
ПРИ ЛОГ 5 

Редн и број у евид енц иј и: *
Дат ум упис а у евид енц иј у:*

На з   ив комп а ни је:
Се ди ште тер ми нал а (адре са, те леф он/факс):
Про ток  -  најв е ћа  укуп на  го ди шња  ко ли чи на  уто че ног
бензина током претх од не три го ди не (t/го ди ни):
1. Ре з   ер во а ри са фик сним кро вом
Број:
Мак си мал ни преч ник:
Мак си мал на за пре ми на:
Опре мље ни са вак у ум/при ти сак оду шним вен ти лом (да/не/де ли мич но):
Спољ ни зид и кров у бо ји са укуп ном топ лот ном ре флек си јом од 70%
или ви ше (крем, крем бе ла или алу сре бр на):
По вез а но са је ди ни цом (уре ђа јем) за са ку пља ње па ре (да/не):
2. Ре зер во а ри са пли ва ју ћим кро вом
Број:
Мак си мал ни преч ник:
Мак си мал на за пре ми на:
Тип зап ти ва ња (Ј=једн о стру ко; Д=дво стру ко; Т=тро стру ко;):
Спољ ни зид и кров у бој и са укупн ом топ лот ном реф лек си јом од 70%
или виш е (крем, крем бе ла или алу сре бр на):
3. По стро  је ња за ута ка ње и ис та ка ње на тер ми нал и ма
Тип по стро је ња за ута ка ње на тер ми нал у, на ве сти: А = ауто-ци стер на;
В = ваг он-цис тер на; П = пло ви ло;
Ис па ре ња ток ом пуњ е ња по крет них рез ер во а ра кој а су усмер е на на са-
ку пља ње па ре (да/не), укол и ко је да, на ве сти: А = ауто-ци стер на; В =
ваг он-ци стер на; П = пло ви ло;
Пу ње ње ауто-ци стер ни: гор ње, до ње или оба (Г/Д/оба):

*      По пу ња ва Аген ци ја за заш ти ту жи вот не сре ди не.

Мес то и дат ум:                     M.P                       По дат ке унео:

ПОД АЦИ О ВРСТИ И БРОЈУ РЕЗЕРВОА РА
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ БЕНЗИНА НА ТЕРМИНАЛИМА И О БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА

ОБРАЗАЦ  А

ТЕРМИНАЛИ



ОБРАЗАЦ  Б

Редн и број у евид енц иј и: *
Дат ум упис а у евид енц иј у:*

Наз ив бенз инс ке стан иц е:
Сед иш те бенз инс ке стан иц е                            (адре са, тел еф он/факс):
Дат ум изг радњ е / изд ав ањ а доз вол е за рад:
Прот ок (m3/год ин и):
Смеш тен а у окви ру трајн о нас е љен их мес та или радн их облас ти (да/
не):
Утак а ње у ре зерв о ар за скла ди штењ е бенз и на на бен зин ској стан и-
ци: па ре враћ е не у по кретн и ре зерв о ар за скла ди штењ е кроз не про-
пус ни при кључн и цев ов од (да/не)
Пуњ ењ е воз ил а бенз ин ом: уграђ ен сис тем за сак уп љањ е бенз инс ких
пар а (да/не):
Укол ик о је да (акт ив ан/пас ив ан или дру го):
Пуњ ењ е  воз ил а:  угра ђен  аутом ат ски  сис тем  мон ит ор инг а  за  са ку-
пљањ е пар е (да/не)

*      Поп уњ ав а Агенц иј а за заш тит у жив от не сред ин е.

Мес то и дат ум:                     M.P                       Под атк е унео:
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