поступак санације зависиће од нивоа апсорпције
загађујуће материје у води ( апсорпција, неутрализација супстанце...)
46. У случају да дође до негативних последица по водне објекте и режим вода због
нестручног руковања објектом или услед хаварије инвеститор је у обавези да
предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку.
47. При овој појави сви запослени у окружењу места акцидента су дужни да се ставе на
располагање техничком особљу организационог дела где је дошло до акцидента како
би се опремили одговарајућом заштитном опремом и поступили према Оперативном
плану у ванредним ситуацијама
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Мере заштите у фази затварања система
48. Инвеститор ће у овој фази израдити специјални пројекат, односно Студију утицаја на
животну средину демонтаже гасовода у којем ће бити детаљно описане примењене
технологије демонтаже, организација радова, а исто тако биће извршена процена
еколошких и социјалних последица стављања објеката ван употребе, према чему ће
се дефинисати неопходне мере у циљу заштите животне средине.
8.1.5. Мере заштите земљишта
Фаза изградње
1. Земљиште које је добијено у процесу ископавања примењује се за обратно пуњење
гасовода. Вишак минералног земљишта који се формира у току изградње, према
договору са локалним органима власти, треба да буде одложен на привремене
платое као и да буде предат организацијама и локалним органима власти на даље
коришћење
2. Радове вршити строго у зони предвиђеној за грађевинске радове а према уговорима
са власницима земљишта
3. Забрањено је било какво моделирање рељефа
4. Неопходно је избећи формирање дубљих земљаних радова у седиментима
5. Забрањено је отварање позајмишта песка без претходно издатих услова заштите
природе и животне средине
6. Неопходно је планирати и урадити процену карактеристика подлоге и стања
земљишта у односу на могућност ивелације,промене терена, рекултивације и
одводњавања
7. Радове на заштити од ерозије спровести уз помоћ
подбусењавањем или подсејавањем травног покривача

жичаних

плетера,

8. За извођење радова максимално користити постојеће путеве, стазе и већ коришћена
подручја како се не би нарушавале природне површине. Самим тим умањује се
негативан утицај на предео, који подразумева уклањање вегетације и оштећење зоне
кореновог система околне вегетације.
9. Изградњу привремених путева и пролаза свести на минимум, а све привремене
путеве који нису потребни за дугорочно одржавање затворити и вратити у стање које
је одговарајуће околном коришћењу земљишта или у договору са органима локалне
самоуправе.
10. Пуњење горивом вршити на за то предвиђеним и посебно опремљеним теренима
грађевинских база, по могућности на бетонираним површинама. Уколико то није
могуће на местима претакања горива обезбедити покретне танкаване изнад којих ће
се вршити претакање горива.
11. Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је транспортовати,
депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере заштите прописане
законском регулативом која се односи на опасне материје
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12. У зависности од одабира одређене парцеле за градилишни пункт, за транспорт
грађевинских машина као и ангажованог особља на градилишту изградиће се
привремени прилазни путеви од локалног пута до градилишног пункта. Привремени
прилазни пут може бити дужине максимално 250м, јер се водило рачуна да сви
градилишни пунктови буду у близини већег локалног, регионалног или магистралног
пута.
13. Локације за чувања опасних материја и опасног отпада дефинисати
условима прописаним важећом законском регулативом

према

14. За формирање одлагалишта материјала и приступних и манипулативних
саобраћајница одабраће се површине на земљишту ниже категорије. Није
дозвољено користити високопривредне оранице за ову сврху
15. Све складишне локације , одлагалиште, депоније и приступне путеве лоцираће се
удаљено од заштићених подручја, насеља и рекреативних зона.
16. Предвидети коришћење грађевинских машина са минималним површинским
притиском на земљу како би се смањио антропогени утицај
17. Пројектом предвидети рационално коришћење земљаних ресурса као и минималну
производњу отпада У том смислу хумусни слој уклонити и сачувати како би се
искористио за озелењавање предметног простора након изведених радова
18. Извођач мора извести привремене пропусте у свим дренажним јарковима, каналима
и другим дренажним објектима који ће бити затворени за време извођења радова
као и тамо где због заустављене дренаже може доћи до штете
19. Инжењерско-геолошки процеси који су настали услед изградње објеката треба да
буду потпуно отклоњени после извођења техничких мера инжењерске заштите
линијског дела система гасовода.
20. Ради обезбеђења квалитета земљаних радова од стране извршилаца (вође екипа,
мајстори, руководилац радова и стручни контролери) спроводи се контрола
операција и контрола приликом примопредаје, која се састоји у систематском
праћењу и провери усклађености радова са захтевима пројектне и нормативне
документације. То пре свега подразумева стриктно пошовање пројектних решења у
вези са дубином и начином полагања цеви и предвиђене мере заштите животне
средине као што су: заштита обала, мере контроле ерозије, мере рекултивације
земљишта итд.
21. Све завршне земљане радове треба ускладити са постојећим контурама
(геопластиком) терена.
22. Обезбедити очување околног пољопривредног земљишта и живица, као зелених
коридора везаних за локалну саобраћајну инфраструктуру. Након завршетка радова
омогућити даљи традиционални начин коришћења пољопривредног земљишта
(воћарство, виноградарство);
23. Боје, материјали и структура изграђених елемената треба да буде усклађена са
околином
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24. У границама појаса привремено додељеног земљишта биће скинут плодоносан слој
земљишта који ће се сачувати и искористити за рекултивацију.
25. После завршетка грађевинских радова неопходно је спровести мере рекултивације
земљишта предвиђене Планом рекултивације
26. За минимализацију утицаја могућих ерозија на прелазима малих река и потока
обавезан услов јесте извођење инжењерске рекултивације територије, као прво
обнављање природног рељефа.
27. У циљу спречавања опасних геолошких процеса спровешће се технолошке мере које
утичу на услове природне наслаге и промене физичко-механичких својстава
земљишта и режима подземних вода. То је рашчишћавање шумске и замочварене
површине; делимично рашчишћавање; учвршћивање земљишта уклључујући и
тресетног слоја; одсипање насипа, постављање водопропуста; учвршћивање обала
водотока на подручјима изградње.
28. У циљу спречавања хаварија на грађевинским машинама тј до испуштања уља и
горива на тло и у воде могу се спречити стручним руковањем и избором горива са
мањим садржајем сумпора, утакањем горива у машине искључиво на одговарајућим
бетонираним површинама или ако то није могуће изнад покретних таквана и њиховим
редовним одржавањем.
29. У случају квара на бушећој гарнитури, транспортним средствима или другој
ангажованој механизацији, гориво, машинска и друга уља не смеју се директно
упуштати у земљиште и водотокове, већ се иста морају адекватно скупљати и
евакуисати на прописан начин до локације коју одреди надлежна комунална служба
30. У случају изливања нафте и нафтних деривата, горивa, машинског и другог уља
угрожено земљиште посути сорбентом, скинути контаминирани слој земље и насути
неконтаминираним. Загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у
амбалажу, на простор за одлагање опасног отпада, а затим ( у року од највипе годину
дана) предати овлашћеној институцији на даљи третман.
31. На угроженом пољопривредном земљишту , у случају изливања нафте и нафтних
деривата загађену земљу уклонити поступком као у претходној мери а загађену
земљу заменити новом.
32. У случају изливања загађујућих материја на асфалтну површину, исте покупити
песком исти ставити у амбалажу, на простор за одлагање опасног отпада, а затим, у
року од највише годину дана, предати овлашћеној институцији на даљи третман
33. у акцидентним ситуацијама у којима долази до изливања опасних течних материја,
укључити заштиту строго заштићених врста птица техникама звучног плашења на
угроженим подручјима.
Фаза експлоатације
34. Неопходно је предвидети мониторинг ерозионих процеса и правовремено реаговати
у смислу хитних интервенција на санирању проблема.
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35. У појасу непосредне заштите ширине 15 м забрањена је садња вишегодишње
вегетације са дубоким корењем док је могуће обрађивање земљишта техником
плитког орања до 50 цм и гајење једногодишњих биљака
36. Слободно испуштање фекалних вода у земљиште и рецепијенте је строго забрањено.
37. У циљу спречавања стварања дугачких дубоких вододерина и развоја процеса
неорганизованог концентрисаног одвода у периоду експлотације трасе неопходно је
извести инжењерску и биолошку рекултивацију која обухвата обнаваљање природног
рељефа територије и озелењавање . У циљу спречавања развоја овог процеса
неопходно је извести специјалне мере за нивелисање и учвршћивање нагиба
38. У фази експлоатације неопходно је ограничити начин коришћења земљишта односно
обављања пољопривредних радова у зони непосредне заштите, која на
пољопривредном земљишту износи по 7,5 м са обе стране од осовине гасовода.
39. У случају изливања нафте и нафтних деривата и других опасних материја применити
мере идентичне мерама у фази изградње
8.1.6. Мере заштите животне средине при генерисању отпада
Фаза изградње
1. Прe почeтка индустриjских радова сe склапаjу уговори са лицeнцираним прeдузeћима
за прeраду, одлагањe и збрињавањe отпада.
2. Начин прикупљања, место складиштења као и даљи третман генерисаног отпада
насталог у фази изградње дефинисаће се Планом управљања отпадом
3. Пројектом организације градилишта предвидети посебне локације које ће се утврдити
као привремене депоније. Тачан распоред локација дефинисаће се у следећој фази
израде техничке документације као и у Плану управљања отпадом
4. Инвеститор је одговоран за отпад који он генерише до почетка изградње и у обавези
је да изради план управљања отпадом за исти
5. Подизвођач је одговоран за отпад који он генерише у току изградње и у обавези је да
изради План управљања отпадом за исти. Инвеститор ће вршити редовну или
ванредну проверу примене Плана
6. Сво замењено отпадно уље на градилишту мора да се одлаже и чува у затвореним
бурадима, које су постављене у непрописну танквану, до предаје заинтересованој
организацији на даљи третман
7. На градилиштима ће се поставити одговарајуће посуде за сакупљање комуналног
отпада који настаје услед присуства људи, као и другог отпада (ситан метални отпад
и сл.)
8. Крупан отпад (крупни делови од метала, дрвета, отпадне гуме и сл.) потребно је
привремено одлагати на за то унапред одређеном простору у оквиру градилишта све
до преузимања овлашћене организације
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9. У циљу превенције хаваријских ситуација у вези са запаљивим отпадом неопходно (
) је да на грађевинској површини буде предвиђена противпожарна заштита. Такође
неопходно је разрадити инструкције за мере противпожарне заштите, неопходно је да
се именују одговорни за противпожарну безбедност грађевинске површине и
окружења као и редовно спроводити минималну противпожарну обуку запослених.
10. Уз предвиђене мере заштите животне средине на грађевинским површинама
неопходно је спровести организационе мере у циљу минимизације утицаја
генерисаног отпада на животну средину, као и на заштиту живота и здравља људи
које обухватају:

-

Одређивање
збрињавања.

-

Визуелна контрола поштовања правила безопасног збрињавања отпада

-

Редовна контрола услова привременог чувања отпада

-

редовна предаја генерисаног отпада

особа одговорних за сакупљање отпада и њиховог привременог

11. Транспортирањe отпада вршити у складу са прописима eколошкe бeзбeдности, коjи
гарантуjу заштиту животнe срeдинe приликом извршeња утовара и истовара и
прeвоза.
12. У фази изградње неопходно је вршити дневну и годишњу евиденцију отпада и
обавештавање надлежног органа према Правилнику о обрасцу дневне евиденције и
годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл. Гласник РС
бр. 95/2010) као и документ о кретању отпада.
Фаза експлоатације
13. У фази експлоатације објекта неопходно је склапање уговора са лицeнцираним
прeдузeћима за прeраду, одлагањe и збрињавањe отпада.
14. Начин прикупљања, место складиштења као и даљи третман генерисаног отпада
насталог у фази експлоатације дефинисаће се Планом управљања отпадом
15. Транспортирањe отпада вршити у складу са прописима eколошкe бeзбeдности, коjи
гарантуjу заштиту животнe срeдинe приликом извршeња утовара и истовара и
прeвоза.
16. У фази експлоатације неопходно је вршити дневну и годишњу евиденцију отпада и
обавештавање надлежног органа према Правилнику о обрасцу дневне евиденције и
годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл. Гласник РС
бр. 95/2010) као и Документ о кретању отпада.
Фаза затварања система
17. Одлуком о напуштању гасоводног објекта неопходно је дефинисати начин напуштања
подземних цевовода: њихово вађење из земље или продувавање и пуњење инертним
гасом и блиндирање на крајевима те остајање или искључивање са напона катодне
заштите
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18. Ако се напуштања подземних цевовода врши продувавањем и пуњењем инертним
гасом- азотом, битно је да се на месту укрштања са аутопутем, користи испуна која
одговара геомеханичким својствима тла-песак. У случају оштећења цеви,
инертизујући флуид мора бити компатибилан саставу земљишта околног терена
19. Оштећено земљиште ће након демонтаже бити подвргнуто рекултивирању. Ако
утицаји на животну средину током демонтаже буду негативни али краткотрајни
(претпостављено у трајању од једне-две године), онда ће након завршетка радова и
рекултивације оштећених и нарушених парцела, наступити дуготрајни период
природне ревитализације екосистема.
8.1.7.Мере заштите флоре и фауне
1. Радови на изградњи магистралног гасовода, могу се извршити искључиво на простору
који је дефинисан пројектном документацијом
2. Све радове и активности на изградњи гасовода планирати и изводити у оквиру
предвиђене трасе и коридора око ње, како обимни земљани радови и употреба
механизације не би оставили последице на простор изван тих граница;
3. Гасовод планирати и извести подземно како кроз пољопривредно земљиште, испод
јавних површина, тако и на местима укрштања са водотоковима, каналима, државним
и локалним путевима и железничким пругама;
4. Дефинисати потребу уградње заштитних цеви у односу на постојеће изграђене
објекте како на траси, тако и у заштитном појасу (стамбени објекти, саобраћајнице,
изворишта водоснабдевања, водоводи, пруге);
5. Дефинисати статус објеката који су у заштитној зони и на удаљености мањој од 100
m;
6. Предвидети минималну дубину укопавања гасовода од 1,0 m, мерено од коте терена
до горње ивице цеви;
7. Предвидети изградњу приступних путева до пројектованих пратећих објеката
гасовода;
8. У оквиру пратећих објеката и на деоницама где траса гасовода пролази или захвата
подручја са повишеним ризиком од појаве пожара, предвидети одговарајуће
противпожарне мере;
9. Ископе за полагање гасовода и за потребе изградње пратећих објеката извести тако
да ископи и терен у целини буду стабилни како за време извођења радова, тако и
касније у фази експлоатације;
10. Косине, јаркове, одводе, банкине и падове свих путних прелаза у што краћем року
уредити како би се заштитили од ерозије;
11. На местима укрштања трасе гасовода са саобраћајницама и другим
инфраструктурним водовима где год је могуће вршити подбушивање, а у стеновитим
материјалима размотрити и могућност примене методе отвореног рова;
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12. На местима где гасовод прелази преко влажних станишта и водотокова у току радова
одбезбедити функционисање природног водног режима. Спречити промену
морфологије обале и корита водотока. Засипање, исушивање и каналисање свести
на најмању потребну меру;
13. Нарушавање приобаља и корита водотока и других влажних станишта свести на
најмању могућу меру;
14. На месту укрштања гасовода са водотоковима применити метод подбушивања и
микротунелирања или отвореног рова. При извођењу радова:
• Израдити базен за воду/исплаку. При изради базена одвојити хумусни материјал и
након завршетка радова користити га за санацију терена;
•

Количина воде за бушење може се обезбедити из водоводне мреже, или уколико
то није могуће захватањем из водотока у количини од 5 (у малим вотоцима) до 10%
протицаја у моменту захвата или на други начин (допремом цистерном);

•

Забрањено је слободно испуштање исплаке у терен;

•

након завршетка радова, односно постављања цевовода извршити санацију
локација;

15. Извођење радова на укрштању гасовода са водотоковима предвидети у периоду
ниског водостаја;
16. У случају акцидента који за последицу може имати промену квалитета воде и
угинућа рибљег фонда неопходно је предузети све мере како би се спречило даље
нарушавање водотока и живог света;
17. Размотрити могућност коришћења материјала из ископа рова за полагање
гасовода, за израду постељице и затрпавање гасовода;
18. Забрањено је отварање површинских копова различитог грађевинског материјала
(песка, шљунка, камена), као и из водотокова, без претходно прибављених услова,
мишљења и сагласности надлежних организација и институција;
19. У току извођeња припремних и радова на изградњи гасовода, сечу шуме, забрана
и појединачних стабала ограничити на најмању меру. За сечу прибавити дознаку
надлежних институција;
20. У случају трајног оштећења вегетације
ревитализацију оштећене вегетације;

еколошких

коридора

извршити

21. На подручјима на којима је потребно искрчити шумске површине само за потребе
изградње гасовода, неопходно је у фази експлоатације гасовода планирати
пошумљавање, где је то могуће. Пошумљавање извести са садницама аутохтоних
дрвенастих и жбунастих врста дрвећа, сходно присутном типу шуме;
22. Шумску површину у виду пруге која раздваја различите коридоре (гасовода и
далековода и слично) треба сачувати и оставити компактном;
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23. Приликом извођења сече стабала сви остаци дрвећа који немају употребну
(привредну) вредност морају се извући са трасе и из заштитног коридора и одложити
на одговарајуће место;
24. Пањеви посечених стабала са целим кореновим системом на простору заштитног
коридора гасовода морају се извадити из земље и одложити на одговарајуће место.
Евентуални заостали пањеви посечених стабала у простору заштитног коридора
гасовода морају се прекрити земљом;
25. Дуж трасе гасовода и заштитног коридора у што је могуће већој мери избећи
оштећење или уништење природних хигрофилних шума, рубних станишта, живица,
међа, појединачних стабала, влажних екосистема са природном или полуприродном
дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. Посебну пажњу
посветити очувању структуре и функције еколошких коридора као што су водотоци и
канали и њихов обалски појас;
26. Избећи где год је могуће чисту сечу на већој површини;
27. Предузети одговарајуће мере којима се обезбеђује очување приобалних мозаичних
шумских станишта крајречне вегетације, која има велики значај за заштиту простора
од вода и ерозије;
28. У случају акцидента који за последицу може довести до промене квалитета воде и
угинућа рибљег фонда неопходно је предузети све мере како би се спречило даље
нарушавање водотока и живог света;
29. Приликом изградње нових саобраћајница, односно адаптације постојећих земљаних
путева (асфалтирање, покривање макадамом, шљунком, туцаником и сл.), на
местима укрштања саобраћајница са каналом или канализованим водотоком
изградити мост или адаптирати постојећи мост/пропуст на начин да се омогући проток
воде и слободан пролаз фауне;
30. На траси гасовода и у непосредном окружењу максимално сачувати мрежу канала и
сеоских путева, уз мање или веће присуство појаса травне вегетације, грмља и
дрвећа уз њих, који су значајан чинилац богатства фауне. Приликом изградње и
коришћења гасовода треба очувати наведене линеарне структуре са
микростаништима која су од посебног значаја за животиње, како за репродукцију, тако
и за миграцију и зимовање;
31. Обезбедити очување природних и полуприродних станишта (секундарне ливаде,
влажна станишта, остаци шума, жбунаста станишта, живице, обрасле међе и сл.) у
заштитном коридору трасе гасовода и његовом непосредном окружењу;
32. Применом одговарајућих техничко - технолошких решења, смањити негативне
утицаје на еколошке коридоре (стални и повремени водотокови, водотоци у
природном и полуприродном стању и канали са полуприродном вегетацијом, као и
међе, живице, пољозаштитни појасеви, пашњаци, ливаде и други вештачки
коридори);
33. Уколико се током извођења припремних радова или радова на полагању гасовода,
наиђе на активно гнездо или колонију птица са пологом или младунцима птица,
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неопходно је обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту
природе Србије;
34. Уколико се током извођења радова на траси гасовода или њеном окружењу, на
појединачним стаблима, стубовима и објектима или у мањим и већим комплексима
шумских заједница, уоче гнезда птица (птица грабљивица, беле роде), пречника 50
cm и већим, у периоду гнежђења тих врста од 15. марта до 15. јула, радове изводити
најмање на 300 m удаљености;
35. Чишћење вегетације и уклањање станишних елемената који могу да послуже за
гнежђење птица (појединачна стабла и жбунови), планирати пре периода гнежђења
(односно у периоду септембар-март), како делови станишта који ће бити уништени не
би привлачили птице гнездарице и како би се смањио негативан утицај изградње
гасовода на птице;
36. Уколико материјал који се користи при извођењу истражних радова може послужити
као добро склониште за гмизавце и друге врста животиња, максимално скратити
време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста
гмизаваца, али и других животиња;
37. Ниво буке током извођења радова, не сме прећи прописане дозвољене граничне
вредности за радну средину, посебно у близини насеља и већих шумских комплекса;
38. Забрањен је рад ноћу у близини шумских комплекса;
39. При извођењу радова, у максимално могућој мери, очувати пољопривредно
земљиште за наменско и традиционално коришћење, посебно у заштитном коридору
и непосредно уз њега. Такође, омогућити очување појединачних присутних стабала
као могућег генофонда за формирање рубних станишта и аутохтоних живица;
40. Обезбедити очување околног пољопривредног земљишта и живица, као зелених
коридора везаних за локалну саобраћајну инфраструктуру. Након завршетка радова
омогућити даљи традиционални начин коришћења пољопривредног земљишта
(воћарство, виноградарство);
41. При организацији градилишта, за привремено депоновање материјала који је
неопходан за несметано извођење радова на изградњи гасовода и пратећих објеката
(цеви, бетонске плоче, песак, шљунак и др.), избегавати локације у и непосредно уз
веће водотокове као и на забареним, влажним и мочварним подручјима, али и
подручјима која су дефинисана као еколошка мрежа, односно еколошки значајна
подручја
42. Забрањено је депоновање шута, земље и осталог отпада током и по завршетку
радова у приобаљу река, барама, замочвареном земљишту и постојећим трајним
локвама, ујезереним депресијама некадашњих шљункара, као и на пољопривредном
земљишту;
43. Током извођења припремних радова и радова на полагању гасовода треба
максимално избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење, већ
користити постојеће, јер се тиме спречава додатна фрагментација простора и
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постојећих станишта. Уколико се ипак морају планирати и изградити, њихов број, као
и манипулативне површине за њихову изградњу ограничти на неопходни минимум;
44. Планирати и у току извођења радова спроводити мере заштите којима ће се
искључити хаваријско изливање горива, уља и других опасних и штетних материја и
супстанци. Уколико ипак до тога дође, у што краћем року извршити санацију локације;
45. Након завршених радова обавезно извршити санацију и биолошку рекултивацију свих
површина која су по било ком основу коришћена у току активности на изградњи
гасовода и пратећих објеката;
46. За биолошку рекултивацију деградованог простора користити аутохтоне биљне врсте
Србије, а у складу са принципима очувања аутохтоног генофонда и природног
биодиверзитета Србије. Користити искључиво расадни материјал аутохтоног
порекла, без употребе страних украсних сорти и варијетета;
47. Набавку извршити код регистрованих произвођача и дистрибутера уз обавезну
пратећу декларацију о квалитету материјала, што се посебно односи на просторе са
очуваним природним стаништима;
48. У току експлоатације објеката (гасовода и пратећих објеката), обезбедити
одговарајуће мере даље неге рекултивисаних површина након иницијалне фазе
успостављања зелених површина (од шумских до травнатих), и предвидети
мониторинг новодобијеног стања у односу на инвазивне врсте и евентуалне мере
реаговања на њихову значајнију појаву. Мере неге на рекултивисаним површинама
предвидети у наредне три године (по потреби и дуже, у зависности од резултата
праћења);
49. Комунални отпад који потиче од боравка људи у току изградње гасовода, сакупљати
на одговарајући начин и организовати његову евакуацију на локацију коју одреди
надлежна комунална служба. Забрањено је одлагање комуналног и било ког другог
отпада у и уз водотокове, забарена и влажна подручја, као и на подручју еколошке
мреже;
50. С обзиром на карактер и намену предвиђеног инфраструктурних објеката (гасовода и
пратећих објеката), потребно је размотрити могућност акцидентних ситуација, и
дефинисати одговарајуће поступке и мере за заштиту људи, животне средине,
превенцију акцидената и умањење негативних ефеката у случају да до њих дође;
51. Извршити обележавање трасе гасовода и поставити знаке упозорења сагласно
законској легислативи;
52. По извршеном полагању, а пре затрпавања гасовода извршити снимање положаја
комплетне инсталације;
53. Инвеститор треба да код Министарства заштите животне средине покрене поступак
одлучивања о потреби израде студије процене утицаја на животну средину пројекта
изградње гасовода;
54. Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошкопетролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра,
извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите
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животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило
до доласка овлашћеног лица.
Мере заштите непокретних природних добара

•

Предвидети очување репрезентативних геоморфолошких и хидролошких појава и
одлика, биогеографских обележја подручја, предеоног, екосистемског, специјског и
генетског диверзитета;

•

Предвидети чишћење и ревитализација влажних станишта у циљу обезбеђивања
проточности ритова;

•

Предвидети редовно одношење биомасе приликом кошења и/или сече;

•

Послове ускладити развој ловног, еко и риболовног туризма као традиционалних
облика коришћења простора.

•

Забрањено је узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање дивљих
животиња;

•

Забрањено је уништавање и непланско уклањање и сакупљање дивљих биљака и
гљива, уништавање и угрожавање станишта строго заштићених дивљих врста;

•

Забрањени су радови и активности који могу имати значајан неповољан утицај на
геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну
средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела;

•

Забрањена је промена намене површина, осим за потребе ревитализације
природних станишта;

•

Забрањена је сеча старих репрезентативних јединки аутохтоних врста дрвећа

•

Забрањена је замена састојина аутохтоних врста дрвећа алохтоним;

•

Забрањено је преграђивање водених миграторних праваца риба;

•

Забрањен је привредни риболов, хемијско и физичко загађивање заштићеног
подручја, отварање депонија, одлагање опасних материја и сл;

•

Ограничити газдовање клонским тополама и другим алохтоним врстама на укупну
површину не већу од постојеће;

•

Ограничити обнову алохтоних врста дрвећа и хибридних топола на удаљеност већу
од 30 m од руба водотокова и бара;

•

Ограничити испуштање пречишћених отпадних вода на оне чији квалитете
испуњава критеријуме минимално II мезосапробне класе;

•

Ограничити евентуалну
управљања;
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Ограничити изградњу инфраструктуре на одржив начин на простор намењен за
развој туризма и потребе управљања.

8.1.8.Мере заштите непокретних културних добара
Мере заштите одређују:
1. Инвеститор је обавезан да о почетку, динамици, обиму и трајању извођења земљаних
радова обавести надлежне институције.
2. Инвеститор не сме спроводити било какве земљане и грађевинске радове без
претходно прописаних посебних мера техничке заштите.
3. Неопходно је спровести заштитна археолошка ископавања ради прикупљања
података за прописивање посебних мера техничке заштите.
4. За археолошки надзор и контролу земљаних радова Инвеститор је дужан да обезбеди
потребне услове и средства.
5. Приликом извођења земљаних радова од стране Инвеститора, односно задуженог
Извођача радова, у току машинског или ручног ископа земље у зонама заштите
локалитета са археолошким садржајем, обавезан је археолошки надзор који
подразумева стално присуство стручног лица – археолога и других стручних лица чланова археолошког тима.
6. Археолошки надзор и контрола земљаних радова се обавља у току свих фаза
изградње предметног гасовода.
7. Уколико у зонама заштите има индиција да може доћи до оштећења или уништења
добра која уживају претходну заштиту обавезан је ручни ископ, као и спорадично
спуштање укопа до археолошки значајне дубине, а у случају посебно занимљивих и
вредних случајних налаза неопходно је извршити заштитна археолошка ископавања
у непосредној зони налаза.
8. Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошко налазиште,
односно локалитет са археолошким садржајем, а који није евидентиран, Инвеститор
је дужан да Извођачу радова наложи да без одлагања прекине радове и да о томе
обавести надлежне институције, као и да предузме одговарајуће мере да се налази
не оштете или не униште и да се сачувају на месту и у положају на коме су откривени.
Инвеститор треба да обезбеди потребне услове и средства за заштиту градњом
угроженог наслеђа.
9. Културно добро и добро које ужива претходну заштиту не сме се оштетити, уништити,
нити се без сагласности надлежних институција може мењати његов изглед, својство
или намена.
10. На археолошким налазиштима и културним добрима (археолошким локалитетима)
под претходном заштитом налаже се обављање заштитних археолошких ископавања
и истраживања пре извођења грађевинских радова. Заштитна археолошка
ископавања могу да се обаве као сондажна заштитна ископавања у мањем обиму,
ради добијања прелиминарних података о културним хоризонтима локалитета или
као системтска ископавања – широки ископ на целој површини локалитета угроженог
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трасом гасовода. Заштитна археолошка ископавања и истраживања обављају
стручњаци, археолози, надлежних институција за заштиту споменика културе, по
накнадно утврђеној динамици и спецификацији, а почетак археолошких радова
зависи од динамике изградње трасе гасовода.
11. Институције за заштиту споменика културе који су надлежни за археолошке
локалитете на којима се морају обавити заштитна археолошка ископавања, посебним
програмима утврђују начине обављања радова које достављају Инвеститору.
12. У случају да се у току заштитних архелошких ископавања и истраживања открију
непокретности за које је потребан посебан конзерваторски и истраживачки поступак,
надлежна институција за заштиту споменика културе која је извођач радова је дужна
да о томе посебним извештајем обавести Инвеститора да би благовремено било
омогућено обављање непредвиђених, односно ванредних радова.
13. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошка истраживања, надзор,
заштиту, чување, публиковање и излагање археолошких добара која уживају
претходну заштиту у случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на
површинама где се налазе археолошки локалитети и добра под претходном
заштитом.
8.1.9.Мере заштите од буке
Фаза изградње
1. У пројекту предвиђене су активности за смањење буке и вибрације које стварају
енергетска и технолошка опрема
2. Инвеститор ће у складу са важећом законском регулативом поставити одговарајуће
захтеве приликом наруџбине опреме.
3. У складу са законском регулативом предвидити мониторинг комуналне буке у зони
утицаја, програм мерења буке.
4. Инвеститор је у обавези да се придржава упутстава произвођача опреме која је
димензионисана тако да не прелази законске оквире буке у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини
5. Уколико ниво буке у животној средини пређе дозвољену границу потребно је
применити неку од додатних мера заштите која ће бити технички најподобнија за
конкретну ситуацију у циљу смањења буке у животној средини. Према важећој
законској регулативи и СРПС дозвољени ниво буке Lеqd dB(А) не сме да пређе 55 dB
дању, а 45 dB ноћу у близини насељеног пункта.
Фаза експлоатације
6. У току експлоатације гасовода на линијском делу нису потребне посебне мере
заштите
7. На мерним станицама предвидети мониторинг буке као и мере за смањење буке
уколико се пређу дозвољени нивои буке
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Мере заштите у фази затварања система
Претпоставља се да ће се у овој фази израдити специјални пројекат у којем ће бити
детаљно описане примењене технологије демонтаже, организација радова, а исто тако
биће извршена процена еколошких и социјаних последица стављања објеката ван
употребе, према чему ће се дефинисати неопходне мере у циљу заштите животне
средине
8.2. Организационе мере заштите и мере мониторинга животне средине
8.2.1. Организационе мере заштите
1. Организационе мере заштите регулисане су интерним актима предузећа који су
урађени у складу са важећом законском регулативом, која прописује област заштите
животне средине.
2. Организациона и техничка опремљеност предузећа за вршење послова заштите
животне средине мора бити усклађена са усвојеним Системом управљања
заштитом животне средине и свим интерним плановима предузећа из области
заштите животне средине који чине саставни део организације система управљања.
3. Послове везане за заштиту животне средине обављаће посебно организоване
службе према усвојеној систематизацији предузећа
4. Појединачне дужности и права свих запослених, а према радним задацима које
обављају регулисаће се Правилником заштите животне средине предузећа
5. Послове везане за заштиту од пожара обављаће посебно организоване службе а
рад ове службе регулисаће се засебним нормативним актима.
6. При изради Планова управљања неопходно је поштовање захтева и стандарда
међународних финансијских институција.
7. У оквирима израде Планова управљања и система мониторинга усаглашене су и
примене руских норми и стандарда коришћених при изградњи и експлоатацији
гасовода на територији Руске федерације. То подразумева и примену руских норми
и стандарда која је безбедна и усклађена са захтевима Инвеститора
8.2.2. Мере мониторинга животне средине
Мониторинг у току изградње
1. У циљу добијања веродостојних информација о стању компоненти природне
средине као и прогнозирања последица промена предвидети производни еколошки
мониторинг
2. Инвеститор је у обавези да уради План заштите животне средине са дефинисаним
мониторингом
3. Радове мониторинга морају изводити специјализоване организације које имају
лиценце за обављање послова овакве врсте, стручни људи и специјална опрема
4. У току изградње предвидети еколошки мониторинг следећих показатеља животне
средине
ZA.Q.01.c

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta
inženjeringa

Rev. 7 –
01.10.18.

Инвеститор

Република Србија,

Objekat:

ДВОСМЕРНИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ10 НИШ - ДИМИТРОВГРАД
(ИНТЕРКОНЕКТОР БУГАРСКА – СРБИЈА),
С-Студија

Врста техн
док:
Део
пројекта

21/18-1-S-1.1 -00

Студија процене утицаја на животну
средину

Лист:

1..25

Рев:

0

• атмосферског ваздуха и извора емисије загађујућих материја
• физичких фактора излагања ( бука )
• археолошки надзор
• производног отпада и отпада из домаћинства
• водене средине
• земљаног покрова
• биљног и животињског света
• водених животних станишта
• геолошке средине
• социјални мониторинг
5. Техничке карактеристике свих мерних уређаја морају да задовољавају захтеве,
прописе и норме система за обезбеђење јединства мерења и да имају одговарајуће
сертификате (потврде) о мериторној провери.
6. Списак контролисаних параметара, број извора емисије загађујућих материја,
пунктови контроле као и динамика мониторинга одредиће се након прихватања
коначних пројектних решења и биће приказана у Плану мониторинга
7. Обављање мониторинга атмосферског ваздуха током градње линијског дела
гасовода није неопходан, осим ако надлежне институције не наложе другачије. У том
случају неопходно је извршити корекцију Плана мониторинга .
8. У периоду градње пројектованих објеката неопходно је предвидети еколошки
мониторинг непосредно на изворима емисије, т.ј. на местима испуштања загађујућих
материја у циљу поштовања утврђених норматива емисије за све изворе са
организованим и неорганизованим испуштањима /емисијама/ загађујућих материја.
9. Мерења емисије помоћу инструмената и уређаја, узимање и анализа проба /узорака/
ваздуха, као и мерења метеоролошких параметара обавити у складу са важећим
националним, европским и међународним захтевима и стандардима
10. Мониторинг производног отпада и руковање на градилиштима организује се у складу
са динамиком његовог генерисања
Мониторинг у току експлоатације
11. У току експлоатације
животне средине
•
•
•
•
•

предвидети еколошки мониторинг следећих показатеља

производног отпада и отпада из домаћинства
биљног и животињског света
геолошке средине
мониторинг ендогених процеса геолошке средине
социјални мониторинг

12. Списак контролисаних параметара, број извора емисије загађујућих материја,
пунктови контроле као и динамика мониторинга одредиће се након прихватања
коначних пројектних решења и биће приказана у Плану мониторинга
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13. Техничке карактеристике свих мерних уређаја морају да задовољавају захтеве,
прописе и норме система за обезбеђење јединства мерења и да имају одговарајуће
сертификате (потврде) о мериторној провери.
14. Власници транспортних средстава у обавези су да обављају редовну контролу и
проверу емисије у погледу поштовања техничких норматива утврђених прописима
како не би дошло до прекорачења законски прописаних дозвољених емисија
загађујућих материја од стране транспортних средстава у периоду експлоатације
објеката.
15. Током редовне експлоатације линијског дела цевовода није потребан мониторинг
хемијских материја на водене објекте .
16. У периоду редовне експлоатације линијског дела гасовода није потребан мониторинг
земљишта јер се не очекују негативни утицаји.

8.2.3. Конкретне мере заштите радника, пролазника, објеката и саобраћаја у зони утицаја
гасовода
1. Као најважнија мера за заштиту објеката у зони утицаја гасовода представља
пројектовање и конструкција гасовода према разреду заштитног појаса и примени
техничких услова и норматива за дате разреде који су прописани Правилником
Гасовод пројектовати тако да се сви стамбени објекти налазе на законом прописаним
удаљеностима од гасовода
При прелазу гасовода из појаса вишег разреда у појас нижег разреда обезбедити услове
прописане за појас вишег разреда на дужини од 100 м рачунајући од последњег објекта
појаса пројектованог разреда или на дужини од 200 м дуж гасовода рачунајући од
последњег објекта из појаса вишег разреда ако је тај објекат вишеспратна стамбена
зграда или група стамбених зграда.
Гасовод пројектовати са одговарајућим коефицијентом сигурности према разреду
гасовода као и одговарајућом дебљином зида гасовода која мора да буде таква да цев
може да издржи осим унутрашњег притиска гаса и сва спољашња оптерећења којима је
изложена.
Дубина укопавања гасовода као и проценат заварних спојева који се морају
дефектоскопски испитати прилагодити појасу одговарајућег разреда. Према правилнику
о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима, дубина укопавања гасовода у
појасу I разреда износи минимим 80 cm, а у појасу II и III разреда износи 100 cm. Самим
тим се обезбеђује максимална сигурност како људи тако и објеката у зонама заштите
гасовода тј могућност да дође до акцидента смањује на минимум.
Неопходно је шире становништво информисати
о карактеристикама гасовода,
дефинисати им неуобичајене појаве уз гасовод тј обавестити их о дежурним
телефонским бројевима, како би могли пријавити неуобичајене појаве.
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1. Извођач радова мора да сачини елаборат Заштите на раду и да упозна раднике са
свим опасностима.
2. При градњи употребљавати квалитетне материјале који одговарају светским
стандардима.
3. За рад на местима где је могућа појава експлозивне смеше, извођач је у обавези да
од власника гасовода прибави Одобрење за извођење радова заваривања, резања и
лемљења на привременим местима.
4. Градилиште се не ограђује градилишном оградом ако је велико по површини и
разуђено. Физичко обезбеђење имовине спровести позорничким типом преко службе
безбедности
5. Извођач радова је у обавези да, постављањем одговарајућих ознака и знакова
опасности, оствари заштитни појас и на тај начин обезбедити место тренутних радова
на гасоводу
6. Одговорни извођач радова именоваће одговорна лица на градилишту која ће
регулисати ток кретања возила и грађевинских машина за време извођења
припремних радова.
7. При обезбеђењу пролаза возила на споју са главном саобраћајницом, шеф
градилишта мора да се придржава прописа о безбедности јавног саобраћаја, односно
да постави одговарајућу саобраћајну сигнализацију, у сарадњи и по одобрењу
Секретеријата за саобраћај града.
8. На радним местима где се појављује велика запрашеност поливати водом, а при раду
са цементом користити респираторе.
9. Угрожена радна места предвиђена су Правилником о заштити на раду Сва ова радна
места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у 12 месеци, а по потреби и више
пута
10. Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту
који су завршили курс за пружање прве помоћи.
11. У циљу отклањања опасности - повреда током експлоатације корисник је дужан:
•

да обавеже извођача радова да код извођења радова спроведе све мере
предвиђене Законом о заштити на раду и заштити животне средине.
• да у складу са нормативима, свуда где је потребно, на видљивом месту истакне
ознаке упозорења, односно забране или опасности,
• да се у току експлоатације придржава пројектоване намене и начина коришћења
објекта,
• да објекат мора редовно да одржава
12. На место где може доћи до пожара поставити противпожарне апарате и опрему
13. Предвидети додатне мере заштите (употреба заштитне цеви и сл.) на свим местима
проласка гасовода испод комуналних инсталација, као и на местима где прикључци
комуналних инсталација појединих објеката пролазе изнад, или у непосредној
близини гасовода.
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8.3. Мере за компензацију утицаја пројекта на животну средину
8.3.1. Мере за компензацију утицаја при нормалном раду постројења
Компензационе мере представљају мере заштите животне средине које се спроводе при
одређеној активности, а реализују се у виду плаћања одређених накнада у циљу
компензације процењених утицаја и даљег унапређења заштите животне средине, а у
складу са чињеницом да се природна богатства користе под условима и на начин
предвиђен законом.
Ове мере дефинисане су правним оквиром Републике Србије, односно Законом о
буджетском систему, којим се уређују различите накнаде за коришћење добара од
општег интереса и, у оквиру њих, оне које се односе на коришћење природних добара.
Свака од накнада уведена је посебним законом који уређује одређену област.
За пројекат магистралног гасовода предвиђене су следеће мере у циљу компензације
могућих утицаја на животну средину:
1. Према Закону о заштити животне средине предвиђена је накнада за загађивање
животне средине коју плаћа загађивач, а критеријуми на основу којих се ова накнада
одређује су: а)врста, количина или особине еимисије из појединог извора, б)врста,
количина или особине емисије произведеног или одложеног отпада и в)садржај
материја штетних по животну средину у сировини, полупроизводу и производу
2. Накнада за коришћење природних вредности према Закону о заштити природе терети
корисника за коришћење природних вредности и он сноси трошкове санације и
рекултивације деградираног простора.
3. Прe почeтка индустриjских радова потребно је склопити уговоре са лицeнцираним
прeдузeћима за прeраду, одлагањe и збрињавање отпада са или без потребних
новчаних надокнада
4. Уколико штета нанета животној средини не може да се санира, лице које својим
чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине које је
проузроковало штету одговорно је за накнаду у висини вредности уништеног добра.
5. Према Закону о водама корисник плаћа накнаду за коришћење водног добра ( захват
), коришћење водног објекта за пиће и санитарно- хигијенске потребе ( бунари,
каптаже....) као и накнаду за испуштену воду у рецепијент. Обрачун накнада према
важећем Закону о водама се врши на следећи начин:
•

Накнада за коришћење водног добра се плаћа према количини ( m3 ) и квалитету
захваћене воде

•

Накнада за испуштену воду плаћа се за посредно и непосредно испуштање воде
у водени рецепијент или јавну канализацију према количини ( m3 ) и врсти
испуштене воде

6. Накнада за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у
непољопривредне сврхе плаћа се једнократно у складу са Законом о
пољопривредном земљишту
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7. Ако су се на пољопривредној својини пре давања у закуп налазили вишегодишњи
засади чија се вредност смањила давањем у закуп, закупцодавцу припада накнада за
умањену вредност вишегодишњих засада на пољопривредном земљишту
8. Накнада за промену намена шума регулисана је Законом о шумама плаћа се накнада
за искрчену шуму Накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут плаћа се у
складу са Одлуком ЈП «Путеви и плаћа се једнократно
9. Накнада за рибе плаћа се према количини страдалих риба
10. Накнаде за загађење животне средине одређене су Уредбом о врстама загађивања,
критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима ,
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде
11. Законом о заштити животне средине даје се и право обвезнику плаћања накнада за
загађивање животне средине на повраћај плаћене накнаде, односно ослобађање и
смањење ако средства користи за спровођење мера за прилагођавање прописаним
граничним вредностима или предузима друге мере за смањење загађења испод
прописаног нивоа према Уредби о мерилима, и условима за повраћај, ослобађање
или смањење плачања накнаде за загађивање животне средине
12. Накнада за коришћење заштићеног подручја према Закону о заштити природе
односно предузимања одређене активности ( енергетика) на заштићеном подручју,
плаћа се према површини заузетог простора, степену искоришћавања односно штете
која се наноси заштићеном подручју и сл. Накнада се обрачунава према «Уредби о
ближим критеријумима, начину обрачуна, и поступку наплате накнаде за коришћење
заштићеног подручја»
Накнада за укупну количину хемикалија стављених у промет плаћа се према Одлуци
о критеријумима , висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу података
из досијеа о хемикалијама , као и о висини других накнада утврђених Законом о
хемикалијама а износ се обрачунава према количини израженој у тонама хемикалије
стављене у промет.
13. Годишње накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у зависности од
усвојених Одлука локалних самоуправа
8.3.2. Mере за компензацију утицаја при удесној ситуацији и удесу
1. У случају непланираног загађења животне средине неопходно је да се без одлагања
предузму мере ради смањења штете у животној средини или уклањања даљих
ризика, опасности и штете у животној средини. У ове мере спадају превентивне мере
заштите и мере приправности и одговорности на удес.
2. Мере компензације у случају удесне ситуације и удеса дефинисаће се Планом
заштите од удеса односно санационим планом.
3. Уколико штета нанета животној средини при удесној ситуацији и удесу не може да се
санира неопходно је проценити и надокнадити штету у висини вредности уништеног
добра.
4.
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8.4. Рекултивација деградираног земљишта
Изградња гасовода се врши у пратњи негативног утицаја на земљишта, а основни
утицај је:
•
•
•
•

локално уништавање земљишта на подручјима изградње трасе
механичке повреде површине земљишта и сабијање земљишта под утицајем тешке
технике
промене услова формирања земљишта (смањење вегетације, поремећај природне
подземне циркулације воде, итд),
могуће загађивање земљишта у зонама изградње.

За ликвидацију негативног утицаја приликом изградње предвиђено су акције
рекултивације, које имају за циљ успостављање покрића земљишта, као и
успостављање природних услова формирања земљишта. У том смислу, рекултивација
земљишта обухвата две главне фазе:
• техничка рекултивација,
• биолошка рекултивација.
Техничка рекултивација може успоставити покриће земљишта, а биолошка обезбеђује
успостављање плодности земљишта.
Техничка фаза рекултивације врши се уз помоћ грађевинског предузећа средствима
обезбеђеним у буџетској документацији.
По завршетку техничке фазе рекултивације у оквиру деградираног пољопривредног
земљишта корисници земљишта врше биолошку рекултивацију.
Довођење земљишта у стање погодно за даљу употребу за прописане сврхе (биолошка
рекултивација, укључујући и уношење ђубрива, орање, дрљање, итд). корисници
земљишта врше средствима обезбеђеним у буџетској документацији.
Мере рекултивације могу да варирају у зависности од врсте укрштених екосистема и
привредне употребе територије.
Пољопривредно земљиште
Техничка фаза рекултивације деградираног пољопривредног земљишта приликом
изградње магистралног гасовода се врши у следећем редоследу
•

уклањање плодног слоја земљишта багерима са зоне рекултивације ширином 7
метара на врху рова и складишног простора потенцијално плодног слоја земљишта
(ППЗС) за гасовод Ду700 ширином од ,5 m и његово премештање на привремену
депонију у зони;

•

сабијање вишка земљишта у зони рекултивације ваљцима-приколицама за 2-3
пролаза;

•

равномерна расподела вишка земље у зони рекултивације;

•

обртно премештање плодног земљишта са привремене депоније уз истовремено
равнавање у зони рекултивације.
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Целисходност уклањања плодног слоја земљишта се поставља у зависности од нивоа
плодности земљишта сваке конкретне локације на основу анализе показатеља особина
земљишта: садржај хумуса, рН (КО), рН (воден.), садржај апсорбираног натријума,
количина растворљивих у води токсичних соли и сума токсичних фракција мањих од 0,01
mm.
Пројекат предвиђа уклањање плодног слоја земљишта (ПСЗ) у грађевинској зони
гасовода и привременим теренима за изградњу у дубини хумусних хоризоната и
потенцијално плодних слојева земљишта (ППС) агроценоза.
Приликом уклањања, складиштења и повратка плодног слоја земљишта се не
дозвољава да се меша са простирајућим земљиштима, као ни загађење, ерозија и
издувавање земљишта.
Техничка фаза рекултиватације ће се вршити помоћу следећих машина:
•
•
•
•
•

Трактор-гусеничар приликом рада на другим врстама изградње 78 КВ (108 к.с.)
Булдожери приликом рада на другим врстама изградње 79 КВ (108 к.с.)
Булдожери приликом рада на другим врстама изградње 96 КВ (130 к.с.)
Аутогрејдери средишњег типа 99 КВ (135 к.с.)
Друмски ваљци-приколице са пнеуматским точковним кретањем 25 т

Након завршетка грађевинских радова у простору одређеном за период градње се врши:
• уклањање из њега свих привремених уређаја и објеката;
• попуњавање рупа и рупчага, просторно планирање;
• чишћење рушевина;
• провера квалитета извршених радова.
Кабл оптичког далековода полаже машина за полагање кабла и плодни слој земљишта
се не дира.
У сврху рационалне употребе земљишних ресурса у изградњи трајних теренских
објеката и друмских путева пројекат предвиђа уклањање земљишног и вегетативног
слоја испод основе насипа (зареза) уз употребу уклоњеног земљишта за учвршћавање
на падинама насипа (зарезаи) и сетву траве и уређење на територији теренских
објеката.
Биолошка фаза рекултивације деградираног пољопривредног земљишта се врши
приликом завршног планирања техногеног рељефа, уземљење површине деградираног
земљишта подлежног рекултивацији. Делокруг радова биолошке фазе рекултивације
обухвата:
1 година рекултивације
•
•
•
•
ZA.Q.01.c

орање старих њива уз истовремено дрљање до дубине ораћеног слоја;
уношење ђубрива са механизованим утоваром са разбацивањем органских
ђубрива: разбацивање стајњака на земљишта рекултивације;
уношење ђубрива са механизованим утоваром са разбацивањем минералних
ђубрива;
неговање земљишта уз истовремено дрљање;
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паковање усева пре сетве;
сетва семена-годишњака;
паковање усева;
механизовано кошење усева;

2 година рекултивације:
•
•
•
•
•
•
•
•

дрљање зелене материје (сидерата) без откидања до дубине до 40 цм у земљишту:
средњем;
уношење ђубрива са механизованим утоваром са разбацивањем органских ђубрива:
разбацивање стајњака на земљишта рекултивације;
уношење ђубрива са механизованим утоваром са разбацивањем минералних
ђубрива;
неговање земљишта уз истовремено дрљање;
паковање усева пре сетве;
сетва семена-годишњака;
паковање усева;
механизовано кошење усева;

3 година рекултивације:
•
•
•
•
•

дрљање зелене материје (сидерата) без откидања до дубине до 40 cm у земљишту:
средњем;
уношење ђубрива са механизованим утоваром са разбацивањем органских ђубрива:
разбацивање стајњака на земљишта рекултивације;
уношење ђубрива са механизованим утоваром са разбацивањем минералних
ђубрива;
неговање земљишта уз истовремено дрљање;
заоравање зелене масе (сидерата) са откидањем до дубине ораћеног слоја.

За сетву прикладна употреба вишегодишњих трава бусеног типа. Они стварају густи бус
на површини зоне рекултивације, који је погодан за активну акумулацију хранљивих
материја и хумуса, што ствара повољни хидротермални услови за раст биљака,
стабилизацију и потпуно обустављање развоја ерозионих процеса на повређеном
земљишту.
Вишегодишње траве, стварајући густ бус, као космополите, у конкурентном спору
спречавају и заустављају брзо ширење сукцессија дрвенастих врста вегетативног
покрића и на тај начин обезбеђују дугорочну ватрену безбедност земљишта за
одводњавања гасовода.
Поред тога, вишегодишње траве у агроценозима су повољни предходник за већину
врста пољопривредних биљака и препоручују се за увођење у плодоред, као један од
главних метода за очување и унапређење општег нивоа плодности земљишта.
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За биолошку рекултивацију у складу са принципима очувања аутохтоних генетичких
ресурса и природног биодиверзитета Србије придвиђено је коришћење аутохтоних врста
биљака.
Као хранљиве супстанце за побољшање плодности површинског слоја деградираног
земљишта се користе минерална ђубрива.
Превоз вишегодишњих трава, органских и минералних ђубрива у зону рекултивације
врши точковни трактор МТЗ-80 у комбинацији са теретним колицима носивости до 4
тоне.
Уношење органских ђубрива (стајњака) врши точковни трактор са 80 к.с. (МТЗ-80) у
јединици са уређаем за разбацивање органског ђубрива РУН-15Б.
Орање површине деградираног земљишта врши точковни трактор са 80 к.с. (МТЗ-80) у
јединици са плугом ПН-4-35.
Разбацивање минералне исхране вишегодишњих трава (2 и 3 године рекультивације)
врши трактор са 80 к.с. (МТЗ-80) у јединици са уређаем за разбацивање минералног
ђубрива РТГ-4,2.
Дрљање површине деградираног земљишта пре сетве и након сетве врши трактор са 80
к.с. (МТЗ-80) у јединици са дрљачом са три реда.
Сетва семена вишегодишњих трава се врши истовремено са уношењем минералног
ђубрива у земљиште. Сетву врши трактор МТЗ-80 у јединици са бушилицом СЗТ-3.6.
Дрљање пре сетве и након сетве врши се у свим зонама деградираног земљишта за
зазиђивање вишегодишњих трава и минералног ђубрива у земљиште (у слој
рекултивације).
Комплетан списак опреме и технике обухвата:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трактор-гусеничар приликом рада на другим врстама изградње 59 КВ (80 к.с.)
Трактори са пнеуматским точковним кретањем приликом рада на другим врстама
изградње 40 КВ (55 к.с.)
Трактори са пнеуматским точковним кретањем приликом рада на другим врстама
изградње 59 КВ (80 к.с.)
Багери-гусеничари дизелски са једним кофом приликом водопривредне изградње
0,25 м3
Булдожери приликом рада на другим врстама изградње 79 КВ (108 к.с.)
Моторизовани стругачи жбуња 2,6 КВ (3,5 к.с.)
Бушилице туковне (без трактора)
Бушилице-приколице
Ваљци-приколице прстенасте 1 т

Након прве фазе успостављања вегетације – садње зеленила – потребно је праћење
присуства инвазивних врста. Ако оне постоје, треба предузети акције како би се
спречило њихово ширење.
Основни критеријуми ефикасности биолошке фазе пољопривредне рекултивације
деградираног земљишта је формирање непрекидних усева трава за спречавање ерозије
и регулацију воде за 2-3 године након почетка рекултивације.
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Шумско земљиште
За успостављање покрића земљишта у зони одвођења на шумском земљишту се
користи биолошка рекултивација.
Биолошка рекултивација је предвиђена помоћу озелењавање деградираног земљишта
са његовим најнижим агрономским побољшањем (дрљање слоја рекултивације и
уношење минералног ђубрива) за спречавање ерозије и стварање повољних услова за
раст биљака.
Успостављене дрвенасте и жбуасте вегетације непосредно у зони одвођења се не врши,
јер то може да штети његовој нормалној експлоатацији. При том приликом проширења
зоне вршења радова у односу на зону предвиђену пројектом неопходно је спровођење
акција пошумљавања. За расађивање неопходна је употреба дрвећа и жбуња, чији
врстни састав одговара природним стаништима.

Приобалне зоне
За побољшање зона заштите воде и приобалних зона Пројект предвиђа следеће акције:
•

•
•

техничка рекултивација пољопривредног земљишта, укључујући и уклањањеуспостављање плодног слоја земљишта, сабијање основе рва пре полагања
гасовода, сабијање минералног земљишта у рву након полагања и повратног
затрпавања;
потпуна биолошка рекултивација пољопривредног земљишта, као и шумског
земљишта;
планирање целе грађевинске зоне након завршетка изградње; инсталација знакова
штедње воде на границама приобалних зона.

Нарочито актуелно приликом организације прелаза преко водених препрека је
очување/успостављање шумског растиња, јер у овим деловима трасе:
•
•
•

техничка решења могу да предвиде привремено проширење зоне одвођења,
хидролошки режим директно зависи од природе вегетационог покрића,
корење дрвећа и бус спречују ерозију обале и ревитализацију опасних процеса нагиба
на бочнама водотока.

Приликом завршетка изградње зона одсуства дрвенасте вегетације (на природно
пошумљеним територијама) ће се свести на ширину неопходну за безбедну
експлоатацију гасовода.
ПЛАН РЕКУЛТИВАЦИОННИХ АКЦИЈА
Рокови и начини извршења рекултивације претходно се договарају са корисницима
земљишта.
Приликом рекултивације се користе опрема и особље на великим грађевинским
радовима, стварање додатних радних места за рекултивације пројекат не предвиђа.
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У вези са даљом употребом грађевинских објеката биолошку фазу рекултивацију на
теренским објектима у границама земљишта намењеног за дуготрајну употребу (за цео
период експлоатације објекта) пројекат не предвиђа.
Дозвољено је да радови почну тек након на прописан начин одвођења земљишта за
изградњу.
Техничка рекултивација врши се истовремено са грађевинским радовима.
Техничка рекултивација се врши, по правилу, у топлом временском периоду. Неопходно
је да се обезбеди успостављање обима посла за грађевинске колоне за зимски
временски период са пелиминарним уклањањем плодног слоја земљишта у зонама, у
којима ће радови бити спроведени у зимском временском периоду.
Уклањање горњег слоја у зимском временском периоду врши се само у изузетним
случајевима, уз сагласност организација, које надгледају коришћење земљишта.
Приликом развоја замрзнутог плодног земљишта треба га прелиминарно раздрљати у
дубини, која не прелази његову јачину.
Ове препоруке треба узети у обзир приликом припреме ППР и метода комбинованих
распореда извршења радова.
Приликом завршетка рекултивације земљишта, која су била одвођена за привремено
коришћење, се враћају њиховим корисницима у стању погодном за привредну употребу.
Рекултивација деградираног земљишта приликом изградње гасовода се врши од
сопствених средстава индивидуалног градитеља приликом завршетка грађевинских
радова на полагању делова гасовода током пролећних и летњих месеци у години
пуштања гасовода у погон.
Међутим, на почетку изградње, у њеној припремној фази врши се техничка
рекултивација повезана са селективним уклањањем, превозом и складиштењем ПСЗ за
даљу употребу у току основног периода рекултивације.
Ауторски надзор квалитета рекултивације се организује и спроводи у летњем
временском периоду године рекултивације. Друге године након рекултивације у оквиру
праћења врши се инжењерско-еколошко истраживање зона рекултивације деградираног
земљишта. Ови радови врши пројектна организације за рачун индивидуалног
градитеља.

8.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА
8.5.1. Мере превенције
У циљу превенције удесних ситуација и удеса у фази изградње и експлоатације
неопходно је спровести следеће превентивне мере заштите:
1. Предвидети редовну контролу (периодично) исправности свих електро и машинских
уређаја и против пожарне опреме о чему ће се води посебна евиденција у контролној
књизи сервиса
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2. Израдити сва нормативна акта у вези заштите од пожара која су предвиђена
Законом о заштити од пожара
3. Прописати одговарајуће мере заштите на раду и обавезу употребе заштитних
средстава која се тичу противпожарне заштите;
4. Као саставни део техничке документације израдити “ План заштите од пожара” са
упутством о поступку приликом избијања пожара;
5. Обучити све запослене раднике и административно и техничко особље у пословном
делу да рукују противпожарним апаратима и средствима, упознати их са правилима
и планом заштите од пожара и упутством о поступку у случају избијања пожара.
Обука запослених се врши сваке три године (чл. 53 ЗОП-а)
6. Сву опрему тако одабрати
да буде механички и термички правилно
димензионисана, што је чини отпорном на услове који се могу јавити у току
експлоатације и тиме смањити могућност оштећења и настанка пожара
7. Руковање инсталацијама вршиће људи који су за ту сврху обучени и квалификовани,
који су детаљно упознати са технолошким процесом и са радом свих уређаја и
инструмената, као и опасностима које могу да настану у току експлоатације
8. У складу с процењеним индивидуалним ризиком од удесних ситуација на МГ у
опасној зони с високим вредностима потенцијалног ризика предвидети боравак
одређеног броја људи и то у току ограниченог временског интервала,
9. Спровести следеће мере заштите од атмосферског пражњења
•

Пројектовати одговарајућу громобранску инсталацију

•

Предвидети употребу типских стандардизованих елемената инсталације и
њихово правилно постављање и одржавање у току експлоатације

•

Све металне делове БС галвански повезати и уземљити преко уземљивача.
Сваких 6 месеци предвидети проверу везе металних делова са уземљивачем.

10. На гасним постројењима где се може очекивати појава експлозивне смеше
неопходно је пројектовати ефикасну вентилацију
11. На гасним постројењима где се може очекивати појава експлозивне смеше сва
електрична опрема мора бити у „Еx“ изведби
12. У циљу упозорења потребно је на одговарајућим местима поставити табле
упозорења.
13. У кругу БС забранити неконтролисано остављање запаљиве материје као што су
папир, дрво, нафтни деривати и сл.
14. Постројење пројектовати тако да у својој нормалној експлоатацији нема
неконтролисаног испуштања отпадних гасова или кондензата које би могло
проузроковати загађења околине
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15. Брзина пуњења гасовода не сме бити већа од 7 m/s како би се спречила појава ел.
искре услед статичког електрицитета
16. При контролисаном истицању гаса спровести следеће мере
•
•
•

брзина истицања гаса мора да буде у прописаним границама,
предвидети да гас истиче на безопсаном месту и
предвидетишто краће време истицања гаса, а место истицања мора да буде под
надзором стручно оспособљених особа

17. Место истицања гаса мора одабрати тако да ни јачи ветар струју истеклог гаса не
може пренети у део експлозивног простора.
8.5.2. Мере приправности и одговорности на удес
1.

На систему пројектовати даљински систем управљања који се брзо прилагођава
процесу а у хитним случајевима и искључује део опреме ( Аутоматско управљање
славинама доводних/одводних цевовода у условима хаварије)

2.

Предвидети одговарајућу упозоравајућу сигнализацију у случајевима када су
вредности контролних величина у САУ технолошког објекта ван дозвољених
граница;

3.

У току експлоатације могуће су повреде херметичности гасовода и славинске
арматуре, притом настаје потреба да се ослободи предметна деоница од гаса. У
случају потребе да се ослободи од гаса поједина деоница гасовода, ова деоница се
преграђује од остале цеви линијским славинама, након чега се испушта гас у
атмосферу преко испусница које се налазе на линијским славинама и ограничавају
деоницу из које се врши испуст гаса. Испуштање се врши истовремено преко две
испуснице.

4.

У свим објектима где је предвиђен боравак радника пројектовати путеве за хитну
евакуацију у случају опасности који морају бити видно обележени. Правце и
смерове евакуационих путева дефинисати у Пројекту заштите од пожара.

5.

Пројектом заштите од пожара, за објекте где је предвиђен боравак људи, разрадити
основне мере које се морају спровести у случају потребне евакуације: ширина и број
излаза, начин објављивања евакуације, тактичке предпоставке евакуације и сл.

6.

Забрањено је тражење места на којем истиче гас недозвољеним поступцима, као
што је нпр отворени пламен,који може довести до пожара услед паљења гаса

7.

У случају пожара на отвореном водити рачуна о смеру ветра ( ружа ветрова)

8.

У случају пожара на отвореном треба допустити да гас из перфорираног дела
гасовода потпуно изгори. Чињеница је да је сигурнији контролисани гасни пожар
него неконтролисано цурење гаса.

9.

Запослено особље мора бити обучено за хитну и ефикасну интервенцију уколико
дође до неког квара или удесне ситуације.
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10. У случају удеса на траси магистралног гасовода неопходно је одмах поступити
према израђеним условима заштите од пожара и технолошких експлозија
У гашењу пожара укључити ватрогасци добровољних ватрогасних друштава,
индустријских и професионалних ватрогасних јединица најближих општина и градова
кроз чије катастарске парцеле прелази магистрални гасовод.
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9. ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ
Једна од ефиксаних мера за обезбеђење еколошке сигурности јесте производни
еколошки мониторинг (ПЕМ), који обезбеђује оперативну контролу, оцену и прогнозу
стања животне средине под деловањем привредних делатности и који омогућава
предузимање еколошки образложиве управљачке одлуке.
Главни циљ производног еколошког мониторинга јесте добијање веродостојне
информације о стању компоненти природне средине како у време спровођења
грађевинских радова, тако и у време употребе објеката ради оцењивања стања ових
компонената и прогнозирања последица промена, као и за планирање мера на смањењу
негативног утицаја на животну средину.
За остварење овог циља потребно је организовати праћење стања компонената животне
средине, на којима ће се испољавати негативни утицаји.
Спровођењем ПЕМ-а решавају се следећи задаци:
•

издвајање објеката праћења;

•

добијање и сакупљање информација о изворима загађивања и стања природне
средине (атмосферски ваздух, водена средина, хумусни слој и биљни покривач и
животињски свет, опасни геолошки процеси) у зони утицаја објекта;

•

сакупљање, обрада и чување информација о стању објеката животне средине и
антропогеном деловању на исте;

•

анализа и комплексна оцена текућег еколошког стања различитих компоненти
природне средине и прогнозирање динамике њиховог развоја;

•

информационо обезбеђење руковођења објектом ради доношења планских и
ванредних управљачких одлука;

•

припрема, вођење и сређивање извештајне документације у погледу резултата
производног еколошког мониторинга.

Један од најбитнијих система ПЕМ јесте оцена фактичког стања животне средине. Фазе
процене чине избор показатеља и карактеристика објеката животне средине и њихово
непосредно мерење. Скуп параметара мора да одражава стање окружења. Прогноза се
заснива на утврђивању законитости које одражавају однос између нивоа загађења и
стања објеката животне средине.
9.1. Законодавно и нормативно-правно образложење за спровођење производног
еколошког мониторинга
Главни принцип правног регулисање производног еколошког мониторинга у периоду
градње и коришћења гасовода на делу проласка преко територије Републике Србије,
јесте поштовање захтева националне и међународне регулативе.“;
Такође је у оквиру Пројекта усаглашена примена европских норми и стандарда који су
примењивани у изградњи магистралних гасовода.. Европске норме ће се примењивати у
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случајевима када исте нису у супротности са нормама које су важеће на територији
Републике Србије, као и у случају када овакве норме не постоје.
Састав посматраних параметара, размештај контролних пунктова, режими посматрања,
методе мерења и хемијско-аналитичких испитивања одређују се уз узимање у обзир
захтева одговарајућих националних, међународних и гранских норматива, правних и
инструкцијско-методијских докумената, уз поштовање карактера, интензитета и
дуготрајности деловања, особености природног окружења, услова функционисања и
рокова експлоатације производних објеката, као и искуства у пројектовању и вођењу
производног еколошког мониторинга на аналогним објектима.
9.2. Производни еколошки мониторинг током градње гасовода
У процесу градње обавља се:
•
•
•
•

мерење, сакупљање, обрада и анализа података о стварном нивоу техногеног
утицаја градње на различите компоненте животне средине уз узимање у обзир
информације о основном стању компонената животне средине;
изучавање појединих компоненти животне средине, индикатора и карактеристика,
препоручених на стадијуму инжењерских истраживања;
извантеренска обрада материјала и писање извештаја;
организовање базе података према резултатима мониторинга у периоду градње.

Резултати еколошког мониторинга користе се за контролу поштовања пројектних
решења код извођења грађевинских радова, као и за реализацију мера усмерених ка
смањењу или елиминисању негативног антропогеног деловања на животну средину у
процесу градње у циљу очувања и рационалног коришћења природних добара. Сви
подаци, сакупљени у процесу мониторинга животне средине за време градње,
уопштавају се и упоређују са резултатима инжењерских истраживања, а користе се за
оцењивање интензитет утицаја на различите компоненте животне средине и њихове
промене током процеса изградње.
9.2.1.Атмосферски ваздух и извори емисије загађујућих материја
На основу резултата мониторинга атмосферског ваздуха процењује се степен утицаја
градње објеката на стање атмосферског ваздуха.
Основни облици еколошког мониторинга атмосферског ваздуха су:
•

мониторинг атмосферског ваздуха у насељеним местима и мониторинг стационарних
и дифузних извора емисије загађујућих мат

Списак разматраних параметара одређује се полазећи од специфичности извођења
радова на градилиштима, типа, броја и времена рада извора емисије загађујућих
материја, као и компонентним саставом емитованих загађујућих материја.
Основни параметри који се подвргавају посматрању, сагласно прорачунима емисије
загађујућих материја у атмосферски ваздух, као и искуства у експлоатацији аналогних
објеката, лоцираних на територији РФ, јесу концентрација загађујућих материја, чије је
учешће у загађивању атмосферског ваздуха максимално (лебдеће честице, угљен
моноксид, оксид азота, азот диоксид). За интерпретацију добијених вредности
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концентрације загађујућих материја и њихово ширење у атмосфери, код узимања проба,
обавља се мерењем метеоролошких показатеља, таквих као што су: температура,
влажност ваздуха, брзина и смер ветра, атмосферски притисак, временске прилике.
Мониторинг атмосферског ваздуха целисходно је обављати једном у сезони током
читавог периода обављања грађевинских радова, везујући их за време обављања
радова, који се карактеришу мањим емисијама, као и за радове стартовања и уходавања
објеката пројектованих на траси.
Добијене вредности концентрација загађујућих материја у атмосферском ваздуху
упоређују се са нормативним вредностима, уз узимање у обзир основних вредности за
сваку испитивану територију.
Код градње линијских делова гасовода, узимајући у обзир рокове обављања
грађевинских радова, учешће загађујућих материја у атмосферском ваздуху биће
незнатно, а обављање мониторинга атмосферског ваздуха неће бити целисходно.
У периоду градње линијских објеката, могућ је негативни утицај на атмосферски ваздух
који настаје услед спровођења технолошких радова, кретања грађевинске технике и
возила на градилиштима. Узимајући у обзир интензитет рада грађевинске технике,
одсуство снажних извора емисије, локације насељених места и саобраћајница у близини
пројектованих објеката, а који представљају изворе емисије загађујућих материја, кратке
рокове обављања грађевинских радова (сходно искуству у пројектовању аналогних
објеката брзина градње износи 350-400 m на дан), спровођење мониторинга
атмосферског ваздуха у периоду градње линијског дела гасовода није целисходно.
Уколико буде неких захтева од стране органа за заштиту природе Републике Србије,
програм мониторинга може се кориговати.
Друга врста производног еколошког мониторинга је контрола непосредно на изворима
емисије, т.ј. испуштања загађујућих материја. Овај мониторинг организује се у циљу
поштовања утврђених норматива емисије за све изворе са стационарним и дифузним
испуштањима /емисијама/ загађујућих материја.
Изворе емисије загађујућих материја у периоду градње пројектованих објеката чиниће
издувне цеви возила и грађевиснке технике, агрегати за заваривање, деонице за
фарбање опреме, као и свеће за испуштање гаса код обављања стартовања и
уходавања рада опреме.
Ако постоји могућност организовања контроле на изворима емисије, контрола
параметара емисије обавља се уз помоћ преносних мерних уређаја. У осталим
случајевима користе се прорачунске (за процену) и билансне методе одређивања
параметара емисије на бази технолошких карактеристика извора загађења.
У оквиру реализовања производне еколошке контроле на поштовању техничких
норматива емисије загађујућих материја за транспортна средства у периоду градње
објекта мора се обезбедити да не дође до прекорачења утврђених техничких норматива
емисије, који одговарају стандардима Републике Србије и међународним захтевима. У
ту сврху власници транспортних средстава морају спроводити редовне контроле и
провере издувних гасова у складу са техничким нормама емисије и постојећим
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техничким прописима и законима којима се регулише вршење техничких прегледа
возила, односно транспортних средстава.
Периодичност одређивања параметара емисије износи једном квартално током читавог
периода извођења грађевинских радова.
Списак контролисаних параметара и број извора емисије загађујућих материја биће
одређени након прихватања коначних пројектних решења.
Мерења емисије помоћу инструмената и уређаја, узимање и анализа узорака ваздуха,
мерење метеоролошких параметара обавља се у складу са важећим националним,
европским и међународним захтевима и стандардима. за Инструменти за мерење и
узимање узорака ваздуха морају одговарати захтевима, прописима и нормама система
за обезбеђивање јединства мерења.
9.2.2. Физички фактори излагања (бука)
Локална концентрација грађевинске и путне технике, као и обављање одређених врста
радова, могу да доведу до прекорачења дозвољених вредности нивоа буке у близини
насељених места.
Основне карактеристике изложености буке су следеће:
•
•

ниво звучног притиска сталне буке;
еквивалентни (према енергији) ниво звука и максималан ниво звука дисконтинуиране
буке.

За интерпретацију добијених вредности буке код обављања мерења параметара
излагања буци врши се регистровање метеоролошких показатеља, таквих као што су:
температура, влажност, брзина и смер кретања ветра, атмосферски притисак,
метеоролошки услови.
Контролу нивоа буке треба спороводити једном у сезони током дана и ноћи, током
читавог периода извођења грађевинских радова, контролишући буку за време извођења
радова који се одликују највећим акустичким утицајима, као и за време обављања
стартовања и уходавања опреме.
Код лоцирања контролних пунктова излагања буци узимају се у обзир димензије и
конфигурација зоне негативног акустичког деловања градилишта, преовлађујући смер
кретања ветра (ружа ветрова) и локације најближих насељених места у односу на мерну
станицу..
Током обављања градње линеарних објеката, могуће је излагање буци која настаје
услед извођења радова, кретања грађевинске технике и камиона на градилиштима.
Имајући у виду интензитет рада грађевинске технике, одсуства јаких извора буке,
диспозицију станице и близине пројектованих објеката насељеним пунктовима и
аутомобилским путевима који представљају изворе буке и кратке рокове градње (сходно
искуству у пројектовању аналогних објеката на територији Руске Федерације; брзина
градње износи 350-400 m на дан), обављање мониторинга излагању буци током
извођења грађевинских радова на линијским деоницама гасовода није целисходно.
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Уколико буду постојали захтеви органа Републике Србије за заштиту животне средине,
може се обавити корекција предлаганог мониторинга.
За оцењивање нивоа буке треба користити мерне уређаје који омогућавају одређивање
нивоа звучног притиска. Техничке и метролошке карактеристике прибора морају да
задовоље захтеве, прописе и норме система за мерења и да имају одговарајуће
сертификате (потврде) о мериторној провери.
9.2.3. Производни отпад и отпад из домаћинстава
Основни облик производног еколошког мониторинга у области манипулације отпадима
приликом градње пројектованих објеката састоји се у обављању повремених или
сталних провера квалитативних и квантитативних карактеристика отпада, као и
процењивање стања објеката за сакупљање отпада и њихова усклађеност са
захтеваним еколошким, хигијенском и нормативно-техничким условима, као и добијеним
дозволама (дозволе за манипулацију отпадом, лиценце, планови управљања отпадом и
др.).
Мониторинг управљања отпадом састоји се од:
•

одређивања назива, типа, количине, категорије отпада и његових физичко-хемисјких
својстава;

•

контроле номенклатуре и количине насталог отпада у складу са добијеним дозволама
(дозволе за манипулисање отпадима, лиценце, планови за управљање отпадима и
др.).

•

утврђивања техничке адекватности места привременог депоновање отпада
(херметичност и исправност контејнера, постојање маркирања, периодичност
њиховог чишћења, постојање противпожарних средстава и др.);

•

поштовања услова сакупљања и депоновања отпада, његова категоризација,
одређивање физичко-хемијских својства, реакциона способност образованог отпада,
санитарнo-здравствени захтеви за депоновање и чување (укључујући привремено
чување).

Мониторинг у области манипулисања производним отпадом обавља се на
градилиштима на којима се отпад образује, укључујући и секундарни на местима за
привремено депоновање (чување) отпада. Број пунктова мониторинга утврђује се након
доношења коначних пројектних одлука у погледу размештања депонија за чување
отпада. Мониторинг производног отпада и руковање на градилиштима организује се у
складу са његовим сакупљањем или у складу са захтевима локалних органа за заштиту
природе, односно животне средине.
У периоду градње пројектованих објеката резултати мониторинга користе се за потребе
сачињавања неопходне извештајне документације. Сагласно захтевима законодавства
републике Србије у области манипулације производним отпадом, извештајна
документација сачињава се на дневном и годишњем нивоу.
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9.2.4. Водена средина
У периоду градње пројектованих објеката, главни извори загађења водених објеката су из
домаћинстава, индустрије и атмосферске воде са градилишта, привремених објеката и
зграда. Негативни утицај на површинске воде одражаваће се приликом градње прелаза траса
линијских објеката преко водотокова, као и у зони утицаја радова код градње објеката и
сакупљања отпадних вода које се образују након изведених хидроиспитивања у водене
објекте.
Састав и периодичност праћења показатеља одређује се у складу са захтевима законских
прописа републике Србије у области заштите животне средине, као и у складу са
међународним захтевима, уз узимање у обзир података о врстама и интензитету утицаја на
површинске воде, врстама и саставу отпадних вода које се образују у периоду обављања
грађевинских радова.
На воденим објектима главни праћени параметри површинских вода су следећи:
•
•

хидролошки и морфометријски показатељи (проток воде, брзина тока, дубина);
уопштени показатељи (температура, pH вредност, суспензије), суспендоване
материје БПК5, ХПК, растворени кисеоник, суви остатак);
концентрације загађујућих материја (јон амонијума, нитритни јон, нитратни јон,
хидрокарбонати, фосфатни јон, сулфатни јон, хлоридни јон, укупно гвожђе, СПАМ
(АПАМ), манган, деривати нафте, феноли, бакар, цинк, никал, хром, олово, као и
специфичне загађујуће материје које у водени објекат доспевају као резултат
извођења грађевинских радова);
пратећа мерења (пливајуће примесе, мутноћа, боја воде).

•

•

Седименти у води чине важну компоненту водених екосистема у којима се акумулира
велики део органских и неорганских материја, укључујући и оне најопасније и
најотровније. Под одређеним условима који доводе до промене хидродинамичких
околности, састава и својстава воде и других фактора, исти могу да постану извори
секундарног загађења водених ресурса. Поред тога, седименти су станишта у којима
обитавају многобројне класе бентофауне и нагомилавање токсичних загађујућих материја
може довести до промене њиховог визуелног састава и нарушавања трофичког ланца
(ланца исхране) биоценоза. Информација о стању водених објеката, анализирана без
узимања у обзир података о загађености седимената, може довeсти до стварања
погрешних закључака. Због тога је праћење загађености седимената саставни део
мониторинга стања водених објеката.
Праћени параметри који се тичу седимената су следећи:
•
•

уопштени показатељи (рН (водене и соне екстракције), гранулометријски састав,
удео глинасте фракције, садржај органских материја);
концентрације загађујућих материја (нафтни деривати, укупно гвожђе, феноли,
манган, бакар, цинк, никал, хром, олово, као и специфичне загађујуће материје које
у водени објекат доспевају као резултат извођења грађевинских радова).

Узимање узорака површинских вода и седимената обавља се једнократно, након
завршетка грађевинских радова на воденом објекту и након испуштања пречишћених
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отпадних вода у водени објекат (реципиент). За средње и крупне водене објекте због
дужине трајања грађевинских радова, узимање проба обавља се, такође, за време
израде ровова и за време њиховог насипања /затрпавања/ најмање једном месечно.
Периодичност узорковања може се кориговати у зависности од интензитета спровођења
наведених радова, хидролошких и метеоролошких услова, као и на захтев органа
републике Србије у области заштите животне средине.
Могућа је корекција периодичности контроле у зависности од динамике извођења
грађевинско-монтажних радова на воденом објекту.
Размештај пунктова за узимање проба површинских вода одређује се у зависности од
врсте и карактера изложености водене средине. Контролни пункт за узимање проба
лоцира се на месту градње воденог прелаза и на месту испуштања отпадних вода након
хидроиспитивања (или у зони 500 m узводно од места негативног утицаја). Добијене
вредности концентрација загађујућих материја упоређују се са нормативним
вредностима за сваки водени објекат. Такође се могу користити подаци добијени током
извођења инжењерско-еколошких испитивања. У случају да овако добијени резултати,
добијени после анализе узорака, нису довољни, треба обавити контролу квалитета
површинских вода на месту које је у истој линији са низводним пунктовима, али који се
налази узводно од места негативног деловања, у циљу добијања основних (фонских)
вредности за водени објекат.
Приликом лоцирања пунктова за узимање проба по вертикалном и хоризонталном
профилу водених објеката, неопходно је узети у обзир хидролошке и морфометријске
карактеристике водених објеката (ширина речног корита, дубина, просечна годишња
количина отпадних вода итд.).
Узимање узорака седимената обавља се на пунктовима за узимање узорака
површинских вода, изузев водених објеката преко којих се градња траса цевовода
обавља методом хоризонталног бушења или пробијањем микро тунела, пошто код
обављања ових радова не долази до нарушавања речног корита водених објеката.
Код узимања узорака треба узети у обзир присуство постојећих извора негативног
утицаја на водени објекат (прелази преко мостова, изводи испуштања отпадних вода из
предузећа која се налазе у непосредној близини и др.). За потребе испитивања мора се
обезбедити приступ до места за узимање проба.
За процену негативног утицаја на приобалну територију потребно је обављати
„маршрутна“ посматрања ерозионих процеса, испитивања деоница зараслих травом,
утврдити постојање евентуалних загађења земљишта нафтним дериватима и дивљих
депонија индустријског и кућног отпада. Величина појаса мониторинга приобалне зоне
износи oд 10 до 50 m, у зависности од хидролошких и морфометријских показатеља
сваког воденог објекта. Површине комплексног /интегралног/ мониторинга приобалног
подручја лоциране су у граничним зонама извођења грађевинских радова. Мониторинг
приобалне зоне неопходно је спроводити у летњем периоду после завршетка
грађевинских радова и демонтаже опреме.
Уколико се воде из водених објеката користе за домаћинства и пиће, грађевинске и
производне потребе, за утврђивање обима потрошње воде при обављању грађевинских
радова потребно је регистровати потребне количине површинских вода. Одређивање
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количине воде обавља се помоћу мерача протока или путем прорачуна, уз узимање у
обзир техничких карактеристика опреме која се користи.
За одређивање квантитета и квалитета вода које се образују приликом обављања
хидроиспитивања, предвиђа се организовање мониторинга отпадних вода.
Сагласно технолошким решењима, одлежавање отпадних вода обавља се у
резервоарима-таложницима. За контролу процеса таложења загађујућих материја
узимање проба се мора обављати по читавој дубини резервоара-таложника: са
површине, из средине и при дну.
Списак посматраних показатеља образованих отпадних вода одређује се у зависности
од података о технологији образовања и квалитета отпадних вода.
Главни праћени параметри су следећи:
•
•
•
•

количина отпадних вода;
уопштени показатељи (pH вредност, температура, суспензије чврстих честица,
пливајуће примесе);
концентрације специфичних загађујућих материја (нафтни деривати, укупно гвожђе,
феноли);
специфичне загађујуће материје које се налазе у отпадним водама.

Узимање проба отпадних вода из резервоара-таложника обавља се после истека
упутством предвиђеног времена одлежавања, а пре испуштања воде у површинске воде
(за аналогне објекте то време износи 8 - 72 часа, у зависности од квалитета отпадних
вода и конфигурације резервоара-таложника).
Узимање, чување и конзервација узорака површинских вода, седимената и отпадних
вода, обавља се у складу са захтевима нормативно-техничке документације. Техничке
карактеристике прибора за узимање проба морају одговарати захтевима, прописима и
нормама система обезбеђења јединства мерења и морају имати сертификате /уверења/
о државној провери.
Код испитивања приобалне зоне изводи се „маршрутна“ провера са оверавањем (фото
или видео снимци) утврђених неисправности.
9.2.5. Хумусни слој
Најзначајнији утицаји на хумусни слој приликом градње пројектованих објеката су
механички и хемијски облици деловања.
У механичке облике деловања спадају радови на ископавању и преношењу земље
приликом копања ровова, код уређивања путне мреже и других објеката производне
инфраструктуре, загађивање територије чврстим отпадима из домаћинстава, као и
сабијање горњих слојева тла приликом рада технике.
У хемијске облике деловања на тло спадају изливања технолошких течности које настају
код употребе грађевинске технике и транспортних возила, као и аерогена испуштања
која садрже значајне количине тешких метала.
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Главни задатак мониторинга земљаног покривача у зони градње пројектованих објеката
код обављања земљаних радова састоји се у регистрацији нивоа хемијског загађивања
тла, као и издвајање дехидрираног тла које је изгубило атрибут плодности.
Списак посматраних показатеља земљаног покривача одређује се у складу са законском
регулативом Републике Србије и са међународним захтевима. Неопходно је узети у
обзир специфичност радова који се обављају на разматраној територији, употребу
материјала и опреме и податке о стању земљишног покривача добијене приликом
извођења инжењерско-еколошких испитивања на местима лоцирања пројектованих
објеката.
Главни параметри за одређивање загађености тла су следећи:
•

pH соног екстракта (рНКCl);

•

рН водене суспензије (рН20);

•

гранулометријски састав тла;

•

влажност и густина земљишта;

•

електропроводљивост;

•

садржај органских материја;

•

садржај органског угљеника, прерачунато у хумус;

•

нитрити, нитрати, амонијум јони, хлориди;

•

манган, гвожђе и тешки метали (бакар, никал, жива, олово, цинк, кадмијум, кобалт);

•

нафтни деривати, феноли, бенз(а)пирен.

Код организовања мреже мониторинга неопходно је узети у обзир следеће факторе:
•
•
•

димензије објеката који представљају изворе загађивања хумусног слоја;
услови кретања и расејавања тла, пејзажне карактеристике локалитета и смерови
кретања преовлађујућих ветрова;
међусобни размештај постојећих индустрисјких привредних и пројектованих објеката

Размештање мреже контролних пунктова земљишног покривача обавља се у складу са
стандардом ИСО 10381 - 1:2002 - Квалитет земљишта - Узимање узорака - Део 1 Упутство за пројектовање програма изборне контроле и Методологија систематског
мониторинга квалитета и услова земљишта у Републици Србији, а такође у складу са
шемом размештаја контролих пунктова земљаног покривача код извођења инжењерскоеколошких истраживања.
Да би се нивелисале локалне особености дистрибуције загађујућих хемијских материја,
приликом деловања неколико извора загађивања, не треба узимати појединачне узорке
(у одређеним тачкама), већ комплексне (мешовите) узорке. Мешовити узорак се састоји
од најмање 5 појединачних узорака, равномерно распоређених на једној локацији (на
граничним деловима и у центру). Обим појединачних проба мора да буде једнак.
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Индивидуални узорци се обједињују, добро се измешају, након чега се узима мешовити
узорак. Обједињени узорак узима се из једног хоризонта подлоге који је
најкарактеристичнији за одређену дубину генетског хоризонта.
Број и размештај контролних тачака хумусног слоја одређује се у складу са локалитетом.
Код одређивања периодичности узимања узорака, неопходно је имати у виду захтеве
законских прописа Републике Србије и међународних захтева, као и рокове за извођење
грађевинско-монтажних радова за сваки пројектовани објекат. Узимање узорака
земљишта на прелазима трасе цевовода преко водених објеката предлаже се након
завршетка грађевинских радова на пројектованим локацијама за размештај објеката – 1
пут током читавог периода извођења грађевинских радова.
За утврђивање степена загађења земљаног покрова на читавој територији која се
издваја за обављање грађевинских радова, препоручује се спровођење свакодневних
„маршрутних“ испитивања током читавог периода извођења грађевинских радова, због
могућности евентуалних загађивања хумусног слоја. Током извођења „маршрутних“
испитивања земљаног покривача обавља се утврђивање жаришта загађивања ради
благовременог предузимања мера за њихово лоцирање и елиминисање.
Средства за узимање проба, услови конзервисања, чувања и превоза, утврђују се у
складу са одговарајућом нормативно-техничком документацијом за поступке
одређивања загађујућих материја.
9.2.6. Биљни и животињски свет
Као негативне последице, поред механичког оштећења хумусног слоја у појасу
прикључака, могуће су и промене у саставу и структури биљних заједница – нестанак
најосетљивијих врста, замена доминантим, појава врста које раније нису постојале или
нису имале значајнију улогу у структури биљне заједнице, загађивање биљног покривача
и земљишта као резултат испуштања загађујућих супстанци у атмосферу (и њихово
накнадно таложење), емисија загађујућих материја на рељеф, изливање нафтних
деривата, депоновање отпада.
Мониторинг животињског света чини саставни део укупног система биолошког
мониторинга и базира се на принципу „фитоценоза – тип станишта“. Зоолошки
мониторинг је у директној вези са мониторингом биљног света – флоре.
Геоботанички опис на локацијама спровођења мониторинга биљног света даје се у циљу
одређивања општег стања биљног покривача, анализе промене структуре и
продуктивности биљних заједница, визуелне и фитоценозне разноликости, стања
популације ретких, индикаторних, прехрамбених и сточних врста.
Мониторинг подручја је лоциран у различитим биотопима (животним стаништима) у зони
утицаја градње објекта. Пунктови за посматрање бирају се тако да задовоље следеће
захтеве:
• да буду репрезентативни за територију на којој је објекат лоциран, односно да обухвате
типичне биљне заједнице;
• да обухвате осетљиве типове, ретке и заштићене биљне врсте флоре, фауне и
орнитофауне;
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• да буду лоцирани у близини извора негативног утицаја;
• да буду максимално упоредиви са инжењерско-еколошким испитивањима.
Размештај локација комплексног мониторинга заснива се на материјалима инжењерскоеколошких испитивања и одређује се на основу прогнозе последица градње и
коришћења пројектованих објеката са аспекта њихове локације, степена негативног
деловања, особености структуре предела, као и на захтевима регионалног и
међународног законодавства у области заштите биљног и животињског света.
У току извођења рекогносцирајућих радова на траси цевовода могућа је корекција
размештаја испитних пунктова и њиховог прикључка на локалитету.
Састав посматраних параметара у границама зоне утицаја грађевинскиих радова
одређује се са аспекта специфичности биолошких објеката, карактера и размера
техногеног деловања, као и са аспекта проучавања динамичких и статистичких
параметара биоценоза на аналогним објектима.
Код избора критеријума за процену стања фитоценозе узимају се у обзир могуће
негативне промене како на нивоу биљних заједница, тако и на нивоу појединачних врста,
у ствари:
•
•
•
•
•
•

опште стање биљног света;
просторна структура фитоценозе по врстама;
укупна бројност и густина популационих врста;
доминантни облици популације и њихова старост;
структурни састав по врстама-индикаторима, њихова густина и распрострањеност;
укупан број, густина и старосни спектар популација ретких заштићених врста.

Геоботанички и флористички опис даје се по свим издвојеним редовима и синузијама
(дрвеће, грмље, траве, гљиве).
Током спровођења мониторинга зооценоза неопходно је узети у обзир реакције
животиња и птица на техногене утицаје, као и цикличне промене популација.
Код мониторинга животињског света и орнитофауне посматрани параметри су следећи:
•
•
•
•

просторна структура зооценозе по врстама;
укупна бројност и карактеристике врста популације (старосна, полна, просторна);
доминирајуће врсте популација;
бројност и карактеристике популација ретких и заштићених врста (старосна, полна,
просторна).

Током спровођења мониторинга биљног покрибач и животињског света, посебна пажња
се посвећује ретким и заштићеним врстама, ендемима и врстама које имају прехрамбену
и здравствену вредност.
Мониторинг треба обављати у периоду након завршетка грађевинских радова на
пролећно/летњој вегетацији и активности животиња у том периоду.
ZA.Q.01.c
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Исто тако, након завршетка грађевинских радова и обављања активности на
рекултивацији, обавља се процена радова у циљу обнављања оштећеног земљишта
(учвршћивање падина речних обала, обнављање земљано-биљног покривача, уношење
ђубрива, садња биљака и сл.).
Радове мониторинга биљног покривача и животињског света морају изводити
специјализоване организације које су лиценциране за обављање ових послова, стручни
људи са одговарајућом опремом.
9.2.6. Водена станишта
За процену стања водених станишта приликом градње линијских објеката је неопходно
спровођење мониторинга фито и зоопланктона, фито и зообентосе, микрофита и ихтио
фауне.
Мониторинг водених станишта обавља се у овим воденим објектима на месту градње
водених прелаза или у зони утицаја грађевинских радова (до 500 m узводно и низводно
од места градње).
За процену стања животних станишта и анализу техногеног утицаја, одређују се следећи
параметри:
•

фитопланктон (укупна бројност алги и њихове врсте, укупна биомаса врста, учешће
сваке појединачне врсте у укупној бројности и биомаси, доминантне врсте по
бројности и биомаси, интензитет фотосинтезе и деструкције органске материје, однос
интензитета фотосинтезе према деструкцији органске материје, садржај хлорофила
(врсте-индикатори сапробности воде (класификација, % у односу на укупну бројност,
тип сапробиона (поли-, мезо-, олиго-));

•

зоопланктон (укупна бројност организама и њихове врсте, укупна биомаса врста, удео
сваке врсте у укупној бројности и биомаси, доминантне врсте по бројности и биомаси),
врсте-индикатори сапробности воде (класификација, % у односу на укупну бројност,
тип сапробиона (поли-, мезо-, олиго-));

•

фито- и зоо- бентос (укупна бројност организама и њихове врсте, укупна биомаса
врста, удео сваке врсте у укупној бројности и биомаси, доминантне врсте по бројности
и биомаси врсте-индикатори сапробности воде (класификација, % у односу на укупну
бројност, тип сапробиона (поли-, мезо-, олиго -));

•

макрофити (пројектно покривање огледних површина, карактер распрострањености
биљног покрова, укупан број врста, преовлађујуће врсте (класификација, пројектно
покривање, фенофаза, аномални симптоми).

Праћења ихтиофауне водених објеката изводи се према следећим параметрима:
•
•
•
•
•

ZA.Q.01.c

састав по врстама;
старосна и полна структура улова;
тежинске и димензионе карактеристике ихтиофауне у уловима;
број индустријских, ретких и заштићених врста риба;
бројност морфолошких одступања (по врстама).
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Мониторинг хидро станишта ихтиофауне обавља се после завршетка грађевинских
радова у основним фазама воденог режима (пролетњи пораст воде у рекама и летњи
најнижи водостај). Неопходност даљих испитивања одређује се у зависности од
података добијених током грађевинског мониторинга.
Радове мониторинга водених станишта морају изводити специјализоване организације
које имају лиценце за обављање послова овакве врсте, стручни људи и специјална
опрема.
9.2.6. Геолошка средина
Мониторинг геолошке средине обавља се у циљу процењивања стања и евентуалног
активирања опасних геолошких егзогених процеса (ОГП) у сегментима њиховог развоја
у границама зона интеракције објеката пројектовања са овим процесима.
У периоду градње, сходно наведеним документима, препоручује се обављање контроле
стања геолошке средине и опасних геолошких процеса са великом вероватноћом
њиховог настајања. На разматраним територијама у такве процесе спадају отапања
снега и леда, стварање мочвара, загађења и промене агресивности подземних вода,
карст, гравитациони процеси на падинама, као и инжењерско-геолошки процеси,
узроковани грађевинском делатношћу.
Мониторинг геолошке средине обавља се у зони интеракције литосфере и трасе која се
гради за потребе гасовода, а у циљу:
•

процене ефикасности мера изведених у циљу обављања инжењерске заштите
објеката нивоа опште еколошке безбедности;

•

процене развоја и одвијања опасних геолошких процеса;

•

добијања информација у циљу доношења одлука за обављање благовремених
инжењерско-заштитних мера и мера на заштити животне средине.

Главни задаци мониторинга геолошке средине су:
•
•
•
•

контрола стања геолошке средине и развоја опасних геолошких процеса, како већ
утврђених, тако и оних који ће бити иницирани током процеса изградње у зони
интеракције објекта и геолошке средине;
анализа, обрада и похрањивање прикупљених информација;
израда препорука за заштиту и рационално коришћење геолошке средине и заштите
објеката, од деловања опасних геолошких процеса;
оптимизација мреже посматрања.

За посматрање и контролу територијалног ширења испољавања опасних геолошких
процеса користи се даљинско сондирање и обавља се дешифровање добијених
космичких снимака. Провера и непосредна примена добијених података обавља се на
бази резултата визуелних „маршрутних“ инжењерско-геолошких испитивања.
За контролу стања хоризонта подземних вода и прогнозирања процеса који су повезани
са променама њиховог режима на локалитетима на траси гасовода, предвиђа се
извођење осматрачких хидрогеолошких бушотина, временски подешених према
ZA.Q.01.c
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местима евентуалног делимичног топљења и ширења загађујућих материја. Уз помоћ
хидрогеолошких бушотина одређује се ниво подземних вода и промене њиховог
хемијског састава, а исто тако, уз помоћ посматрања у хидролошким бушотинама и на
бази података визуелних посматрања, може се прогнозирати активирање опасних
геолошких процеса.
С обзиром да се мониторинг геолошке средине базира на комплексној интерпретацији
резултата одређеног сета посматрања, праћења и испитивања, препоруке које се дају у
наставку описују се премна врстама испитивања и истраживања, методама и
поступцима који се користе у процесу наведених посматрања и истраживања,
карактеристикама и параметрима који се контролишу.
Праћење и контрола горе поменутих процеса заснива се на фонским мерењима која се
обављају у периоду пре почетка градње објеката (период истраживања).
Дешифровање сателитских снимака
Општа контрола опасних геолошких процеса уз коришћење резултата даљинског
космичког снимања обавља се дуж трасе гасовода у коридору ширине 100 метара.
Углавном се контролишу планске контуре (координате граничних тачака објекта,
промене контура деоница са испољавањем опасних геолошких процеса).
Као резултат интерпретирања материјала даљинских снимака сачињавају се тематске
карте зона развоја опасних геолошких процеса код експлоатације објеката. Ове карте
омогућавају спровођење површинске анализе динамике негативних процеса, уз
контролу параметара фонског стања на бази обављене пејзажне и инжењерскогеолошке поделе на рејоне, а према степену динамике и опасности испољавања
егзогених процеса.

Маршрутна инжењерско-геолошка испитивања
Сврха визуелних посматрања је провера података дешифровања и прецизирање
динамике и карактера развоја егзогених геолошких процеса, који непосредно или
посредно утичу на трасу гасовода.
Маршрутна испитивања организују се дуж трасе гасовода на издвојеним деоницама са
карактеристичним показатељима геолошке средине за дотичну територију
(геоморфолошким, инжењерско-геолошким, хидрогеолошким, опасним геолошким
процесима и сл.), у чијим се границама обавља контрола опасних геолошких процеса у
коридору 50 m и на површинским објектима
Маршрутна инжењерско-геолошка испитивања територије за градњу омогућавају да се
утврде инжењерско-геолошки процеси, условљени грађевинском делатношћу. Процеси
се морају забележити и описати.
9.4. Прозводни еколошки мониторинг у периоду експлоатације
У току експлоатације предвидети еколошки мониторинг следећих показатеља животне
средине
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производног отпада
земљаног покрова
биљног и животињског света
геолошке средине
мониторинг ендогених процеса геолошке средине
социјални мониторинг

Мониторинг у области руковања са отпадом организује се у циљу обезбеђивања
поштовања захтева закона Републике Србије у области заштите животне средине и
нормативно-правних аката у делу руковања отпадом како производним, тако и
комуналним.
Главни облик производног еколошког мониторинга у области руковања отпадом при
експлоатацији пројектованих објеката јесте обављање периодичних или сталних
провера одређивања квалитативних и квантитативних карактеристика отпада, као и
процена стања објеката за сакупљање (депоновање) отпада и њихова усклађеност са
еколошким, здравственим и нормативно-техничким одредбама и, такође, са добијеним
дозволама (дозвола за руковање отпадом, лиценце, планови за управљање отпадом и
др.).
Активности у области мониторинга руковања производним и комуналним отпадом
укључују:
•

одређивање класификације, типа, количине, категорије отпада и његових физичкохемијских својстава;

•

контролу номенклатуре и обима насталог отпада у складу са добијеним дозволама
за руковање са отпадом, лиценцама, плановима за управљање отпадом и др.).

•

одређивање техничких услова простора за привремено прикупљање отпада
(херметичност и исправност контејнера, постојање маркирања на њима, њихово
повремено чишћење, присуство противпожарних средстава и др.);

•

поштовање услова сакупљања отпада у погледу категорије отпада, физичкохемијских својстава, реакционе способности, санитарно-хигијенских захтева за
сакупљање и депоновање (укључујући и привремено).

Мониторинг у области руковања индустријским и комуналним отпадом обавља се на
производном и технолошком простору, на којима се отпад и образује, као и на местима
за привремено чување (складиштење) отпада. Број пунктова мониторинга одређује се
након прихватања коначних пројектних решења у погледу размештаја, тј. локација за
чување (складиштење) отпада.
У периоду експлоатације пројектованих објеката, резултати мониторинга користе се за
потребе састављања неопходне документације. У складу са актуелним захтевима
законске регулативе Републике Србије у области управљања отпадом, евиденција се
води свакодневно, а једном годишње се извештава надлежна институција, односно
агенција.
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10. ПОСТОЈЕЋИ НЕДОСТАЦИ И НЕДОСТАТАК ИНФОРМАЦИЈА
Процена утицаја на животну и друштвену човекову околину је извршена у сагласности
са захтевима законодавства Републике Србије и потпуно одговара обиму Студије
процене утицаја на животну средину. Извршено истраживање у целини обухвата све
основне компоненте и параметре човекове околине, као и све битне утицаје на њих. Па
ипак, у овој фази истраживања постоје поједине неодређености и нејасноће у анализи
и недостаци у познавању ситуације.
Првенствено то је проузроковано тиме што приликом разраде Идејног пројекта, на којем
се темељи ово истраживање, нису била одређена сва техничка решења, неопходна за
процену утицаја на човекову околину. Пре свега су недовољни следећи подаци:
• Техничка решења у вези са испитивањем линеарног дела гасовода – још нису
одређени они делови гасовода који ће бити испитани хидрауличком методом, а то
онемогућује вршење прорачуна за неопходну количину узимања воде, места њеног
изливања, одређивање извора воде, који су неопходни за испитивање;
• Решења везана за размештање привремених грађевинарских кампова, терена за
привремено чување цеви и других материјала, као и других привремених и допунских
објеката у периоду градње, извора инертних материјала за поново засипање ровова
(песком и шљунаком);
• Техничка и организациона решења у области саобрађајне логистике (маршруте
доставе терета, укључене у пројекат луке, железничке станице и др.);
• Решења везана за организацију узимања воде из артешких бунара на компресорским
станицама;
• Детаљне карактеристике агрегата за препумпавање гаса и друге технолошке опреме.
Услед непостојања наведених техничких решења, процене и прорачуни извршени у
оквиру овог истраживања заснивају се на искуству аналогних пројеката, односно узимају
у обзир максималну могућу штету. Оне морају да буду исправљене, кориговане у
сагласности са ставовима Основног пројекта, а у низу случајева (и то се тиче
карактеристика технолошке опреме, привремених грађевинских објеката у периоду
градње) – након држања тендера ради бирања набављача и грађевинских предузимача
и добијања коначних детаљних информација од њих. У случају неопходности накнадно
извршене процене и мере разрађене за заштиту природе морају да буду утврђене
компетентним државним телима надлежним путем.
Пошто су процене утицаја на атмосферски ваздух у току градње и експлоатације, као и
формирања отпадних вода и чврстих отпада, наведених у овом извештају, извршене
методом прорачуна или на бази аналогних пројеката и могу да се разликују (могу бити
веће услед старомодног приступа) од оних који ће се појавити приликом реализације
пројекта, одговарајуће мере за заштиту човекове околине и смањење утицаја на њу
морају да се коригују на бази података еколошког мониторинга у току градње и
експлоатације гасовода и надземних објеката
Еколошки мониторинг и друге акције током градње могу такође да открију допунске
податке, који још нису узети у обзир у датом истраживању – неочекивана археолошка
открића, станишта посебних врста животиња и биљака који су под заштитом и сл. У
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таквим случајевима требало би да буду предузете допунске мере у сагласности с
процедурама утврђеним системом еколошког управљања
Током градње гасовода и компресорских станица може да се причини штета интересима
трећих лица, а између осталих, рибара, ловаца и других лица, корисника земљишта. То
ће захтевати разраду допунских мера за накнаду штете. Таква питања и конфликти
треба да се регулишу међусобним договором заинтересованих страна, односно
вансудским поравнањем.
На крају крајева треба узимати у обзир и ону чињеницу да се Српско законодавство за
заштиту природе у садашње време налази у стању хармонизације са нормативноправном системом Европске Уније и зато се не искључује појава нових правних актова,
нових верзија закона који су већ ступили на снагу, односно нових захтева и стандарда.
Систем еколошког управљања мора да прати новости у правном систему и водити
рачуна о обновљеним захтевима путем оперативног уношења измена у пројектну
документацију и текућу делатност компаније.
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11 ЗАКЉУЧАК
У овом извештају Студија о процени утицаја пројекта магистралног гасовода МГ-10 НишДимитровград на животну и социјалну средину спроведена је у складу са законима
Републике Србије, као и еколошким нормама и стандардима Европске уније и
међународних финансијских институција..
Делови овог извештаја садржe следеће податке:
Основни подаци о пројекту и опис техничких решења на основу материјала Идејног
пројекта;
•
Опис и анализа разматраних алтернатива, укључујући и алтернативне руте,
технологије, као и "нулту алтернативу" - одбацивање пројекта;
•
Анализа еколошког законодавства Републике Србије, правних захтева Европске уније
у области заштите животне средине, важећих међународних конвенција, еколошких
захтева и стандарда међународних финансијских институција;
•
Методолошки приступи и посебне методе за процену утицаја на животну средину и
социјалну сферу;
•
Подаци о „нултом“ стању животне средине и друштвено-економским условима у
околини постављања гасовода и смештања компресорских станица, укључујући и оне
податке које су резултат великих еколошких истраживања на подручју;
•
Процена утицаја пројекта (укључујући фазу изградње, експлоатације и стављања ван
погона) на компоненте животне средине (атмосферски ваздух и климу, геологију и
рељеф, природне површинске и подземне воде, типове земљишта, растиње, копнене
и водене животиње, биолошку разноврстност и природна станишта од посебне
вредности), културно наслеђе, становништво и привреду,
као и процена
потенцијалних трансграничних утицаја на животну средину суседних држава;
•
Мере за спречавање и смањење утицаја, елиминисање и накнаду штете нанете
компонентама животне средине и интересима трећих лица;
•
Програм, методе и правила еколошког мониторинга у току изградње и експлоатације
објеката;
•
Анализа постојећих нејасноћа и пропуста у информацијама са којима се располаже.
•

Спроведена анализа заснива се на еколошким истраживањима за Србију и обухватила
је целу трасу гасовода . У спровођењу истраживања учествовали су водећи
истраживачки институти и универзитети Србије. С друге стране, коришћено је велико
искуство у пројектовању и еколошке анализе многобројних објеката-аналога.
Резимирајући сва спроведена истраживања, потребно је забележити следеће:
1.
Траса гасовода је изабрана на начин на који грађевински радови не би имали
штетног утицаја на посебно осетљива станишта, објекте културног наслеђа, и како не би
дотицали густо насељена подручја и геолошки нестабилне територије. Такође, где је
могуће, смањен је број прелазака гасовода преко водотока као и других постојећих
инфраструктурних објеката. Дакле, већ када се изабира алтернативна варијанта
смештаја грађевинских објеката, потенцијална штета од планираних активности сведена
је на минимум.
2.
Приликом избора технологија и технолошке опреме узете су у обзир препоруке
о најбољим доступним технологијама.
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3.
Најзначајнији утицај на животну средину током периода изградње биће присутан
у зони изградње гасовода и на градилиштима блок станица (промена рељефа и
евентуално активирање егзогених процеса, уништење земљишта и растиња у току
изградње), као и на местима прелаза преко водотока путем ископавања ровова
(привремено нарушавање рељефа обала, заједница водене вегетације и бентоса,
загађење воде од суспендованих минералних честица). Наведени утицај је локални и
привремени. По завршетку изградње поремећена подручја ће бити рекултивисани.
4.
Током фазе експлоатације линеарног дела гасовода значајних утицаја на
животну средину нису приметни. Током рада компресорских станица најзначајнији утицај
чини емисија загађујућих материја (NOx, CO) у атмосферу и бука коју производе уређаји.
Како је показала анализа ови фактори неће имати значајан утицај на услове живота
људи најближих насеља, сви контролисани параметри атмосферског ваздуха и нивоа
буке ће остати у оквирима законских норми.
5.
Током изградње (у мањој мери – током експлоатације) гасовода се производи
велика количина отпада. Пројекат обухвата мере за одвојено сакупљање опасног и
неопасног отпада и њихово преношење до овлашћених организација за рециклажу и/или
одлагање отпада.
6.
Вероватноћа појаве несрећа током рада гасовода и блок станица је изузетно
мала, индивидуални и групни ризици су у дозвољеним границама. Пројекат пружа
техничке и организационе мере спречавања несреће, њихову локализацију и
ликвидацију последица.
7.
Реализација пројекта неће имати значајан утицај на заштићене и посебно
заштићене (ретке и угрожене) врсте биљака и животиња, природне резервате, еколошке
коридоре, објекте културног наслеђа и друге осетљиве објекте и подручја.
Предвиђене мере за спречавање и смањење утицаја, надокнаде реално нанете
8.
штете у складу су са најбољом међународном праксом, и под условима утврђеним од
стране надлежних државних институција Републике Србије.
9.
Пројекат предвиђа спровођење еколошког мониторинга и праћење поштовања
еколошког законодавства током изградње и експлоатације објеката како од стране
друштва, тако и од стране ангажованих независних организација. Компанија ће
спроводити ревизију извођача и испоручилаца опреме, материјала и услуга. Уколико се
открије неодговорност у току извршење радова, биће предузети корективни поступци.
У принципу, спроведено истраживање је показало да је пројекат изградње и
експлоатације магистралног гасовода еколошки и социјално прихватљив, одабране
алтернативе, примњена техничка решења и разрађене мере заштите животне средине
одговарају најбољим међународним праксама и осигуравају еколошку безбедност
пројекта
Одговорни пројектант:

Срђан Чимбуровић, дипл.маш.инж
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PRILOG 2: SADRŽAJ LOKACIJSKIH USLOVA
DVOSMERNI MAGISTRALNI GASOVOD VISOKOG PRITISKA MG10 NIŠ –
DIMITROVGRAD
I.

LOKACIJSKI USLOVI:
1. Br. ROP-SGI-3767-LOCA-2/2019, заводни бр. 350-02-00365/2019-1 од
26.07.2019..godine, Republika Srbija Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i
infrastructure, ROP-MGSI-37674-LOC-1/2018

II.

USLOVI PRIBAVLJENI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE
1. Br. 8P.1.1.0.-D.10.23.-34158/3-2019 od 28.02.2019., EPS Ogranak Elektrodistribucija
Niš, ROP-MSGI-37674-LOC-I-HPAP-16/2019 od 28.02.2019.,
2. Br. 8.R.1.1.0-D-10.25.-34871/2-19 od 20.02.2019., EPS Ogranak Elektrodistribucija
Pirot, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-21/2019 od 21.02.2019.,
3. Br.130-00-UTD-003-133/2019-003 od 27.02.2019., Elektromreža Srbije AD,
ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-24/2019 od 01.03.2019.,
4. JKP “Komnis” Bela palanka br. 565 od 08.02.2019., ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP5/2019 od 08.02.2019.,
5. JP “Komunalac” Dimitrovgrad, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-10/2019 od
11.02.2019.,
6. Br. 01/2019 od 05.02.2019. godine JKP “Standard“ Knjaževac,, ROP-MSGI-37674LOC-1- HPAP-11/2019 od 05.02.2019.,
7. Br. 3008/1 od 14.02.2019. godine JKP “Naisus” Niš, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP18/2019 od 14.02.2019.,
8. 8. Br. 04-115/2 od 06.02.2019. godine JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot, ROP-MSGI37674-LOC- 1-HPAP-23/2019 od 07.02.2019.,
9. 9. Br. A334-55742/4-2019 od 07.02.2019. godine ”Telekom Srbija” ad IJ Niš, ROPMSGI-37674- LOC-1-HPAP-19/2019 od 07.02.2019.,
10. 10. ”SBB” Srpske Kablovske mreže, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP’7/2019 od
02.08.2019.,
11. . ”Telenor” doo, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-8/2019 od 01.03.2019.,
12. Br. 02/598/2 od 01.02.2019., JKP ”Toplana” Niš, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP20/2019 od04.02.2019.,
13. Br. 04-640/19 od 05.02.2019. godine, JKP ”Gradska toplana” Pirot, ROP-MSGI-37674LOC-1- HPAP-22/2019 od 06.02.2019.,
14. Br. 109/2 od 01.02.2019. JP Za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, ROPMSGI- 37674-LOC-1-HPAP-13/2019 od 01.02.2019.,
15. Br. 03-570 od 19.02.2019., JP ”Direkcija za izgradnju grada Niša” ROP-MSGI-37674LOC-1- HPAP-15/2019 od 08.02.2019.,
16. Br. 03-988 od 20.03.2019. JP ”Direkcija za izgradnju grada Niša” ROP-MSGI-37674LOC-1- HPAP-37/2019 od 21.03.2019.,
17. 17. Br. 953-3831/10-1 od 01.03.2019., JP “Putevi Srbije” ROP-MSGI-37674-LOC-1HPAP-29/2019 od 01.03.2019.,
18. 18. Br. 2/2019-283, 2/2019-281, 2/2019-278, 2/2019-282, 2/2019-279, 2/2019-280,
2/2019-277,2/2019-288 sve od 28.02.2019. “Infrastruktura železnice Srbije a.d.” ROPMSGI-37674-LOC-1- HPAP-25/2019 od 01.03.2019.,
19. 19. Br. OP043/19 (102/19) od 04.02.2019., “Srbijagas”, ROP-MSGI-37674-LOC-1HPAP-14/2019 od 04.02.2019.,
20. 03. br. 019-365/2 od 01.03.2019. godine, RS Zavod za zaštitu prirode Srbije, ROPMSGI- 37674-LOC-1-HPAP-26/2019 od 01.03.2019.,
21. 09/4 br. 217-157/19 od 28.02.2019. RS MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za
preventivnu zaštitu, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-30/2019 od 01.03.2019.,
22. 09/4 br. 217-157/19 od 28.02.2019. RS MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za
preventivnu zaštitu, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-30/2019 od 01.03.2019.,

23. 09/4 br. 217-155/19 od 28.02.2019. RS MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za
preventivnu zaštitu, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-31/2019 od 01.03.2019.,
24. Br. 2411-6 od 28.02.2019., RS Ministarstva odbrane, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP28/2019 od 01.03.2019.,
25. Br. 1-131/2019. od 04.02.2019., Republički yavod za zaštitu spomenika kulture, ROPMSGI- 37674-LOC-1-HPAP-27/2019 od 04.02.2019.,
26. Br, 129/2-01 od 18.02.2019., Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, ROP-MSGI37674- LOC-1-HPAP-17/2019 od 19.02.2019.,
27. Br. 325-05-00115/2019-07 od 19.02.2019., Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, Republička direkcija za vode, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-32/2019
od 19.02.2019.
III.

USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE:
1. Br. 02-124/19 od 05.04.2019., Javno preduzeće za planiranje i uređivanje
građevinskog zemljišta Pirot, Saglasnost sa tehničkim uslovima za projektovanje
dvosmernog magistralnog gasovoda MG 10 Niš-Dimitrovgrad;
2. Br. 02-124-02/19 od 05.04.2019., Javno preduzeće za planiranje i uređivanje
građevinskog zemljišta Pirot, Saglasnost sa tehničkim uslovima za priključenje GMRS
Pirot, pratećeg objekta dvosmernog magistralnog gasovoda MG 10 Niš-Dimitrovgrad,
na komunalnu infrastrukturu;

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУЕ
Број предмета: ROP-MSGI-37674-LOCА-2/2019
Заводни број: 350-02-00365/2019-14
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву
Републике Србије из Београда, Немањина бр.11, Београд, за измену локацијских услова
за изградњу двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград, на основу члана
6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/14), члана 53а., a
у вези са чл. 133. став 2. тачка 3. и 14. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Уредбе о локацијским условима
(„Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17),
у складу са ПППП намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода НишДимитровград, са елементима детаљне регулације(„Сл. Гласник РС“ бр. 102/2016) и
овлашћењем садржаним у решењу министра број 031-01-17/2018-02-2 од 26.11.2018.
године, издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
I За потребе изградње двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград,
са пратећим објектима и приступним саобраћајницама, на к.п. чији су бројеви дати у
списку парцела у систему обједињене процедуре) у:
Град Ниш
КО.: Трупале, Чамурлија, Доњи Комрен, Горњи Комрен, Рујник, Паљина, Хум,
Бреница, Каменица, Доњи Матејевац, Горњи Матејевац, Доња Врежина, Брзи брод,
Горња Врежина, Малча, Просек Манастир, Јелашница, Куновица, Равни до,
Општина Бела Паланка
KO.: Вета, Тамњаница, Црвени брег, Врандол, Црвена река, Шпај, Дражево,
Моклиште, Дол, Бела паланка – ван варош, Бела Паланка – варош, Кременица,
Клисура, Теловац,
Град Пирот
КО.: Понор, Блато, Мали Суводол, Велики Суводол, Гњилан, Барје Чифлик, Пирот ван варош, Пољска Ржана, Трњана, Велики Јовановац, Мали Јовановац, Велико село,
Суково, Градиште, Чиниглавци, Срећковац, Обреновац,
Општина Димитровград
КО.: Гојин дол, Жељуша, Димитровград, Градиње, Бачево,

потребни за израду Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за
извођење, у складу са ПППП намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода
Ниш-Димитровград, са елементима детаљне регулације(„Сл. Гласник РС“ бр. 102/2016).
II Тип објекта: Гасовод
Категорија објекта: Г
Класификациони број објекта: 221121
III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Планирана намена:
У обухвату Просторног плана пројектован је челични гасовод за максимални радни
притисак до 55 bar.
Траса гасовода је планирана као подземна на целој дужини у обухвату Просторног плана.
Укупна дужина ове деонице гасовода је око 109 km.
Прелиминарни планирани пречник магистралног гасовода је DN700. Коначни пречник
планираног гасовода одредиће се пројектном документацијом. Након провера
расположивих капацитета предметног челичног магистралног гасовода и хидрауличког
димензионисања, пројектом за грађевинску дозволу ће се дефинисати пречник гасовода –
називни пречник у опсегу 500<DN≤1000.
Коначан пречник гасовода неће утицати на правила уређења и грађења у смислу
Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar, Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника и Закона о планирању и изградњи.
Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar дефинисани су идентични услови за планирање гасовода називних
пречника у опсегу 500<DN≤1000.
Почетна тачка транспорта природног гаса гасоводом Ниш–Димитровград је од прикључка
на магистрални гасовод МГ-09 у комплексу ГРЧ „Ниш” одакле гасовод пролазећи кроз ППС
„Трупале”, прелази ДП IIА број 158 и наставља у правцу североистока прелазећи преко
Црвеног брега и Рујничке реке одакле скреће ка југу и пролази између насељених места
Горњи Комрен и Хум, наставља ка југоистоку, прелази Матејевачки пут и долази до ГМРС
„Ниш 2”. Одатле гасовод прелази Бреничку и Матејевачку реку и наставља ка југоистоку
до ГРЧ „Књажевац”. Одавде се гасовод пружа јужно преко ДП IА број 4 Ниш–Пирот–
Димитровград, а потом скреће ка истоку и иде паралелно са државним путем у дужини од
око 5500 m, прелази реку Нишаву и иде даље ка југу, где прелази Студену реку и, у правцу
југоистока, пролази кроз насељено место Јелашница. Настављајући у правцу југоистока,
гасовод прелази Сугарчев врх, потоке Смрденац и Моралија одакле иде паралелно са ДП
IIБ број 427 Нишка Бања – Јелашница – Црвена река до Старог гариња. Одавде се гасовод
одваја северно од ДП IIБ број 427 до Раскрсја, а потом наставља дуж ДП IIБ број 427
пролазећи наизменично са леве и десне стране државног пута. Даље гасовод скреће ка
североистоку и наставља до железничке пруге Е-70, прелази је и пружа се између реке и
железничке пруге, а потом прелази реку Нишаву. Одатле гасовод пролази кроз Дражевски
брод, прелази поток Криви Дол и реку Нишаву, наставља ка југоистоку, па опет прелази
реку Нишаву и улази у ГМРС „Бела Паланка”. Одатле гасовод у правцу југоистока и истока
прати ток реке Нишаве, а даље скреће ка југу до преласка железничке пруге Е-70, и ДП IА
реда број 4. Одатле гасовод скреће ка северу до насеља Кременица, иде паралелно са ДП IА
реда број 4 преко Мисирковог рога, наставља југоисточно, два пута прелази ДП IА реда број
4 и наставља ка истоку, прелази поток Стубал и приближава се ДП IА реда број 4, иде даље

до насељеног места Понор и наставља источно. Даље гасовод прелази поток Балван и
Маглићку реку, општински пут за насељено место Блато, потом прелази Расничку реку,
Безданску реку, поток Рогоз, сече општински пут за Присјан и у правцу североистока и
истока наставља у дужини од око 7400 m до ГМРС „Пирот”. Од овог објекта гасовод
наставља у правцу југоистока у дужини од око 1200 m, укршта се са железничком пругом
Е-70 и ДП IА реда број 4, а потом скреће ка североистоку и иде преко Бачевих ливада. Даље
наставља југоисточно и паралелно са железничком пругом Е-70 и ДП IА реда број 4, а потом
прелази реку Јерма. Даље гасовод прелази општински пут ка Градишту, тангира корито реке
Нишаве, а затим наставља у правцу југоистока и опет прелази железничку пругу Е-70 и ДП
IА реда број 4. Гасовод потом наставља у истом правцу, сече локалне путеве и поток који
пролази кроз Срећковац и обилази насељено место Срећковац. Одавде се гасовод укршта
са железничком пругом Е-70, ДП IА реда број 4 и прелази реку Нишаву и наставља ка
југоистоку, а потом ка истоку до ГМРС „Димитровград”. Одавде се гасовод пружа даље ка
југоистоку преко Гладног поља и Кандине баре и долази до ППС „Димитровград” која се
налази у непосредној близини државне границе. Крајња тачка је интерконекција гасовода
на граници Републике Србије и Републике Бугарске.
Правила уређења:
Појаси и зоне заштите магистралног гасовода и режими коришћења и уређења

Планским решењем утврђује се енергетски коридор магистралног гасовода у укупној
ширини од 400 m (у највећем делу трасе), по 200 m са обе стране осе цевовода. Спољна
граница енергетског коридора магистралног гасовода представља границу обухвата овог
просторног плана. У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви/зоне
заштите магистралног гасовода:
– појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас цевовода укупне ширине
15 m (по 7,5 m са обе стране осе цевовода) и зону опасности од експлозије минималне
ширине 3 m око објеката који представљају саставни део гасовода;
– појас уже заштите који се успоставља између појаса непосредне заштите и појаса шире
заштите, а обухвата, у највећем делу, појас дуж цевовода укупне ширине 60 m (по 30 m са
обе стране осе цевовода) и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају
саставни део гасовода. Појас уже заштите у највећој мери представља и појас детаљне
регулације Просторног плана;
– појас шире заштите, успоставља се између спољне границе појаса уже заштите и границе
енергетског коридора, то јест границе Просторног плана.
За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 24 m
(по 12 m са обе стране осе цевовода).
У границама појаса непосредне заштите може се утврдити јавни интерес за потребе
извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација магистралног
гасовода.
Коначна траса гасовода и положај објекта који представљају саставни део магистралног
гасовода утврђује се у појасу непосредне заштите, а на основу техничке документације на
нивоу пројекта за грађевинску дозволу.
Појаси заштите из првог става успостављају се по завршетку изградње гасовода.
Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасовода у енергетском коридора су:

– у појасу непосреднe заштите гасовода могу се градити само објекти који су у
функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не могу се изводити радови и друге
активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и
надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења
силиране хране и тешко–транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом
и сл) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора
транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу
дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
– у појасу уже заштите забрањена је изградња објеката и других јавних површина који
подразумевају трајни или привремени боравак људи. Постојећа путна и друга
инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања,
што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са
власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге
инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем
гасовода.
– у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација
постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони није могуће
планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана
дефинише као постојеће стање. Изградња надземних објеката, инфраструктурних и
комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом
спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе.
Појас непосредне и уже заштите одређује се графички (на рефералним картама) и пописом
обухваћених катастарских парцела, док се појас шире заштите одређује графички (на
рефералним картама) и координатама темена преломних тачака границе појаса шире
заштите.
Прикључак магистралног гасовода на националну мрежу
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са транспортним системом Јавног предузећа
„Србијагас” (односно на националну мрежу) обезбеђује се изградњом прихватне станице у
оквиру планиране ППС „Трупале”.
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са примарном гасоводном мрежом притиска до
16 bar обезбеђује се изградњом четири ГМРС дуж трасе гасовода и то: ГМРС „Ниш 2”
капацитета око 30.000 m³/h, ГМРС „Бела Паланка” капацитета око 3.000 m³/h, ГМРС
„Пирот” капацитета око 35.000 m³/h, и ГМРС „Димитровград” капацитета око 7.000 m³/h.
Наведени објекти ГМРС, који су пројектно одређени као саставни део магистралног
гасовода МГ-10, представљају предмет Просторног плана са елементима детаљне
регулације.
Остале гасне објекте и инсталације, који се налазе у целости или делом у обухвату
Просторног плана представљају:
– ГРЧ „Књажевац” који би након прикључења на магистрални гасовод МГ-10 код
насеља Брзи Брод, представљао почетну тачку будућег магистралног гасовода МГ-12 за
источни део Републике Србије;
– секундарни гасоводи који би повезали ГМРС „Ниш 2”, ГМРС „Бела Паланка”, ГМРС
„Пирот” и ГМРС „Димитровград” са локалном дистрибутивном мрежом.

Гасоводи притиска до 16 bar и гасоводи притиска до 4 bar не представљају саставни део
магистралног гасовода МГ-10 и градиће се одвојено. Плански основ за њихову изградњу,
након ближе инвестиционе и техничке разраде, обезбедиће се израдом посебног планског
документа, односно израдом измена и допуна овог просторног плана.
Правила уређења површина у обухвату детаљне регулације
Правила уређења простора и правила изградње система гасовода са елементима детаљне
регулације обезбеђују директно спровођење Просторног плана и издавање локацијских
услова, израду техничке документације и изградњу магистралног гасовода МГ-10, објеката
који представљају саставни део магистралног гасовода и пратећих инсталација гасовода у
обухвату појаса детаљне регулације.
Правила уређења и организације земљишта у обухвату детаљне регулације одређена су на
следећи начин:
– у појасу уже заштите се обезбеђује право службености пролаза за потребе извођења
земљаних радова, постављање основне и пратеће инсталације гасовода, изградња објеката
гасовода, надзор и одржавање далековода. У појасу се успоставља и трајна обавеза
прибављања услова-сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање гасоводом
код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова или пренамене
површина;
– издвајање површина јавне намене спроводи се искључиво за потребе формирање
грађевинских парцела објеката гасовода и изградњу трајних приступних путева;
– у појасу уже заштите и непосредне заштите, јавни интерес се може установити за
потребе спровођења мера безбедности и уклањање-измештање постојећих објеката;
– за потребе изградње прикључних електроенергетских и ТК водова у функцији
гасовода, а који се граде изван регулације постојећих и планираних приступних путева и
других јавних површина, установљава се плански основ за непотпуну експропријацију;
– на осталом простору (изван обухвата детаљне регулације) у појасу шире заштите,
обезбеђује се привремена службеност пролаза за време трајања радова, без промене
власништва над обухваћеним непокретностима. У току експлоатације гасовода, успоставља
се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за
газдовање гасоводом код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова
и пренамену површина;
– распоред опреме унутар грађевинских парцела објеката у функцији гасовода, као и
техничко решење приступних путева биће дефинисано техничком документацијом, у
складу са важећим прописима.
Правила за установљавање права службености и издвајање површина јавне намене
Према члану 69. Закона о планирању и изградњи, постављање-изградња подземних и
надземних линијских инфраструктурних објеката-водова није условљена формирањем
посебне грађевинске парцеле. Површина за постављање магистралног гасовода и пратећих
инсталација (оптички и енергетски каблови, станице КЗ) се обезбеђује у обухвату појаса
детаљне разраде, без измене постојеће намене површина и власништва. Попис катастарских
парцела на којима је могуће установљавање права службености утврђује се овим
просторним планом.

Површине јавне намене представљају грађевинске парцеле у обухвату регулације
планираних приступних путева и објеката који представљају саставни део магистралног
гасовода: ГМРС, ГРЧ „Књажевац”, БС и ППС. Површине јавне намене одређене су
графички на рефералним картама са елементима детаљне регулације, координатама
карактеристичних темених тачака границе грађевинских парцела и пописом обухваћених
катастарских парцела.
У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са приказом на листовима
Рефералне карте 2. валидан је картографски приказ.
Правила за формирање грађевинске парцеле јавне намене
Границе регулације планираних приступних путева и површина грађевинских парцела
објеката гасовода одређени су према техничко-технолошким захтевима карактеристичних
објеката гасовода, уз минимално ремећење постојеће парцелације.
Грађевинске парцеле се формирају препарцелацијом обухваћених катастарских парцела, у
складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим прописима.
Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода
На планираним грађевинским парцелама објеката који представљају саставни део
магистралног гасовода обезбеђују се следећa општa правила урбанистичке регулације:
– грађевинска линија према суседним парцелама са пољопривредном и шумском
наменом је одређена на минималној удаљености до 10 m од границе-регулације грађевинске
парцеле;
– грађевинска линија према суседним парцелама које представљају површине јавне
намене (пут, водно земљиште и сл) одређује се на минималној удаљености која је прописана
Правилником о условима за несметан и безбедни транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar. Удаљеност грађевинске линије у односу на остале јавне објекте и
садржаје који нису обухваћени наведеним правилником и за које нису издати посебни
услови од стране власника-управљача износи такође минимум 10 m;
– максимална вредност индекса заузетости на свим грађевинским парцелама је 0,7;
– висинска регулација техничко технолошког дела инсталације и постројења се
утврђује пројектном документацијом;
– на површини у обухвату грађевинске линије, ван зона опасности од експлозије,
могуће је изградити слободностојећи објекат-зграду за стални или привремени боравак
запослених лица, максималне спратности П+1 са БРГП до 120m². Код избора
архитектонско-грађевинског решења могу се користити типски пројекти који се користе на
објектима Јавног предузећа „Србијагас”, укључивши и контејнерски тип објекта. По
правилу, код зиданих објеката конструкција је у скелетно армираном бетонском раму, са
испуном од опеке. Фасадни зидови се изводе као сендвич зидови од гитер блокова и
термоизолације, са завршном обрадом од фасадне цигле и/или малтерисани са трајним
завршним премазом. Кровни покривач је, по правилу, двоводни са нагибом од минимално
10% и регулисаним прикупљањем атмосферских вода. Кота приземља је, по правилу,
уздигнута минимално 0,3 m од коте околног терена/платоа.
– нивелација платоа-површина грађевинских парцела је по правилу виша од коте
околног терена. Коначна кота платоа-површина се утврђује пројектном документацијом.

Код нивелационог решења потребно је обезбедити контролисано одвођење атмосферских
вода, као и потпуну усаглашеност са санитарно-техничким решењем заштите од
неконтролисаног истицања или појаве опасних и штетних материја у грађевинском делу
парцела.
Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела
објеката гасовода
Комунално и инфраструктурно опремање грађевинских парцела решаваће се у склопу
израде пројектне документације за појединачне објекте гасовода, а у складу са техничким
правилима, интерним стандардима и препорукама испоручиоца опреме. Код израде
пројектне документације, потребно је обезбедити следећа правила:
– простор за мирујући саобраћај се обезбеђује у оквиру грађевинске парцеле
постројења;
– прикупљање атмосферских вода са објеката и водонепропусних површина се
обезбеђује интерном атмосферском канализацијом, са гравитационим одвођењем изван
локације до најближег реципијента;
– водоснабдевање и одвођење санитарних вода се обезбеђује интерним постројењима
у оквиру грађевинске парцеле. Уколико постоји техничка могућност наведену
инфраструктуру треба обезбедити прикључком на комунални систем;
– за одвођење техничких отпадних вода, посебно уколико постоји могућност загађења
опасним и штетним материјама, предвидети сепаратни систем прикупљања и
пречишћавања пре упуштања у природне реципијенте или комунални систем;
– на свим површинама и објектима где се користе, депонују или транспортују опасне и
штетне материје (резервоари за прикупљање талога код чишћења цевовода и постројења и
др) мора се обезбедити водонепропусност подлоге са санитарно безбедним уређајима за
прикупљање и привремено депоновање опасних и штетних материја;
– потребе за већим количинама техничке и санитарне воде могу се обезбедити
засебним водозахватом, уз услов обезбеђења потреба за друге кориснике извориштаводозахвата;
– партерно уређење терена обухвата нивелисање и затрављивање слободних површина,
као и биолошке и техничке радове на стабилизовању косина у делу насипа и засека;
– чврсти отпад се прикупља у сарадњи са надлежним комуналним предузећем;
– објекти који представљају саставни део магистралног гасовода морају бити ограђени
транспарентном оградом минималне висине 2 m. Ограда мора да обухвати и зону опасности
око објеката који представљају саставни део магистралног гасовода. Постављање ограде је
могуће и у оквиру самог постројења, у случају да техничко-технолошка решења
условљавају физичко раздвајање-обезбеђење посебних функционалних целина. Између
границе грађевинске парцеле и ограде потребно је обезбедити слободан простор од
минимално 3,5 m, на коме се у договору са заинтересованим корисницима/власницима
других непокретности може успоставити право трајне службености колског пролаза и
постављање других инсталација;
– уземљење ограде у близини електро-енергетских постројења је обавезно;

– улаз у постројење се обезбеђује колском и пешачком капијом, које се отварају ка
парцели;
– технички елементи постројења који се односе на: осветљење постројења, интерни и
прилазни путеви, систем надзора, решаваће се у складу са техничким правилима, интерним
стандардима и прописима;
– приступни пут до грађевинске парцеле објеката гасовода треба обезбедити према
очекиваном меродавном возилу и очекиваном интензитету саобраћаја током експлоатације.
Минимални ниво техничког решења колских путева мора обезбедити противпожарне
услове, односно минималну ширину коловоза од 3,5 m и минимални радијус унутрашњих
кривина од 7,0 m.
У свим етапама извођења радова, експлоатације и управљања системом гасовода потребно
је обезбедити спровођење мера предвиђених прописима заштите на раду, интерним
правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног
органа. Такође, све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама,
организацијама који су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим
корисницима простора у близини извођења радова.
Правила грађења:
Правила изградње линијског дела гасовода:
o Правила за конструктивно решење линијског дела гасовода:
За деоницу магистралног гасовода предвиђена је примена челичне цеви одговарајућег
пречника и карактеристика у складу са важећим прописима и стандардима. Максимални
радни притисак у цевоводу износи 55 bar.
Конструкција гасовода мора бити пројектована и изведена тако да током експлоатационог
периода обезбеди поуздану заштиту и минимизовање могућих штетних ефеката од
неконтролисаног истицања гаса, појаве експлозивних смеса и других акцидената. У фази
пројектовања, избора опреме и извођења радова посебну пажњу треба посветити да поред
сила изазваних унутрашњим притиском гасовод издржи и дејства других предвидивих сила,
у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar.
За изградњу гасовода могу се примењивати само цеви од угљеничних или нисколегираних
челика, које по квалитету и димензијама одговарају потребама транспорта природног гаса.
Гасовод се израђује електролучним заваривањем, од челичних уздужно заварених цеви, у
складу са одговарајућим стандардима и важећим прописима.
За сва неопходна хоризонтална и вертикална скретања магистралног гасовода дуж трасе,
користе се лукови израђени хладним савијањем цеви, уколико савијање није могуће
остварити природним еластичним луком цеви минималног дозвољеног радијуса.
Фазонски комади гасовода – Т-комади, цевни лукови, редукције, данца, као и сви други
елементи морају бити у складу са важећим прописима.
Цеви су фабрички предизоловане слојем полиетилена ниске густине (ЛДПЕ), дебљине
предвиђене у складу са стандардом.

Поред спољне пасивне заштита (антикорозивна изолације), гасовод ће се од корозије
штитити и активна заштита наметнутим напоном (катодном заштитом). Катодна заштита ће
се извести прикључењем на станице КЗ.
o Правила за постављање гасовода
Гасовод се по правилу поставља подземно, у ров ширине око 1,2 m, тако да у зависности од
класе локације гасовода и врсте терена горња ивица цеви буде на дубини од 0,8 m до 1,1 m.
Код укрштања и приближавања са другом инфраструктуром начин постављања и посебне
мере техничког обезбеђења утврђују се у складу са издатим условима за потребе израде
Просторног плана, односно услова и сагласности које се прибављају у фази израде техничке
документације.
За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и полагања гасовода потребно је
обезбедити радни коридор ширине око 18 m. Радни коридор се утврђује пројектом
градилишта, а у складу са изабраном технологијом извођења радова и посебно условима на
траси гасовода. Пројектом градилишта треба посебно обрадити локације за привремено
депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Извођење
радова предвидети сукцесивно по деоницама, како би се минимизовало ометање локалних
активности.
У делу трасе са обраслим шумским земљиштем, просецање шуме треба максимално
редуковати на обим који је неопходан за извођење радова.
По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и
ревитализацији осталог земљишта. У брдском делу трасе биолошким и техничким радовима
треба обавезно спречити појаву ерозије и нестабилности терена.
Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снимање положаја гасовода и
испитивање квалитета на чврстоћу и херметичност изведених радова.
Правила изградње објеката и инсталација који представљају саставни део магистралног
гасовода
– примопредајна станица (ППС). У оквиру објекта планиране су две радне и једна
резервна мерна линија, појединачног капацитета 175.000 m³/h. Свака мерна линија се
састоји од филтерске групе (гасни филтер и запорни орган) и мерне групе (мерна бленда и
запорни орган). Мерење протока је двосмерно, а сва арматура класе притиска ANSI 400. За
анализу топлотне моћи природног гаса користи се хроматограф. Електронергетске потребе
(од око 25 kW) инсталиране опреме, расвете, грејање објекта и санитарне воде обезбеђује
се прикључком на дистрибутивну мрежу. Чистачке станице са опремом за увођење чистача
(крајцера) и сакупљање кондензата су у оквиру примопредајних станица.
– блок станица (БС). Од планираних шест блок станица, пет се поставља у оквиру ППС
и ГМРС док је једна планирана као засебан објекат, код насеља Јелашница. Опрема станице
се састоји од: заварене славине (LB DN 700) на самом магистралном гасоводу који затвара
проток гаса уколико је пад притиска већи од 3,5 bar/мин, издувне капе за пражњење деонице
гасовода и обилазног вода са две славине за изједначавање притиска при отварању славине.
– главна мерно регулациона станица (ГМРС). У комплексу станица се поред две мерне
линије (на излазним гасоводу) поставља и регулациона група која обухвата филтере и
уређаје за издвајање кондензата, сигурносног блок вентила, регулатора притиска са
интегрисаним блок вентилом, испусним сигурносним вентилима, догрејач, објекат

контроле блока, енергетски блок са котларницом за догревање гаса након редукције
притиска путем топле воде, преузимањем гаса са магистралног гасовода. Опрема ГРМС
може се постављати у зиданим или монтажно-демонтажним објектима контејнерског типа.
За снабдевање електричном енергијом предвиђена је изградња спољне средњенапонске
мреже далеководима напона 10 kV од регионалних електродистрибутивних предузећа,
изградњом трафостаница ТС 10/0,4 kV за електромоторни погон и технички блок. Потребна
снага по станици је око 10–15 kW. Објекти станица су ограђени и повезани системом веза
(оптичким каблом) са командним центром.
– систем КЗ обухватају контролно мерна места и станице КЗ са анодним лежиштима.
Потребна површина за постављање анодног лежишта је око 55 m². Предвиђена су анодна
лежишта са феросилицијумским анодама чији се број одређује на основу специфичне
отпорности тла добијене истражним радовима. Анодна лежишта ће се са станицом КЗ
повезати кабловима типа РР00 положеним подземно, на дубини 0,8 m.
– уређаји и опрема за потребе даљинског надзора и управљања постројењима у
функцији гасовода повезани су оптичким каблом за телеметрију и управљање системом
одговарајућег капацитета. Оптички кабл поставља се паралелно са гасоводом.
Правила за постављање оптичког кабла и електроенергетских водова
За постављање оптичког кабла и електроенергетских водова 10–35 kV потребна површина
се обезбеђује искључиво у форми службености пролаза за извођењe радова и постављање
инсталације.
Постављање оптичког кабла дуж гасовода и увођење у објекте гасовода је подземно,
постављањем у ров или кабловску канализацију. Кабловска инсталација се, по правилу
поставља дуж гасовода у оквиру експлоатационог појаса, на удаљености од око 2,0 m.
Дубина укопавања инсталација је 0,7–0,8 m. Изнад кабловске инсталације на дубини од око
0,4 m поставља се трака за обележавање.
Изградња електроенергетских објеката којима ће објекти у функцији гасовода бити
повезани са постојећим системом за дистрибуцију електричне енергије вршиће се у складу
са важећом законском и техничком регулативом и биће дефинисана условима за израду
техничке документације и решењем о одобрењу за прикључивање које издаје надлежна
електродистрибуција.
Правила за формирање градилишта
Градилишта представљају површине на којима се привремено, односно временски
ограничено обезбеђује простор са изградњу линијског дела гасовода и објеката гасовода,
одржавање механизације, уређење платоа за боравак особља, радних платоа и привремено
депоновање материјала код земљаних ископа. Уређење зоне градилишта подразумева
нивелацију терена и по потреби ојачавање носивости терена у делу радних платоа. У случају
да се за ојачавање носивости терена користи камени и/или шљунчани агрегат, насипање се
врши на, претходно постављеној, геотекстилној подлози.
Локације и зоне градилишта дуж гасовода одређују се посебним пројектом градилишта, по
правилу у оквиру граница појаса детаљне регулације.
Правила за извођење приступних и градилишних путева
Трајни колски прилаз објектима гасовода обезбеђује се прикључком на најближи јавни пут.

У складу са конфигурацијом постојеће путне мреже, прикључак на јавни категорисани пут
изводи се у ширини од најмање 5,0 m и са истим коловозним застором као и јавни пут у
дужини од намање 10 m код прикључења на општински пут, 20 m код прикључења на
државни пут II реда и 40 m код прикључења на државни пут I реда. На осталом делу,
коловозни застор приступних путева се изводи са тврдом подлогом (дробљени камени
агрегат и сл) у ширини од око 4,0 m (изузетно 3,5 m) са обостраним банкинама од
минимално 1,0 m и минималним попречним нагибом од 2,5%.
Код трајних приступних путева потребно је обезбедити заштиту од површинских вода, као
и инсталације за прихватање и контролисано одвођење атмосферских вода са коловозних
површина у најближи реципијент.
Траса и положај трајних колских приступа објектима гасовода одређени су границом појаса
регулације планираних приступних путева. Граница појаса регулације је одређена графички
и елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака дуж регулационе линије.
Након ближег пројектног дефинисања трасе и техничких елемената пута, површине у појасу
регулације могу се користити и за постављање ТК и енергетских инсталација.
Простор за потребе маневрисања и мирујућег саобраћаја обезбеђује се у оквиру планираних
грађевинских парцела објекта или наменски издвојених саобраћаних површина у делу
приступних путева.
За колски превоз опреме линијског дела гасовода предвиђено је привремено коришћење
најкраћих прилаза са јавних путева, атарских путева и стаза, а изузетно и прелази
непосредно преко поседа. На самом градилишту, простор потребан за пренос опреме и
монтажу гасовода се обезбеђује у оквиру извођачког појаса, на постојећој подлози.
Грађевинска интервенција на терену подразумева „набијање” постојеће подлоге у циљу
повећања носивости.
На пољопривредном земљишту и делу привремених градилишних прикључака на јавне
путеве, повећање носивости земљишта насипањем каменог или шљунчаног гранулата може
се вршити само на претходно постављеној геотекстилној подлози. По завршетку радова,
наведени материјал се мора уклонити са локације.
Код избора места прикључка приступних и градилишних путева на јавни пут, по правилу
се користе постојећи колски прикључци.
Интервенције на атарским путевима у смислу техничког усаглашавања са извођачким
захтевима могу се спровести у форми рехабилитације или на основу посебног пројекта у
форми појачаног одржавања.
Током извођења грађевинских интервенција на атарским путевима посебну пажњу треба
посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити обезбеђени
алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз
пољопривредне механизације.
У случају да је неопходно формирати градилишне путеве ван регулације атарских путева,
пут се може изводити по посебном пројекту, као привремено решење.
Пре изградње прикључака приступних и градилишних путева на јавни пут, потребно је
прибавити саобраћајно-техничке услове за прикључење од стране управљача јавног пута.
Правила заштите гасовода после његове изградње и пуштања у рад

Објекти намењени за становање или боравак људи, без обзира на степен сигурности са
којим је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу локације је гасовод сврстан, не
могу се градити на растојањима мањим од 30 m од гасовода.
Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката дата су
у табели 14. у Плану.
За надземне објекте на отвореном простору растојање се мери од потенцијалног места
истицања гаса, а растојање објеката од железничких пруга и јавних путева мери се од
спољне ивице пружног појаса, односно спољне ивице земљишног појаса.
За објекте који су саставни делови гасовода и у његовој су функцији одређују се зоне
опасности од експлозије.
Као угрожени простор од експлозије може се дефинисати простор у коме је присутна, или
се може очекивати присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашине са
ваздухом, у таквим количинама које захтевају примену посебних мера ради заштите људи
и добара, као и примену посебних мера у погледу монтаже и употребе електричних уређаја,
инсталација, алата, машина и прибора.
Зоне опасности од експлозије дефинисане су у складу са учестаношћу појављивања и
трајању експлозивне атмосфере. Дефинисане су три зоне опасности од експлозије:
– зона опасности од експлозије 0;
– зона опасности од експлозије 1;
– зона опасности од експлозије 2.
Зоне опасности за објекте који су саставни део гасовода притиска мањег или једнаког 55 bar
одређују се у складу са Правилникoм о условима за несметан и безбедан транспорт
природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (у Прилогу I – Графички прикази зона
опасности) или прорачуном у складу са одговарајућим домаћим стандардима.
У зонама опасности од експлозије не могу се налазити материје и уређаји који могу
проузроковати пожар и омогућити његово ширење, и сви радови се морају изводити у
складу са важећом законском регулативом.
Правила укрштања коридора гасовода са другим инфраструктурним системима
Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама
Сва усаглашавања магистралног гасовода са осталим инфраструктурним објектима мора се
вршити у складу са важећим прописима. Поред тога, неопходно је поштовати услове
надлежних предузећа (власника/држаоца инфраструктурних објеката). Начин укрштаја и
паралелног вођења дефинисан је у складу са врстом инфраструктурних објеката.
o Правила укрштања и паралелног вођења гасовода и саобраћајне инфраструктуре
Општи услови за постављање инсталација подразумевају да се траса инсталација мора
пројектно ускладити са постојећим инсталацијама поред и испод путева.
Услови укрштања гасовода са јавним путевима су:
– укрштање гасовода планирати, пројектовати и извести по правилу методом
механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних цеви;

– заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза) увећаној за по
3 m са сваке стране;
– минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње
коте заштитне цеви износи 1,35 m;
– минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1 m;
– приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови
поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7 m од највише коте
коловоза до дна ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација са путем:
– предметне инсталације морају бити постављене минимално 3 m од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или средње ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза;
– на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.
Траса гасовода која би се водила паралелно са аутопутем мора бити постављена ван
заштитне ограде ДП IА број 4 (аутопута Е-80).
Заштитни појас и појас контролисане изградње су предвиђени и обезбеђени на основу чл.
28, 29. и 30. Закона о јавним путевима (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13), тако да објекти високоградње морају бити удаљени минимално 10 m од
ивице земљишног појаса државних путева другог реда, 20 m од ивице земљишних појасева
државних путева првог реда, односно 40 m од ивице земљишног појаса аутопута. Ове
одредбе се примењују и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним односно
урбанистичким планом.
o Правила укрштања и паралелног вођења гасовода и железничке инфраструктуре
Услови укрштања гасовода са железницом су:
– укрштања гасовода са пругом је под углом од око 90°;
– уколико није могуће укрштање под углом од 90°, угао укрштања планираног гасовода
и постојећих пруга може да буде мањи, али уз сагласност „Инфраструктура железнице
Србије” а.д, на техничка решења која ће бити дата приликом израде техничке
документације;
– гасовод при укрштају са пругом мора бити на дубини минимум од 1,8 m мерено од
горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини од минимум 1,2 m
мерено од коте терена ван трупа пруге до горње ивице заштитне цеви;

– пратећи објекти разводног гасовода (мерно-регулацина станица, МС, БС) морају бити
изграђени на најмање 30 m од осе крајњег колосека;
– приликом паралелног вођења планираног гасовода и постојеће железничке пруге
растојање може да буде мање 30 m, али уз обавезу примене додатних мера прописаних
важећим законима и прописима (смањење пројектног фактора, повећање дубине укопавања,
механичке заштите при ископавању и сл) које ће се дефинисати техничком документацијом
и гарантовати безбедност и сигурност како железничке инфраструктуре, тако и планираног
магистралног гасовода;
– траса гасовода мора бити најмање 30 m од трасе железничке пруге, а ван граница
железничког земљишта;
– при вођењу гасовода испод електрифицираних железничких пруга мора бити
изграђена двострука изолација цевовода у дужини од 50 m улево и удесно, рачунајући од
границе пружног појаса.
С обзиром на то да је траса планиране пруге за велике брзине дефинисана на нивоу који не
омогућава прецизно дефинисање укрштаја и међусобних односа са трасом планираног
гасовода, тачна места и углови укрштања и међусобни односи планираног магистралног
гасовода и планиране пруге за велике брзине решаваће се у фази израде техничке
документације оба инфраструктурна система.
Инвеститор је дужан да од „Инфраструктура железнице Србије” а.д. прибави техничке
услове за пројектовање и изградњу магистралног гасовода.
o Укрштање са електроенергетском мрежом
За далеководе напонских нивоа 440 kV, 220 kV, 110 kV и 35 kV се обезбеђује заштитна зона
(коридор) и изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге
инфраструктуре у коридору заштитног појаса далековода, која мора бити у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист
СРЈ”, број 18/92). Поред овог правилника, градња испод и у близини постојећих и
планираних далековода је условљена и:
– Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног
напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/74, 13/78 и „Службени лист СРЈ”, број
61/95);
– Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских
постројења напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95);
– Законом о енергетици;
– Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09);
– SRPS N.C0.105 – Технички услови заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ”, број 68/86);
Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или
инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране
електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом.

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова
и ископа у близини далековода, ни на који начин се не може угрозити статичка стабилност
стубова далековода. Терен испод далековода се не може насипати. Забрањено је
складиштење лако запаљивог материјала (гориво и сл.) испод далековода.
У делу ваздушног вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница,
морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора
имати појачану механичку и електричну сигурност. У коридору далековода забрањено је
постављање засада високе вегетације.
За надземне делове гасовода, потребно је планирану изградњу ускладити са техничким
прописима према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских објеката називног напона од 1 kV до 400 kV.
o Укрштање са водопривредном инфраструктуром
По правилу, траса гасовода на месту укрштања са коритом водотока требалo би да буде
приближно под углом од 90˚ у односу на речни ток.
Ров се копа до дубине од 1,8 – 2,3 m, како би горња ивица цеви била најмање 1,5 – 1,8 m
нижа од коте дна водотока. Ширина рова је до 1,5 m.
У профилу прелаза цевовода испод реке, врши се осигурање дна основног корита каменим
тепихом, а косина ролованим каменом. На местима регулисаног корита (мостови и сл) дно
се облаже каменом у бетонској подлози. Ово осигурање требало би извести на потезу од по
5 m узводно и низводно од осе прелаза – осе цеви. Деоница испод дна водотока ради се као
права цев, без хоризонталних и вертикалних савијања. На обе обале цев се савија –
„етажира” како би се прилагодила геометрији обала реке.
На местима где се траса гасовода налази у непосредној близини основног корита Нишаве,
потребно је осигурање косине обале у циљу спречавања ерозије обале и тиме потенцијалног
угрожавана гасовода. Ово осигурање састоји се од облагања косине основног корита
ролованим каменом, на потезу за који се утврди да је угрожен.
У току изградње гасовода неопходно је пре извођења земљаних радова писмено обавестити
надлежно комунално предузеће на територији на којој се радови изводе ради тачног
лоцирања укрштаја како не би дошло до евентуалног оштећења подземних инсталација.
На местима укрштања, приближавања или паралелног извођења радова са водоводном
инсталацијом, земљане радове вршити ручним алатом и са посебном пажњом у присуству
техничког лица из надлежног предузећа.
o Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром
Пошто су трасе TK објеката, у највећем броју случајева, уз трасе саобраћајница, начин
укрштања гасовода са TK објектима дефинисан је начином укрштања истог са
саобраћајницама. У свим случајевима треба имати у виду да су постојећи каблови на дубини
1,0 до 1,2 m, да растојање ТК кабла и гасовода мора бити минимално 2 m, а да се евентуално
потребно измештање свих каблова може радити само уз надзор овлашћеног представника
власника ТК кабла:
– у случају укрштања гасовода подбушивањем испод трасе пута – траса гасовода ће се
поставити подбушивањем испод TK каблова, без икаквих интервенција на истима односно

без оштећења. Потребно је само идентификовати тачан положај кабла у односу на пут и
прилагодити радове на гасоводу истим. Дубина на којој је положен ТК кабл је 1,0 до 1,2 m;
– у случају укрштања гасовода прекопавањем трасе пута – потребно је урадити
пројекат измештања постојећих каблова уз сагласност власника електронске
комуникационе структуре, који треба да обезбеди заштиту постојећег кабла да не би дошло
да прекида саобраћаја по истом, и његово измештање након постављања гасовода. Посебну
пажњу у тим случајевима треба посветити магистралним оптичким кабловима, за које
пројекат заштите и измештања мора бити урађен уз сагласност власника оптичких каблова,
а о трошку инвеститора/извођача радова. Трошкове измештања каблова сноси
инвеститор/извођач радова. Приликом извођења радова обавезно је присуство и надзор
овлашћеног лица од стране власника оптичке инфраструктуре;
– у случају да укрштање гасовода и кабла није поред пута за случајеве када се траса
гасовода укршта са ТК каблом који није поред пута, трасу гасовода треба извести
подбушивањем испод трасе ТК кабла, водећи рачуна да током тог извођења радова не дође
до оштећења ТК кабла. Потребно је урадити пројекат измештања постојећих каблова уз
сагласност власника електронске комуникационе структуре, који треба да обезбеди заштиту
постојећег кабла да не би дошло да прекида саобраћаја по истом, и његово измештање након
постављања гасовода. Трошкове измештања каблова сноси инвеститор/извођач радова. За
извођење ових радова, када је у питању укрштање са оптичким ТК каблом мора се
обезбедити присуство надзорног органа власника кабла.
Уколико из било којих разлога, није могуће трасу гасовода извести подбушивањем морају
се претходно, за извођење тих радова, тражити услови власника ТК кабла.
Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње гасовода прибави
услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране телекомуникационог предузећа
надлежног за изградњу/газдовање ТК каблом.
ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА
Пројекат трасе гасовода и пратећих објеката
Изградњом гасовода високог притиска МГ10 Ниш-Димитровград извршиће се
интерконекција гасоводних транспортних система Републике Србије и Републике Бугарске.
Тиме ће се омогућити снабдевање природним гасом и из правца Републике Бугарске,
односно обезбедиће се и други правац снабдевања гасом из увоза.
Почетна тачка транспорта природног гаса магистралним гасоводом Ниш-Димитровград је
од места прикључења на магистрални гасовод МГ-09 у комплексу ГРЧ „Ниш” западно од
насеља Чамурлија на територији града Ниша, а крајња тачка је интерконекција гасовода на
граници Републике Србије и Републике Бугарске на око 1000м северо-источно од граничног
прелаза Градина у општини Димитровград.
Координате тачке повезивања два државна гасоводна система су:
Gaus-Kriger Zone-7
East, Y
North, X
7.567.774,63

4.803.095,39

Магистрални гасовод МГ-10 представља технички и функционално усаглашен систем
објеката и инсталација. Основне техничке елементе гасовода представљају: линијски део
гасовода са пратећим објектима који представљају саставни део гасовода и остали објекти
и системи у функцији магистралног гасовода.

Пратећи објекти (надземни) који представлјају саставни део магистралног гасовода МГ10 су:
 Примопредајна станица (ППС) где се мери проток, као и врше анализе састава и
топлотне моћи природног гаса. Планирана је у оквиру постојећег главног разводног
чвора „Ниш”, ППС „Трупале”
 Блок станица (БС) по секцијама гасовода обезбеђује контролисано и аутоматско
затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова - секција гасовода
 Отпремно-прихватна чистачка станица је предвиђена за потребе чишћења и
вршења дијагностике унутрашњости цеви. Планиране су две чистачке станице, једна
у оквиру ППС, а друга непосредно пре интерконекције са гасоводом на граници
Републике Бугарске
 Главна мернорегулациона станица (ГМРС), која обезбеђује повезивање
магистралног са секундарном гасоводном мрежом, односно безбедну редукцију
притиска гаса са 55бар на 6-12бар. Планиране су четири ГМРС и то: „Ниш 2”, „Бела
Паланка”, „Пирот” и „Димитровград”
 Главни разводни чвор „Књажевац” представља почетну тачку будућег
магистралног гасовода МГ12 за источни део Републике Србије
 Систем катодне заштите (КЗ) линијског дела гасовода који обезбеђује заштиту од
корозије током целог пројектованог периода експлоатације.
Остали објекти и системи у функцији магистралног гасовода су:
1) Приступни путеви, планирани ка локацијама објеката у функцији гасовода као
колски приступ на јавну саобраћајну мрежу. Регулационе ширине приступних
путева су од 6 до 10м, а застор је у зависности од потреба тежине транспорта опреме,
од средње тешког до тешког саобраћаја;
2) Електроенергетски објекти за снабдевање електричном енергијом,
планирани су до:
 ППС ‘‘Трупале‘‘ - 43,47 кW, трофазни прикључак,
 ГМРС Ниш 2” – 17,3 кW, трофазни прикључак,
 ГМРС „Бела Паланка” - 17,3 кW, трофазни прикључак,
 ГМРС „Пирот” - 17,3 кW, трофазни прикључак,
 ГМРС „Димитровград” - 17,3 кW, трофазни прикључак,
 БС ''Нишка Бања'' - 5,5 кW, монофазни прикључак,
 ОПЧС „Димитровград“ - 5,5 кW, монофазни прикључак.
Снабдевање електричном енергијом обезбедиће се изградњом одговарајућих далековода,
кабловских водова и припадајућих трафостаница ТС 10/0,4 кВ који су део прикључка и у
надлежности су привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије.
3) Оптички кабл за даљински надзор и управљање, који се полаже паралелно са
гасоводом у радном појасу, а намењен је за пренос података дуж целе трасе и
повезивање свих гасних објеката и припадајућих чворишта са пословним
филијалама које ће обављати управљање гасоводом;
Предмет Идејног решења су:
 гасовод од Ниша до Димитровграда у дужини од око 109км, пречника 28“ (ДН700),
годишњег капацитета 1,8млрдНм3/год у оба правца и максималног радног притиска
МОП=55бар (пројектни притисак ДП=55 бар);
 ППС „Трупале“ (Qмаx=350.000Нм3/х; пул=20-55бар; МОП=55бар; ДП=55 бар;).
ППС је двосмерна - предвиђена за комерцијално мерења протока гаса на месту
повезивања са постојећим гасоводним системом "Yugorosgaz" a.d.;



ГМРС „Ниш 2“ (Qмаx=35.000Нм3/х; пул/пиз=20-55бар/6-16бар; МОПул=55бар;
ДПул=55бар; МОПиз=16бар; ДПиз=16бар);
 ГРЧ Књажевац;
 ГМРС „Пирот“ (Qмаx= 35.000Нм3/х; пул/пиз=20-55бар/6-16бар; МОПул=55бар;
ДПул=55бар;
 МОПиз=16бар; ДПиз=16бар);
 ГМРС
„Бела
Паланка“
(Qмаx=7.000Нм3/х;
пул/пиз=20-55бар/6-16бар;
МОПул=55бар; ДПул=55бар;МОПиз=16бар; ДПиз=16бар);
 ГМРС „Димитровград“ (Qмаx= 10.000Нм3/х; пул/пиз=20-55бар/6-16бар;
МОПул=55бар; ДПул=55бар;МОПиз=16бар; ДПиз=16бар);
 ОПЧС „Димитровград“;
 блок станице (БС): БС (2 комада) унутар ограде ППС Трупале, БС унутар ограде
ГМРС „Ниш 2”, БС „Нишка Бања”, БС ,,Црвена река”, БС ,,Кременица”, БС унутар
ограде ГМРС ,,Пирот” и БС унутра ограде ОПЧС „Димитровград“ (2 комада).
Границе Идејног решења су:
 Место уклапања са МГ-09 у комплексу постојећег ГРЧ „Ниш”;
 Заварна капа ДН250 на излазном гасоводу ГМРС „Ниш 2“, на цца 1м од ограде;
 Заварна капа ДН250 на излазном гасоводу ГМРС „Пирот“, на цца 1м од ограде;
 Заварна капа ДН150 на излазном гасоводу ГМРС „Бела Паланка“, на цца 1м од
ограде;
 Заварна капа ДН150 на излазном гасоводу ГМРС „Димитровград“, на цца 1м од
ограде;
 Заварна капа ДН350 на излазном гасоводу из ГРЧ „Књажевац“, на цца 1м од
ограде;
 Заварна капа ДН700 на месту повезивања (интерконекција) са гасоводом из
Републике
Бугарске, на око 1000м североисточно од граничног прелаза Градина у општини
Димитровград.
Траса линијског дела магистралног гасовода са пратећим објектима се води на територијама
града Ниша и града Пирота и територијама општина Бела Паланка и Димитровград и
сновни правац трасе је од истока ка северо-западу.
Коридор гасовода у највећој мери пролази ван насељених зона и ван других грађевинских
реона, на претежно пољопривредном зељишту, односно траса магистралног гасовода МГ10
се највећим делом води кроз пољопривредно, водно и шумско земљиште, а мањим делом
испод јавних површина на местима укрштања са водотоковима, државним и локалним
путевима и железничким пругама.
Инсталације БС предвиђене су у ограђеном простору димензија основе 16x13м и висине
2,5м, а остале инсталације су предвиђене у ограђеном простору следећих димензија:
- ППС „Трупале” - димензија основе 82x69м и висине 2,5м;
- ГМРС „Ниш 2” са БС - димензија основе 55x40м и висине 2,5м;
- ГРЧ „Књажевац” - димензија основе 60x40м и висине 2,5м;
- ГМРС „Бела Паланка” - димензија основе 29,5x25м и висине 2,5м;
- ГМРС „Пирот” са БС - димензија основе 55x40м и висине 2,5м;
- ГМРС „Димитровград” димензија основе 28x23м и висине 2,5м;
- ОПЧС „Димитровград” димензија основе 50x41м и висине 2,5м.
Ради обезбеђења транспортне везе пројектованих локација надземних објеката гасовода са
мрежом постојећих путева, предвиђена је изградња приступних путева, а унутар ограђеног
простора ППС, ГМРС-ова, ГРЧ и ОПЧС интерне саобраћајнице ширине 4,0м.

Технички опис терена приказаног на ситуационом плану
На предметној територији заступљен је планинско-долинско-котлински рељеф са
надморском висином од 210м до 702м.
Подручје обухвата део композитне долине Нишаве састављеном од неколико котлина које
су спојене клисурама (Пиротска котлина, Сопотски теснац, Ђурђевполјска котлина, теснац
код Светог Оца, Белопаланачка котлина, Сићевачка клисура) и завршава у Нишкој котлини.
На излазу из Сићевачке клисуре река Нишава улази у пространу Нишку котлину и у њој
равничарски кривуда.
За геолошку структуру предметне територије од великог су значаја тектонска збивања која
су се манифестовала на различите начине. Јасно уочљиве дислокације означавају границу
распростирања појединих геолошких формација. Планине које морфотектонски припадају
источној зони млађих веначних планина изграђене су највећим делом од карбонских
пешчара, црвених пешачара и мезозојских кречњака и лапораца. На подручју се простиру
планине Озрен, Девица, Сврљишке, Тресибаба и делови Суве, Старе и Лужничких планина.
Терцијарне и делувијалне наслаге представљене песковима, шљунковима, глинама и
лапорцима, прекривају дна свих котлина у долинама Јужне Мораве, Нишаве, Топлице и
њихових мањих притока. Подземни облици крашког рељефа, могу се срести у Преконошкој,
Самар и Церјанској пећини на Калафату, Сврљишким планинам и Сувој планини, затим
Џинској пећини и Ветрен дубки близу Пирота и Одоровској пећини у Забрђу.
У сеизмичком погледу сви котлински делови сврстани су у VIIº MCS, док су подручја
сучеqавања и укрштања више уздужних и попречних раседа означени VIIIº Меркалијеве
скале.
Технички опис постојећих инсталација
Од Појата до Ниша је изграђен магистрални гасовод МГ-09 („Појате - Ниш”) који се пружа
преко територија општине Ражањ и општине Алексинац и на територији града Ниша, све
до главног разводног чворишта (ГРЧ) „Ниш”. На територији града Ниша и општине
Дољевац изграђена је и деоница магистралног гасовода МГ-11 од ГРЧ „Ниш” до одвајања
за правац према Прокупљу и Куршумлији (ГРЧ „Орљане”). Примарна градска гасоводна
мрежа изведена је у Алексинцу и Нишу, чиме је омогућено прикључивање индустријских
потрошача и започета изградња дистрибутивних гасоводних мрежа за широку потрошњу.
У складу са чл.2, тач.4. ''Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт
природног гаса гасоводима притиска већег од 16бар'' (''Сл. Гласник РС'' бр. 37/2013 и
87/2015), заштитни појас насељених зграда је простор у коме гасовод утиче на сигурност
тог објекта, рачунајући од спољних ивица зграда.
У складу са чл.4 ''Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16бар'' (''Сл. Гласник РС'' бр. 37/2013 и 87/2015), ширина
заштитног појаса насељених зграда за пречнике од ДН500 до ДН1000 и радни притисак до
55бар, износи 30м.
Објекти који се налазе у коридору планиране трасе, на растојању мањем од 30м, предвиђени
су за рушење.
Технички опис планираних инсталација
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са транспортним системом "Yugorosgaz"a.d.
планирано је на месту завршетка постојећег МГ-09, односно унутар ГРЧ „Ниш“.
Повезивање магистралног гасовода МГ-10 са дистрибутивним гасоводом притиска до 16бар
обезбеђује се изградњом четири ГМРС дуж трасе гасовода и то: ГМРС „Ниш 2” капацитета
35.000м³/х, ГМРС „Бела Паланка” капацитета 7.000 м³/х, ГМРС „Пирот” капацитета
35.000м³/х, и ГМРС „Димитровград” капацитета 10.000м³/х.

Наведени објекти ГМРС, који су пројектно одређени као саставни део магистралног
гасовода
МГ-10.
Остале гасне објекте и инсталације, који се налазе у целости или делом на предметној
територији представљају:
- ГРЧ „Књажевац” који би након прикључења на магистрални гасовод МГ-10 код насеља
Брзи Брод, представљао почетну тачку будућег магистралног гасовода МГ-12 за источни
део Републике Србије;
- дистрибутивни гасоводи који би повезали ГМРС „Ниш 2”, ГМРС „Бела Паланка”, ГМРС
„Пирот” и ГМРС „Димитровград” са локалном дистрибутивном мрежом.
Гасоводи притиска до 16бар не представлјају саставни део магистралног гасовода МГ-10 и
градиће се одвојено.
ГАСОВОД
Почетна тачка транспорта природног гаса гасоводом Ниш-Димитровград је од прикључка
на магистрални гасовод МГ-09 у комплексу ГРЧ „Ниш”, одакле гасовод пролазећи кроз
ППС „Трупале”, прелази ДП IIА број 158 и наставља у правцу северо-истока прелазећи
преко Црвеног брега и Рујничке реке одакле скреће ка југу и пролази између насељених
места Горњи Комрен и Хум, наставља ка југо-истоку, прелази Матејевачки пут и долази до
ГМРС „Ниш 2”. Одатле гасовод прелази Бреничку и Матејевачку реку и наставља ка југоистоку до ГРЧ „Књажевац”. Одавде се гасовод пружа јужно преко ДП IА број 4 Ниш-ПиротДимитровград, а потом скреће ка истоку и иде паралелно са државним путем у дужини од
око 5500 м, прелази реку Нишаву и иде даље ка југу, где прелази Студену реку и, у правцу
југо-истока, пролази кроз насељено место Јелашница. Настављајући у правцу југоистока,
гасовод прелази Сугарчев врх, потоке Смрденац и Моралија одакле иде паралелно са ДП
IIБ број 427 Нишка Бања – Јелашница - Црвена река до Старог Гариња. Одавде се гасовод
одваја северно од ДП IIБ број 427 до Раскршћа, а потом наставља дуж ДП IIБ број 427
пролазећи наизменично са леве и десне стране државног пута. Даље гасовод скреће ка
северо-истоку и наставља до железничке пруге Е-70, прелази је и пружа се између реке и
железничке пруге, а потом прелази реку Нишаву. Одатле гасовод пролази кроз Дражевски
брод, прелази поток Криви Дол и реку Нишаву, наставља ка југо-истоку, па опет прелази
реку Нишаву и улази у ГМРС „Бела Паланка”.
Одатле гасовод у правцу југо-истока и истока прати ток реке Нишаве, а даље скреће ка југу
до преласка железничке пруге Е-70, и ДП IА реда број 4. Одатле гасовод скреће ка северу
до насеља Кременица, иде паралелно са ДП IА реда број 4 преко Мисирковог рога, наставља
југо-источно, два пута прелази ДП IА реда број 4 и наставља ка истоку, прелази поток
Стубал и приближава се ДП IА реда број 4, иде даље до насељеног места Понор и наставља
источно. Даље гасовод прелази поток Балван и Маглићку реку, општински пут за насељено
место Блато, потом прелази Расничку реку, Безданску реку, поток Рогоз, сече општински
пут за Присјан и у правцу северо-истока и истока наставља у дужини од око 7400 м до ГМРС
„Пирот”. Од овог објекта гасовод наставља у правцу југо-истока у дужини од око 1200 м,
укршта се са железничком пругом Е-70 и ДП IА реда број 4, а потом скреће ка североистоку
и иде преко Бачевих ливада. Даље наставља југо-источно и паралелно са железничком
пругом Е-70 и ДП IА реда број 4, а потом прелази реку Јерма. Даље гасовод прелази
општински пут ка Градишту, тангира корито реке Нишаве, а затим наставља у правцу југоистока и опет прелази железничку пругу Е-70 и ДП IА реда број 4. Гасовод потом наставља
у истом правцу, сече локалне путеве и поток који пролази кроз Срећковац и обилази
насељено место Срећковац. Одавде се гасовод укршта са железничком пругом Е-70, ДП IА
реда број 4 и прелази реку Нишаву и наставља ка

југо-истоку, а потом ка истоку до ГМРС „Димитровград”. Одавде се гасовод пружа даље ка
југо-истоку преко Гладног поља и Кандине баре и долази до ОПЧС „Димитровград” која се
налази у непосредној близини државне границе. Крајња тачка је интерконекција гасовода
на граници Републике Србије и Републике Бугарске
Дужина предметног гасовода је цца 109км, називни пречник ДН700 и максимални радни
притисак МОП=55бар
Траса магистралног гасовода МГ-10 се највећим делом води кроз пољопривредно, водно и
шумско земљиште, а мањим делом испод јавних површина на местима укрштања са
водотоковима, државним и локалним путевима и железничким пругама.
Приликом пројектовања гасовода узима се у обзир густина насељености територије, преко
које се води гасовод. Према густини насељености коридор гасовода се дели на основу
''Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 бар'' на следеће четири класе локације:
 Класа локације I – деоница гасовода у чијем коридору се налази до 6 стамбених
четвороспратних зграда;
 Класа локације II – деоница гасовода у чијем коридору се налази више од 6, али
мање од 28 стамбених зграда које имају мање од четири спрата;
 Класа локације III – деоница гасовода у чијем коридору се налази 28 или више
стамбених зграда које имају мање од четири спрата или у којима се налазе пословне,
индустријске и образовне зграде, угоститељски објекти и објекти за заштиту
здравља, остале зграде и простори опште употребе (градилишта, пешачке зоне,
отворена летња позоришта, места за одмор, спортски терени, изложбена места и
други простори на којима се стално или привремено налази више од 20 људи) који
се налазе на растојању мањем од 100 м од осе гасовода;
 Класа локације IV – деоница гасовода, у чијем коридору преовлађују четвороспратне
или вишеспратне зграде.
Вредности пројектног фактора на траси гасовода у посебним случајевима су:
 0,6 - за гасоводе који пролазе испод општинских путева са уграђеном заштитном
цеви и без ње, за класе локацијеI и II;
- при паралелном вођењу гасовода уз путеве и пруге, за класе локације I и II.
 0,5 - за гасоводе који пролазе испод државних путева II реда и државних путева I
реда, осим аутопутева са уграђеном заштитном цеви и без ње, за класе локације I и
II и III;
- за гасоводе који пролазе испод река и канала, за класе локације I и II и III;
- за гасоводе који пролазе кроз заштитне зоне црпилишта воде за пиће.
 0,4 - за гасоводе који пролазе испод државних путева I реда- аутопутева, са
заштитном цеви и без ње, за све класе локације;
- за гасоводе који пролазе испод железничких пруга за све класе локације.
У заштитном појасу насељених зграда пројектни фактор је 0,4 без обзира на класу локације
гасовода.
Минимална дубина укопавања гасовода, мерено од коте терена до горње ивице цеви износи
1,0м. За изградњу линијског дела гасовода су предвиђене челичне подужно заварене цеви
(коефицијент завара V=1), пречника ø711мм минималног квалитета према нивоу
спецификације PSL 1, од материјала L360 према српском стандарду SRPS EN ISO3183,
односно од материјала X-52 према америчком гранском стандарду API 5L (American
Petroleum Institut: Specification For High Resistance Line Pipes). Цеви предвидети као
фабрички изоловане полиетиленском облогом, према SRPS EN 10288: Челичне цеви и

спојни делови за цевоводе - Спољашње двослојне екструзионе превлаке на бази
полиетилена и према стандарду DIN 30670.
За заштитне цеви при укрштању гасовода која се изводе подбушивањем, предвиђене су
челичне подужно заварене цеви (коефицијент завара V=1), пречника ø914,0mm,
минималног квалитета према нивоу спецификације PSL1, од материјала L290 према
српском стандарду SRPS EN ISO3183, односно од материјала X-42 према америчком
гранском стандарду API 5L (American Petroleum Institut: Specification For High Resistance
Line Pipes). Дебљина зида заштитне цеви ће бити усвојена за пројектни фактор 0,67, према
чл. 33 Правилника. Промене правца гасовода предвидети хладним савијањем цеви.
Приликом хладног савијања цеви, максимално дозволјено савијање по дужини једнакој
пречнику цеви сме да износи 1,5º. Радијус савијања не сме бити мањи од 40 спољних
пречника цеви.
ПРИМО-ПРЕДАЈНА СТАНИЦА „ТРУПАЛЕ“
Комплекс примпредајне станице
Планирана ППС "Трупале" је надземни објекат који представља саставни део двосмерног
магистралног гасовода МГ10, односно део је технички и функционално усаглашеног
система објеката и инсталација гасовода МГ10 који полази од завршетка МГ-09 (ГРЧ
„Ниш“) до границе са Бугарском (у близини Димитровграда). Локација ППС „Трупале“ је
предвиђена у непосредној близини постојећег ГРЧ „Ниш“.
Простор око ППС ограђен је жичаном оградом димензија 82x69м, висине 2,5м, са
двокрилном капијом ширине 4м, а унутар ње је и приступни пут за сервисна и ватрогасна
возила ширине мин 4м.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде постојеће ГРЧ „Ниш” на катастарској
парцели к.п. 6797/2 КО Трупале, општина Ниш – Црвени крст.
Нова парцела за ППС биће формирана од дела к.п. 6800/1, 6801, 6802 и 6803, КО Трупале,
општина Ниш – Црвени крст.
Техничке карактеристике станице су:
 Qmax= 350.000Nm3/h; pul=(20-55)bar, прорачунски 30bar;
 Максимални радни притисак(MOP)=55bar;
 ППС је двосмерна
У оквиру ограде ППС „Трупале“ у којој се мери проток и врше анализе састава и топлотне
моћи природног гаса, налазе се:
 улазно-излазне противпожарне (ПП) славине;
 мерна станица (технолошки комплекс система мерења протока и количине гаса);
 блок станице - 2 комада;
 отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС).
Улазно-излазне ПП славине
ППС је предвиђена као двосмерна: да мери проток гаса у смеру Ниш – Димитровград и у
смеру Димитровград – Ниш. С обзиром да мерна станица може мерити проток гаса само у
једном смеру, то је решено системом бајпас водова са одговарајућим славинама и ротацијом
функција улазних и излазних ПП славина. Све ПП и све бајпас славине су пројектоване у
паровима као једна радна и једна резервна.
Пројектована су четири пара ПП славина DN500 ANSI400. На гасоводу DN700 ANSI400,
између улазних и излазних ПП славина је постављен пар (радна и резервна) DN700 ANSI400
славина које играју улогу обилазног вода за мерну станицу. Кад је мерна станица у
функцији, оне су у затвореном положају.

Све поменуте славине су заварне за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон
се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним покретањем (гас се
узима из радне цеви), а који има могућност далјинског управлјања статуса положаја
(отворено/затворено). Улазно-излазне ПП славине су предвиђене на растојању мин 10м од
објекта мерне станице и мин 3м од ограде ППС.
Мерна станица
Објекат мерне станице је зидани објекат спољашњих димензија 19.5x16м.
Место уклапања мерне станице са линијским делом МГ10 (прикључно место мерне
станице) налази се на првом завареном споју иза ПП славине на улазном доводном гасоводу
прикључног места мерне станице и на првом завареном споју испред ПП славине на
излазном одводном гасоводу прикључног места мерне станице.
У састав технолошког комплекса система за мерење протока и количине гаса (мерне
станице) улазе:
- пункт мерења протока гаса;
- блок физичко-хемијских показатеља гаса;
- доводни и одводни цевоводи;
- издувни цевоводи;
- издувна цев за испуст(свећа).
Према функционалној намени, технолошки комплекс система мерења протока и количине
гаса обухвата:
- пункт за мерење протока гаса;
- блок мерења физичко-хемијских показатеља гаса;
- систем за мерење;
- систем за аутоматско управљање
Пункт за мерење протока гаса обухвата:
- улазни надземни колектор ДН500;
- излазни надземни колектор ДН500;
- мерне линије ДН200 – 6 комплета (пет радних, један резервни),
- цевоводи за избацивање гаса на цев за испуст ДН50;
- цевоводи за продувавање азотом ДН50.
На улазном колектору се постављају:
- уређај за узимање узорака – 2 комплета;
- претварач притиска;
- манометар.
На излазном колектору постављају се:
- претеварач притиска;
- манометар.
Кугласте славине ДН200 АНСИ400 са електричним погоном намењене су за омогућавање
аутоматског укључивања (искључивања) мерних линија при повећању (смањењу) протока
гаса преко сигнала из система за аутоматско управљање, као и за искључивање мерних
линија приликом вршења прописаних радова на одржавању. Славине имају даљинско и
локално управљање, као и ручни резервни погон.
Као ултразвучни мерачи протока примењени су вишезракасти ултразвучни показивачи
протока са најмање четири акустична канала.
Ради смањивања вредности температурне компензације, врши се термоизолација мерних
линија. Предвиђена је термоизолација свих мерних линија и надземних деоница колектора.
Мерење притиска врши се из кућишта УЗМ.
Све мерне линије се смештају у згради са инсталацијама: грејања, вентилације, расвете.

Цевоводи мерних линија и надземни делови улазног и излазног колектора покривају се
термоизолацијом. Термоизолација се изводи плочама минералне вуне од негоривог
материјала дебљине 50мм. Заштитни покривач се изводи од челичних лимова дебљине 1мм.
Површина цевовода која се покрива термоизолацијом покрива се основним премазом.
На излазу сваке мерне линије предвиђен је компензатор у облику слова "П" за компензацију
уздужних померања која настају због промене вредности унутрашњег притиска и
температуре гаса који се транспортује.
Гасоводи мерних линија и надземни колектори монтирају се на специјалним носећим
конструкцијама које се састоје од дела носача са ослонцем и металних главних носача. Као
метални носачи употребљени су У и И профили. Приликом монтаже цевовода на
градилишту, метални носачи носећих конструкција заварују се за металне спојне елементе
(плочице) основе темеља. Конструкција дела носача са ослонцем омогућава подешавање
висине ослонца приликом монтаже цевовода.
Са аспекта противпожарне заштите, у објекту мерне станице поставиће се два
противпожарна апарата тип С-9, као и упутство за руковање инсталацијом, а на огради
комплекса табле опоменице.
Објекат примопредајне мерне станице је зидани приземни објекат који је детаљније обрађен
у Пројекту архитектуре.
Блок физичко-хемијских показатеља (БФХП) гаса
На улазном колектору мерне станице предвиђено је узимање узорака гаса:
-

за хроматографски систем;
за анализатор температуре тачке росе за воду;
за анализаторе сумпора и кисеоника;
за систем ручног узимања узорака.

Контрола физичко-хемијских показатеља природног гаса се врши у блоку ФХП.
Блок ФХП је контејнерског типа (блок-бокс) и опрема се испоручује у комплету. Блок-бокс
је од челичне конструкције, термоизолованих спољних зидова, термоизолованог плафона,
пода и термоизолованих челичних врата, спољних димензија (9x3x3)м.
БФХП чине:
-

мерила физичко-хемијских показатеља гаса, која служе за одређивање
компонентног састава и физичко-хемијских показатеља гаса;
инжењерски системи, који обезбеђују заштиту опреме од загађења механичких
оштећења у процесу рада, од утицаја атмосферских падавина и ниских
температура, као и одржавање оптималних температурних услова за рад
техничког особља приликом техничког одржавања опреме.

У склопу БФХП се налази: хроматограф (за мерење концентрације компонената природног
гаса, 5мол.) - главни и резервни, гасни индустријски хроматограф (за анализу садржаја
сумпора), анализатор тачке росе интерференциони (за одређивање тачке росе за воду, ºЦ) главни и резервни, анализатор тачке росе интерференциони (за одређивање тачке росе за
угљоводонике под притиском од 2,7МПа, ºЦ) - главни и резервни, анализатор кисеоника (за
одређивање запреминског садржаја кисеоника у гасу), јединица за редукцију високог
притиска, вентил на електрични погон, вентилациони систем са вентилациним уређајима за
природну и за принудну вентилацију, систем климатизације, систем грејања, систем
осветљења блок-бокса.
Објекат БФХП-а је приземни објекат контејнерског типа.

Блок станица
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављају блок станице.
У огради ППС "Трупале" се налазе две блок станице (БС). Блок станица се састоји од
подземне заварне славине »LB« (line break) DN700 ANSI400, која аутоматски затвара
проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5бар у минути. Опремљена је
обилазним водом са две славине DN250 ANSI400 за изједначавање притиска при отварању
LB славине и испусним капама за евентуално испуштање гаса и растерећење гасовода код
интервенција одржавања и манипулације. За погон славине предвиђен је пнеумохидраулички погон (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из
радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведене су од стандардних цеви
и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под
притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI 400, а обликом треба да задовољи
стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође према АНСИ Б.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су после
чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Отпремно-прихватна чистачка станица
Чишћење гасовода се обавља перидично или по потреби, због скупљња течности и
присуства страних тела у гасоводу. Отпремно - прихватна чистачка станица омогућава
слање и прихватање регуларних и "интелигентних" чистача, којима се утврђује исправност
и стање гасовода.
Отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС) DN700 ANSI400 се састоји од чистачке
кутије са затварачем (осигуран је од отварања док је чистачка кутија под притиском),
арматуре, уређаја за одашиљање чистача, цевовода за декомпресију чистачке кутије,
индикатора проласка чистача и манометра.
Чистачка кутија се поставља под углом од 5º према затварачу цеви, са осом на висини од
цца 1,0м од површине тла и то на носаче од челичних профила који су везани за армиранобетонски темељ, а од уздужног померања чистачка кутија је на подземном делу иза излазне
"С" кривине осигурана сидреном прирубницом DN700 ANSI400 у армирано-бетонском
анкер блоку. Иза чистачке кутије и на бочном воду предвиђене су кугласте славине DN700
ANSI400 за подземну уградњу са пнеумохидрауличким погоном (актуатор) двоструког
дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
ОПЧС ће бити ослоњена на два надземна бетонска стуба које ће бити детаљно обрађени у
наредној фази пројектовања.
За пражњења кондензата и талога кога ће бити приликом чишћења гасовода, на ОПЧС је
предвиђена испусна славина са прикључком за мобилну посуду за преузимање кондензата,
који се уништава.
Подземни делови гасовода унутар комплекса ППС се воде на минималној дубини од 1,0м,
мерено од горње ивице гасовода до горње коте терена, а цеви се израђују од челичних
подужно заварених цеви (коефицијент завара V=1), минималног квалитета према нивоу
спецификације PSL1, од материјала X-52 према америчком гранском стандарду API 5L.
Цеви предвидети као фабрички изоловане полиетиленском облогом, према SRPS EN 10288.

Цевни фазонски комади (Т-комади, цевни лукови, цевне редукције, заварне капе) су
предвиђене према ASME B.16.9, од угљеничног челика (CS) ASTM A234 WPB и А860
WПХY52 изведбе „Standard Weight“ (STD) или према SRPS EN 10253-2 Тип B,од материјала
L245 и Л360. Заварни спојеви (weldoleti, tredoleti, nipoleti) су од материјала А105, према
MSS 97. Сви фитинзи морају бити у складу SRPS EN 1594.
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 110цм,а дубине од 180цм.
Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса у
првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у циљу заштите истих, као и заштите
људи који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити искључиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
Ограда
Простор око ППС, БФХП, ОПЧС и БС славина ограђен је жичаном оградом димензија 69,0
x 82,0м, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом поред
двокрилме ширине 1м на југозападној и северозападној страни, а унутар ње је приступни
пут за сервисна и ватрогасна возила ширине 4,0м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2 мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна између стубова је од грифиваног плетива у рамовима □50x50x2мм или ø48,3x3,2мм.
Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у бетонске
темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ППС остварује се са планиране саобраћајнице ширине 6м .
Дужина приступног пута је цца 13м, а пут је ширине 4м.
Ширина приступног пута у кругу локације ППС је 4м. Полупречници кривина тј. лепеза на
приступном путу износе Р 7м. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут до ограде ППС и унутар ње је планиран од бетона МБ 20 дебљине 15цм на слоју од
набијеног шљунковитог материјала дебљине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у
горњој зони бетона. У кругу ППС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.

Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темеља ППС, око БФХП, око ОПЧС и око БС се раде од бетона МБ20
дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине 10цм. Обавезно
предвидети остављање спојница на сваких 2м у ширини од 1цм, које се накнадно заливају
смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати са арматурном мрежом Q84.
Тамо где нису предвиђене пешачке стазе, предвиђено је насипање крупнијим шљунком
("иберлауф"ом) или идустријском шљаком у слоју од мин 20цм дебљине. Крупни шљунак
се насипа због спречавања појаве било каквог растиња (трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 10цм. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у
ширини од 1цм, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање спојница.
БЛОК СТАНИЦЕ
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
поставлјају блок станице (БС) и то следеће:
o БС унутар ограде ППС Трупале (након планиране препарцелације БС ће бити у
оквиру парцеле ППС „Трупале“)
o БС унутар ограде ГМРС „Ниш 2” (након планиране препарцелације БС ће бити у
оквиру парцеле ГМРС „Ниш 2”),
o БС „Нишка Бања” - нова парцела ће бити формирана од делова следећих
катастарских парцела: 1610/1, 1610/2, 1610/5, 1610/6, 1611, 1612 и 1616, КО
Јелашница, општина Ниш - Нишка бања.
o БС ,,Црвена река” - нова парцела ће бити формирана од дела к.п. 3359, КО
Тамњаница, општина Бела Паланка;
o БС ,,Кременица” - нова парцела ће бити формирана од делова следећих катастарских
парцела: 2201, 2202, 2203 и 2174/1, КО Кременица, општина Бела Паланка,
o БС унутар ограде ГМРС ,,Пирот” (након планиране препарцелације БС ће бити у
оквиру парцеле ГМРС ,,Пирот”) и
o БС унутра ограде ОПЧС „Димитровград“ (након планиране препарцелације БС ће
бити у оквиру парцеле ОПЧС „Димитровград“).
Блок станица се састоји од подземне заварне славине »LB« (line break) DN700 ANSI400, која
аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5бар у минути.
Опремлјена је обилазним водом са две славине DN250 ANSI400, за изједначавање притиска
при отварању LB славине и испусним капама за евентуално испуштање гаса и растерећење
гасовода код интервенција одржавања и манипулације. За погон славине предвиђен је
пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни
гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних цеви
и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под
притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да задоволљи
стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.

Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су после
чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Ограда
Простор око блок станица је ограђен жичаном оградом димензија 16,0x13,0м, висине 2,5м,
са двокрилном капијом ширине 4,5м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна између стубова је од грифиваног плетива у рамовима 50x50x2мм или ø48,3x3,2мм.
Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у бетонске
темелје димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Крило капије радиће се од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Пут и бетонски плато
-

Приступни пут до ограде БС „Нишка бања“остварује се са планиране
саобраћајнице ширине 6м. Дужина приступног пута биће цца 26м и ширине 4,5м
Приступни пут до ограде БС „Црвена река“ остварује се са планиране
саобраћајнице ширине 4м. Дужина приступног пута биће цца 21м и ширине 4,5м
Приступни пут до ограде БС „Кременица“ остварује се са планиране
саобраћајнице ширине 4м. Дужина приступног пута биће цца 27м и ширине 4,5м

Пут је планиран од бетона МБ 20 деблљине 15цм на слоју од набијеног шлјунковитог
материјала деблјине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Бетонски плато око блок станица је планиран од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од
набијеног шљунковитог материјала деблјине 10цм. Обавезно предвидети остављање
спојница на сваких 2,00м у ширини од 1цм, које се накнадно заливају смешом за заливање
спојница. Плато армирати са арматурном мрежом Q84.
ОТПРЕМНО-ПРИХВАТНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА „ДИМИТРОВГРАД“
Планирана ОПЧС „Димитровград“ је саставни део двосмерног магистралног гасовода МГ10, односно део је технички и функционално усаглашеног система објеката и инсталација
гасовода МГ-10 који полази од завршетка МГ-09 (ГРЧ „Ниш“) до границе са Бугарском (у
близини Димитровграда). Локација ОПЧС „Димитровград“ је предвиђена на територији
Димитровграда, у непосредној близини бугарске границе, на катастарским парцелама 2121,
2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2140, 2141, 2142, 2143, КО Бачево.
У оквиру ограде ОПЧС „Димитровград“ се налазе:



отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС);
блок станице - 2 комада.

Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде ОПЧС на катастарској парцели к.п.2125,
КО Бачево, општина Димитровград.
Отпремно-прихватна чистачка станица
Чишћење гасовода се обавља перидично или по потреби, због скупљња течности и
присуства страних тела у гасоводу. Отпремно - прихватна чистачка станица (ОПЧС)
омогућава слање и прихватање регуларних и "интелигентних" чистача, којима се утврђује
исправност и стање гасовода.
Отпремно-прихватна чистачка станица (ОПЧС) ДН700 АНСИ400 се састоји од чистачке
кутије са затварачем (осигуран је од отварања док је чистачка кутија под притиском),
арматуре, уређаја за одашиљање чистача, цевовода за декомпресију чистачке кутије,
индикатора проласка чистача и манометра.
Чистачка кутија се поставља под углом од 5º према затварачу цеви, са осом на висини од
цца 1,0м од површине тла и то на носаче од челичних профила који су везани за армиранобетонски темељ. Иза чистачке кутије и на бочном воду предвиђене су кугласте славине
ДН700 АНСИ400 за подземну уградњу са пнеумо-хидрауличким погоном (актуатор)
двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
ОПЧС ће бити ослоњена на два надземна бетонска стуба које ће бити детаљно обрађене у
наредној фази пројектовања.
За пражњења кондензата и талога кога ће бити приликом чишћења гасовода, на ОПЧС је
предвиђена испусна славина са прикључком за мобилну посуду за преузимање кондензата,
који се уништава.
Блок станица
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављају блок станице.
У огради ОПЧС „Димитровград" се налазе две блок станице (БС). Блок станица се састоји
од подземне заварне славине »LB« (line break) DN700 ANSI400, која аутоматски затвара
проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5бар у минути. Опремљена је
обилазним водом са две славине DN250 ANSI400 за изједначавање притиска при отварању
LB славине и испусним капама за евентуално испуштање гаса и растерећење гасовода код
интервенција одржавања и манипулације. За погон славине предвиђен је пнеумохидраулички погон (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из
радне цеви). Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведене су од
стандардних цеви и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима
о судовима под притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да задовољи
стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 izvedbe "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су после
чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Ограда
Простор око ОПЧС „Димитровград“ ограђен је жичаном оградом димензија 50,0x41,0м,
висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом поред ње
ширине 1м.

Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2 мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима □50x50x2мм или
ø48,3x3,2мм. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у
бетонске темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Крило капије радиће се од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Пут и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ОПЧС „Димитровград“ остварује се са планиране саобраћајнице
ширине 4м.
Дужина приступног пута биће цца 13,5м и ширине 4м.
Пут је планиран од бетона МБ 20 дебљине 15цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око кутије и блок станице у оквиру ОПЧС „Димитровград“ планиране су од
бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине 10цм.
Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2м у ширини од 1цм, које се накнадно
заливају смешом за заливање спојница. Плато армирати са арматурном мрежом Q84.
ГЛАВНЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (ГМРС)
ГМРС „НИШ 2“
Приклјучење, приклјучни и улазни гасовод за ГМРС
Приклјучење гасовода за потребе напајања ГМРС „Ниш 2“ ће се извршити на магистралном
гасоводу високог притиска МГ 10 „Ниш-Димитровград“, пречника ∅711,0мм и радног
притиска 2055бар.
Приклјучни гасовод је пречника ∅219,1мм и укупне дужине цца 24 м.
Место приклјучења је предвиђено у оквиру ограде ГМРС на катастарској парцели к.п. 2954,
КО Доњи Матејевац И, општина Ниш-Пантелеј.
Нова парцела за ГМРС „Ниш 2“ биће формирана од дела к.п. 2945, 2946, 2947, 2948, 2949,
2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956 и 2957, КО Доњи Матејевац И, општина НишПантелеј.
Прикључни, односно улазни гасовод пречника ∅219,1мм и радног притиска 20-55бар се од
места прикључења води подземно у правцу запада у дужини цца 24м до места уклапања са
инсталацијом ГМРС „Ниш 2“.
Гасовод се води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а етажирање
се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна возила где је дубина
укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних лукова од 90о.
Непосредно после приклјучења предвиђена је уградња улазне ПП славине DN200 ANSI400
која је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон улазне ПП славине
се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним покретањем (гас се

узима из радне цеви), а који има могућност далјинског управлјања статуса положаја
(отворено/затворено).
Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10м од контејнера ГМРС и мин 3м од
ограде ГМРС.
Прикључни, односно улазни гасовод се израђује од челичних бешавних цеви од материјала
X-52 према API 5L стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а
на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривлјује коришћењем
стандардних лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала A860 WPHY52
изведбе „Standard weight“ (STD).
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Ниш 2“ је следећих радних карактеристика:
 укупни капацитет Qmax=35.000m3/h,
 улазни притисак у GМRS pul= 20-55bar
 излазни притиска из GМRS piz=6-16bar
Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне зидане објекте, на међусобном
растојању од 3,8м.
Објекти су приземни издигнути над околним пешачким стазама 15цм, односно над околним
тереном за 25цм и састоје се од једне просторије у коју се смешта машинска опрема.
Врата објеката се отварају "у полје", а додирне површине су обложене материјалом који не
варничи.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 16x12x3,5(4,88)м.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземлјен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска
гаса су називног притиска ANSI400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је називног
притиска ANSI150.
ГМРС састоји се од регулационе и мерне групе, као и регулационе линије за котларницу.
Регулациона група састоји се из две линије, једне радне и једне резервне. Регулациона
линија састоји се од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила),
регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности,
запорних славина и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су
димензионисане за 100% максималног капацитета, за улазни притисак 20-55 бар и излазни
притисак 6-16бар.
Мерна група састоји се од две радне линије и једне резервне линије.
Котларница
Потребну количину топлоте за загревање гаса у ГМРС „Ниш 2“ обезбеђују топловодни
котлови. Котлови са комплетном потребном опремом смештени су у зиданом објекту
котларнице. Погонско гориво за котлове је природни гас који се узима из ГМРС након
редукције притиска гаса, а испред мерне групе.
Опрема котларнице смештена је унутар зиданог објекта, димензија 6x5x3,5(4,88)м.
Са аспекта противпожарне заштите, у објекту ГМРС поставиће се два противпожарна
апарата тип S-9, а у објекту за смештај котлова два противпожарна апарата тип

S-6 и један типа CO2-5. У свим објектима ће се поставити упутства за руковање
инсталацијом, а на огради табле опоменице.
Објекат ГМРС „Ниш 2“ је зидани приземни објекат који је детаљније обрађен у Пројекту
архитектуре.
Блок станица
Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
поставлјају блок станице.
Унутар ограде ГМРС, на гасоводу МГ-10, се налази блок станица до које води приступни
пут за сервисна и ватрогасна возила.
Блок станица се састоји од подземне заварне славине »LB« (linе brеаk) DN700 АNSI400, која
аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5бар у минути.
Опремљена је обилазним водом са две славине DN250 АNSI400, за изједначавање притиска
при отварању LB славине и испусним капама за евентуално испуштање гаса и растерећење
гасовода код интервенција одржавања и манипулације. За погон славине предвиђен је
пнеумо-хидраулички погон (актуатор) двоструког дејства са гасним покретањем (природни
гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних цеви
и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под
притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска АNSI400, а обликом треба да задовољи
стандард АPI 6D.
Цевни фазонски комади су такође према АNSI B.16.9 izvеdbе "Stаndаrd Wеight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су после
чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ∅273mm и радног притиска 6-16бар се води
подземно од објекта ГМРС у дужини цца 10м. Затим излази из земље због уградње надземне
излазне противпожарне славине за GМRS DN250 ANSI150 на ccа 10m од објекта ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у землју и далје се излазни
гасовод пречника ∅273mm води подземно, у дужини ccа 7m, у правцу запада до заварне капе
DN250 ANSI150 на растојању од 1m по изласку гасовода из ограђеног простора.
Гасовод се води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а етажирање
се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна возила где је дубина
укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних лукова од 90о.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви, материјала Граде B по
API 5L стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем лукова
(R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала ASTM234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).

Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 60цм,а дубине од 120цм.
Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обавлјеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса у
првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у цилју заштите истих, као и заштите
лјуди који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити исклјучиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05м налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима д=2мм.
Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
55,0x40,0м, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1м на југозападној страни, а унутар ње је приступни пут за
сервисна и ватрогасна возила ширине 4,0м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила 80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице деблјине 2 мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна између стубова је од грифиваног плетива у рамовима 50x50x2мм или ø48,3x3,2мм.
Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у бетонске
темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са државног пута IIБ реда бр. 426веза са ДП
А4 - Доњи Матејевац - Малча, деоница 42601 петлја Пирот исток – петлја Димитровград,
на стационажи км 1+295.
Дужина приступног пута је цца 112м, а пут је ширине 4м. Овај приступни пут је предмет
посебног пројекта.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4м. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе Р 7м. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.

Пут је планиран од бетона МБ 20 деблјине 15цм на слоју од набијеног шлјунковитог
материјала деблјине 20 цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темелја ГМРС, око темелја котларнице и око надземних славина се раде
од бетона МБ20 деблјине 10цм на слоју од набијеног шлјунковитог материјала деблјине
10цм. Обавезно предвидети оставлјање спојница на сваких 2 м у ширини од 1цм, које се
накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати са арматурном
мрежом Q84. Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке
стазе, предвиђено је насипање крупнијим шлјунком ("иберлауф"-ом) или идустријском
шлјаком у слоју од мин 20цм деблјине. Крупни шлјунак се насипа због спречавања појаве
било каквог растиња (трава, коров и др.) унутар ограде. Пешачке стазе радити од бетона
МБ20 деблјине 10цм на слоју од набијеног шлјунковитог материјала деблјине 10 цм.
Обавезно предвидети оставлјање спојница на сваких 2 м у ширини од 1цм, које ће накнадно
бити заливене смешом за заливање спојница.
ГМРС „БЕЛА ПАЛАНКА“
Прикључење, прикључни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Бела Паланка“ ће се извршити на
магистралном гасоводу високог притиска МГ 10 „Ниш-Димитровград“, пречника ∅711,0мм
и радног притиска 20-55бар.
Прикључни гасовод је пречника ∅114,3мм и укупне дужине цца 285м.
Место прикључења је предвиђено ван ограде ГМРС на катастарској парцели к.п.1534, КО
Бела Паланка – ван варош, општина Бела Паланка.
Прикључни гасовод се од места прикључења води подземно у правцу југозапада, кроз
катастарске парцеле 1534, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1524, 1523, 1522, 1521, 1517 и 1516,
катастарске општине (КО) Бела Паланка – ван варош, општина Бела Паланка управно на
ограду ГМРС у дужини цца 281м, потом улази у ограду ГМРС и води до улазне ПП славине
за ГМРС.
Нова парцела за ГМРС „Бела Паланка“ биће формирана од дела к.п. 1521, 1517, 1516, 1505,
1515, 1514, 1513 и 1539/2, КО Бела Паланка – ван варош, општина Бела Паланка.
Прикључни гасовод се целом дужином води на минималној дубини од 1м мерено од коте
терена до горње ивице цеви гасовода. Са обе стране гасовода (рачунајући од осе гасовода),
на растојању од 30м, није дозвољена изградња насељених зграда због утицаја гасовода
високог притиска на сигурност објеката.
По уласку у ограду ГМРС предвиђена је уградња улазне ПП славине DN100 ANSI 400 која
је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“).
За погон улазне ПП славине се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства
са гасним покретањем (гас се узима из радне цеви), а који има могућност далјинског
управлјања статуса положаја (отворено/затворено).
Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10м од контејнера ГМРС и мин 3м од
ограде ГМРС.
Од улазне ПП славине, улазни гасовод пречника ∅114.3 мм и радног притиска 20-55бар се
води подземно у дужини цца 27м до места уклапања са инсталацијом ГМРС „Бела
Паланка“. Улазни гасовод се води на минималној дубини од 1м мерено од коте терена до
горње ивице цеви.

Прикључни и улазни гасовод се израђују од челичних бешавних цеви од материјала X-52
према АПИ 5Л стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем стандардних
лукова (Р=1,5Д), према ANSI B16.9 стандарду од материјала А860 WPHY52 изведбе
„Standard weight“ (STD).
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Бела Паланка“ је следећих радних
карактеристика:
 укупни капацитет Qmax=7.000 m3/h,
 улазни притисак у GMRS pul= 20-55bar
MOP= 55bar
 излазни притиска из GMRS piz1=6-16bar
MOP= 16bar
Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне металне објекте (контејнере),
на међусобном растојању од 3,2м.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 9,0x3,5x2,8(2,5)м. Врата објеката се
отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом који не варничи.
Проветравање просторије ГМРС врши се природним путем, помоћу вентилационих отвора,
горњих минималне ефективне површине 5% од површине пода и доњих минималне
ефективне површине 80% од укупне површине горњих отвора.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска гаса
су називног притиска ANSI 400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је називног
притиска PN16.
ГМРС чине регулациона и мерна група, као и регулациона линија за котларницу.
Регулациона група има две линије, једну радну и једну резервну. Регулациона линија се
састоји од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила), регулатора
притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности, запорних славина
и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су димензионисане за 100%
максималног капацитета, за улазни притисак 20-55 бар и излазни притисак 6-16бар.
Мерна група се састоји од радне линије у зимском периоду, радне линије у летњом периоду
и обилазног вода.
Котларница
За снабдевање догрејача природног гаса топлом водом предвиђена су два фасадна котла.
Котлови садрже сигурносни вентил за воду и циркулациону пумпу, који задовољавају
потребе топловодне инсталације, а посебно се уграђује експанзиона посуда затвореног типа
са мембраном, и испусни вентил сигурности за воду уз експанзиону посуду.
Опрема котларнице смештена је унутар металног контејенера, димензија 2,4x2,4x2,8(2,5)м.
Проветравање просторија за смештај котлова врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора.
Са аспекта противпожарне заштите, у објекту ГМРС поставиће се два противпожарна
апарата тип S-9, а у објекту за смештај котлова два противпожарна апарата тип S-6 и један
типа CO2-5. У свим објектима ће се поставити упутства за руковање инсталацијом, а на
огради табле опоменице. Објекти ГМРС И котларнице су приземни лимени контејнери.

Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ∅168,3mm и радног притиска 6-16бар се води
подземно од контејнера ГМРС у дужини цца 14м. Затим излази из земље због уградње
надземне излазне противпожарне славине за GMRS DN150 ANSI150на cca 10m од објекта
ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и даље се излазни
гасовод пречника ∅168,3мм води подземно, у дужини цца 24м, у правцу југоистока до
заварне капе DN150 ANSI150 на 1м по изласку гасовода из ограђеног простора. Гасовод се
води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви од Grade B по API 5L
стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на хоризонталним и
вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем лукова (Р=1,5Д), према ANSI
B16.9 стандарду од материјала ASTM234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05м налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима д=2мм.
Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија 29,5
x 25,0м, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом поред
двокрилме ширине 1м, а унутар ње је приступни пут за сервисна и ватрогасна возила
ширине 4,0м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила 80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима 50x50x2мм или ø48,3x3,2мм.
Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у бетонске
темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са државног пута ИИА реда бр.259 Ниш
(петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница 259032, на стационажи км 32+477.
На месту прикључења на горе наведени државни пут, а испод улазне лепезе уградити АБ
цев ø500мм, дужине Л=12м, коју на крајевима треба убетонирати бетоном ширине 10цм и
армирати са Q188 у горњој и доњој зони.

Дужина приступног пута је цца 49м, а пут је ширине 4м. Овај приступни пут је предмет
посебног пројекта.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4м. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе Р 7м. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетона МБ 20 дебљине 15цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен. Пешачке стазе око темеља ГМРС, око темеља
котларнице и око надземних славина се раде од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од
набијеног шљунковитог материјала дебљине 10цм. Обавезно предвидети остављање
спојница на сваких 2 м у ширини од 1цм, које се накнадно заливају смешом за заливање
спојница.
Пешачке стазе армирати са арматурном мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе, предвиђено
је насипање крупнијим шљунком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком у слоју од мин
20цм дебљине. Крупни шљунак се насипа због спречавања појаве било каквог растиња
(трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 10цм. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у
ширини од 1цм, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање спојница.
ГМРС „ПИРОТ“
Прикључење, прикључни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Пирот“ ће се извршити на магистралном
гасоводу високог притиска МГ 10 „Ниш-Димитровград“, пречника ∅711,0мм и радног
притиска 20-55бар.
Прикључни гасовод је пречника ∅ 219,1мм и укупне дужине цца 25м.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде ГМРС на катастарској парцели к.п.1319,
КО Трњана, општина Пирот - град.
Нова парцела за ГМРС „Пирот“ биће формирана од дела к.п.1285, 1286, 1288, 1317, 1318,
1319, 1320, 1321 и 1322, КО Трњана, општина Пирот - град.
Прикључни, односно улазни гасовод пречника ∅219,1мм и радног притиска 20-55бар се од
места прикључења води подземно у правцу североистока у дужини цца 25м до места
уклапања са инсталацијом ГМРС „Пирот“.
Гасовод се води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а етажирање
се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна возила где је дубина
укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних лукова од 90о.
Непосредно после прикључења предвиђена је уградња улазне PP славине DN200 ANSI400
која је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон улазне ПП славине
се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним покретањем (гас се
узима из радне цеви), а који има могућност даљинског управљања статуса положаја
(отворено-затворено).

Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10м од контејнера ГМРС и мин 3м од
ограде ГМРС.
Прикључни, односно улазни гасовод се израђује од челичних бешавних цеви од материјала
X-52 према API 5L стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а
на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем
стандардних лукова (R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала А860 WPHY52
изведбе„Standard weight“ (STD).
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Пирот“ је следећих радних карактеристика:
 укупни капацитет Qmax=35.000 m3/h,
 улазни притисак ГМРС pul= 20-55bar
 излазни притиска из ГМРС piz=6-16bar
Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне зидане објекте, на
међусобном растојању од 3,8м.
Објекти су приземни издигнути над околним пешачким стазама 15цм, односно над
околним тереном за 25цм и састоје се од једне просторије у коју се смешта машинска
опрема.
Врата објеката се отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом који не
варничи.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 16x12x3,5(4,88)м.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска гаса
су називног притиска АНСИ 400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је називног
притиска АНСИ150.
ГМРС састоји се од регулационе и мерне групе, као и регулационе линије за котларницу.
Регулациона група састоји се из две линије, једне радне и једне резервне. Регулациона
линија састоји се од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила),
регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности,
запорних славина и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су
димензионисане за 100% максималног капацитета, за улазни притисак 20-55бар и излазни
притисак 6-16бар.
Мерна група састоји се од две радне линије и једне резервне линије.
Котларница
Потребну количину топлоте за загревање гаса у ГМРС „Пирот“ обезбеђују топловодни
котлови. Котлови са комплетном потребном опремом смештени су у зиданом објекту
котларнице. Погонско гориво за котлове је природни гас који се узима из ГМРС након
редукције притиска гаса, а испред мерне групе.
Опрема котларнице смештена је унутар зиданог објекта, димензија 6x5x3,5(4,88)м.
Са аспекта противпожарне заштите, у објекту ГМРС поставиће се два противпожарна
апарата тип S-9, а у објекту за смештај котлова два противпожарна апарата тип S-6 и један
типа CO2-5. У свим објектима ће се поставити упутства за руковање инсталацијом, а на
огради табле опоменице.
Објекат ГМРС „Пирот“ је зидани приземни објекат.
Блок станица

Ради сигурности гасовода као капиталног објекта, на њему се на одређеним тачкама
постављају блок станице.
Унутар ограде ГМРС, на гасоводу МГ-10, се налази блок станица до које води приступни
пут за сервисна и ватрогасна возила.
Блок станица се састоји од подземне заварне славине
»LB« (line break) DN700 ANSI400, која аутоматски затвара проток гаса уколико пад
притиска у гасоводу пређе 3,5бар у минути. Опремљена је обилазним водом са две
славине
DN250 ANSI400, за изједначавање притиска при отварању ЛБ славине и испусним капама
за евентуално испуштање гаса и растерећење гасовода код интервенција одржавања и
манипулације. За погон славине предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор)
двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних цеви
и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под
притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да задовољи
стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације блок станице и везе са постојећим гасоводом су после
чишћења заштићени једним слојем основне и са два слоја завршне боје.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ∅273мм и радног притиска 6-16бар се води
подземно од објекта ГМРС у дужини цца 33м. Затим излази из земље због уградње надземне
излазне противпожарне славине за ГМРС DN250 ANSI150 на cca 10m од објекта ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и далје се излазни
гасовод пречника ∅273мм води подземно, у дужини цца 6м, у правцу северозапада до
заварне капе DN250 ANSI150 на растојању од 1м по изласку гасовода из ограђеног
простора.
Гасовод се води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а етажирање
се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна возила где је дубина
укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних лукова од 90о.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви, материјала Grade B по
API 5L стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем лукова
(R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала ASTM234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 70цм, а дубине од 140цм.

Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса у
првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у циљу заштите истих, као и заштите
људи који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити искључиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05м налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима д=2мм.
Ограда
Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
55,0x40,0м, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1м на југозападној и северозападној страни, а унутар ње је
приступни пут за сервисна и ватрогасна возила ширине 4,0м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила 80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедђу стубова је од грифиваног плетива у рамовима 50x50x2мм или ø48,3x3,2мм.
Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у бетонске
темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са сервисне саобраћајнице планираног
државног пута ИА реда бр.4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница петља Пирот исток – петља Димитровград, на
стационажи км 81+615.
Дужина приступног пута је цца 127,3м, а пут је ширине 4м. Овај приступни пут је предмет
посебног пројекта.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4м. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе Р 7м. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетона МБ 20 дебљине 15цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.

Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Такође је са северозападне стране планиран насути пут дужине цца 350м и ширине 4м.
Пут је пројектован за средње тежак саобраћај и састоји се од следећих слојева:



Слој је израђен од тампона шљунка д=20цм ,збијен до Мс=30МПа
Ломљен камен д=10цм

Пешачке стазе око темеља ГМРС, око темеља котларнице и око надземних славина се раде
од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине 10
цм. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у ширини од 1цм, које се
накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати са арматурном
мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе, предвиђено
је насипање крупнијим шљунком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком у слоју од мин
20цм дебљине. Крупни шљунак се насипа због спречавања појаве било каквог растиња
(трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 10 цм. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у
ширини од 1цм, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање спојница.
ГМРС „ДИМИТРОВГРАД“
Прикључење, прикључни и улазни гасовод за ГМРС
Прикључење гасовода за потребе напајања ГМРС „Димитровград“ ће се извршити на
магистралном гасоводу високог притиска МГ10 „Ниш-Димитровград“, пречника ∅711,0мм
и радног притиска 20-55бар.
Прикључни гасовод је пречника ∅114,3мм и укупне дужине цца 70м.
Место прикључења је предвиђено ван ограде ГМРС на катастарској парцели к.п.4179, КО
Димитровград, општина Димитровград.
Прикључни гасовод се од места прикључења води подземно у правцу североистока, кроз
катастарске парцеле 4179 и 4184, КО Димитровград, општина Димитровград управно на
ограду ГМРС у дужини цца 70м, потом улази у ограду ГМРС и води до улазне ПП славине
за ГМРС.
Нова парцела за ГМРС „Димитровград“ биће формирана од дела к.п. 4179, 4182, 4184, 4185
и 4186, КО Димитровград, општина Димитровград.
Прикључни гасовод се целом дужином води на минималној дубини од 1м мерено од коте
терена до горње ивице цеви. Са обе стране гасовода (рачунајући од осе гасовода), на
растојању од 30м, није дозвољена изградња насељених зграда због утицаја гасовода високог
притиска на сигурност објеката.
По уласку у ограду ГМРС предвиђена је уградња улазне ПП славине DN100 ANSI400 која
је заварна за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон улазне ПП славине се
користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са гасним покретањем (гас се
узима из радне цеви), а који има могућност даљинског управљања статуса положаја
(отворено/затворено).

Улазна ПП славина је предвиђена на растојању мин 10м од контејнера ГМРС и мин 3м од
ограде ГМРС.
Од улазне ПП славине улазни гасовод пречника ∅114,3мм и радног притиска 20-55бар се
води подземно у дужини цца 30м до места уклапања са инсталацијом ГМРС
„Димитровград“. Улазни гасовод се води на минималној дубини од 1м мерено од коте
терена до горње ивице цеви.
Прикључни и улазни гасовод се израђују од челичних бешавних цеви од материјала X-52
према API 5L стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на
хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем стандардних
лукова (Р=1,5Д), према ANSI B16.9 стандарду од материјала A860 WPHY52 изведбе
„Standard weight“ (STD).
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) „Димитровград“ је следећих радних
карактеристика:




укупни капацитет Qмаx=10.000 м3/х,
улазни притисак у ГМРС пул= 20-55бар
излазни притиска из ГМРС пиз=6-16бар

МОП= 55бар
МОП= 16бар

Машинска опрема ГМРС и котларнице је смештена у засебне металне објекте (контејнере),
на међусобном растојању од 3,2м. Контејнери се постављају на бетонски темељ како би
били издигнути изнад околног терена.
Објекат ГМРС се састоји од једне просторије димнезија 9 x 3,5 x 2,8(2,5)м.
Врата објеката се отварају "у поље", а додирне површине су обложене материјалом који не
варничи. Проветравање просторије ГМРС врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора, горњих минималне ефективне површине 5% од површине пода и
доњих минималне ефективне површине 80% од укупне површине горњих отвора.
Улаз и излаз гаса у објекат изведени су подземно. Надземни део инсталације ГМРС је
уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени.
Сва арматура, цеви и фитинзи, од улаза у станицу, па до излаза из регулатора притиска гаса
су називног притиска ANSI 400. Иза регулатора притиска изабрана опрема је називног
притиска PN16.
ГМРС чине регулациона и мерна група, као и регулациона линија за котларницу.
Регулациона група има две линије, једну радну и једну резервну. Регулациона линија се
састоји од филтера, догрејача, сигурносно прекидног вентила (блок вентила), регулатора
притиска са интегрисаним блок вентилом, испусних вентила сигурности, запорних славина
и мерних инструмената (манометра и термометра). Линије су димензионисане за 100%
максималног капацитета, за улазни притисак
20-55бар и излазни притисак 6-16бар.
Мерна група се састоји од радне линије у зимском периоду, радне линије у летњом периоду
и обилазног вода.
Котларница
За снабдевање догрејача природног гаса топлом водом предвиђена су два фасадна котла.
Котлови садрже сигурносни вентил за воду и циркулациону пумпу, који задовољавају
потребе топловодне инсталације, а посебно се уграђује експанзиона посуда затвореног типа
са мембраном, и испусни вентил сигурности за воду уз експанзиону посуду.

Опрема котларнице смештена је унутар металног контејенера, димензија 2,4x2,4x2,5м.
Проветравање просторија за смештај котлова врши се природним путем, помоћу
вентилационих отвора.
Са аспекта противпожарне заштите, у објекту ГМРС поставиће се два противпожарна
апарата тип S-9, а у објекту за смештај котлова два противпожарна апарата тип S-6 и један
типа CO2-5.
У свим објектима ће се поставити упутства за руковање инсталацијом, а на огради табле
опоменице. Објекти ГМРС И котларнице су приземни лимени контејнери.
Излазни гасовод и излазна ПП славина
По изласку из ГМРС, гасовод пречника ∅168,3mm и радног притиска 6-16bar се води
подземно од контејнера ГМРС у дужини cca 15m. Затим излази из земље због уградње
надземне излазне противпожарне славине за ГМРС DN150 ANSI150 na cca 10m од објекта
ГМРС.
Након излазне ПП славине за ГМРС, гасовод се опет спушта у земљу и даље се излазни
гасовод пречника ∅168,3мм води подземно, у дужини цца 23м, у правцу североистока до
заварне капе DN150 ANSI150 на 1м по изласку гасовода из ограђеног простора. Гасовод се
води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а етажирање се врши
при проласку испод пута где је дубина укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом
стандардних лукова од 90о.
Излазни гасовод из ГМРС се израђује од челичних бешавних цеви од Grade B по API 5L
стандарду. Нивелета гасовода је прилагођена конфигурацији терена, а на хоризонталним и
вертикалним деоницама, гасовод се закривљује коришћењем лукова (R=1,5D), према ANSI
B16.9 стандарду од материјала ASTM234 WPB.
Надземни гасовод се након чишћења једном премазује основном и два пута завршном
бојом. Подземни гасовод се премазује хидроизолационим премазом, хидроизолује
одговарајућом траком, а затим штити од механичког оштећења заштитном траком
(импрегнираним папиром).
Ров за полагање гасовода
Гасовод полагати у ров ископан машински, ширине 60цм,а дубине од 120, односно 160цм.
Цев полагати у ископ по претходно планираном дну рова, након чега се по обављеном
испитивању гасовода врши затрпавање рова. Пре затрпавања и враћања радног појаса у
првобитно стање, траса гасовода се снима за катастар подземних инсталација.
Извођач је дужан да пре отпочињања радова од одговарајућих комуналних организација
потражи податке о положају њихових инсталација у циљу заштите истих, као и заштите
људи који раде на полагњу гасовода у ров. Све радове на ископу рова гасовода око
постојећих инсталација (водовод, кишна канализација, ТТ каблови, сви електро каблови)
вршити искључиво ручно. Извођач је такође дужан да пре почетка ископа уради почетне
ископе-“шлицеве”, ради сагледавања стварног стања укрштања трасе гасовода са
постојећим инсталацијама.
Одмуљна јама
Одмуљна јама спољашњих димензија 0,9x0,9x1,05м налази се уз темељ објекта ГМРС.
Шахт је набијеног бетона и покривен поклопцем од оребреног алу.лима д=2мм.
Ограда

Простор око ГМРС, котларнице и ПП славина ограђен је жичаном оградом димензија
28,0x23,0м, висине 2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом
поред двокрилме ширине 1м, а унутар ње је приступни пут за сервисна и ватрогасна возила
ширине 4,0м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила 80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна између стубова је од грифиваног плетива у рамовима 50x50x2мм или ø48,3x3,2мм.
Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0 м у бетонске
темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Капије ће се радити од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Путеви и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГМРС остварује се са планиране саобраћајнице ширине 4м.
Дужина приступног пута је цца 65м, а пут је ширине 4м.
Ширина приступног пута у кругу локације ГМРС је 4м. Полупречници кривина тј. лепеза
на приступном путу износе Р 7м. На ситуацији предвидети окретницу „Т” облика за
маневрисање ватрогасних возила.
Пут је планиран од бетона МБ 20 дебљине 15цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона. У
кругу ГМРС предвиђени су нормални ивичњаци 18/24.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.
Пешачке стазе око темеља ГМРС, око темеља котларнице и око надземних славина се раде
од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине
10цм. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у ширини од 1цм, које се
накнадно заливају смешом за заливање спојница. Пешачке стазе армирати са арматурном
мрежом Q84.
Око објекта ГМРС и котларнице до ограде, где нису предвиђене пешачке стазе, предвиђено
је насипање крупнијим шљунком ("иберлауф"-ом) или идустријском шљаком у слоју од мин
20цм дебљине. Крупни шљунак се насипа због спречавања појаве било каквог растиња
(трава, коров и др.) унутар ограде.
Пешачке стазе радити од бетона МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 10 цм. Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у
ширини од 1цм, које ће накнадно бити заливене смешом за заливање спојница.
ГЛАВНИ РАЗВОДНИ ЧВОР „КЊАЖЕВАЦ“
Главни разводни чвор (ГРЧ) „Књажевац“ је прдвиђен за будући гасовод МГ 12 пречника
∅355,6мм и радног притиска 20-55бар којим ће се снабдевати природним гасом територија
Источне Србије.

Нова парцела за ГРЧ „Књажевац“ биће формирана од делова следећих парцела: к.п. 2966/1,
2966/2, 2964/1, 2964/2, 2870 и 2871, КО Горња Врежина, општина Ниш - Пантелеј.
У оквиру ГРЧ-а „Књажевац“ у функцији су следећи следећи делови инсталације:
 прикључне подземне славинеLC (line control) DN350
 отпремна чистачка станица DN350 за гасовод MG-12;
 блок станица DN350 за гасоводMG-12
Прикључење гасовода МГ-12 ће се извршити Т-комадом на магистралном гасоводу високог
притиска МГ-10 „Ниш-Димитровград“, пречника ∅711,0мм и радног притиска 20-55бар.
Место прикључења је предвиђено у оквиру ограде ГРЧ на катастарској парцели к.п. 2871,
КО Горња Врежина, општина Ниш - Пантелеј.
Непосредно после прикључења предвиђена је уградња две прикључне славине DN350
ANSI400 која су заварне за подземну уградњу, типа LC („Line Control“). За погон
прикључних славина се користи пнеумо-хидраулички актуатор двоструког дејства са
гасним покретањем (гас се узима из радне цеви), а који има могућност даљинског
управљања статуса положаја (отворено/затворено). Једна славина је радна а једна резервна.
Гасовод се води на дубини од 1м, мерено од коте терена до горње ивице цеви, а етажирање
се врши при проласку испод приступног пута за сервисна и ватрогасна возила где је дубина
укопавања 1,35м. Етажирање се врши уградњом стандардних лукова од 90о.
Отпремна чистачка станица (ОЧС)
Чишћење гасовода се обавља перидично или по потреби, због скупљња течности и
присуства страних тела у гасоводу. ОЧС ДН 350 у кругу ГРЧ „Књажевац“ има задатак да
отпреми чистач при чишћењу гасовода из правца ГРЧ „Књажевац“.ОЧС омогућава слање
регуларних чистача и "интелигентних" чистача, којима се утврђује исправност и стање
гасовода.
ОЧС DN350 ANSI 400 се састоји од чистачке кутије са затварачем (осигуран је од отварања
док је чистачка кутија под притиском), арматуре, уређаја за одашиљање чистача, цевовода
за компресију чистачке кутије, индикатора проласка чистача и манометра. Чистачка кутија
се поставља под углом од 5º према затварачу цеви, са осом на висини од цца 1,0м од
површине тла и то на носаче од челичних профила који су везани за армирано-бетонски
темељ, а од уздужног померања чистачка кутија је на подземном делу иза излазне "С"
кривине осигурана сидреном прирубницом DN350 ANSI400 у армирано-бетонском анкер
блоку. Иза чистачке кутије и на бочном воду предвиђене су кугласте славине DN350
ANSI400 за подземну уградњу са пнеумохидрауличким погоном (актуатор) двоструког
дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
ОЧС ће бити ослоњена на два надземна бетонска стуба које ће бити детаљно обрађени у
наредној фази пројектовања.
Инсталација отпремне чистачке станице изведена је од стандардних цеви и цевних
елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под притиском.
После сидрене прирубнице, на гасоводу МГ 12 је у оквиру ограде ГРЧ постављена блок
станица DN350
Блок станица
Блок станица се састоји од подземне заварне славине »LB« (line break) DN700 ANSI400, која
аутоматски затвара проток гаса уколико пад притиска у гасоводу пређе 3,5бар у минути.
Опремљена је обилазним водом са две славине

DN150 ANSI400, за изједначавање притиска при отварању LB славине и испусним капама
за евентуално испуштање гаса и растерећење гасовода код интервенција одржавања и
манипулације. За погон славине предвиђен је пнеумо-хидраулички погон (актуатор)
двоструког дејства са гасним покретањем (природни гас из радне цеви).
Инсталација блок станице и везе са постојећим гасоводом, изведена је од стандардних цеви
и цевних елемената и сматра се делом цевовода, па не подлеже прописима о судовима под
притиском.
Запорна арматура изабрана је за подручје притиска ANSI400, а обликом треба да задовољи
стандард API 6D.
Цевни фазонски комади су такође према ANSI B.16.9 изведбе "Standard Weight".
Блок станица ће бити ослоњена на две подземне бетонске плоче које ће бити детаљно
обрађене у наредној фази пројектовања.
Сви надземни делови инсталације у кругу ГРЧ-а су после чишћења заштићени једним
слојем основне и са два слоја завршне боје.
На 1м ван ограде ГРЧ се поставља заварна капа DN350 ANSI 400.
Гасовод МГ-12 и целокупна гасна инсталација у оквиру ограде ГРЧ се израђује од челичних
бешавних цеви од материјала X-52 према API 5L стандарду. Нивелета гасовода је
прилагођена конфигурацији терена, а на хоризонталним и вертикалним деоницама, гасовод
се закривљује коришћењем стандардних лукова
(R=1,5D), према ANSI B16.9 стандарду од материјала А860 WPHY52 izvedbe „Standard
weight“ (STD).
Ограда
Простор око ГРЧ „Књажевац“ ограђен је жичаном оградом димензија 60,0x40,0м, висине
2,5м, са двокрилном капијом ширине 4,5м и једнокрилном капијом поред ње ширине 1м.
Ограда се састоји из челичних стубова кутијастих профила □80x80x3,5мм (или цевних
профила ø88,9x4мм) са испуном од грифованог плетива. На горњим крајевима стубова
заварити челичне плочице дебљине 2мм квадратног (кружног) облика, како би се спречио
улаз атмосферске воде у стуб.
Испуна измедју стубова је од грифиваног плетива у рамовима □50x50x2мм или
ø48,3x3,2мм. Челичне стубове ограде уградити на међусобном растојању од најмање 3,0м у
бетонске темеље димензија 50x50x80цм, МБ 20.
Крило капије радиће се од истог материјала као и ограда, и биће снабдевене са најмање 4
(четири) шарке на сваком крилу, засуном и бравом.
Сву црну браварију минизирати, бојити и лакирати. Тон, врсту, нијансу боје као и начин
бојења одредјени су на већ постојећим станицама, па треба задржати исте.
Пут и пешачке стазе
Приступни пут до ограде ГРЧ „Књажевац“ остварује се са планиране саобраћајнице ширине
6м.
Дужина приступног пута биће цца 13м и ширине 4м.
Пут је планиран од бетона МБ 20 дебљине 15цм на слоју од набијеног шљунковитог
материјала дебљине 20цм са уградњом арматурне мреже Q188 у горњој зони бетона.
Приступни пут планирати са подужним пад од 2% и попречни падом од 0,50%, ради
одвођења атмосферских вода у околни терен.

Пешачке стазе око кутике и блок станице у оквиру ГРЧ „Књажевац“ планиране су од бетона
МБ20 дебљине 10цм на слоју од набијеног шљунковитог материјала дебљине 10цм.
Обавезно предвидети остављање спојница на сваких 2 м у ширини од 1цм, које се накнадно
заливају смешом за заливање спојница. Плато армирати са арматурном мрежом Q84.
Опис технолошког процеса
Основу гасоводног система Републике Србије чини магистрални гасовод Хоргош – Сента –
Госпођинци – Батајница - Велика Плана – Параћин – Појате - Ниш са системом разводних
гасовода притиска већег од 16бар и системом дистрибутивних гасовода притиска до 16бар.
Изградња магистралног гасовода високог притиска (до 55бар) МГ10 Ниш – Димитровград
и његово повезивање са гасоводним системом Републике Бугарске обезбедило би
алтернативни правац снабдевања гасом, поред гасовода из Мађарске и омогућио би се
наставак гасификације на територији општина Нишавског и Пиротског управног округа.
Поред изградње гасовода планира се и изградња ГМРС које ће уз магистрални гасовод
представлјати основу система развоја и дистрибуције природног гаса.
Магистрални гасовод МГ10 представлја технички и функционално усаглашен систем
објеката и инсталација. Основне техничке елементе гасовода представљају линијски део
гасовода са пратећим објектима који представлјају саставни део гасовода:





примопредајна станица (ППС) где се мери проток, као и врше анализе састава и
топлотне моћи природног гаса.
блок станице (БС) предвиђене за затварање секција линијског дела гасовода са
могућношћу пражњења деоница гасовода;
чистачке станице предвиђене за потребе чишћења и вршења дијагностике
унутрашњости цеви;
главне мерно-регулациона станица (ГМРС), у којима се врши редукција притиска
гаса са 55бар на (6 -16)бар;

и остали објекти и системи у функцији магистралног гасовода.
Почетна тачка транспорта природног гаса магистралним гасоводом Ниш-Димитровград је
прикључак на магистрални гасовод МГ-09 у комплексу ГРЧ „Ниш” западно од насеља
Чамурлија на територији града Ниша, а крајња тачка је интерконекција гасовода на граници
Републике Србије и Републике Бугарске на око 1000м северо-источно од граничног прелаза
Градина у општини Димитровград.
Технички део
Антикорозивна заштита
Сви делови гасовода морају бити заштићени од корозије. Подземни гасоводи се споља
премазују премазима који морају бити у складу са стандардима SRPS EN 10289 или SRPS
EN 10290, а надземни гасоводи се споља премазују бојама које морају бити у складу са
стандардом SRPS EN ISO 12944-5.
Заваривање
Челичне цеви и елементи челичних цеви морају бити заварени у складу са SRPS EN 12732.
Квалификација технологије заваривања спроводи се у складу са SRPS EN ISO 15614-1.
Заваривачке радове током изградње гасовода и одговарајуће инфраструктуре може вршити
правно лице које испуњава захтеве у складу са SRPS EN ISO 3834-2.

Стручна оспособљеност заваривача, односно оператора заваривања мора бити у складу са
SRPS EN ISO 9606-1 i SRPS EN ISO 14732.
Сви заварени спојеви на гасоводу морају се визуелно прегледати након заваривања, а пре
примене друге методе испитивања без разарања.Мора постојати запис визуелне контроле
заварених спојева.
Испитивање без разарања
Визуелну инспекцију мора извршити лице чија је стручна оспособљеност сертификована у
складу SRPS EN ISO 9712, најмање за нивоII.
Испитивање заварених спојева без разарања, мора се извршити по целом обиму завареног
споја.
Испитивање без разарања може извршити само правно лице које испуњава захтеве SRPS
EN ISO / IEC 17025 захтеве за одговарајућу врсту и методу испитивања.
o Обим испитивања без разарања
Сви заварени спојеви мерних станица и сви остали надземни делови гасовода морају бити
100% радиографски испитани. Обим испитивања гасовода мора бити у складу са SRPS EN
1594.
Сваки заварени спој који се сматра неисправним мора се поправити и поново испитати.
Радиографско испитивање се врши у складу са SRPS EN ISO 17636-1 i SRPS EN ISO 176362, а нивои толеранције грешке се одређују у складу са SRPS EN ISO 10675-1.
Испитивање на чврстоћу и непропусност
Пре пуштања у рад гасовод се испитује на чврстоћу и непропусност. Испитивање се врши
притиском у скалду са SRPS EN 12327.
Испитивање на чврстоћу
Према Правилнику о условима за несметано и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16бар („Сл.гласник РС, 37/13 и 87/15), минимално трајање
испитивања на чврстоћу је 1 сат.
Током испитивања гасовода на чврстоћу обавезно се мери и температура, при чему испитни
притисак не сме показати значајан пад.
Испитивање на непропусност се врши минималним испитним притиском који мора бити
једнак максималном радном притиску (МОП). Испитни притисак се мора одржати најмање
24 часа. Гасовод се сматра непропусним ако мерења температуре и притиска покажу да је
количина испитног медијума непромењена. Ваздух или инертни гас је прихватљив као
испитни медији.
o

Укрштање са путевима и водотоковима - метод

У оквиру пројекта предвиђене су три врсте путних прелаза, према типским цртежима:




државни путеви (категорије I / IIA i I / IIB);
општински асфалтни путеви;
локални земљани путеви.

У оквиру пројекта предвиђени су следећи типови водотока:



велики водотоци;
мањи водени токови;



потоци.

Укрштања могу бити изведена на три начина:




прекопавањем – метод отвореног рова;
методом подбушивања и
HDDметодом – косим усмереним бушењем.

Метод отвореног рова:
Овај начин укрштања је предвиђен на општинским и локалним некатегорисаним путевима
у складу са типским цртежима. Коловозна конструкција биће замењена одобреним
материјалом истог типа и дебљине као што је првобитни коловоз. Сви материјали који ће
се користити за рестаурацију путног прелаза морају добити сагласност власника објекта и
Инвеститора.
Косине, јаркови, одводи, банкине и падови свих путних прелаза ће се обновити и поправити
на захтев власника објекта и Инвеститора.
Методологија подбушења:
На државним путевима (категорије I /IIA i I / IIB), аутопутевима и општинским путевима, у
складу са типским цртежима, захтева се метода подбушења.
Посебни захтеви од стране државе и / или локалних власти односно власника објекта морају
бити узети у обзир током и након изградње гасовода.
У стеновитом подручју где није могуће изводити подбушивање за општинске путеве ће се
разматрати могућност примене методе отвореног рова коју морају да одборе имаоци јавних
овлашћења.
HDD метода
Технолошка шема HDD код изградње укрштања гасовода са водотоковима се састоји од
следећих етапа:
 бушење основне бушотине;
 проширивање основне бушотине
 увлачење гасовода у проширену бушотину.
Бушење основне бушотине се врши усмеравањем (променом положаја) главе за бушење у
потребан (жељени) положај и после сваког напредовања у бушењу врши се провера путање
бушења бушотине.
Код бушења оваквих бушотина користи се раствор бентонита, који се припрема од глине у
праху.
Раствор бентонита има следеће основне функције:
 чисти главу за бушење од избушеног материјала и одводи га према делу који је
избушен;
 спречава појаву нестабилности зидова бушотине;
 попуњава поре и пукотине у зидовима бушотине и ствара у њима чврсту и
непродорну кору.
Проширивање основне бушотине се врши коришћењем проширивача. Проширивање се
врши етапно са повећањем пречника проширивача. Површина попречног пресека бушотине
треба да буде најмање 25% већа од површине попречног пресека гасовода.
Монтажа радне цеви гасовода за провлачење по целој дужини се врши на обали супротној
од обале на којој се налази уређај за подбушивање.

У циљу избегавања увртања гасовода приликом провлачења, између гасовода и
проширивача се поставња посебан уређај.
Приликом увлачења гасовода бушотина мора бити у потпуности испуњена бушећим
раствором. Гасовод се непрекидно увлачи у бушотину уз окретање бушачке осовине и
проширивача.
После увлачења гасовода врши се чишћење унутрашњости цеви помоћу чистача цевовода
"kracera" и провера попречног пресека цеви пропуштањем крацера са калибрационом
плочом, после чега се гасовод пуни водом ради вршења хидро теста.
Обележавање гасовода
o Растојање између ознака које се користе за означавање гасовода неће бити више од
500м на равном делу трасе
o Ваздушне ознаке за ваздушну контролу (захтев за проверу)
o Знак упозорења ће бити стављен при промени правца цевовода
o Ознаке које се користе за означавање трасе гасовода биће постављене на десној
страни гасовода, на 0,8м од спољне ивице цеви, у односу на смер протока гаса
o На месту укрштања гасовода са водотоковима, каналима, саобраћајницама и
железницама, знакови за обежавање гасовода и знаци упозорења морају се поставити
на обе стране пловних путева, канала или путева и пруге
o Знак на укрштању гасовода са путем се не сме поставити на удаљености мањој од 5м
од спољне ивице коловоза
o Знак на укрштању гасовода са канала не сме се поставити ближе од 10м од ивице
канала
o Знак забране стајања, сидрења или везивања мора бити постављен на прелазу
гасовода испод пловних река и канала, са обе стране прелаза на растојању од 200м
узводно и низводно од осовине гасовода.
Обележавање гасовода предвиђено је према чл. 56, Правилника о условима за за несметан
и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16бар (''Сл. Гласник
РС'' бр. 87/2015).
Трака упозорења
Трака упозорења се поставља на мин. 300 – 500мм изнад горње ивице гасовода, а према чл.
55, Правилника о условима за за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16бар (''Сл. Гласник РС'' бр. 87/2015).
Геодетско снимање и картирање гасовода
По извршеном полагању, а пре затрпавања гасовода врши се снимање положаја комплетне
инсталације, а подаци о снимању уносе се у катастар подземних инсталација.
Траса гасовода у појасу регулације државних путева
Овај део Идејног решења детаљно обрађује део планиране трасе гасовода која се води у
појасу регулације државног пута:
На укрштањима гасовода са државним путем IA, IIA, IB i IIB реда усваја се пројектни
фактор 0,5.
Укрштај гасовода са државним путевима првог и другог реда, врши се подбушивањем
(утискивањем) заштитних челичних цеви пречника DN900, тако да минимално растојање
од горње ивице заштитне цеви до коте коловоза буде мин 1,5м.

Заштитну цев испод пута поставити у континуитету, тако да се иста завршава на растојању
минимум од 1,5÷3,0м од спољне ивице коловоза.
Издувне свеће на прелазима преко путева се постављају у границама појаса пута на
растојању не мањем од 1,0м од његове границе појаса.
Деонице, путна стационажа чворова и локације су дате према важећем Референтном
систему А.Д. „Путеви Србије“, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева
(„Сл. гласник РС“ број 105/13, измена „Сл. гласник РС“ број 119/13), и у државном
координатном систему.
Полагање подземног гасовода врши се у земљишном и заштитном појасу и то испод
следећих путева:
1.
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Државног пута IIA реда 158 Мала Крсна - Векиа Плана - Баточина - Јагодина Ћуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура - Лесковац, деоница број
15822 од чвора бр. 15818 Горња Топоница (км 168+756) до чвора бр. 401 Петља Ниш
север (км 177+184) - код км 173+436 на делу К.П. 5888 КО Трупале, општина НишЦрвени крст, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије”
– P1/1;
Државни пут IIB реда 426 веза са државним путем A4 - Доњи Матејевац - Малча,
деоница број 42601 од чвора бр. 402 Петља Ниш исток (км 0+000) до чвора бр. 3524
Малча (км 11+655) - код км 1+410 на делу К.П. 3861/1 КО Доњи Матејевац И,
општина Ниш-Пантелеј, јавно добро својина град Ниш, корисник град Ниш – P4/11;
Државни пут IA реда 4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница број 4005 од чвора бр. 402 Петља Ниш исток
(км 9+222) до чвора бр. 403 Малча (км 16+720) - код км 12+912 на делу К.П. 2708
КО Брзи Брод, општина НишМедијана, јавно добро својина Републике Србије,
корисник ЈП “Путеви Србије” –P8/17;
Државни пут IIA реда 224 Нишка бања - Гаџин Хан – Боњинце, деоница број 22401
од чвора бр. 25901 Ниш (Нишка Бања) (км 0+000) до чвора бр. 22401 Нишка Бања
(км 3+734) - код км 0+660 на делу К.П. 7239/6 КО Малча, општина Ниш- Пантелеј,
јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије” – P10/20;
Државни пут IIB реда 427 Нишка бања - Јелашница - Црвена Река, деоница број
42701 од чвора бр. 22401 Нишка Бања (км 0+000) до чвора бр. 25902 Црвена Река
(км 22+133) - код км 3+506 на делу К.П. 6006/5 КО Јелашница, општина Ниш-Нишка
Бања, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије” –P11/23;
Државни пут IIB реда 427 Нишка бања - Јелашница - Црвена Река, деоница број
42701 од чвора бр. 22401 Нишка Бања (км 0+000) до чвора бр. 25902 Црвена Река
(км 22+133) - код км 9+300 на делу К.П. 5969/1 КО Куновица, општина Ниш-Нишка
Бања, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије” –P15/28;
7.
Државни пут IA реда 4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница број 49031 од чвора бр. 490 Ниш (крај
изграђеног АП) (км 22+686) до чвора бр. 491 Црвена Река (поч.изграђеног 1/2 АП)
(км 40+254) - код км 24+908 на делу К.П. 4628 КО Куновица, општина Ниш-Нишка
Бања, приватна парцела – P16/29;
Државни пут IIB реда 427 Нишка бања - Јелашница - Црвена Река, деоница број
42701 од чвора бр. 22401 Нишка Бања (км 0+000) до чвора бр. 25902 Црвена Река
(км 22+133) - код км 12+385 на делу К.П. 2579 КО Равно До, општина Ниш-Нишка
Бања, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије”– P17/30;
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Државни пут IIB реда 427 Нишка бања - Јелашница - Црвена Река, деоница број
42701 од чвора бр. 22401 Нишка Бања (км 0+000) до чвора бр. 25902 Црвена Река
(км 22+133) - код км 15+505 на делу К.П. 2579 КО Равно До, општина Ниш-Нишка
Бања, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије”– P18/31;
Државни пут IIB реда 427 Нишка бања - Јелашница - Црвена Река, деоница број
42701 од чвора бр. 22401 Нишка Бања (км 0+000) до чвора бр. 25902 Црвена Река
(км 22+133) - код км 17+340 на делу К.П. 6824 КО Тамњаница, општина Бела
Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република Србија–
P19/32;
Државни пут IIB реда 427 Нишка бања - Јелашница - Црвена Река, деоница број
42701 од чвора бр. 22401 Нишка Бања (км 0+000) до чвора бр. 25902 Црвена Река
(км 22+133) - код км 20+603 на делу К.П. 2752/1 КО Црвени Брег, општина Бела
Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република Србија–
P20/33;
Државни пут IIA реда 259 Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина), деоница
број 25902 од чвора бр. 25901 Ниш (Нишка Бања) (км 2+000) до чвора бр. 25902
Црвена Река (км 23+460) - код км 22+635 на делу К.П. 2746/1 КО Црвени Брег,
општина Бела Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република
Србија– P21/34;
Државни пут IA реда 4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница број 49033 од чвора бр. 492 Црвена Река
(поч.изграђеног АП) (км 41+363) до чвора бр. 404 петља Бела Паланка (км 45+999) код км 41+625 на делу К.П. 9694/1 КО Моклиште, општина Бела Паланка, јавно
добро својина Републике Србије, корисник Република Србија– P23/39;
Државни пут IIA реда 223 Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски
Одоровци - Суково - веза са државним путем 259, деоница број 22302 од чвора бр.
22301 Бела Паланка (веза са А4) (км 23+874) до чвора бр. 25903 Бела Паланка (км
23+977) - код км 23+919 на делу К.П. 1540 и 1541 КО Бела Паланка - ван варош,
општина Бела Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република
Србија – P25/42;
Државни пут IIA реда 259 Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина), деоница
број 259043 од чвора бр. 25903 БелаПаланка (км 33+452) до чвора бр. 25993
Станичење (км 52+492) - код км 35+542 на делу К.П. 2550 КО Кременица, општина
Бела Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република Србија –
P28/46;
Државни пут IIB реда 428 Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39,
деоница број 42801 од чвора бр. 22302 Бела Паланка (центар) (км 0+000) до чвора
бр. 3902 Садиков Бунар (км 20+814) - код км 3+770 на делу К.П. 1596/3 КО
Кременица, општина Бела Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник
општина Бела Паланка – P31/49;
Државни пут IIB реда 428 Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39,
деоница број 42801 од чвора бр. 22302 Бела Паланка (центар) (км 0+000) до чвора
бр. 3902 Садиков Бунар (км 20+814) - код км 7+260 на делу К.П. 11889 КО Клисура,
општина Бела Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република
Србија– P32/50;
Државни пут IIB реда 428 Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39,
деоница број 42801 од чвора бр. 22302 Бела Паланка (центар) (км 0+000) до чвора
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бр. 3902 Садиков Бунар (км 20+814) - код км 8+400 на делу К.П. 11889 КО Клисура,
општина Бела Паланка, јавно добро својина Републике Србије, корисник Република
Србија– P33/51;
Државни пут IB реда 39 Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз
Чакор), деоница број 03902 од чвора бр. 3902 Садиков Бунар (км 4+197) до чвора бр.
3903 Доњи Стрижевац (км 19+617) - код км 5+335 на делу К.П. 6575 КО Велики
Суводол, општина Пирот - град, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП
“Путеви Србије” – P35/56;
Државни пут IIА реда 259 Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина), деоница
број 25907 од чвора бр. 25905 Пирот исток (веза са А4) (км 68+384) до чвора бр.
25906 Суково (км 76+634) - код км 69+554 на делу К.П. 3786 КО Пољска Ржана ,
општина Пирот - град, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви
Србије” – P39/70;
Државни пут IA реда 4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница број 4013 од чвора бр. 406 петља Пирот исток
(км 80+618) до чвора бр. 407 петља Димитровград (км 96+400) - код км 81+340 на
делу К.П. 2141 КО Пољска Ржана, општина Пирот - град, јавно добро својина
Републике Србије, корисник Република Србија– P40/71;
Државни пут IA реда 4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница број 4013 од чвора бр. 406 петља Пирот исток
(км 80+618) до чвора бр. 407 петља Димитровград (км 96+400) - код км 91+378 на
делу К.П. 9286 КО Чиниглавци, општина Пирот - град, приватна својина – P45/80;
Државни пут IIA реда 259 Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина), деоница
број 25908 од чвора бр. 25906 Суково (км 76+634) до чвора бр. 25907 Димитровград
(км 86+211) - код км 79+514 на делу К.П. 10424 КО Чиниглавци, општина Пирот град, јавно добро својина Републике Србије, корисник ЈП “Путеви Србије”– P46/82;
Државни путIIA реда 259 Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград
- државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина), деоница број 25908 од
чвора бр. 25906 Суково (км 76+634) до чвора бр. 25907 Димитровград (км 86+211) код км 82+754 на делу К.П. 4249 КО Гојин Дол, општина Димитровград, јавно добро
својина Републике Србије, корисник Република Србија– P49/85;
Државни пут IA реда 4 Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина), деоница број 4013 од чвора бр. 406 петља Пирот исток
(км 80+618) до чвора бр. 407 петља Димитровград (км 96+400) - код км 96+002 на
делу К.П. 257/2 и 258/2 КО Жељуша, општина Димитровград, јавно добро својина
Републике Србије, корисник Република Србија – P50/89;
Државни пут IIA реда 221 Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана Мојинци – Димитровград, деоница број 22103 од чвора бр. 22102 Јаловик (км
28+620) до чвора бр. 25907 Димитровград (км 130+196) - код км 126+636 на делу
К.П. 5683 КО Димитровград, општина Димитровград, јавно добро својина Републике
Србије, корисник Република Србија– P51/90;

Укрштање трасе гасовода са водотоковима и захват воде за потребе испитивања гасовода
Овај део Идејног решења детаљно обрађује део трасе гасовода приликом укрштања са
водотоковима.
Планирана укрштања са свим водотоцима приказана су у табели свих урштања.

На прелазима испод мањих река и канала усваја се пројектни фактор 0,5.
Укрштање гасовода са водотоковима биће под правим углом у правцу течења воде како би
се смањила могућност спирања.
Минимална дубина укопавања наведена је у табели у члану 37. Правилника о условима за
за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар (''Сл.
Гласник РС'' бр. 87/2015).
Укрштање са водотоковима могуће је извести на три начина:




прекопавањем
подбушивањем и
HDD методом – косим усмереним бушењем

Методом HDD предвиђено је укрштање са великим водотоцима река Нишава и река Јерма.
Укрштање са мањим водотоцима предвиђено је укопавањем гасовода испод дна корита
водовода методом отвореног рова уз узимање у обзир могућих деформација корита и
могућих извођења радова на продублјивању дна у будућности.
Уградња армирано-бетонских плоча димензија 80x50x10цм предвиђена је на месту
укрштања гасовода са мањим водотоцима где се прелази врше прекопавањем и то након
затрпавања гасовода песком у слоју 40 цм. Плоче се израђују од бетона МБ30.
Корита и обале укрштајућих водотокова, по завршетку радова, подлежу обнавлјању и
ојачању од могућег спирања и одношења материјала.
Корита и обале водотокова, који су подложни спирању и одношењу материјала, потребно
је обезбедити обалоутврдом.
Извођење радова предвидети у периоду када је водостај мали и када то метеоролошке
прилике дозволјавају.
Сав ископан материјал биће одвезен на удалјену депонију, што је предмет посебног
пројекта и неће бити депонован уз обалу водотока или насипа.
Проширења рова биће у једнаким интервалима дуж трасе и на кривинама. Та места биће
обележена у току извођења, а пре затрпавања рова.
Сваки укрштај са водотоком биће видно обележен са обе стране и биће омогућен несметан
пролаз механизације која одржава водоток.
У току извођења радова на укрштању гасовода са водотоцима Извођач је дужан да омогући
рад стручном надзору – власнику водотока.
Радови на рекултивацији и санацији терена су обавезни након изведених радова и
обухватају довођење свих градилишних површина у првобитно стање. Значај ове фазе
извођења је у неутрализацији заосталог бушаћег флуида. Исти је на бази бентонита, са
доминантним вискозним својствима. Стандардни поступак рекултивације у овом случају
обухвата и обезбеђење услуге сакуплјања, транспорта и истовара заосталог флуида на
најближу депонију комуналног отпада.
Обележавање трасе гасовода на месту укрштања са водотоцима врши се:
o таблама за опомену са обе стране водотока;
o таблама забране стајања, сидрења или везивања са обе стране канала;
o упозоравајућом траком, жуте боје са натписом “ ГАС” на 0,30 – 0,50 м изнад горње
ивице гасовода где је то могуће извести.

За наведена укрштања гасовода са Нишавом и Јермом, неопходна дубина укопавања у
односу на најнижу тачку речног дна је 2,0м, а на основу „Извештаја о меродавним
показателјима пресека гасовода са вододоцима“, који је саставни део Хидролошке студије
која се прилаже уз ово Идејно решење.
Захват воде за потребе испитивања гасовода
За потребе испитивања гасовода на чврстоћу и непропусност, гасовод се пуни водом,
подиже се притисак у цеви и врше се контролна мерења. Испитивање гасовода врши се у
складу са важећим правилницима и стандардима наведеним у техничком делу Идејног
решења.
Како је за потребе испитивања гасовода потребна велика количина воде и с обзиром на
својства цеви у смислу подложности корозији, односно физичко-хемијским процесима који
настају контактом воде и челика, пројектном документацијом ће деталјно бити обрађен
начин захватања и испуштања воде.
У складу са горе наведеним, потребна је одговарајућа издашност изворишта и потребно је
достићи минимум потребних физичко-хемијских и биолошких параметара захваћене воде.
Планирано је да се искоришћена вода после употребе третира на одређен начин до
достизања прописаних параметара у складу са условима ЈП „Србијаводе“, након чега вода
може да се испусти у рецепијент. Препорука је да водозахват и рецепијент буду на истој
локацији.
Могућа локација водозахвата је река Нишава.
Динамика узимања потребне количине воде биће тако утврђена да не утиче на поремећај
водног режима наведених река, а у свему према условима ЈП „Србијаводе“.
Детаљна анализа захтева воде за потребе испитивања гасовода обрађена је Хидролошком
студијом која је израђена од стране предузећа „Геопут“д.о.о.Београд (бр.тех.док.18102502/04-170004, октобар 2018.год.), а која се прилаже уз ово Идејно решење.
Укрштање трасе гасовода са железничким пругама
Укрштање са пругама предвиђено је применом методологије бушења у складу са типским
цртежом и захтевима власника имовине, као и техничким условима "Железнице Србије" ад.
Челичне заштитне цеви се захтевају за све прелазе. На укрштањима гасовода са пругом
усваја се пројектни фактор 0,4.
Угао укрштања гасовода са пругама, а у складу са техничким условима "Железнице Србије"
ад треба да буде не мањи од 75 и са путевима не мањи од 60°.
Прорачун дебљине заштитне цеви за прелазе преко пруга се врши у складу са правилником
316 ЈЖ.
Дубина укопавања заштитне цеви гасовода при укрштању гасовода са пругом је мин.2,0 м
мерено од коте прага до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини мин. 1,2 м мерено
од коте терена ван трупа пруге до горње ивице заштитне цеви гасовода.
Заштитна цев испод пруге поставља се у континуитету, тако да се иста завршава са обе
стране на минималном удаљењу од мин 8 м од осе колосека. Крајеви заштитне цеви ће бити
заптивени, а међупростор између радне и заштитне цеви се херметизује помоћу гумених
манжетни.
Заштита од корозије и уземљење заштитне цеви се изводе постављањем протекторске аноде
од магнезијума (Mg). Предвиђа се и постављање контролно мерног стубића у чијим су

прикључним кутијама (мерна места) изведене потребне везе за спајање аноде и заштитних
цеви.
II ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Услови прикључења на електроенергетску мрежу
За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на
дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, не прибавља надлежни
орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује
енергетика, а у складу са чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским условима.
Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у
погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије,
прибављеним ван обједињене процедуре.
За потребе издавања грађевинске дозволе радова потребно је доставити уговор
закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван
обједињене процедуре констатована потреба изградње недостајуће инфраструктуре.
Укрштање и паралелно вођење електро-енергетске мреже:
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
Бр.8П.1.1.0.-Д.10.23.-34158/3-2019 од 28.02.2019., ЕПС Огранак Електродистрибуција Ниш,
ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-16/2019 од 28.02.2019.,
Бр.8.R.1.1.0-D-10.25.-34817/2-19 од 20.02.2019., ЕПС Огранак Електродистрибуција Пирот,
ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-21/2019 од 21.02.2019.,
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
Бр.130-00-UTD-003-133/2019-003, од 27.02.2019., Електромрежа Србије АД, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-24/2019 од 01.03.2019.
Услови прикључења на водоводну и канализациону мрежу:
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
ЈКП „Комнис“ Бела Паланка бр.565 од 08.02.2019. , ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-5/2019
од 08.02.2019.,
ЈП „Комуналац“ Димитровград , ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-10/2019 од 11.02.2019.,
бр. 01/2019 од 05.02.2019. године ЈКП „Стандард“ Књажевац, ROP-MSGI-37674-LOC-1HPAP-11/2019 од 05.02.2019.,
бр. 3008/1 од 14.02.2019. године ЈКП “Наисус“ Ниш, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP18/2019 од 14.02.2019.,
бр. 04-115/2 од 06.02.2019. године ЈП “Водовод и канализација“ Пирот, ROP-MSGI-37674LOC-1-HPAP-23/2019 од 07.02.2019.
Уколико се прикључује на водоводну или канализациону мрежу коју је потребно
реконструисати (изградити), доставити уговор о изградњи недостајуће
инфраструктуре приликом подношења захтева за издавање грађевинске дозволе.
Услови укрштања и паралелног вођења за телекомуникациону мрежу:
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:

бр. А334-55742/4-2019 од 07.02.2019. године“Телеком Србија“ ад ИЈ Ниш, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-19/2019 од 07.02.2019.,
„СББ“ Српске Кабловске Мреже, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-7/2019 од 08.02.2019.,
„Теленор“доо, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-8/2019 од 01.03.2019.
Услови укрштања и паралелног вођења у односу на топловодну мрежу:
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
Бр. 02-598/2 од 01.02.2019., ЈКП „Топлана“ Ниш, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-20/2019
од 04.02.2019.,
бр. 04-640/19 од 05.02.2019.године, ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ROP-MSGI-37674-LOC1-HPAP-22/2019 од 06.02.2019.,
Услови за укрштање са путном инфраструктурном мрежом :
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
бр. 109/2-19 од 01.02.2019. ЈП За развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац, ROPMSGI-37674-LOC-1-HPAP-13/2019 од 01.02.2019.
бр. 03-570 од 19.02.2019. ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“, ROP-MSGI-37674-LOC1-HPAP-15/2019 од 08.02.2019.
бр. 03-988 од 20.03.2019. ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“, ROP-MSGI-37674-LOC1-HPAP-37/2019 од 21.03.2019.
бр. 953-3831/10-1 од 01.03.2019., ЈП „Путеви Србије“, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP29/2019 од 01.03.2019.
Потребно је да инвеститор у даљој разради пројектне документације од ЈП „Путеви
Србије“ затражи услове за сваку локацију појединачно где се гасовод укршта са ДП а
такође и за паралелно вођење трасе гасовода са ДП где се оно предвиђа и где се укаже
потреба за прикључење прилазних саобраћајница на ДП.
Општинска управа Општине Бела Паланка, одељење за урбанизам, грађевинарство,
имовинско правне и стамбено-комуналне послове, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-33/2019
од 01.03.2019.
бр. 350-12/2019-14/1 од 15.03.2019. Општина Димитровград Одељење за урбанизам,
грађевинарство и комунално-стамбене послове ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-36/2019 од
15.03.2019.
Услови за укрштање са железничком инфраструктурном мрежом :
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
бр. 2/2019-283, 2/2019-281, 2/2019-278, 2/2019-282, 2/2019-279, 2/2019-280, 2/2019-277,
2/2019-288 све од 28.02.2019. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ROP-MSGI-37674LOC-1-HPAP-25/2019 од 01.03.2019.
Услови за укрштање са гасном инфраструктурном мрежом :
Техничку докумнтацију израдити у свему према условима:
бр. ОР043/19 (102/19) од 04.02.2019. „Србијагас“, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-14/2019
од 04.02.2019.
IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита животне средине:
Предметна изградња може се планирати у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листом пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).
Потребно је да инвеститор поднесе захтев за одлучивање о потреби процени утицаја
на животну средину надлежном органу, Министарству заштите животне средине.
Заштита природе:
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова:
03 бр.019-365/2 од 01.03.2019.године., РС Завод за заштиту природе Србије, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-26/2019 од 01.03.2019.
Мере заштите од пожара и експлозија и услова за безбедно постављање:
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова у погледу мера заштите од
пожара и експлозија за безбедно постављање:
09/4 бр.217-157/19 од 28.02.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-30/2019 од 01.03.2019.
09/4 бр.217-155/19 од 28.02.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-31/2019 од 01.03.2019.
09.4 бр.217-1490/19 од 22.07.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOCА-2-HPAP-1/2019 од 22.07.2019.
09.4 бр.217-1491/19 од 24.07.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOCА-1-HPAP-2/2019 од 25.07.2019.
Услови у вези са одбраном:
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова:
бр.2411-6, од 28.02.2019., РС Министарства одбране, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP28/2019 од 01.03.2019.
Заштита споменика културе:
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова у погледу мера заштите
споменика културе:
бр. 1-131/2019 од 04.02.2019., Републички завода за заштиту споменика културе, ROPMSGI-37674-LOC-1-HPAP-27/2019 од 04.02.2019.
бр. 129/2-01 од 18.02.2019., Завода за заштиту споменика културе Ниш, ROP-MSGI-37674LOC-1-HPAP-17/2019 од 19.02.2019.
Водни услови:
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати водних услова:
бр. 325-05-00115/2019-07од 19.02.2019., Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Републичка дирекција за воде, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-32/2019 од
19.02.2019.
V УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ
За потребе пројектовања и прикључења Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре је по службеној дужности прибавило услове:

























Бр.8П.1.1.0.-Д.10.23.-34158/3-2019
од
28.02.2019.,
ЕПС
Огранак
Електродистрибуција Ниш, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-16/2019 од 28.02.2019.,
Бр.8.R.1.1.0-D-10.25.-34817/2-19 од 20.02.2019., ЕПС Огранак Електродистрибуција
Пирот, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-21/2019 од 21.02.2019.,
Бр.130-00-UTD-003-133/2019-003, од 27.02.2019., Електромрежа Србије АД, ROPMSGI-37674-LOC-1-HPAP-24/2019 од 01.03.2019.
ЈКП „Комнис“ Бела Паланка бр.565 од 08.02.2019. , ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP5/2019 од 08.02.2019.,
ЈП „Комуналац“ Димитровград , ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-10/2019 од
11.02.2019.,
бр. 01/2019 од 05.02.2019. године ЈКП „Стандард“ Књажевац, ROP-MSGI-37674LOC-1-HPAP-11/2019 од 05.02.2019.,
бр. 3008/1 од 14.02.2019. године ЈКП “Наисус“ Ниш, ROP-MSGI-37674-LOC-1HPAP-18/2019 од 14.02.2019.,
бр. 04-115/2 од 06.02.2019. године ЈП “Водовод и канализација“ Пирот, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-23/2019 од 07.02.2019.
бр. А334-55742/4-2019 од 07.02.2019. године“Телеком Србија“ ад ИЈ Ниш, ROPMSGI-37674-LOC-1-HPAP-19/2019 од 07.02.2019.,
„СББ“ Српске Кабловске Мреже, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-7/2019 од
08.02.2019.,
„Теленор“доо, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-8/2019 од 01.03.2019.
Бр. 02-598/2 од 01.02.2019., ЈКП „Топлана“ Ниш, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP20/2019 од 04.02.2019.,
бр. 04-640/19 од 05.02.2019.године, ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-22/2019 од 06.02.2019.,
бр. 109/2-19 од 01.02.2019. ЈП За развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац,
ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-13/2019 од 01.02.2019.
бр. 03-570 од 19.02.2019. ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-15/2019 од 08.02.2019.
бр. 03-988 од 20.03.2019. ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-37/2019 од 21.03.2019.
бр. 953-3831/10-1 од 01.03.2019., ЈП „Путеви Србије“, ROP-MSGI-37674-LOC-1HPAP-29/2019 од 01.03.2019.
бр. 2/2019-283, 2/2019-281, 2/2019-278, 2/2019-282, 2/2019-279, 2/2019-280, 2/2019277, 2/2019-288 све од 28.02.2019. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ROPMSGI-37674-LOC-1-HPAP-25/2019 од 01.03.2019.
бр. ОР043/19 (102/19) од 04.02.2019. „Србијагас“, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP14/2019 од 04.02.2019.
03 бр.019-365/2 од 01.03.2019.године., РС Завод за заштиту природе Србије, ROPMSGI-37674-LOC-1-HPAP-26/2019 од 01.03.2019.
09/4 бр.217-157/19 од 28.02.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-30/2019 од 01.03.2019.
09/4 бр.217-155/19 од 28.02.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-31/2019 од 01.03.2019.
09.4 бр.217-1490/19 од 22.07.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа
за превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOCА-2-HPAP-1/2019 од 22.07.2019.







09.4 бр.217-1491/19 од 24.07.2019. РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа
за превентивну заштиту, ROP-MSGI-37674-LOCА-1-HPAP-2/2019 од 25.07.2019.
бр.2411-6, од 28.02.2019., РС Министарства одбране, ROP-MSGI-37674-LOC-1HPAP-28/2019 од 01.03.2019.
бр. 1-131/2019 од 04.02.2019., Републички завода за заштиту споменика културе,
ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-27/2019 од 04.02.2019.
бр. 129/2-01 од 18.02.2019., Завода за заштиту споменика културе Ниш, ROP-MSGI37674-LOC-1-HPAP-17/2019 од 19.02.2019.
бр. 325-05-00115/2019-07од 19.02.2019., Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Републичка дирекција за воде, ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP32/2019 од 19.02.2019.

VI Саставни део локацијских услова је Идејно решење двосмерног магистралног гасовода
МГ10 (интерконектор Бугарска-Србија), које је израдио
„Делта инжењеринг“пд,
ул.Заплањска бр 86, Београд.
VII Ови Локацијски услови важе 24 месеца од дана издавања.
VIII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат
за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129.
Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135.
Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.
IX Одговорни пројектант дужан је да Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску и Пројекат
за извођење дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима
садржаним у локацијским условима.
X Пре подношења захтева за пријаву радова, потребно је од министарства надлежног за
послове заштите животне средине прибавити сагласност на студију о процени утицаја на
животну средину.
XI Издавањем ових локацијских услова престају да важе претходно издати
локацијски услови бр. ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018, односно 350-02-01661/2018-14, од
26.03.2019.год.
XII На издате локацијске услове може се поднети приговор Влади Републике Србије, преко
овог министарства, у року од три дана од дана достављања.
ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА
Јованка Атанацковић

ЛЕГЕНДА:
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ПР-ЕНГ-01.80/01

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Ogranak Elektrodistribucija Pirot

Pirot , ulica Takovska br.3, 18300 Pirot, tel.: 010/342-555 , faks: 010/343-206

ЦЕОП: ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018

МИНИСТАСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

Наш број: 8R.1.1.0-D-10.25.-34817/3-19

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Pirot, 11.02.2019
Одлучујући о захтеву надлежног органа од 1.2.2019.. године, поднетог у име РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ, БЕОГРАД - САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Немањина бр. 11 на основу члана 140. Закона о
енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ
за изградњу двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш - Димитровград на катастарским
парцелама које су наведене у списку катастарских парцела у Идејном решењу, приложеном у
систему обједињене процедуре, на локацији: Бела Паланка, Пирот и Димитровград.
Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС)
одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин
мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.
На датој локацији постоје електроенергетски објекти - 0,4kV и 10kV кабловски водови и
0,4kV, 10kV, 35kV и 110kV вадушни водови који се укрштају или паралелно воде са
планираном трасом двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш - Димитровград а
власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak Elektrodistribucija Pirot.
1.

Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1.1. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама
Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона
изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978 ).
2.

Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно,
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских
објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и
надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Пирот у Пироту, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за
извођење радова и контакт телефон.
2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне
електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пирот у Пироту.
У
случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пирот. Трошкове
постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у
складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор
објекта због чије изградње се врши измештање.
2.4. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода
(паралелно вођење у вертикалној равни).
2.5. Најмањи размак енергетског кабла од гасовода при укрштању или паралелном вођењу у
хоризонталној или косој равни треба да износи:

- за кабл 110kV: 1,5m при укрштању и 2m при паралелном вођењу;
- за остале каблове: 0,8m у насељеном месту и 1,2m изван насељеног места.
Претходни размаци могу да се смање на 1m за кабл 110kV и 0,3m за каблове нижих
напонских нивоа ако се кабл провуче кроз заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране
места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у косој равни
најближа тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван, мора да буде
удаљена од гасовода најмање 0,5m за кабл 110kV и 0,3m за остале каблове, колико
износе сигурносни размаци због обављања радова.
3.

Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.

3.

Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта,
инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.

4.

Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају
пројектне документације.

5.

За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.
На основу увида у идејно решење бр. 21/18-1-ИДР-0 од 2018. год., копију плана за катастарску
парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови .
За објекте у функцији гасовода:
1. Главне мерно регулационе станице (ГМРС) Бела Паланка, у Белој Паланци
на Катастарској парцели број 1505,1513,1514,1515,1516,1517,1521 , Катастарска општина Бела
Паланка ван - варош
2. Главне мерно регулационе станице и блок станице (ГМРС) Пирот, у Пироту
на Катастарској парцели број 1285,1286,1288,1317,1318,1319,1320,1321,1322, Катастарска
општина Трњана
3. Главне мерно регулационе станице (ГМРС) Димитровград, у Димитровграду
на Катастарској парцели број 4179,4182,4186, 4185, 4184 Катастарска општина, Димитровград
4. Отпремно-прихватне чистачке станице (ОПЧС) Димитровград, у Димитровграду
на Катастарској парцели број 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2140,
2141, 2142, 2143, Катастарска општина Бачево
6. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак
Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV
Фактор снаге: изнад 0,95
Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: У
складу са Уредбом о условима испоруке електричне енергије
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: По избору
пројектанта а у складу са важећим Техничким прописима.
Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза
прикључкa:
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним
осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди
алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од
продора напона агрегата у ДСЕЕ.
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7.

Технички опис прикључка

Врста прикључка:
1. за објекат ГМРС Бела Паланка, индивидуални прикључак
2. за објекат ГМРС+БС Пирот, индивидуални прикључак
3. за објекат ГМРС Димитровград, индивидуални прикључак
4. за објекат ОПЧС Димитровград, индивидуални прикључак
Карактер прикључка: трајни
Место прикључења објекта: мерни орман иза мерног уређаја.
Место везивања прикључка на систем:
1. за објекат ГМРС Бела Паланка, дограђена 10kV ћелија у ТС 10/0,4kV Обилић
2. за објекат ГМРС+БС Пирот, 10кV надземни вод Пирот - В. Село
3. за објекат ГМРС Димитровград, 10кV надземни вод за с. Паскашија
4. за објекат ОПЧС Димитровград, постојећи бетонски стуб 0,4 kV ваздушне мреже извода бр.
4 из ТС 10/0,4кV Граница 2
Опис прикључка до мерног места:
1. за објекат ГМРС Бела Паланка, Прикључење извести из новопројектоване СТС 10/0,4кV. За
мерење утрошене ел. енергије уградити трофазно двотарифно бројило са интегрисаним
уклопним сатом у ИМО-1 на стубу новопројектоване СТС. Од бројила до разводне табле
објекта који се прикључује положити кабал сл. типу РР00-А 4x16mm2, трасом према избору
пројектанта.
2. за објекат ГМРС+БС Пирот, из новопројектоване СТС 10/0,4кV. За мерење утрошене ел.
енергије уградити трофазно двотарифно бројило са интегрисаним уклопним сатом у ИМО-1 на
стубу новопројектоване СТС. Од бројила до разводне табле објекта који се прикључује
положити кабал сл. типу РР00-А 4x16mm2, трасом према избору пројектанта.
3. за објекат ГМРС Димитровград, Прикључење из новопројектоване СТС 10/0,4кV. За мерење
утрошене ел. енергије уградити трофазно двотарифно бројило са интегрисаним уклопним
сатом у ИМО-1 на стубу новопројектоване СТС. Од бројила до разводне табле објекта који се
прикључује положити кабал сл. типу РР00-А 4x16mm2, трасом према избору пројектанта.
4. за објекат ОПЧС Димитровград, Прикључење извести кабловски са постојећег бетонског
стуба 0,4 kV ваздушне мреже извода бр. 4 из ТС 10/0,4кV Граница 2 енергетским каблом
РР00-А 4x25mm2 прописно положеним по стубу и даље слободно положен у ров на дубини 0,8m
до ИМО-1 на бетонском постољу на граници парцеле. Од бројила до разводне табле објекта
који се прикључује положити кабал сл. типу РР00-А 4x16mm2, трасом према избору пројектанта.
СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА И ОДОБРЕНЕ СНАГЕ
Одобрена
РБ
Намена
Ком.
снага (kW)
1
ГМРС Бела Паланка
1
17,3
2
ГМРС +БС Пирот
1
17,3
3
ГМРС Димитровград
1
17,3
4
1
5,8
ОПЧС Димитровград

Осигурачи
(А)
25
25
25
25

Бројило/мерна група
трофазно двотарифно
трофазно двотарифно
трофазно двотарифно
трофазно двотарифно

Опис мерног места: Типски полиестерски ИМО-1 за монтажу на стуб за прва 3 објекта и типски
полиестерски ИМО-1 за монтажу на бетонско постоље за четврти објекат.
Мерни уређај: Директно трофазно двотарифно бројило, 5-60 А класе 2 (припремљено за
систем даљинског очитавања и управљања са ДЛМС протоколом) и овером баждарења ≤24
месеца.
Управљачки уређај: уклопни сат интегрисан у мерном уређају
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Заштитни уређаји: аутоматски осигурачи – ЛИМИТАТОРИ од 25А
8.

Mесто испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: увод проводника инсталације објекта у мерни орман.
9.

Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазнoг
кратког споја 6kA/10кА/15кА.
Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим
корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду
дистрибутивног система „ЕПС Дистирибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави
испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.
10. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ
Да би се стекли услови за прикључење објекта странке потребно је изградити следеће
електроенергетске објекте:
1. за објекат ГМРС Бела Паланка,
10.1 Изградити стубну трафостаницу 10/0,4kV, на челично решеткастом стубу, крајње снаге
250kVА, са трансформатором 100kVА.
10.2 Изградити прикључни 10kV кабловски вод за напајање новопројектоване стубне ТС.
Прикључак ТС извести у ТС 10/0,4kV Обилић, каблом XHE 49-A 4x(1 x 150mm2)),10kV, трасом
према избору пројектанта. Прикључни вод урадити у свему према одобреној техничкој
документацији и свим важећим прописима.
10.3 Извршити доградњу 10kV изводне ћелије у ТС 10/0,4kV Обилић.
2. за објекат ГМРС+БС Пирот,
10.4 Изградити стубну трафостаницу 10/0,4kV, на челично решеткастом стубу, крајње снаге
250kVА, са трансформатором 100kVА.
10.5 Изградити прикључни 10kV кабловски вод за напајање новопројектоване стубне ТС.
Прикључак ТС извести са 10kV надземног вода Пирот - Велико Село , преко растављача на
угаоном бетонском стубу кога уградити у траси постојећег вода. Прикључни вод урадити каблом
XHE 49-A 4x(1 x 150mm2)),10kV у свему према одобреној техничкој документацији и свим
важећим прописима.
3. за објекат ГМРС Димитровград,
10.6 Изградити стубну трафостаницу 10/0,4kV, на челично решеткастом стубу, крајње снаге
250kVА, са трансформатором 100kVА.
3.7 Изградити прикључни 10kV кабловски вод за напајање новопројектоване стубне ТС.
Прикључак ТС извести са 10kV надземног вода за с. Паскашија, преко растављача на угаоном
бетонском стубу кога уградити у траси постојећег вода. Прикључни вод урадити каблом XHE
49-A 4x(1 x 150mm2)),10kV у свему према одобреној техничкој документацији и свим важећим
прописима.
Код избора локације за СТС треба водити рачуна:
- да ТС буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;
- да да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;
- о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме и ЕТ-а;
- удаљење СТС од суседних објеката треба да буде најмање 3m.
ОДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, РЕПУБЛИКУ
СРБИЈУ, БЕОГРАД - САВСКИ ВЕНАЦ, ул. Немањина бр. 11, да у њено име предузима
радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују
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области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, и заштита
животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане овим условима
укључујући и израду пројектне документације за изградњу прикључка и пријаву
градилишта.
Сва документација за ТС и 10kV и 0,4 kV вод треба да гласи на " ЕПС Дистрибуција "д.о.о.
Београд, Огранак Пирот као инвеститора и на име подносиоца захтева као финансијера,
зато што овај изграђени енергетски објекат све до места мерења постаје део ДСЕЕ по
члану 141 Закона о енергетици.
Странка решава све имовинско-правне односе који могу настати приликом прикључења
објекта на ДЕЕС а у складу са законом о основама својинско-правних односа.
11. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски
услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења
грађевинске дозволе.
12. Ови
Услови
обавезују
„ЕПС
Дистрибуција"
д.о.о.
Београд,
Огранак
Електродистрибуција Ogranak Elektrodistribucija Pirot само уколико у целости, у
истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.
13. Значење појединих израза
Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место
разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система.
Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе
иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља
испорука електричне енергије.
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца
физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења
одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички,
енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.
Подносилац захтева након исходовања грађевинске дозволе треба да поднесе захтев за
издавање одобрења за прикључење за сваки прикључак посебно.

II Овим условима стављају се ван снаге услови број 8R.1.1.0-D-10.25.-34817/2-19 издати
дана 20.02.2019. год.
Обрадила:
Виши сарадник за енергетику

Директор Огранка
Ђорђевић Зоран дипл.ел.инж.

Петровић Сузана
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-133/2019-003
Датум: 27.02.2019. године

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-37674-LOC-1-HPAP-24/2019
Предмет:
Веза:

Услови за издавање локацијских услова за
магистралног гасовода МГ 10 Ниш - Димитровград
Услови број 0-1-2-400/1 од 31.06.2015. године

изградњу

двосмерног

На основу вашег захтева брoj 350-02-01661/2018-14 од 09.01.2019. године, који је код нас
заведен дана 31.01.2019. године под бројем ДТЕХ-4254, и достављене документације (идеjно
решење са пројектом трасе гасовода у електронском облику), обавештавамо вас да се трасе
далековода:
1. 400 kV бр. 403 ТС Бор 2 - ТС Ниш 2,
2. 400 kV бр. 404 ТС Ниш 2 - граница/ТС Софија Запад,
3. 400 kV бр. 423/2 ТС Јагодина 4 - ТС Ниш 2,
4. 220 kV бр. 226 ТС Крушевац 1 - ТС Ниш 2,
5. 110 kV бр. 193/2 ТС Сврљиг - ТС Ниш 2,
6. 110 kV бр. 1188А ТС Ниш 10 - ТС Ниш 13,
7. 2x110 kV бр. 1187АБ ТС Ниш 2 - ТС Ниш 13,
8. 110 бр. 1192 ТС Пирот 1 - ТС Пирот 2,
9. 110 бр. 1249 ТС Ниш 2 - ТС Пирот 2,
10. 110 kV бр. 1194 ТС Димитровград - ТС Пирот 2,
11. 110 (35) kV бр. 1195 ТС Бабушница - ТС Пирот 2,
који су у власништву “Електромрежа Србије” А. Д., једним својим делом укрштају/налазе у
близини предметног објекта (ситуацију достављамо у прилогу).
Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године
планиране су следеће активности:
1. Опремање другог система (1188Б) на ДВ 2х110 kV бр. 1188АБ ТС Ниш 10 – ТС Ниш 13
2. Нова ТС 110/35 kV Бела Паланка биће повезана на преносни систем преко постојећег
ДВ 110 kV број 1249 ТС Ниш 2 - ТС Пирот 2, по принципу „улаз-излаз“.
3. Изградња нове ТС 400/110 kV северно од Ниша са припадајућим 400 kV и 110 kV
расплетима.
4. Изградња далековода 400 kV ТС Краљево 3 – ТС Ниш 2 са увођењем у ТС Крушевац 1,
што отвара могућност појачања интерконективне везе са Бугарском у циљу
обезбеђивања већих транзита електричне енергије.
С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у
близини далековода условљена:

„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014),
„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018),
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18
из 1992. год.),
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад
1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног
напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са припадајућим
правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима“
(„Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр.
104/2009),
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86),
„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења - Заштита од опасности”,
„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и
„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист
СФРЈ број 49/83).
У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЕМС АД при
чему важе следећи услови:
- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да
обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз
задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна
организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у
целости на терет Инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за
температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу са
техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне
документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на
терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних
објеката.
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном
власништву ЕМС АД), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос
ускладио са прописима.
У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014)
обавештавамо вас да заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода
напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника и 30 m са обе стране далековода
напонског нивоа 400 kV од крајњег фазног проводника.
Претходно наведени услови важе приликом израде Елаборатa о могућностима градње
планираних објеката у заштитном појасу далековода, при чему је потребно:
1) Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов
однос и усклађеност у складу са горе наведеним условимаи законско техничком

регулативом, и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом
мера за усклађивање.
У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа
електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском
регулативом. По изградњи објекта (пре добијања употребне дозволе) потребно је да
Инвеститор објекта достави А.Д. „Електромрежа Србије” извештај о првим испитивањима
јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије
(правног лица) за испитивање нејонизујећег зрачења која је овлашћена од стране
надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили резултати добијени прорачуном
у Елаборату, односно да ли је задовољен члан 5 „Правилник о границама нејонизујућим
зрачењима“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009).
У складу са „Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских
постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95), водити рачуна да
угао укрштања гасовода са водом не сме бити мањи од 30°.
Приликом израде елабората потребно је обратити посебну пажњу на објекте ГМРС и
њихов однос са далеководима.
2) Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од
електропроводног материјала.
3) Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе водове
(нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).
Напомена: Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне
расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топловоди, дистрибутивна мрежа,
озелењавање и др.). Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере
приликом извођења радова и експлоатације објеката.
У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње
планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:
- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају
да се користе оптички каблови).
Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака
чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова
пластичним омотачима и слично.
Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је
анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја,
потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају
градње телекомуникационих водова.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са
пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и
достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа,
потребно је да се:
- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних
права и обавеза између “Електромрежа Србије” А. Д. и свих релевантних правних
субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са
„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014) и „Законом о планирању и
изградњи” („Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014).
- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектих задатака усвојених на
Стручном панелу за пројектно техничку документацију “Електромрежа Србије” А. Д., уради

-

техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави “Електромрежа
Србије” А. Д. на сагласност.
О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција
далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре
почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.

Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како
би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, наша препорука је
и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било
ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

-

-

-

-

Остали општи технички услови:
Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m у односу на проводнике далековода
напонског нивоа 220 kV и 7 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV .
Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних
радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода.
Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати.
Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може
приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV,
односно на мање од 6 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV и 7 m
у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV, као и у случају пада дрвета.
Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског
нивоа 110 kV, односно на мање од односно 6 m у односу на проводнике далековода
напонског нивоа 220 kV и 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV.
Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу
потенцијала.
Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од
најистуренијих делова далековода под напоном.
Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестити представнике
“Електромрежа Србије” А. Д.

За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев
достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку
Инвеститора планираних објеката.
Напомињемо да је у свему потребно ускладити однос планираних објеката и постојећих
високонапонскихводова приликом израде техничке документације
Уобичајeна је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације,
адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација
електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.
Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до
промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да
тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове,
Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и
Гордани Луковић на тел. 011/3957-223.
С поштовањем,

Прилог: као у тексту

Извршни директор за пренос
електричне енергије
Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:
- Центар за развој
- Центар за инвестиције
- РЦО Крушевац – ППС Ниш
- РЦО Крушевац – ППС Крушевац
- РЦО Крушевац – ППС Бор
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове
Други оригинал:
- Архивa

18 320 Димитровград , Балканска 30
Тел.010/362-764 , факс. 010/362-178
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Република Србија
Министарство грађевинарства , саобраћаја
и инфраструктуре

Предмет : Услови пројектовања двосмерног магистралног гасовода МГ10
Ниш - Димитровград
На основу захтева Министарства грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-0201661/2018-14 од 09.01.2019.год. у поступку обједињене процедуре ( број предмета ROP-MSGI37674-LOC-1/2018 ) и приложене документације ЈП ,, Комуналац '' – Димитровград издаје следеће
УСЛОВЕ
Пројектовања двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш – Димитровград на
кат.парцелама наведеним у Идејном решењу на територији општине Димитровград
1.
Пројектант , инвеститор и извођач радова су у обавези да све предметне радове у односу на
водоводну и канализациону мрежу и објекте на њима планирају и изведу према постојећим
техничким прописима , правилницима и наведеним условима из ове сагласности .
2.
У близини водоводне и канализационе мреже до 1,0 м дозвољен је само ручни ископ .
3.
Пројектант , инвеститор и извођач радова је у обавези да своје подземне инсталације , на
месту укрштања са водоводном мрежом постави на вертикалном растојању које не сме бити мање
од 0,5 м а хоризонтално растојање не сме бити мање од 1,0 м на местима приближавања тј.
паралелног вођења ( дубине цевовода унетих у приложеној ситуацији је у границама од 0,8 до 1,4
м у односу на коту терена ).
4.
Уколико приликом извођења радова ипак дође до оштећења водоводне мреже или уколико
је потребно њихово измештање , сви трошкови поправке и измештања падају на терет
инвеститора – извођача . Ови радови се могу изводити само уз стручни надзор ЈП,,Комуналац'' Димитровград .
5.
Након завршетка радова инвеститор – извођач радова је дужан да доведе у првобитно стање
откривену водоводну мрежу ( посебно да обезбеди заштиту од слегања тла )
6.
У случају измена или одступања од приложене ситуације или пројекта инвеститор је
обавезан да упозна ЈП ,,Комуналац '' - Димитровград са тим и обнови захтев за издавање услова .
Прилог : Ситуација са унетим положајем главног магистралног цевовода ( ПЕ - DN315 ) за
водоснабдевање Димитровграда и положајем цевовода за водоснабдевање граничног
прелаза Градина ( АЦ – DN150 ).
Обрадио:
Руководиоц РЈ ,, Водовод и канализација ''
дипл.инг.маш. Ивица Тасев

Ј.П. ‘’Комуналац’’- Димитровград,
Директор
Саша Алексов , дипл.мен.

ЈКП „СТАНДАРД“- КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац
Капларова 8А
РЈ Развојно техничких послова
Телефон 019/731-190
Број 01/2019
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
11000 Б е о г р а д
Немањина 22-26

ПРЕДМЕТ: Обавештење
Сагласно са чланом 8Б. и 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - др. закон и чланом
Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл.Гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) у
циљу издавања локацијских услова заизградњу двосмерног магистралног гасовода
МГ 10 Ниш Димитровград, накатастарским парцелама које су наведене усписку
катастарских парцела системуобједињене процедуре обавештавамо Васследеће:
Дуж пројектоване трасе двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш
Димитровград не постоје инсталације које су у власништву ЈКП „Стандард“ Књажевац
нити постоје катастарске парцеле које припадају нашој Општини, те нисмо у
могућности да издамо услове за пројектовање и прикључење на комуналну
инфраструктуру, за које је надлежно наше предузеће.
С поштовањем,
ЈКП "СТАНДАРД"- КЊАЖЕВАЦ

Republika Srbija
Nemawina br.11
Beograd

JP VODOVOD I KANALIZACIJA
Ul.Vojvode Mi{i}a br.36 Pirot
Br.04-115/2
06.02.2019.god.

Na osnovu zakona o izgradwi objekata ( Sl. Glasnik RS br. 72/09 ) a u ciqu za{tite vodovodne i
kanalizacione mre`e i objekata na wima dajemo slede}u:

SAGLASNOST
Na osnovu zahteva Ministarstva gra|evinarstva, saobra}aja i infrastrukture
Republike Srbije broj ROP-SGI-3767-LOCA-2/2019, заводни бр. 350-02-00365/2019-1 од
26.07.2019. i prilo`enu dokumentaciju za izradu lokacijskih uslova za izgradwu
dvosmernog magistralnog gasovoda MG10 Ni{-Dimitrovgrad, kategorije G, klasifikacione
oznake 221121, na katastarskim parcelama koje su navedene u spisku katastrskih parcela u
sistemu objediwene procedure, na lokaciji: Grad Ni{, Op{tina Bela Palanka, Grad Pirot,
Op{tina Dimitrovgrad, od 01.02.2019.god., a pod slede}im uslovima:
1. Investitor - izvo|a~ radova je obavezan da sve predmetne radove u odnosu na
vodovodnu i kanalizacionu mre`u i objekte na wima izvede prema postoje}im
tehni~kim propisima, pravilnicima i navedenim uslovima iz ove saglasnosti.
2. Investitor - izvo|a~ radova je du`an da pre po~etka radova izvr{i otkrivawe
glavnog uli~nog cevovoda i prikqu~nih vodova (u daqem tekstu cevovodi) po pravcu
kao i na mestima skretawa istih, kako bi se utvrdio ta~an polo`aj i dubina
cevovoda. Time bi se preciznije definisala trasa cevovoda koja je ve} ucrtana, kao i
onih koji nisu ucrtani. Primerak situacije sa cevovodima je prilo`en
uz
saglasnost. U tom slu~aju obavezno je obezbediti prisustvo tehni~kog organa JP
Vodovod i kanalizacija Pirot. JP Vodovod i kanalizacija Pirot }e sama
izvr{iti otkrivawe cevovoda ukoliko investitor to zahteva, a o tro{ku
investitora.
3. Predstavnik Vodovoda }e zajedno sa predstavnikom investitora - izvo|a~a radova po
ispuwewu zahteva iz ta~ke 2. Upisom u gra|evinski dnevnik ili zapisnikom
konstatovati da je investitor - izvo|a~ radova upoznat sa stvarnim polo`ajem
cevovoda i da se mo`e otpo~eti sa radovima.
4. U blizini vodovodne i kanalizacione mre`e do 2,0 m dozvoqen je samo ru~ni iskop.
5. Investitor - izvo|a~ radova je obavezan da svoje instalacije na mestima ukr{tawa sa
vodovodnom i kanalizacionom mre`om postavi na vertikalnom rastojawu koje ne sme
biti mawe od 0.5 m, a horizontalno rastojawe ne sme biti mawe od 1,0 m na mestima
pribli`avawa tj. paralelnog vo|ewa. Pojas za{tite oko glavnih cevovoda treba da
iznosi sa svake strane najmawe po 2,5 m. Za objekte na mestima pribli`avawa tj.
paralelnog vo|ewa sa vodovodnom i kanalizacionom mre`om horizontalno rastojawe
ne sme biti mawe od 2,5 m. Prilikom izrade dokumentacije i izvo|ewa radova
potrebno je pridr`avati se PRAVILNIKA O NA^INU ODRE\IVAWA I
ODR@AVAWA ZONA SANITARNE ZA[TITE IZVORI[TA VODOSNABDEVAWA

( Sl.glasnik RS , br.92/2008.).
6. Ukoliko se trasa Va{ih instalacija i objekti poklapaju sa trasom instalacija JP
Vodovod i kanalizacija Pirot, potrebno je izvr{iti izme{tawe trase Va{ih
instalacija i objekata. Sve tro{kove snosi investitor-izvo|a~ radova.
7. Ukoliko prilikom izvo|ewa radova ipak do|e do o{te}ewa vodovodne i
kanalizacione mre`e, svi tro{kovi popravke padaju na teret investitora - izvo|a~a.
8. Ukoliko je potrebno izvr{iti izme{tawe vodovodne ili kanalizacione mre`e i
objekata na wima, tro{kovi izme{tawa padaju na teret investitora - izvo|a~a.
9. Nakon zavr{etka radova investitor - izvo|a~ radova du`an je da dovede u prvobitno
stawe otkrivenu vodovodnu ili kanalizacionu mre`u (posebno da obezbedi za{titu
protiv slegawa terena).

10. Rok va`nosti ove saglasnosti je dve godine od dana izdavawa.
11. U slu~aju izmena ili odstupawa od prilo`ene situacije ili projekta investitor je
obavezan da upozna JP Vodovod i kanalizacija Pirot sa tim i obnovi zahtev za
saglasnost.
U prilogu dopisa Vam dostavqamo slede}e priloge:
Prilog 1. Situacija postoje}e vodovodne i kanalizacione mre`e na podru~ju
Grada Pirota i okolnih naseqa za koja JP
Vodovod i kanalizacija
Pirot vr{i
vodosnabdevawe i odr`ava vodovodnu mre`u, sa nazna~enim glavnim vodovima na vodovodnoj
i kanalizacionoj mre`i, izvori{tima, crpnim stanicama, rezervoarima i zonama sanitarne
za{tite izvori{ta Kavak , pri ~emu treba obratiti posebnu pa`wu, jer su od neophodnog
zna~aja za nesmetano funkcionisawe grada Pirota i naseqa koja se nalaze u zoni budu}eg
dvosmernog magistralnog gasovoda MG10 Ni{-Dimitrovgrad (Interkonektor BugarskaSrbija), u R=1:50000.
Napomena: 1.Ukoliko se trasa budu}eg dvosmernog magistralnog gasovoda MG10 Ni{Dimitrovgrad i drugih instalacija na podru~ju Grada Pirota: (KO Ponor, KO Blato, KO
Mali Suvodol, KO Veliki Suvodol, KO Gwilan, KO Barje ^iflik, KO Pirot-van varo{,
KO Poqska R`ana, KO Trwana, KO Veliki Jovanovac, KO Mali Jovanovac, KO Veliko
Selo, KO Sukovo, KO Gradi{te) gde JP Vodovod i kanalizacija Pirot vr{i
vodosnabdevawe, ima izgra|enu vodovodnu i kanalizacionu mre`u i nadle`nost, kao i na
podru~ju (KO ^iniglavci, KO Sre}kovac i KO Obrenovac) gde JP Vodovod i
kanalizacija Pirot ne vr{i vodosnabdevawe, nema izgra|enu vodovodnu i kanalizacionu
mre`u i nadle`nost, ukr{ta sa postoje}om vodovodnom i kanalizacionom mre`om, zbog
kontrole i odr`avawa vodovodne i kanalizacione mre`e potrebno je za{tititi cevovode,
prema svim tehni~kim propisima, pravilnicima, normativima i projektonoj dokumentaciji.
Prilog 1.1. Pregledna karta najzna~ajnihih izvori{ta na teritoriji Grada Pirota i
okolnih naseqa u R=1:100000.
Prilog 2. Situacija postoje}e vodovodne mre`e-postoje}i glavni gravitacini vod sa
izvori{ta Gradi{te, koji se koristi za vodosnabdevawe grada Pirota i okolnih naseqa.
Izvod iz Glavnog projekta vodovoda Gradi{te-Pirot (cevovod)) i postoje}i dovodn vod za
naseqe Belo Poqe u R=1:25000.
Prilog 3. Situacija postoje}e vodovodne mre`e za naseqe Belo Poqe. Izvod iz projekta
Vodovod naseqa Belo Poqe: dovodni vod Pumpna stanica-Belo Poqe u R=1:2500.
Prilog 3.1. Situacija postoje}e vodovodne mre`e za selo Dr`ina, na lokalnom putu KavakDr`ina, u delu gde prolazi ispod autoputa E80 Ni{-Dimitrovgrad, Izvod iz Projekta
Izgradwa Koridora 10, Autoputa E-80, Deonica od ^iflika do Pirota (Istok)
CORRX.E80.CPI.PACK1-LOT2.ICB, (Put, mostovi i tuneli od Stani~ewa do Pirota
(Istok)) , deonica autoputa Pirot-Petqa Pirot-Istok (Poqska R`ana) staciona`a
autoputa km 79+010.
Prilog 3.2. Situacija postoje}e vodovodne mre`e na prisjanskom putu, u delu gde prolazi
ispod autoputa E80 Ni{-Dimitrovgrad, Izvod iz projekta Izgradwa Koridora 10, Autoputa
E-80, Deonica od ^iflika do Pirota (Istok) CORRX.E80.CPI.PACK1-LOT2.ICB, (Put,
mostovi i tuneli od Stani~ewa do Pirota (Istok)) , staciona`a autoputa km 77+080.
Prilog 4. Situacija dela postoje}e vodovodne i kanalizacione mre`e grada Pirota i sela
Barje ^iflik.
Prilog 5. Situacija dela postoje}e vodovodne mre`e za sela Veliki i Mali Suvodol.
Izvod iz Glavnog projekta potisnog cevovoda za selo Ponor kod Pirota u R=1:5000.

Prilog 6. Situacija postoje}eg potisnog cevovda za selo Ponor. Izvod iz Glavnog projekta
potisnog cevovoda za selo Ponor kod Pirota u R=1:5000.
Prilog 7. Situacija postoje}e uli~ne vodovodne mre`e i kata`ne gra|evine za selo Ponor.
Izvod iz projekta Vodovod sela Ponor i mahala drum u R=1:2000.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ
НИШ,ВОЖДОВА 11А
Решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
за инвеститора Република Србија у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - др. закон), члана 11. Правилника о поступкуспровођења обједињене процедуре („
Службени гласник РС“ број 22/2015 и 89/2015), члана 8.Уредбе о локацијским условима („
Службени гласник РС“ број 35/2015) и Закона о електронскимкомуникацијама („Службени
гласник РС“ број 44/10 и 62/14), и другим пратећим законскимактима, у циљу заштите
објеката мреже електронских комуникација, Предузеће зателекомуникације „Телеком
Србија“ а.д.Београд, након извршеног прегледа достављене
документације издаје:
УСЛОВЕ
за
израду техничке документације за добијање локацијских услова за изградњу
двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш – Димитровград на катастарским парцелама које
су наведене у списку катастарских парцела у систему обједињене процедуре.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу на
постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима, упутствима
и наведеним условима.
2. У зони извођења радова на изградњи гасовода, постојећа телекомуникациона
инфраструктура (ТК канализација, оптичка и претплатничка бакарна мрежа ) приказана је у
ситуационом плану у прилогу.
1.

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК
објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома
Србија” , Служба за мрежне операције – каблови Ниш , контакт телефон : 018/212-666,
Служба за мрежне операције – уређаји Ниш , контакт телефон : 018/560-445, извршити
идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних
радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како
би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних
издатим условима;
5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези
са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова.
Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих
подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на местима укрштања, као
ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.
6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било
Предузеће
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како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке
исправности постојећих ТК објеката и каблова;
7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера
заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком Србија”
а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка
услед прекида ТК саобраћаја);

Констатовано је постојање колизија новопројектованог гасовода и ТК мреже
Телекома Србија:
9. Kako предметна изградња гасовода условљава заштиту или измештање постојећих
телекомуникационих објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објекта за чију се
изградњу издају услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву
потребну законски прописану техничку документацију набави одговарајући материјал и
изведе радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће
регулисати Уговором.
10. Извод из пројекта треба да садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку
документацију (на ситуационом плану треба уцртати предлог нове трасе оптичких и бакарних
каблова узимајући у обзир позиције постојећих резерви и позиције постојећих и будућих
наставака). Извод из пројекта за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради
верификације.
11. Материјал и радови на заштити и обезбеђењу, односно на измештању постојећих ТК
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област
другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за
предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-правних односа, исте
регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација
„Телекома Србије“, пре почетка изградње.
12. Код свих колизија где је ифраструктура Телекома Србија директно угрожена предметном
изградњом гасовода, потребно је пројектом предвидети да се пре почетка извођења било
каквих радова каблови Телекома Србија заштите или изместе на безбедну трасу, на којој ће
се изградити ТТ канализација са одговарајућим бројем цеви PЕ/PVC и одговарајућим бројем
ТТ окана. Место и начин измештања на сигурну трасу за све колизије, одредити у сарадњи са
надлежном Службом за планирање и изградњу мреже Ниш, контакт Срђа Јовановић 018/
200-888, 064/612-18-51.
13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити рачуна да је
извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе
квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д.
14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и
копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и
обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је „Телеком Србија“ а.д. дао
своју сагласност. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну
одговорност.
15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се
изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити
„Телекому Србија” а.д, надлежној Служби за планирање и изградњу мреже Ниш, Вождова 11,
у чијој надлежности се налази зона планиране изградње ради вршења стручног надзора, са
обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и
руководиоца градилишта (контакт телефон).
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16. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над
радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за
телекомуникације “Телеком Србија” а.д.
17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавестити
предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта завршени.
18. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити контролу
квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за
контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, геодетски снимак и потврду
Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о
представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
19. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна лица за
праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и изградњу мреже
Ниш потписан Записник.

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, контакт
телефони 018/200-888 и 064/612-18-51.
Прилог: Ситуациони план са уцртаном постојећом ТК инфраструктуром
С поштовањем,
Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш
Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПИБ 100629818, МБ 17106694

Београд

Број: 109/2-19
Датум: 01.02.2019. год.

Немањина 22-26

ПРЕДМЕТ: Обавештење по Вашем захтеву бр. ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018

Овим Вас обавештавамо да по Захтеву бр. предмета ROP-MSGI-37674-LOC1/2018 и заводни број 350-02-01661/2018-14 од 09.01.2019. године, двосмерни гасовод МГ
10 Ниш – Димитровград, на обухвата катастарске парцеле катастарских општина
општине Књажевац.
Из напред наведеног, немате обавезу трошкова израде услова за
пројектовање и прикључење на територију општине Књажевац.

Саставио:
_____________________
Мика Петровић

Д и р е к т о р
_____________________________
Младен Радосављевић, дипл.инж.маш.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867
Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. др Ивана Рибара бр. 91 (овл.сл.лице
Горан Дрмановић, Одлука 04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године), на основу члана 9. и
57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–
исправка и 14/2016 и 95/2018 - други закон), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Правилника о поступку спровођења
обједињенепроцедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 130/2015,
96/2016 и120/2017), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“,
бр. 35/2015,114/2015 и 117/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службенигласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву
ROP-MSGI-37674-LOCA-2/2019,заводни бр. 350-02-00365/2019-14 од 26.07.2019.
годинеМинистарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр.
22-26, Београд, за издавање условазаштите природе за потребе израде
локацијских услова за изградњу двосмерногмагистралног гасовода МГ 10 Ниш Димитровград на територији града Ниша и Пиротаи општина Бела Паланка и
Димитровград, дана 01.03.2019. године под 03 бр. 019-365/2,
доноси
РЕШЕЊЕ
1. Подручје на којем је предвиђена изградња двосмерног магистралног гасовода МГ 10
Ниш – Димитровград, налази се делом унутар заштићеног подручја „Сићевачка
клисура“ у режиму заштите III (трећег) степена. Предметно подручје представља
део еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже
Републике Србије „Сићевачка клисура (81)“ и „Стара планина“ (80). Сходно томе,
издају се следећи услови заштите природе:
1) Изградња двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш - Димитровград може
се вршити искључиво на простору који је дефинисан пројектном
документацијом, на катастраским парцелама у оквиру следећих катастарских
општина:
 Град Ниш - К.О. Трупале, К.О. Чамурлија, К.О. Доњи Комрен, К.О. Горњи
Комрен, К.О. Рујник, К.О. Паљина, К.О. Хум, К.О. Бреница, К.О.
Каменица, К.О. Доњи Матејевац, К.О. Горњи Матејевац, К.О. Доња
Врежина, К.О. Брзи Брод, К.О. Горња Врежина, К.О. Малча, К.О. Просек
Манастир, K.О. Јелашница, К.О. Куновица, К.О. Равни До;
 Општина Бела Паланка - К.О. Вета, К.О. Тамњаница, К.О. Црвени Брег,
К.О. Врандол, К.О. Црвена река, К.О. Шпај, К.О. Дражево, К.О.
Моклиште, К.О. Дол, Бела Паланка - ван вароши, К.О. Бела Паланка –
варош, К.О Кременица, К.О. Клисура, К.О. Теловац;
 Град Пирот - К.О. Понор, К.О. Блато, К.О. Мали Суводол, К.О. Велики
Суводол, К.О. Гњилан, К.О. Барје Чифлик, К.О. Пирот – ван вароши,
К.О.Пољска Ржана, К.О. Трњана, К.О. Велики Јовановац, К.О. Мали
Јовановац, К.О. Велико Село, К.О. Суково, К.О. Градиште, К.О.
Чиниглавци, К.О. Срећковац, К.О. Обреновац;

 Општина Димитровград - К.О. Гојин Дол, К.О. Жељуша, К.О.
Димитровград, К.О. Градиње, К.О. Бачево.
2) Све радове и активности на изградњи гасовода планирати и изводити у оквиру
предвиђене трасе и коридора око ње, како обимни земљани радови и употреба
механизације не би оставили последице на простор изван тих граница;
3) У свим фазама како при организацији и извођењу радова, тако и у случају
акцидента предвидети таква решења и мере којима ће се спречити, односно
онемогућити загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода;
4) Током извођења припремних радова и радова на полагању гасовода треба
максимално избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење, већ
користити постојеће, јер се тиме спречава додатна фрагментација простора и
постојећих станишта. Уколико се ипак морају планирати и изградити,
манипулативне површине за њихову изградњу ограничти на неопходни
минимум;
5) Водоснабдевање радилишта мора се обезбедити из јавне водоводне мреже или
цистернама;
6) За напајање електричном енергијом на радилишту користити постојећи
електросистем или агрегат;
7) Гасовод планирати и извести подземно како кроз пољопривредно земљиште,
испод јавних површина, тако и на местима укрштања са водотоковима,
каналима, државним и локалним путевима и железничким пругама;
8) Трасе ровова за полагање гасне инсталације поставити тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре. Уколико се заштитна растојања не могу остварити,
применити додатне мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви, итд);
9) Укрштање гасовода са саобраћајницама планирати уз његово полагање у
заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно.
При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или
подземног пролаза;
10) Зона безбедности гасовода у односу на планиране грађевинске линије објеката
треба да буде минимум 1 m. Гасовод не полагати испод зграда и других објеката
високоградње;
11) Ископе за полагање гасовода и за потребе изградње пратећих објеката извести
тако да ископи и терен у целини буду стабилни како за време извођења радова,
тако и касније у фази експлоатације;
12) У оквиру пратећих објеката и на деоницама где траса гасовода пролази или
захвата подручја са повишеним ризиком од појаве пожара, предвидети
одговарајуће противпожарне мере;
13) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта
при ископу земље на траси. У том смислу хумусни слој уклонити и сачувати,
како би се вратио на првобитно место и искористио за санирање и озелењавање
терена, након изведених радова;
14) Планирати да се током извођења радова на самој траси гасовода при ископу
земље води рачуна да се не оштети коренов систем стабала дуж трасе гасовода.
Предузети све мере предострожности како би се стабла у близини трасе гасовода
максимално заштитила и сачувала од могућег оштећења при кретању
транспортних средстава и грађевинских машина, као што је ломљење грана и
скидање коре са дебла, или на било који други начин нарушила њихова битна
својства;
15) У току извођeња припремних и радова на изградњи гасовода, сечу шуме, забрана
и појединачних стабала ограничити на најмању меру. За сечу прибавити дознаку

надлежних институција без обзира да ли су у приватном или државном
власништву;
16) У случају трајног оштећења вегетације еколошких коридора извршити
ревитализацију оштећене вегетације;
17) Обезбедити очување природних и полуприродних станишта (секундарне ливаде,
влажна станишта, остаци шума, жбунаста станишта, живице, обрасле међе и сл.)
у заштитном коридору трасе гасовода и његовом непосредном окружењу;
18) Забрањено је отварање површинских копова различитог грађевинског
материјала (песка, шљунка, камена), као и из водотокова, без претходно
прибављених услова, мишљења и сагласности надлежних организација и
институција;
19) Приликом грађевинских и осталих радова предвидети да места за одлагање
материјала и опреме као и паркинзи грађевинских и других машина, не могу
бити лоцирани на територији заштићених природних добара и еколошки
значајним подручјима;
20) Забрањено је вршити трајно одлагање било каквих деривата нафте или других
погонских горива и формирање било какве депоније;
21) Ниво буке током извођења радова, не сме прећи прописане дозвољене граничне
вредности за радну средину, посебно у близини насеља;
22) Забранити сервисирање возила и машина дуж трасе гасовода. Уколико дође до
хаваријског изливања горива, уља и других штетних материја обавезна је
санација површине и враћање у првобитно стање, у циљу заштите земљишта и
подземних вода;
23) Након завршених радова обавезно извршити санацију и биолошку
рекултивацију свих површина која су по било ком основу коришћена у току
активности на изградњи гасовода и пратећих објеката;
24) Потребно је размотрити могућност акцидентних ситуација, и дефинисати
одговарајуће поступке и мере за заштиту људи, животне средине, превенцију
акцидената и умањење негативних ефеката у случају да до њих дође;
25) Од Министарства заштите животне средине покренути поступак одлучивања о
потреби израде студије процене утицаја на животну средину пројекта изградње
гасовода;
26) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или
минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од
уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке
документације, потребно је поднети нови захтев.
3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења
не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе
захтев за издавање новог решења.
4. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу
са чланом 4. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за
издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и
106/2013).
Образложење
Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
обратило се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 020-365/1

од 01.02.2019. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде
локацијских услова за изградњу двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш –
Димитровград на територији града Ниша и Пирота и општина Бела Паланка и
Димитровград. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је поднелa Република
Србија, ул. Немањина бр. 11, Београд.
На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено
је да се на територији града Ниша и Пирота и општина Бела Паланка и Димитровград
планира изградња двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш – Димитровград.
Почетна тачка транспорта природног гаса магистралним гасоводом Ниш Димитровград је прикључење на магистрални гасовод МГ 09 у комплексу ГРЧ „Ниш”
западно од насеља Чамурлија на територији града Ниша, а крајња тачка је
интерконекција гасовода на граници Републике Србије и Републике Бугарске на око
1000 m североисточно од граничног прелаза Градина у општини Димитровград.
Основу гасоводног система Републике Србије чини магистрални гасовод Хоргош –
Сента –Госпођинци – Батајница - Велика Плана – Параћин – Појате - Ниш са системом
разводних гасовода притиска већег од 16 бар-а и системом дистрибутивних гасовода
притиска до 16 бар-а. Изградња магистралног гасовода високог притиска (до 55 бар-а)
МГ10 Ниш – Димитровград и његово повезивање са гасоводним системом Републике
Бугарске обезбедило би алтернативни правац снабдевања гасом, поред гасовода из
Мађарске и омогућио би се наставак гасификације на територији општина Нишавског и
Пиротског управног округа.
Магистрални гасовод МГ10 представља технички и функционално усаглашен систем
објеката и инсталација. Основне техничке елементе гасовода представљају линијски
део гасовода са пратећим објектима који су саставни део гасовода:






примопредајна станица (ППС) где се мери проток, врше анализе састава и
топлотне моћи природног гаса;
блок станице (БС) предвиђене за затварање секција линијског дела гасовода са
могућношћу пражњења деоница гасовода;
чистачке станице предвиђене за потребе чишћења и вршења дијагностике
унутрашњости цеви;
главне мерно-регулационе станице (ГМРС), у којима се врши редукција
притиска гаса са 55 бар-а на (6 -16) бар-а;
остали објекти и системи у функцији магистралног гасовода.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода,
предметно подручје се једним делом налази у обухвату режима III (трећег) степена
заштите заштићеног подручја „Сићевачка клисура“. Део је подручја од међународног и
националног значаја за дневне лептире (PBA) – „Стара планина 34“, „Клисура Јерме
13“, „Сићевачка клисура 032“, подручја од међународног и националног значаја за
птице (IBA) - „Сићевачка клисура РС039ИБА“ и подручја од међународног значаја за
биљке (IPA) – „Сићевачка клисура“.
Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник
РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - исправка и 14/2016 и 95/2018 - други закон), Уредба
о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012), Уредба о еколошкој мрежи
(„Службени гласник РС“, бр. 102/2010), Уредба о проглашењу Парка природе
„Сићевачка клисура“ („Службени гласник РС“, бр. 16/2000), Закон о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука
УС РС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018).

Изградња двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш – Димитровград на
територији града Ниша и Пирота и општина Бела Паланка и Димитровград, може се
реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да
активности на њеној реализацији неће значајно утицати на природне вредности
заштићеног подручја.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба
Mинистарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења.
Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту
природе Србије.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, маст.правник

по Одлуци директора
04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године

Чувати до 2024. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Број 2411-6
28.02.2019. године
БЕОГРАД

Услови и захтеви у вези са изградњом
магистралног гасовода МГ 10 НишДимитровград, доставља.
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Веза: Ваш захтев број 350-02-01661/2018-14, под ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018

На основу вашег захтева за инвеститора Републику Србију, у складу са тачком 2. и 6.
Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од
значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), постављају се следећи услови и
захтеви за прилагођавање техничке документације за изградњу двосмерног магистралног
гасовода МГ 10 Ниш - Димитровград на катастарским парцелама из прилога у систему
обједињене процедуре, потребама одбране:
1. У оптичком каблу планираном за постављање на магистралном гасоводу, потребно је
два пара оптичких влакана предвидети за стављање на располагање Војсци Србије, без
накнаде, за потребе одбране земље.
2. Доставити преглед трасе оптичког кабла са дефинисаним тачкама преспајања где је
могуће реализовати интерконекцију на додељеним оптичким влакнима.
3. У непосредној близини трасе предметног магистралног гасовода налазе се
перспективни објекти уређења и припреме територије.
Приликом пројектовања и изградње на простору на коме се налазе наведени објекти
уређења и припреме територије потребно је:
− обезбедити зону забрањене градње у радијусу од 50 m око објеката
− обезбедити проходност свих комуникација не нарушавајући постојеће прилазне
путеве до предметних објеката
− обезбедити неповредивост војне имовине
4. Подаци о положају објеката уређења и припреме територије биће достављени редовном
поштом и са њима треба поступати у складу са Законом о тајности података
(“Службени гласник РС”, бр.104/2009).
5. За пролазак трасе предметног гасовода кроз део војног комплекса, на катастарској
парцели број 3766 КО Пољска Ржана, која је у својини Републике Србије, а на којој је
1

као корисник уписано Министарство одбране РС, потребно је решавање својинских
односа, у складу са важећом законском регулативом.
Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и
стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), као и другим
подзаконским актима која регулишу предметну материју.

МП

НАЧЕЛНИК
пуковник
Радмило Кравић

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:
 Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, (ЦЕОП системом) и
 а/а (актом).
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Р е п у б л и ч к и з а в о д з а з а ш т и т у с п ом е н и ка к у л т у р е - Б е о г ра д
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia - Belgrade
Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: office@heritage.gov.rs

Датум / Date: 4.2.2019.
Број / Ref. 1-131/2019
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
БЕОГРАД
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило
је Републичком заводу за заштиту споменика културе захтев за утврђивање
услова за предузимање мера техничке заштите за изградњу двосмерног
магистралног гасовода МГ 10 Ниш–Димитровград.
Увидом у Централни регистар непокретних културних добара који води
Републички завод за заштиту споменика културе утврђено је да на наведеном
простору нема непокретних културних добара од изузетног значаја.
С обзиром на наведено, а у складу са одредбама Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-и др.закон и 99/11-и
др.закон) Републички завод за заштиту споменика културе није надлежан за
утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за изградњу
двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш–Димитровград.
За директора по овлашћењу
бр. 11-9/2018. од 15.01.2018.
Бранислав Орлић

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
Ниш, Добричка 2, тел. 018/523-414, факс 018/523-412
E-mail: kontakt@zzsknis.rs
Број: 129/2-01 (ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018)
Датум: 18.02.2019
Завод за заштиту споменика културе Ниш, на основу чл. 104 ''Закона о културним
добрима'' (Сл. гласник РС бр. 71/94) и чл. 104 ''Закона о општем управном поступку''
(Сл. гласник РС бр. 18/16), а у вези са чл. 100 ''Закона о културним добрима'' (Сл.
гласник РС бр. 71/94),
решавајући по захтеву
МИНИСТАРСТВА
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ROP-MSGI-37674-LOC1/2018, заводни број 350-02-01661/2018-14 од 09.01.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите
за изградњу двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград
I Изградња магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград, планирана је на:
− територији Града Ниша: КО Трупале, КО Чамурлија, КО Доњи Комрен, КО Горњи
Комр ен, КО Рујник, КО Паљина, КО Хум, КО Бр ница, КО каменица, КО Доњи
Матејевац КО Горњи Матејевац,. КО Доња Врежина, КОБрзи Брод, КО Горња
Врежина, КО Малча, КО Просек Манастир, КО Јелашница, КО Куновица, КО
Равни До;
− На територији Општине Бела Паланка: КО Вета, КО Тамњаница, КО Црвени брег,
КО Врандол, КО Црвена река, КО Шпај, КО Дражево, КО Моклиште, КО Дол, КО
Бела Паланка – ван вароши, КО Бела Паланка- варош, КО Кременица, КО Клисура,
КО Теловац
− На територији Града Пирота: КО ПОнор, КО Блато, КО Мали Суводол, КО Велики
Суводол, КО Гњилан, КО Барје Чифлик, КО Пирот-ван вароши, КО Пољска Ржана,
КО Трњана, КО Велики Јовановац, КО Мали Јовановац, КО Велико Село,
КО Суково, КО Градиште, КО Чиниглавци, КО Срећковац, КО Обреновац;
− На територији Општине Димитровград: КО Гојин Дол, КО Жеључа, КО
Димитроврад, КО Бачево
II На подручју предвиђене изградње магистралног гасовода МГ 10 НишДимитровград, није извршена систематска проспекција културног наслеђа. Према
документацији Завода за заштиту споменика културе Ниш, на предметном простору
регистровано је постојање двадесет пет локалитета са археолошким садржајем. У
непосредној близини трасе као и на самој траси налазе се следећи локалитети, од
Димитровграда ка Нишу:
1.Лок. Гладно поље ( Бачевско поље) у атару села Бачево ; остаци насеља из античког
периода / IV-VI века/ (Mutatio Ballanstra)
2. Лок. Кндина бара – праисторија. КО Димитровград
3. Лок. Паметник – остаци објеката из турског периода КО Димитровград
4. Лок. Трап – праисторија, КО Срећковац
5. Тумул у атару села Чиниглавци из античког периода ( II-III век.)
6. Лок. Брод – villa rustica, антика, атар села Чиниглавци
7. У селу Чиниглавци у близини пруге налазе се остаци насеља из праисторије
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8. Лок. Грнчарница , остаци насеља из праисторије, антике и део турског пута у атару
села Градиште
9. Лок.Черкеско село, остаци грађевина зиданих од притесаног камена и опека атар
села Суково
10. Лок. Бело Поље остаци турског пута у атару села Суково
11. Лок. Лазиње, остаци турског пута у атару села Војнеговце
12. Лок. Дуб , праисторија атар села В.Јовановац
13. Лок. Прасковица, остаци античког насеља, у атару села Држина
14. Лок.Васиљћевица, праисторијско и античко насеље у атару села Блато
15. Лок. Кале, остаци утврђења из античког и средњевековног периода у атару села
Понор
16. Лок. Турске баре, вишеслојни локалитет са грнчаријом из енеолита, старијег и
млађег гвозденог доба у атару села Понор
17. Лок. Трап, антика, атар села Кренеица
18. Лок. Крушар, остаци античког vicusa или ville rusice атар села Моклиште
19. Лок. Тамњаничко лице, античко насеље у атару села Тамњаница
20. Лок. Моралија чесма и објекти из турског периода у атару села Банцарево
21. Лок. Шанац, некропола из XIX у атару села Јелашница
22. Лок. Турски брод, некропола непознате хронологије у атару села Малча
23. Лок. Кованлук, остаци насеља из праисторије у атарима села Малча и Горња
Врежина
24. Лок.Занога, праисторијско насеље у атару села Горња Врежина
25. Лок. Кременац, праисторијски мајдан силекса у атару села Рујник
III Планирана изградња магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград, може се
извести уз неизоставно поштовање следећих услова:
- На самој траси магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград, неопходно је
спровести систематска рекогносцирања ради прикупљања података за
прописивање посебних мера техничке заштите – дефинисања тачног броја
локалитета на самој траси гасовода, угрожености изградњом гасовода, итд.;
- На археолошким локалитетима наведеним у тач. II овог Решења, не смеју се
спроводити било какви земљани и грађевински радови без претходно прописаних
посебних мера техничке заштите, а што ће се регулисати посебним уговором;
- Инвеститор изградње магистралног гасовода дужан је да обезбеди средства за
систематско рекогносцирање трасе гасовода као и заштитна археолошка
ископавања на локалитетима који се налазе на траси гасовода, а што ће се
регулисати посебним уговором;
- Инвеститор је дужан да обезбеди услове за стални археолошки надзор над
земљаним радовима у оквиру реализације изградње магистралног гасовода, а што
ће се регулисати посебним уговором;
- Ако се у току извођења радова, наиђе на археолошке и историјске локалитете или
археолошке предмете, односно предмете из прошлости, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту
споменика културе Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да
се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, археолошка
ископавања, заштиту, чување, публиковање и излагање добара која уживају
претходну заштиту у случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на
површинама где се налазе археолошки локалитети и добра под претходном
заштитом.
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IV Подносилац захтева је дужан да изради пројекат у свему у складу са условима
наведеним у тачкама I, II и III овог решења.
V Подносилац захтева је у обавези да по изради пројектне документације исту
достави Заводу ради добијања сагласности да је урађена према прописаним условима.
Један примерак пројектне документације доставља се за потребе Завода.
VI Ово решење не ослобађа подносиоца захтева прибављања услова о заштити
природе и других решења предвиђених прописима.
VII Ово решење важи годину дана.
VIII Жалба на решење не одлаже извршење.
Образложење
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА
И
ИНФРАСТРУКТУРЕ, преко система Обједињене процедуре, проследио је овом Заводу
захтев за издавање услова за изградњу магистралног гасовода МГ 10 НишДимитровград, (ROP-MSGI-37674-LOC-1/2018, заводни број 350-02-01661/2018-14
од 09.01.2019.године) наш бр. 129/1 од 18.02.2019.
Разматрајући захтев, у току поступка установљено је да на наведеном
простору није извршена систематска проспекција културног наслеђа. Према
постојећој документацији Завода констатовано је постојање 25 локалитета са
археолошким садржајем који ужива претходну заштиту у складу са Законом о
културним добрима.
У циљу заштите н.к.д. и археолошких локалитета, Инвеститор је дужан да
поступи по мерама прописаним овим решењем.
Имајући у виду наведено, као и одредбе ''Закона о културним добрима'' које
прописују обавезу предузимања мера техничке заштите, донето је решење као у
диспозитиву.
На основу чл. 104 став 3. ''Закона о културним добрима'' прописано је да
уложена жалба не одлаже извршење решења.
ПРАВНИ ЛЕК: Против овог решења може се изјавити жалба Републичком заводу за
заштиту споменика културе Београд у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба
се непосредно предаје или шаље поштом доносиоцу овог решења.
Обрадио:
Чершков Тони, археолог
Руководилац сектора:
мр Александар Алексић

Доставити:
- Подносиоцу захтева,
- Документацији Завода

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Љиљана Берић

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-00115/2019-07
Датум:19.02.2019. године
Београд
На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр. 30/2010), Закона
о изменама Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30.
став 2. Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о
министарствима (''Сл. гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017), Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012,
42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр. 113/2015,
96/2016 и 120/2017) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних
овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима
остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући
по захтеву подносиоца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде,
вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-7558/2018 од
28. августа 2018. године, доноси
ВОДНЕ УСЛОВЕ
1. Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу
магистралног гасовода 10 Ниш - Димитровград.
2. Водни услови се издају за изградњу, доградњу, реконструкцију постојећих објеката
и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;
3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје ''Морава'', под
редним бр. 131. од 18.02.2019. године.
4. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне
при пројектовању, извођењу инфрастуктурних радова и објеката, који могу трајно,
повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве
животне средине, а нарочито у водном земљишту водотокa са којим се објекат укршта,
додирује или делом пролазе и то:
4.1. Израдити техничку документацију на основу претходних радова, у свему према
важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима
и нормативима за ову врсту објеката. На техничку документацију прибавити техничку
контролу, према важећим законским прописима;
4.2. Техничку документацију урадити у складу са урбанистичко-планском
документацијом;

4.3. Инвеститор/корисник је у обавези да реши имовинско правне односе, у зони
изградње и коришћења објеката у водном земљишту са ЈВП ''Србијаводе'';
4.4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним
водним објектима и природном и вештачком кориту водотока на начин који ће обезбедити
заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
4.5. Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом и са
водопривредним/водним актима према којој су изграђени заштитни водни објекти или
извршено уређење појединих водотока као и са планском и пројектном документацијом
којом су предвиђени ови објекти и радови на нерегулисаним и неуређеним водотоцима;
4.6. Оптималну трасу планираног магистралног гасовода одабрати на основу
техничко-технолошких захтева, геотехничких карактеристика терена, као и хидролошкохидрауличких и геоморфолошких и псалмолошких карактеристика водотока;
4.7. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне као и димензионисање објекта
на основу хидролошких података РХМЗ о карактеристичним рачунским вредностима;
4.8. Приказати (рачунски и графички) постојећи режим вода водотока, као и
пројектовани режим који је последица изградње објекта и предвиђених радова;
4.9. Да се техничком документацијом дефинишу подручја на којима се налазе
изворишта за снабдевање становништва водом и иста адекватним мерама заштитите од
намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на
издашност изворишта и квалитет воде у складу са важећим законом;
4.10. Да се изврши идентификација свих водотока дуж трасе гасовода и рачунски и
графички прикаже пројектовани режим водотокова и означе места укрштања. Пројектом
дефинисати сва укрштања са водним објектима (природним водотоцима, каналима) и
припадајућим објектима (заштитним објектима, мостовима, пропустима и др.) и обрадити их
подужним и попречним профилима. Пројектом дефинисати сва паралелна вођења
магистралног цевовода са оптичким кабловима са водним објектима;
4.11. На местима укрштања гасовода са водотоковима, евентуално бујичним
водотоковима, каналима,.. предвидети антиерозионе мере и остале радове на обезбеђењу дна
и косина водотокова/канала;
4.12. Да се за делове трасе предметне деонице магистралног гасовода дуж обале
водотока и/или кроз друге локације са високим осцилацијама подземних вода предвиде мере
заштите гасовода од дејства подземних вода и поплава. Планиране објекте у саставу
гасовода предвидети на прописаној удаљености од водних објеката и водотока;
4.13. Да се у хидротехничком делу техничке документације предвиде рационална и
економична техничка решења изградње предметног гасовода којима ће се у водном
земљишту, постојећи водни режим очувати, остварити стабилност објеката, заштитити
водоток и извршити заштита од поплава и леда у складу са важећим прописима. Неопходно
је обезбедити несметан прилаз механизацији и службама за одбрану од поплава заштитним
објектима дуж водног земљишта. У случају наиласка поплавног таласа, рад на изградњи
гасовода треба да се одвија у складу са одлукама и инструкцијама руководиоца одбране од
поплава за одговарајуће водно подручје;
4.14. Да се за предметни гасовод на деоницама укрштања са водотоцима предвиде
техничка решења која неће поремети постојећи режим вода тих водотока. Да дубина
укопавања гасовода приликом укрштања са водотоцима износи мин. 1.00m испод
регулисаних, односно 1.50m испод нерегулисаних водотока, осим уколико другачије услове
захтева установа за одржавање пловних путева, уз истовремено обезбеђење стабилности
обала и дна корита и самог гасовода, од ерозивног дејства воде, деловања узгона и
осцилација нивоа вода;
4.15. Подземно укрштање гасоводне цеви и оптичког кабла са каналом извести
полагањем исте са заштотом, на безбедну дубину, испод дна канала тако да горња ивица
заштите буде мин. 1,0m испод пројектоване коте дна канала у пуној ширини канала. Уколико

је могуће, укрштање извршити под правим углом. За укрштање где се не располаже
подацима о карактеристикама попречних профила канала, односно канала који нису у
функцији, укрштање извести полагањем инфраструктуре мин. 2,0m испод постојећег дна
канала;
4.15. У случају да се гасовод поставља паралелно насипу, у брањеном терену, исти
водити на одстојању од брањене ножице насипа од мин. 50m. У зони заштитних објекатанасипа није дизвољена изградња објеката који предвиђају укопавање у тело насипа. Није
дозвољено постављање било каквих надземних објеката у кориту за велику воду;
4.16. Код евентуалног паралелног вођења гасовода и припадајућих оптичких каблова
са хидромелиорационим каналима, уважити да међусобно (управно) растојање између
гасовода и ивице обала канала мора у складу са мишљењима ЈВП ''Србијаводе'' ;
4.17. Материјал који се користи за затрпавање јама и рова гасовода у зони водотока,
мора по свом саставу бити земљано-глиновити, чиме би се остварила компактност са
околним земљиштем. Растресити материјал (песковити и шљунковити) не смеју се користити
за затрпавање, због могућности паралелног струјања подземних вода, што би могло угрозити
речно корито;
4.18. Пројектном документацијом предвидети да евентулани прелаз гасовода преко
мостовских конструкција буде кроз заштитну цев, причвршћену за конструкцију моста тако
да доња ивица буде изнад доње ивице конструкције моста;
4.19. Дефинисати технологију извођења радова на ископу материјала, при чему се
мора дефинисати место одлагања вишка материјала. Одлагање овог материјала у стараче, на
обале и насипе и у канале није дозвољено;
4.20. Пројектом предвидети санацију, тј. враћање терена у првобитно стање на
местима укрштања са водотоцима тако да се не ремети природни режим течења, не умањи
улога водних објеката и не дође до појаве ерозије;
4.21. На планираном привременом водозахвату, предвидети уградњу мерача протока,
ради регистривања количине захваћених вода и обавезе плаћања наканда у водопривреди;
4.22. За време чишћења цевовода и евентуалног ремонта, потребно је обезбедити да
не дође до загађења околног терена, те је евентуално издвојене материје потребно сакупити у
водонепропусни резервоар;
4.23. Место испуштања воде након испитивања цевовода осигурати у зони око
испуста, узводно и низводно у дужини од по 3m, тако да корито буде заштићено од
ерозионог дејства воде;
4.24. За испуштање отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења
која ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне
вредности емисије, односно да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета
животне средине. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток;
4.25. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у
циљу очувања режима вода и спречавања загађења површинских и подземних вода;
4.26. Водни услови се односе на изградњу дела магистралног гасовода (деоница 1) а
за остале објекте (друге деонице магистралних гасовода са уређајима који им припадају), као
и друге додатне радове који нису предмет овог поступка, неопходно је прибавити водна акта
у посебном поступку;
4.27. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати
овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности, а после изградње и захтевом
за водну дозволу у складу са прописима.
Образложење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, је поднело овом
министарству захтев од 09.01.2019. године у поступку припреме техничке документације за
изградњу магистралног гасовода 10 Ниш - Димитровград.
Уз захтев је достављено:
- Мишљење у поступку издавања водних услова од ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава''
Ниш, број: 857/1, од 14.02.2019. године;
- Повраћај техничке документације од РХМЗ у поступку издавања водних услова, број:
922-1-33/2019 од 04.02.2019. године;
- Мишљење у поступку издавања водних услова од Министарства животне средине,
''Агенције за заштиту животне средине'', број 011-00-02/35/2019-02 од 06.02.2019.
године;
- Информација о локацији број: 350-02-01661/2018-14 од 09.01.2019. године, издата од
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Копије планова парцела од Службе за катастар непокретности;
- Идејно решење за изградњу магистралног гасовода 10 Ниш - Димитровград, урађено
од стране пројектанта: DELTA INŽENJERING, Београд од 2018. године.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за
воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама
чл. 113. - 118. Закона о водама. На основу чл. 117. ст. 1. тач. 10. Закона о водама, објекат је
сврстан у групу објеката: мaгистрaлни нaфтoвoд, гaсoвoд и дaлeкoвoд и трaфoстaницa кaдa je
тo прeдвиђeнo плaнским дoкумeнтoм или сeпaрaтoм. На основу чл. 43. Закона о водама,
утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и заштита
вода од загађивања. Најближи већи водоток на предметном објекту Нишава Објекат се
налази у подсливу Јужне Мораве, водном подручју Мораве, сагласно чл. 27. Закона о водама
и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011). Река
Нишава према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда (''Сл. гласник РС'' бр. 83/2010), је
сврстана у водоток првог реда.
Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним
материјама у водама (''Сл. гласник СРС'' бр. 31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће
супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање (Сл. гласник РС бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). Утицај отпадних вода на
реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Сл.
гласник РС'', бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово
достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2014). Мерење количина и испитивање отпадних вода
урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'' бр. 33/2016).
У Републици Србији се планира изградња магистралног гасовода - 10 од Ниша до
Димитровграда.
Траса деонице магистралног гасовода са припадајућим објектима се води на
територијама: град Ниша, и општине Бела Паланка, Пирот и Димитровград.
Укупна дужина трасе деонице је cca 109km.
Условом бр. 4.5. диспозитива дата је обавеза инвеститору да приликом израде
техничке документације усагласи пројектна решења са техничком документацијом на основу
које је извршено уређење појединих водотока или се на основу планске и пројектне
документације планира изградња заштитних водних објеката, регулациони радови или
уређење водотока и др., те се из горе наведених мишљења могу видети достављени подаци.

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је
урадити техничку документацију, на нивоу пројекта, према одредбама Закона о водама,
смерницама из Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС '' број 11/2002), Стратегије
управљања водама РС (''Сл. гласник РС '' број 3/2017), Закона о планирању и изградњи и
важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу
одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 4.1.-4.3. диспозитива, уз
обавезне прилоге:
-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду
техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних
пројектаната,
-техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне, прорачуни
стабилности, итд;
-технички опис, ситуациије, постојећи режим и пројектовани режим, подужни и
попречни профили свих објеката мостова, пропуста, итд.;
- техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у
коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина
пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода
као и места за узорковање вода итд..
Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл.
115., чл. 117. ст. 1. тч. 10. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 3.
диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини и
начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', бр. 86/10). Услови број 4.5.-4.26.
диспозитива решења, дати су сагласно чл. 4-10, чл. 13-17, чл. 44-62, чл. 74, чл. 97-101 и чл.
133. Закона о водама. Условом број 4.27. дата је обавеза подносиоцу захтева да се по
завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из
Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у
поступку издавања водних услова (''Сл. гласник РС'' број 72/2017), обрати овом
Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње захтевом за
издавање водне дозволе, у складу са чл. 113. – 127. Закона о водама.
На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге
(''Службени гласник РС'', бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних услова за
водно подручје Морава, условом број 3. диспозитива.
Административна такса се не плаћа за решење по захтеву за издавање водних аката у
складу са одредбама чл. 18. тч. 2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким
административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003 и 50/2011).
Прилози:
-Мишљење ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш,
-Повраћај техничке документације од РХМЗ,
-Мишљење Министарства животне средине, ''Агенције за заштиту животне средине''

ДОСТАВИТИ:
- МГСИ, Београд
- ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.

Образац 3.
Министарство заштите животне средине
„Агенција за заштиту животне средине”
Број: 011-00-2/35/2019-02
Датум: 06.02.2019. година

На основу члана 117. и члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010)
и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС” број
101/2016), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини
мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања
водне дозволе („Службени гласник РС” број 72/2017) и Уредбе о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС” број 50/2012), решавајући по захтеву
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Републичке дирекције за воде
за издавање водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу
двосмерног магистралног гасовода МГ 10 Ниш-Димитровград, број 325-05-115/2019-07 од
01.02.2019. године, „Агенција за заштиту животне средине”, издаје
МИШЉЕЊЕ
I. Општи подаци:
1.1. Назив:
- објекат/радови: Изградња двосмерног магистралног гасовода МГ 10 НишДимитровград
- техничка документација: Идејни пројекат - Елаборат хидролошких и хидротехничких
услова за изградњу трасе магистралног гасовода МГ10 Ниш - Димитровград
1.2. Хидрографски подаци:
Најближи водоток: Нишава, Јерма
Слив: Јужна Морава, Нишава
Водно подручје: Морава
Водно тело: NIS_3, NIS_1, JER_2

I. ОПШТИ ПОДАЦИ
Табела 1.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Локација корисника
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ
-

_Нишава
_Црвена река
_Студва
_Матејевачка река
_Расничка река
_Поток Стубац
_Рогоз

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА

СТАН_X

СТАН_Y

Јужна Морава
Нишава

-

-

-

-

Узводни профил – државни мониторинг
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА

СТАН_X

СТАН_Y

Димитровград_Нишава

Јужна Морава

NIS_3

Гранични профил

4764200

7648113

Трнски Одоровци_Јерма

Нишава

JER_2

Водомер

4755098

7633174

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА

СТАН_X

СТАН _Y

Ниш_Нишава

Јужна Морава

NIS_1

Испод града

4798447

7573657

Низводни профил – државни мониторинг

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Табела 2.1.
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Профил: Локација корисника
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Период

Јед. мере
*

Cmax

_Нишава
_Црвена река
_Студва
_Матејевачка река
_Расничка река
_Поток Стубац
_Рогоз

-

Јужна Морава
Нишава

-

-

-

МДК0

*

Cmin

*Csr

-

-

-

-

Табела 2.2.1.
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
_Студва
_Матејевачка река
-СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ
_Расничка река
_Поток Стубац
Димитровград_Нишава

-



_Студва
_Матејевачка река
_Расничка река
_Поток Стубац

Узводни профил - државни мониторинг
СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Јед.мере

Период: 2016.г.-2017.г.
*

Cmax

Ј.Морава

NIS_3

Температура воде

o

*

Cmin

*

МДК

Csr

C

21.7

0.4

12.1

Мутноћа

NTU

49.1

1.43

12.67

Суспендоване материје

mg/l

168

<4

14.4

25

Растворени кисеоник (О2)

mg/l

17.0

7.1

11.6

7.0

Укупна тврдоћа

mg/l

282

174

220

-

8.57

7.90

8.28

6.5-8.5

S/cm

610

379

497

1000

pH
Електропроводљивост

Напомена: C – концентрација параметра/елемента квалитета вода
- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану
максимално дозвољену концентрацију (МДК)
o

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Узводни профил - државни мониторинг
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Јед.мере

Период: 2016.г.-2017.г.
*

Cmax

*

Cmin

*

МДК

Csr

Укупне растворене соли

mg/l

340

221

286

1000

Укупни азот (N)хло

mg/l

2.56

0.74

1.38

2

Укупни фосфор (P)

mg/l

0.175

0.011

0.060

0.20

Растворени силикати (SiO2)

mg/l

9.5

2.0

6.7

mg/l

20.2

5.9

11.8

100

Сулфати (SO4 )

mg/l

48

19

35

100

Олово (Pb)-растворено

g/l

0.8

<0.5

<0.5

1.2/14

-

Хлориди (Cl )
--

Кадмијум (Cd)- растворени

g/l

0.07

<0.02

0.021

<0.08/0.45 (класа 1)
0.08/0.45 (класа 2)
0.09/0.6 (класа 3)
0.15/0.9 (класа 4)
0.25/1.5 (класа 5)

Жива (Hg)-растворена

g/l

<0.1

<0.07

<0.07

/0.07

Никл (Ni)-растворени

g/l

2.5

<0.5

0.57

4/34

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 (HPKMn)

mg/l

5.1

1.7

4.00

10

Укупни органски угљеник (TOC)

mg/l

5.4

1.7

3.26

6.0

Фенолни индекс

mg/l

0.001

<0.001

<0.001

0.001

Табела 2.2.2.
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Узводни профил - државни мониторинг
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Јед.мере

Период: 2016.г.-2017.г.
*

Cmax

Трнски Одоровци_Јерма

Нишава

JER_2

Температура воде

o

*

Cmin

*

МДК

Csr

C

20.4

0.4

11.5

Мутноћа

NTU

188

3.16

20.3

Суспендоване материје

mg/l

126

<4

19.7

25

Растворени кисеоник (О2)

mg/l

16.5

9.5

11.3

7.0

Укупна тврдоћа

mg/l

194

120

164

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Узводни профил - државни мониторинг
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Јед.мере

Период: 2016.г.-2017.г.

МДК

*

Cmax

*

Cmin

*

-

8.87

8.08

8.35

6.5-8.5

S/cm

424

300

380

1000

Укупне растворене соли

mg/l

243

168

217

1000

Укупни азот (N)

mg/l

2.06

0.55

1.09

2

Укупни фосфор (P)

mg/l

0.155

0.017

0.046

0.10

Растворени силикати (SiO2)

mg/l

11.6

7.3

9.8

mg/l

13.6

<5.0

8.09

100

Сулфати (SO4 )

mg/l

37

12

25

100

Олово (Pb)-растворено

g/l

0.8

<0.5

<0.5

1.2/14

pH
Електропроводљивост

-

Хлориди (Cl )
--

Csr

Кадмијум (Cd)- растворени

g/l

0.04

<0.02

<0.02

<0.08/0.45 (класа 1)
0.08/0.45 (класа 2)
0.09/0.6 (класа 3)
0.15/0.9 (класа 4)
0.25/1.5 (класа 5)

Жива (Hg)-растворена

g/l

<0.1

<0.07

<0.07

/0.07

Никл (Ni)-растворени

g/l

1.0

<0.5

<0.5

4/34

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 (HPKMn)

mg/l

6.6

2.6

3.41

10

Укупни органски угљеник (TOC)

mg/l

9.6

1.4

3.98

5.0

Фенолни индекс

mg/l

<0.001

<0.001

<0.001

0.001

Табела 2.3.
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Низводни профил - државни мониторинг
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Јед.мере

Период: 2016.г.-2017.г.
*

Cmax

Ниш_Нишава

Јужна Морава

NIS_1

Температура воде

o

*

Cmin

*

МДК

Csr

C

26.0

0.8

13.2

Мутноћа

NTU

121.0

12.6

30.2

Суспендоване материје

mg/l

83

<4

19.9

25

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА
Низводни профил - државни мониторинг
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ

СЛИВ_НАЗ

ВОДНО_ТЕЛО_ID

Параметар

Јед.мере

Период: 2016.г.-2017.г.
*

Cmax

*

Cmin

*

МДК

Csr

Растворени кисеоник (О2)

mg/l

13.4

4.8

8.8

Укупна тврдоћа

mg/l

310

158

210

-

8.00

7.70

7.85

6.5-8.5

S/cm

568

353

472

1000

Укупне растворене соли

mg/l

317

205

272

1000

Укупни азот (N)

mg/l

5.78

1.37

2.93

2

Укупни фосфор (P)

mg/l

0.750

0.122

0.282

0.20

Растворени силикати (SiO2)

mg/l

14.5

3.4

7.5

Хлориди (Cl )

mg/l

17.6

6.2

12.1

100

Сулфати (SO4- -)

mg/l

48

13

28

100

Олово (Pb)-растворено

g/l

0.9

<0.5

<0.5

1.2/14

pH
Електропроводљивост

-

7.0

Кадмијум (Cd)- растворени

g/l

0.11

<0.02

0.02

<0.08/0.45 (класа 1)
0.08/0.45 (класа 2)
0.09/0.6 (класа 3)
0.15/0.9 (класа 4)
0.25/1.5 (класа 5)

Жива (Hg)-растворена

g/l

<0.1

<0.07

<0.07

/0.7

Никл (Ni)-растворени

g/l

1.3

<0.5

0.8

4/34

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 (HPKMn)

mg/l

11.7

3.5

6.30

10

Укупни органски угљеник (TOC)

mg/l

15.7

2.6

5.35

5.0

Нафтни угљоводоници

mg/l

0.015

0.015

0.0150

Фенолни индекс

mg/l

0.002

<0.001

<0.001

0.001

IIr OC',TAiII4 ilOnAIlI4
Hanonreua:

a)

LIJraHa 1 1 8 ' 3axona o
AreHqaj a 3a 3artrruTy )r(r.rBorHe cpeAHHe Ha ocHoBy \rIraHa I ll . u
qnaua
63. 3axosa o I43MeHaMa H
BoAaMa (,,Cn1nrc6eLLLt. zracHuri PC" 6po.j 30/2010) I4
je
AorryHaMa 3auoua o BoAaMa (,,C"tycrdertu zJrtacHLtK PC" Spqi 101/2016),4ocraeula
y3BoAHI4
peKy
Hlaruany:
noAarKe KBaJrr4Tera BoAa y BoAHoM axry, rcojz ce oAHoce Ha
npo6ran [unazrpoerpaA, BoAHo rerro NIS_3, (Ta6e-rra 2.2.1.) 14 HI'I3BoAHu npo$un Hnur,
BoAHo re.no NIS_I, (Ta6e:ra 2.3.) u pery Jepr',ry: y3BoAHI4 npo$n:r Tpncrcu Oloponurz,
BoAHo rerro JER-2, (T a6eta 2.2.2').

b) floAaqn :a ra6ely Ksanr4rer BoAoroKa (Ta6ela
caAplKaHI4 j ep

2.1.) ua lpocpury

KopI4cHI4Ka, HLrcy

nucy o6yxnahena rlporpaMl4Ma MoHIrropI4Hra'

IV 3AKJbYI{AK

flpojexlroM AoKyMeHraqrajov npeABr4Aerl4 cBe uepe xoje he o6es6eilYrrr4 Aa rInaHI4paHI'I
pu4our 6y1y y cKnaAy ca Ype46oM o rpaHI4rIHr.IM BpeAHocrlrrvla :arafyjyhnx uarepr.ia y
noBprxr4HcKI4M rr noA3eMHr{M BOAaMa rr ceAI4MeHTy

14

pOKOBI4}./a3A rbI4xOBO .qoorv3al6e

(,,Cn.z[tacnr,tx PC"6p 50/12) rr Vpe46oNr o rpaHI4tIHLIM BpeAHocrI{Ma npuopl{rerHl{x
xa3apAnax cyrrcraurlr4 r<oje :arafyjy noBptul4HcKe BoAe a poKoBI4Ma 3a 6l4xoBo Aocrl43alse
(,,Cn.znacuux PC " 6P. 2a/1a).
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