
Образац ПО 7  
Захтев за издавање лиценце за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива  

   

ПО 7 - СКЛАДИШТЕЊЕ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ И БИОГОРИВА  

Упутство за попуњавање обрасца: 
- образац попунити посебно за свако складиште које се састоји од једног или више резервоара 
- податке о појединачном резервоару у оквиру складишта попунити у једном реду табеле 
- подаци о капацитетима резервоара попуњени у обрасцу треба да одговарају подацима наведеним у извештајима надлежних 
инспектора 
- у колону "Намена резервоара" уписати редни број енергента који се складишти према следећој легенди:  

1. Сирова нафта  2. Пропан  3. Бутан  4. Пропан-Бутан смеша  5. Аутогас  6. Биогас  

7. Безоловни моторни 
бензин типа ЕВРО  

8. Остале врсте безоловних бензина  9. Авионски бензини  10. Гориво за млазне моторе  11. Биоетанол  

12. ЕВРО дизел  13. Остале врсте дизела  14. Биодизел  15. Бродска горива     

16. Уље за ложење екстра 
лако ЕЛ типа ЕВРО  

17. Остале врсте уља за ложење  18. Остала горива (У пољу "Напомена" навести енергент који се 
складишти)  

- у колонама "Капацитет утовара" и "Капацитет истовара" оставити празна поља уколико не постоје сопствене пумпе за утовар, односно 
истовар деривата у/из складишта.  

- у колону "Могућности приступа" уписати скраћенице према следећој легенди:  

А - Ауто цистерне (друмски транспорт)  В - Вагон цистерне (железнички транспорт)  Б - Барже (речни транспорт)  П - Продуктовод/ 
Нафтовод  

- у колону "Врста" уписати скраћеницу према следећој легенди:  

Н - Надземни резервоар  У - Укопани резервоар  
 

   
  



 
Складиште  

Назив складишта:  Локација  Интерна шифра складишта  

Општина  Место  Улица  Број  Катастарска општина  Катастарска парцела  

                     

Положај складишта: Аутопут  (ознака:   )  Магистрални пут  (ознака:   )  Општински пут  Пут у насељу  Некатегорисани пут  Река  (име:   )  
 

Сопствена лабораторија за квалитативну анализу деривата:  1. Да  2. Не  
 

Вага за мерење вагон цистерни:  1. Да  2. Не  Вага за мерење ауто цистерни:  1. Да  2. Не  
 

   

Резервоари  

Ред. 
бр.  

Серијски број 
резервоара  

Намена 
резервоара  

Капацитет 
резервоара 

(м3)  

Радни 
притисак 

(bar)  

Капацитет 
утовара 

(м3/h)  

Капацитет 
истовара 

(м3/h)  

Година пуштања 
у рад/реконстр.  

Могућности 
приступа  

Врста  Напомена  

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Коментар складиштара:  
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