Образац ПО -2 – СОПСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА МОТОРНИМ ГОРИВИМА
Упутство за попуњавање обрасца:
- образац попунити посебно за сваку сопствену станицу за снабдевање сопствених превозних средстава моторним горивом
- штиклирајте □ у случају да објекат испуњава понуђену опцију; уписати " - " где нема података
- за објекте из поступка озакоњења објеката уместо употребне дозволе уписује се број и датум решења о озакоњењу објекта и број и датум извештаја комисије за технички преглед
којим се утврђује да је објекат подобан за употребу
Основни подаци о станици за снабдевање превозних средстава
Адреса станице
Катастарска
Општина
Место
Улица
Број
Катастарска парцела на којој је станица
општина
Подаци о изградњи, реконструкцији и проширењу кпацитета станице
Употребна дозвола
Почетак рада
Врста радова на реконструкцији/доградњи
Грађевинска дозвола
Број
Датум Број
Датум
Датум
Изградња
Реконструкција/доградња
Реконструкција/доградња
Реконструкција/доградња
Правни основ коришћења
објекта

□
□

Власништво субјекта који је поднео захтев за добијање сагласности
Други основ коришћења (навести који)
Технички подаци

1. Инсталације за снабдевање дериватима
нафте и биогоривом

Све врсте
бензина, дизела,
биодизела и
биоетанола

Течни нафтни гас аутогас

Датум
етaлонирања
(баждарења)
мерних уређаја

Врста деривата:

Укупан број резервоара:
Фабрички број резервоара:
Појединачна запремина сваког резервоара (m3):
Број пиштоља:
* Уколико се станица користи за директно снабдевање пловила, односно зракоплова горивом, навести број и укупне капацитета резервора за бродска, односно авионска горива
Снабдевање станице природним гасом
2. Инсталације за снабдевање
компримованим природним гасом

□ контејнерско тип модула:
□ преносна батерије боца
□ превозна батерије боца (трајлер)
□ са гасне мреже - тип мреже:
□ транспортна
□ дистрибутивна
Оператор система:
инсталисани капацитет прикључка [m³/h]:
улазни притисак [bar]:
□ из утечњеног гаса - тип резервоара

У типском контејнеру □
Погон компресора
на електормотор □

□ преносни (транспортни)

Компресорска станица за природни гас
У зиданом објекту □
Снага
компресора
(kW)

На гасни СУС мотор □

Инсталисани капацитет пуљења возила (m3/h):
Број аутомата (дистрибутивних стубова):

Инсталације високог притиска
Укупан складишни капацитет (m3)
Број пиштоља

□

стабилни ( вертикални или хоризонтални)
На отвореном простору □
Излазни
притисак
Произвођач и земља порекла:
(bar)
Укупан број складишних модула:

