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1. УВОД
Главни инструменти у програму заштите животне средине, и шире, еколошке
политике у Европској Унији и код нас су, између осталих, Стратешка процена
утицаја на животну средину SEA (Strategic Environmental Assessment) и процена
утицаја на животну средину ЕА (Environmental Assessment). Република Србија је,
следећи Упутства ЕУ (Directives), Директиву 85/337/ЕЕЦ о процени утицаја
одређених јавних и приватних пројеката на животну средину из јуна 1985. године и
Директиву 2001/42/ЕЦ о процени утицаја одређених планова и програма на
животну средину из јуна 2001. године, донела крајем 2004. године Закон о
стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, број
135/04, 88/10). Тада су поред овог Закона, изгласана су још три која закона у вези
са заштитом животне средине од којих се издваја Закон о заштити животне
средине (Службени гласник РС, број 135/04, 36/2009, 72/2009, 198/2009, 43/2011 и
14/2016), као нека врста „кровног“ прописа. Један од кључних термина у Упутству
2001/42/ЕЦ је релевантна информација која је „расположива за процену утицаја
планова и програма на животну средину и употребљива на другим нивоима
процеса доношења одлука или кроз друге прописе Уније“. Она би требало да
садржи: (1) општи преглед садржаја, главних циљева плана или програма и веза
са другим релевантним плановима и програмима, (2) важне аспекте тренутног
стања животне средине и вероватни развој тог подручја у случају да се не
спроведе план или програм, (3) особине животне средине области која је у
питању, а које могу бити значајно поремећене под утицајем разнородних
активности, (4) мере предвиђене за превенцију или уклањање сваког значајног
штетног утицаја на животну средину у поступку имплементације плана или
програма и др. Посебна је истакнута обавеза обавештавања јавности о плану,
односно програму, који се припрема, и о коначној одлуци, после обављеног
поступка одлучивања.
Према нашем Закону стратешка процена је једна варијанта процене утицаја на
животну средину која се примењује на плановима, програмима и основама у
области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма,
очувања природних станишта и дивље флоре и фауне. Стратешком проценом се
утврђују, описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји планских и
програмских решења на животну средину, али и прописују мере спречавања,
смањивања, ублажавања, санације, праћења, ремедијације и/или компензације
штетних утицаја на животну средину. Њена улога је да, поред поступака
планирања и изградње, просторног и урбанистичког планирања, процене утицаја
на животну средину, интегрисаног спречавањa и контроле загађивања и процене
опасности од удеса, унапред, правовремено предвиди и спречи нарушавање
животне средине.
Стратешка процена планова и програма на животну средину претпоставља
неколико начела: начело одрживог развоја, начело интегралности, начело
предострожности, начело хијарархије и начело координације и јавности.
1
Извештај о стратешкој процени утицаја измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП
Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево
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Процес стратешке процене утицаја плана на животну средину тече паралелно и
симултано са процесом израде просторног, односно урбанистичког плана, тако да
на крају извештај о стратешкој процени постаје интегрални део плана.
Полазећи од горе поменутих Закона, Одлуке о изради измена и допуна Плана
генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС
Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево
(Службени лист града Панчева, број 34/2015) и Одлуке о приступању изради
стратешке процене утицаја изменa и допунa Плана генералне регулације
комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево
(Дубока прерада) у насељеном месту Панчево на животну средину (Службени
лист града Панчева, број 32/2015) ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева
Панчево је започело проучавање могућих утицаја решења предметног плана на
животну средину на основу кога ће бити утврђене вероватне последице
интервенција у простору и дефинисане неопходне мере заштите животне средине
од дејства редовних, уобичајених активности, али и ванредних, непредвиђених
процеса и поремећаја у раду. Набројене активности би требало да буду
отелотворене у Извештају о стратешкој процени утицаја измена и допуна ПГР
комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево
(Дубока прерада) у насељеном месту Панчево на животну средину.
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
ПЛАНСКИ ОСНОВ за измене и допуне Плана генералне регулације је ГУП
Панчево (Службени лист града Панчева, број 23/2012).
ПРАВНИ ОСНОВ за израду измена и допуна Плана генералне регулације
комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево
(Дубока прерада) у насељеном месту Панчево:
Закон
о
планирању
и
изградњи
(Службени
гласник
РС,
бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012, Одлука УС РС, Уз број 74/2010 - 64/201066. Одлуку УС РС број IУз-233/2009 - 42/2013-37, Одлуку УС РС број IУз-295/2009 50/2013-23, Решење УС РС број IУz-58/2013 - 54/2013-114);
- Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и
урбанистичког планирања (Службени гласник РС број 64/2015);
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације комплекса ХИП
Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у
насељеном месту Панчево на животну средину (Службени лист града Панчева,
број 34/2015).
Основни разлог приступања изради измена и допуна Плана је стварање правног и
планског основа за изградњу постројења за дубоку прераду нафте – постројења за
одложено коксовање.
ПРАВНИ ОСНОВ за израду стратешке процене утицаја (извештаја о стратешкој
процени) предметних измена и допуна Плана је:
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС
број 135/04) и Закон о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја
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на животну средину (Службени гласник РС број 88/10);
- Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС број 135/04, 36/09,
36/09 – други закон, 72/09 – др. закон и 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
- Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана
генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС
Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево на
животну средину (Службени лист града Панчева, број 32/2015).
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ за израду предметне Стратешке процене утицаја на животну
средину су:
- ГУП Панчево (Службени лист града Панчева, број 23/2012);
- План генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС
Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту Панчеву (Службени лист Општине
Панчево број 12/2008 и Службени лист града Панчево број 15/2009, 18/2009,
17/2012 и 20/2015);
- Извештај о стратешкој процени утицаја ГУП Панчево (израђивач Географски
факултет Универзитета у Београду);
- Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације комплекса
ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево у насељеном
месту Панчево на животну средину (израђивач Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду);
- Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна плана генералне
регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте
Панчево у насељеном месту Панчево на животну средину (израђивач Еко поинт
Београд).
2.1. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.1.1. Садржај измена и допуна Плана генералне регулације
ОПШТИ ДЕО
-Решење о регистрацији фирме
-Лиценца одговорног урбанисте
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Увод
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
2. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
3.1. Постојећа претежна намена површина
3.1.1.
Површине јавне намене
3.1.2.
Површине остале намене
3.2. Инфраструктурна мрежа са објектима и зеленилом
 Саобраћајна инфраструктура
 Водопривредна инфраструктура
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 Електроенергетска инфраструктура
 Електронска комуникациона инфраструктура
 Термоенергетска инфраструктура
 Зеленило
3.3. Евидентирана и заштићена непокретна културна добра
3.4. Животна средина
4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
5.1. Планирана претежна намена површина са предлогом основних
урбанистичких параметара
5.1.1.
Површине јавне намене
5.1.2.
Остало грађевинско земљиште
5.1.2.1.
Инфраструктурна мрежа
 Саобраћајна инфраструктура
 Водопривредна инфраструктура
 Електроенергетска инфраструктура
 Електронска комуникациона инфраструктура
 Термоенергетска инфраструктура
 Зеленило
5.1.3.
Технолошки процес
5.2. Биланс планираних површина – Бруто развијена грађевинска
површина
5.3. Заштита непокретних културних добара
5.4. Заштита животне средине
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Граница планског документа са постојећом намена површина
2. Планирана претежна намена површина са инфраструктуром
ПРИЛОГ – ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Одлука о изради Плана
2. Одлука о изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину
2.1.2. Основни циљеви измена и допуна Плана
Циљ израде измена и допуна Плана је да се створе плански услови за изградњу
новог постројења за дубоку прераду нафте – постројења за одложено коксовање
са неопходним пратећим постројењима и инфраструктуром, на одређеној микро
локацији, променом намене грађевинског земљишта и изменом планираних
постројења у односу на основнои план.
Посебни циљеви измена и допуна плана
Постројења која се планирају овом изменом и допуном плана, имаће позитиван
утицај на животну средину. Поступком дубоке прераде се од тежих фракција,
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процесом одложеног коксовања, добијају лакше фракције са нижим садржајем
сумпора, што генерално смањује емисију сумпроних оксида, и петрол кокс који се
даље користи у индустрији.
2.2. ОСВРТ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
Предметним изменама и допунама Плана је обухваћен простор унутар комплекса
Рафинерије нафте Панчево и то, углавном, у његовом југоисточном делу.
У делу блока 21 (К.П. 3568), планирана је изградња постројења S-5300 DCU постројење за одложено коксовање, као основног постројења у оквиру пројекта. У
једном делу блока се већ налази неколико производних рафинеријских
постројења, док су у другом, неизграђеном делу, према важећем Плану генералне
регулације, била предвиђена постројења за обраду бензина водоником (целина
1C-03 из ПГР) и постројење за континуални каталитички реформинг (целина 1C04 из ПГР). Међутим, пошто се НИС РНП определила да уместо ових постројења
подигне постројење за одложено коксовање ПГР раде се измене и допуне ПГР.
Делови новог постројења S-5300 налазиће се и на суседној парцели (К.П. 3583),
док би инфраструктурно повезивање ишло преко околних парцела.
Друго по значају постројење у оквиру овог пројекта је постројење S-5600 CHS Систем за транспорт и манипулацију петрол кокса. Њиме ће се транспортовати
производ, петрол кокс од производног постројења S-5300 DCU до места за утовар
у теретна возила: камионе и железничке вагоне. Постројење ће се протезати од
блока 21 (К.П. 3568), преко блока 20 (К.П. 3570), дуж источне и северне стране
комплекса (К.П. 3583, К.П. 3581 и 3576). Пошто постројење S-5600 CHS треба да
буде подигнуто на локацији која је ПГР-ом делом дефинисана, као зелена
површина, изменом и допуном планом промениће се намена дела зелених
површина.
Постојеће постројење S-9150 у блоку 9 (К.П. 3557) треба да буде реконструисано
тако што ће бити повећан капацитет производње расхладне воде.
Новопланирано постројење S-25200A је објекат за електро опрему са
трафостаницом у источном делу комплекса (К.П. 3583). Оно ће бити каблом
(напајање) повезано са постојећим постројењем S-25200 преко више парцела
РНП. У објекту ће бити електро опрема за напајање и управљање радом
постројења S-5300 DCU. Делови овог постројења су и поједине издвојене
подстанице (зграде са електро опремом у пољу) и то у близини места за утовар
на парцелама (К.П. 3583 и 3576). С обзиром на то да ће се и ово постројење
налазити на простору ПГР-ом означеним, као зелена површина, извршиће се
промена намене дела зелених површина.
Планирано постројење S-23000A представља допуну постојећег система
међуповезивања у РНП, S-23000. Оно обухвата цевне инсталације на цевним
мостовима, укључујући саме цевне мостове, као и укопане цевне инсталације које
повезују сва производна и помоћна постројења у РНП.
Постројења S-5900, за стриповање киселе воде (SWS), и S-5950, за регенерацију
амина (ARU III), су планирана у блоку 20 (К.П. 3570), на месту где се сада налазе
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складишни резервоари FB-2011 и FB-2012 са танкваном, што значи да ће они
бити уклоњени, односно извршена делимична пренамена у блоку 20.
Новопланирано постројење S-5800 је помоћно постројење за обраду отпадних
вода насталих у постројењу S-5300 DСU и биће, такође, у блоку 20 (К.П. 3570).
Постојеће постројење S-2550 (за ТНГ меркаптана) у блоку 6 (К.П. 3559) биће
реконструисано.
Производни комплекс је добро опремљен индустријском инфраструктуром:
саобраћајницама, разводом енергетских медијума и флуида, разводом помоћних
флуида, разводом водоводне и канализационе мреже, разводом електричне и
телефонске мреже, разводом рачунарске мреже и др. Рафинерија нафте Панчево
има довољно обучених кадрова свих нивоа образовања, профила и струка за рад
на предметном постројењу, укључујући и његово одржавање. Уколико би дошло
до удеса РНП располаже обученим и опремљеним службама (безбедност и
здравље на раду, ватрогасна служба, обезбеђење, лабораторија итд). Релативна
близина Панчева и Београда омогућава обезбеђење брзе помоћи у случају већих
удеса. У близини производног комплекса налази се здравствена станица, а
болнички комплекс је на растојању од око 6 km.
2.2.1. Намена захвата
Детаљна намена земљишта по целинама и зонама
Намена која је дефинисана за одређени простор, представља преовлађујућупретежну-доминантну намену на том простору, што значи да заузима минимално
50% површине блока-зоне-подзоне у којој је означена, али свака намена
подразумева и друге компатибилне намене.
У оквиру ове подзоне могуће је градити прозводне, енергетске објекте, објекте
манипулације, складиштења и транспорта са припадајућим пратећим садржајима.
Такође су дозвољене и компатибилне намене као нпр: индустријски, пословни и
привредни садржаји мањег или већег обима тј. Капацитета, објекти за
складиштење и др. из основне делатности, уз задовољавање услова заштите
животне средине. То значи да компатибилне намене не смеју да угрожавају људе
и животну средину (земљиште, ваздух и воду).
2.2.2. Подела подручја измена и допуна Плана на урбанистичке целине
Према предложеном просторно-функционалном концепту у обухвату Плана се
предвиђају:
Мултифункционална подзона:
(1) Производња
(2) Манипулација – складишта и транспорт
(3) Енергетикa
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БИЛАНС ПОВРШИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Површина
Назив
комп. м2
ИЗГРАДЊА НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА S19.187
5300, S-25200A
ИЗГРАДЊА НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА СА
РУШЕЊЕМ ПОСТОЈЕЋИХ S-5800, S4.141
5900, S-5950
ИЗГРАДЊА НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
МАНИПУЛАЦИЈУ СА УТОВАРОМ И
92.775
ИЗГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТ.
МЕЂУПОВЗИВАЊА S-5600, S-23000А
РЕКОНСТРУКЦИЈА /ДОГРАДЊА
ПОСТОЈЕЋИХ ПОГОНА S-2550, S-4300,
48.198
S-4450, S-9150,FB-2009, FB-2010, FB1906, FB-0809
м2
164.301

% изграђен од до
75%
90%

К изграђен од до
2,5

14.390

17.268

35.976

43.171

3.106

3.727

7.764

9.317

69.581

83.498

173.953

208.744

36.148

43.378

90.371

108.445

123.226

147.871

308.064

369.677

У билансу постојећих планираних површина, 30,02% чине зелене површине у
обухвату основног плана (160 ha зелених површина од укупно 533 ha), док у
комплексу Рафинерије нафте Панчево је тај однос је 29,3% (65 ha од 222 ha),
комплексу ХИП Петрохемија 30,4% (53 ha од 175 ha) а у комплексу ХИП Азотара
30,7% (41,5 ha од 135 ha).
2.2.3. Планиране трасе и регулације саобраћајница
За економски развој фабрика јужне индустријске зоне у наредном планском
периоду доминантну улогу и значај имаће развој и изградња планиране мреже
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примарне саобраћајне инфраструктуре као и мрежа интерних саобрајних система
у комплексима (локалног карактера).
Имајући у виду положај траса тј. правце пружања планиране магистралне
инфраструктуре
извршило
би
се
растерећење
градске
саобраћајне
инфраструктуре (саобраћајних система) и у значајној мери смањиле негативне
последице саобраћаја на Панчево и околину.
Од планиране примарне саобраћајне инфраструктуре oд посебног значаја
је магистрална друмско-железничка саобраћајница-обилазница око Панчева
(траса преко Дунава код Винче) и даље повезивање на постојеће и планирану
деоницу државног пута из правца Црепаје преко Панчевачког атара и Ковина
према Смедереву тзв. Банатску магистралу.
За потребе функционисања интерног - локалног саобраћаја унутар
фабричких кругова вршиће се изградња и реконструкција планираних и постојећих
система саобраћајне инфраструктуре и иста ће бити усаглашена са технолошким производним циклусима производње. Изградња и реконструкција објеката
саобраћајне инфраструктуре за потребе друмског и железничког саобраћаја
вршиће се у складу са просторно-планском документацијом и представљаће
јединствену целину саобраћајног система сваког појединачног комплекса.
Уколико се изводе интерне саобраћајнице до објеката и инсталација која
имају повећан ризик од пожара оне морају бити изграђене тако да возила
ватрогасне технике могу несметано приступити инсталацијама а у складу са
важећим Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице
и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара или сличним а у складу са законским прописима који дефинишу ту област.
У зависности од врсте, карактера и намене саобраћајног објекта
обезбедиће се одговарајућа ширина коридора тј. попречних профила која треба
да садржи све елементе - садржаје који су прописани за конкретну врсту - тип
саобраћајног објекта.
За објекте друмског саобраћаја коловозни застори могу бити: асфалтни,
бетонски или од ситне гранитне коцке и изводе се у стандардним габаритним
ширинама. Габаритне ивице свих објеката у зависности од намене, обрађују се
одговарајућим стандардним ивичњацима.
Прикључења фабричких саобраћајница друмског и железничког саобраћаја
на мрежу јавних саобраћајница вршиће се према претходно прибављеним
условима надлежних јавних предузећа.
Инвеститор-пројектант дужан је да се придржава важећих закона,
стандарда, правилника, норматива и других прописа који се односе на наведене
саобраћајне објекте.
2.2.4. Регулација мреже инфарструктуре
2.2.4.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа и објекти
У постројењима нема потребе за водом за пиће.
Када је реч о противпожарној води, постројења за гашење пожара ће се водом
снабдевати из постојеће мреже унутар РНП и нема потребе за повећањем
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капацитета мреже противпожарне воде, јер се површина комплекса не мења.
Меродавна количина воде потребна за гашење пожара на новим постројењима је
мања од количине воде потребне за гашење пожара на постојећим постројењима.
Противпожарни систем планирати као независан систем са местом прикључења
на постојећу хидрантску мрежу Рафинерије нафте Панчево.
Што се техничке воде тиче, постројења ће се техничком водом снабдевати из
постојеће мреже унутар РНП.
Снабдевање објеката санитарном водом вршити из постојеће водоводне мреже
комплекса Рафинерије нафте Панчево, који је већ прикључен на уличну мрежу
градског водовода. Поред главног водомера, могуће је унутар парцеле поставити
контролне водомере за сваког потрошача понаособ.
Неопходне количине воде за производни процес (топлу, расхладну, омекшану и
др. воду) предвидети из система за снабдевање водом Рафинерије нафте
Панчево.
Потребно је утврдити нулто стање подземних вода и земљишта, како би се
одредило да ли је земљиште на коме се планира изградња новог постројења
контаминирано, односно да ли је потребно извршити ремедијацију подземне воде
на местима изградње.
Канализациона мрежа и објекти
У постројењима нема потребе за прикључивање на фекалну канализацију
Постројења прикључити на постојећи систем атмосферске канализације (АОЦ случајно зауљена канализација) преко постојећег ретензионог базена, без
потребе за повећањем капацитета ретензионог базена (време испумпавања
воде пумпама из ретензионог базена може се продужити због повећања
запремине).
Када је у питању технолошка канализација, постројења прикључити на
постојећи систем зауљене канализације (ОWС - зауљена канализација) који се
директно упућује у систем обраде отпадних вода у РНП (АПИ сепаратор).
Повећање капацитета система ОWС није потребно, јер је из постројења DCU
планирано испуштање отпадних вода у занемарљивој количини у односу на
садашње количине.
Са крова зграде ТС-2202 и са сервисне саобраћајнице око зграде ће се чисте
атмосферске воде испуштати или у систем АОЦ (ка ретенционом базену) или у
околне зелене површине.
Пречишћавање отпадних вода предвидети предтретманом и кроз постојеће
системе за пречишћавање отпадних вода у Рафинерији нафте Панчево.
2.2.4.2. Електроенергетика
Постројења за дубоку прераду нафте - постројење за одложено коксовање
обухвата изградњу новог постројења, измештање/укидање дела постојећих
постројења, повезивање на постојећу инфраструктуру (реконструкција постојеће
инфраструктуре и постојећих постројења) и изградња нове пратеће
инфраструктуре и пратећих постројења.
За напајање електричном енергијом - напајање постројења која су предмет овог
пројекта ће се вршити из постојећих трафо-станица у РНП, без потребе за
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повећањем инсталисане снаге. Планирана је изградња новог објекта за електро
опрему са трансформаторском станицом у источном делу комплекса.
Каблови између постојеће трафо станице ТС-220/6 и нове подстанице(електроподстаница за смештај електро опреме са трафостаницом) имаће трасу делом у
рововима под земљом, а делом изнад земље по цевним и кабловским мостовима.
Главне трасе каблова у постројењу ће углавном бити изнад земље и то вођене на
цевним и кабловским мостовима. Каблови ће бити полагани и у кабловске регале.
Посебни кабловски регали ће се користити за каблове средњег напона, ниског
напона и управљачке каблове.
Инсталација осветљења обухвата главно (опште) осветљење, резервно
осветљење и против панично осветљење. Против панично осветљење ће бити
инсталирано само у зградама.
У постројењу ће бити инсталирано опште и резервно осветљење.
Циљ система уземљења је да се смањи и контролише напон на прихватљиви ниво
за:
- Електричну безбедност, односно да се смањи напон додира и напон корака у
случају земљоспоја;
- Заштита од громобрана и од статичког електрицитета (превенција од пожара и
опасног напона додира).
Сви елементи и опрема предметних инсталација, која се уграђује у постојеће и
планиране система, морају бити одговарајућег квалитета, морају бити атестирани
у складу са параметрима рада и техничким нормативима и стандардима и уз
задовољавање свих захтева из области заштите животне средине.
Сву инсталацију пројектовати и изградити у складу са законом и прописима за
наведену област.
2.2.4.3. Термоенергетика
Према изменама и допунама плана, предметни објекат Постројења за дубоку
прераду нафте - постројење за одложено коксовање неће бити прикључен
директно на спољну комуналну инфраструктуру, него на унутрашњу, интерну
инфраструктуру комплекса Рафинерије нафте Панчево, што значи да није
потребно проширење постојеће екстерне - спољне комуналне инсфраструктуре
(ван комплекса РНП).
Предвиђена локација за нова постројења је врло повољна и што се међукомуницирања тиче и комплетног снабдевања и сировинама и енергентима.
Предметни комплекси су добро инфраструктурно обезбеђени тј. опремљени
комплетном индустријском инфраструктуром.
Унутар комплекса предузећа Рафинерије нафте Панчево егзистирају
међупогонски цевоводи којима се сировина, полупроизводи и готови производи,
као и енергетски и помоћни флуиди разводе између/до погона потрошача у
количинама које произлазе из захтева технолошког процеса, а у функцији
технологије рада постројења.
Сва постојећа инфраструктура (саобраћајнице - друмске и железничке,
електренергетска, телекомуникациона, термоенергетска) водопривредни ресурси
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и потребне сировине од 2000 t/дан задовољавају и капацитете новог програма
производње, којим се може добити до 600 t петрол кокса дневно.
Изградња Постројења за дубоку прераду нафте, захтева извесна нова
повезивања за већ постојеће изворе и сировинских и енергетских ресурса унутар
комплекса, стабилних система за хлађење опреме и др. На овој локацији је
предвиђено и снабдевање енергетским ресурсима из постојећих или проширених
капацитета постојећег објекта Енергетике.
Постројење S-23000A је допуна постојећег система међуповезивања
(подземног и надземног) у РНП. Систем међуповезивања представља повезивање
инсталација нових постројења на постојећа постројења и инфраструктуру унутар
РНП, преко постојећих цевних мостова кроз, практично, све парцеле РНП,
постављањем нових инсталација на постојеће цевне мостове, као и постављање
нових подземних линијских инсталација.
Повезивање на постојећу интерну инфраструктуру које подразумева и
реконструкцију/доградњу, и то на:
 S-23000 (систем међуповезивања),
 S-23100 (систем заштите од пожара - противпожарна вода),
 S-23200 (систем за детекцију пожара),
 S-23300 (систем за детекцију гасова),
 S-23400 (телекомуникациони систем),
 S-23500 (складишни простор),
 S-23600 (пумпне станице са заменом пумпи),
 S-25200 (систем дистрибуције електричне енергије),
 S-3700 (систем угљоводоничне бакље),
 S-3750 (систем киселе бакље),
 S-22400 (систем ложивог гаса),
 S-22800 (ретенциони базен),
 S-25100 (контролна соба).
У фази припреме локације за лоцирање нове опреме постројења неопходна је
демонтажа и уклањање постојеће опреме и објеката који се неће користити, као и
чишћење терена и измештање постојеће термоенергетске и друге инфраструктуре
на повољнију локацију унутар комплекса Рафинерије нафте Панчево.
Енергенти - за загревање сировине са одложено коксовање постројења за
дубоку прераду користити ложиви гас који је нуспроизвод рафинеријских процеса
сагоревање отпадних гасова
Уместо испуштања у атмосферу, излази отпадних угљоводоничних и киселих
гасова из нових постројења повезати на постојеће цевоводе ка угљоводоничној,
односно киселој бакљи где ће бити сагоревани са осталим отпадним гасовима из
осталих постројења.
Цевоводи термомашинских инсталација (гасоводи, топловоди, пароводи и др.)
унутар ових радних зона ће се водити подземно или надземно на цевним
носачима, мостовима и фасадама, према најоптималнијим трасама и сигурносним
захтевима. Треба их планирати тако да се искористе постојећи коридори и цевни
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мостови,
односно
цевоводни
системи
међупогонских
повезивања
(надземни/подземни) у Рафинерији нафте.
2.2.4.4. Телекомуникације
Планирана постројења не захтевају нову екстерну телекомуникациону
инфраструктуру.
Нови уређаји ће бити у потпуности интегрисани и функционално повезани са
постојећим системом који ће бити надограђен (софтверски/хардверски, ако има
потребе).
Потребно је да траса телефонских каблова буде изнад земље и то у кабловским
регалима. У случају да се каблови воде испод земље, поступати према важећим
прописима и каблове водити у складу са потребним растојањима између ТТ и
електричних каблова или осталих укопаних инсталација.
Сви елементи и опрема предметних инсталација, која се уграђује у постојеће и
планиране система, морају бити одговарајућег квалитета, морају бити атестирани
у складу са параметрима рада и техничким нормативима и стандардима уз
задовољавање свих захтева из области заштите животне средине.
Сву инсталацију пројектовати и изградити у складу са законом и прописима за
наведену област.
2.3. ВЕЗА СА ПЛАНОВИМА ВИШЕГ РЕДА
2.3.1. Генерални урбанистички план Панчева (Службени лист града Панчева, бр.
23/2012)
2.3.2. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ГУП-а Панчева
2.3.3. План генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и
НИС Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту Панчево (Службени лист
општине Панчево, бр.12/2008, Службени лист града Панчева бр. 18/2009, 17/2002,
20/2015)
2.3.4. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
генералне регулације ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте
Панчево у насељеном месту Панчево на животну средину
3.0. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА
Географски положај
НИС а.д. Блок Прерада, Рафинерије нафте, локација Панчево (у даљем тексту
РНП) се налази у југоисточном и источном делу јужне индустријске зоне и
удаљена је око 4 km од градског језгра Панчева. Крећући се из правца Панчева
РНП је смештена на левој страни Спољностарчевачке улице, између градског
насеља Војловица и насељеног места Старчево. Западно од РНП, на удаљености
од 2,5 km, протиче међународни водоток Дунав, на чијој облаи се налази
пристаниште у влaсништву РНП. Источно од РНП протеже се река Надела.
Југоисточно од Рафинерије лежи село Старчево, а северозападно градско насеље
Војловица. Други индустријски објекти, најближи РНП, се налазе на
северозападном рубу фабрике: постројења Messer Техногас и петрохемијски
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комплекс ХИП Петрохемија Панчево. Сама Рафинерија се простире на површини
од 145 ha. Ван круга РНП налазе се: Пристаниште на Дунаву, површине 3,5 ha и
цевоводни мост који повезује Пристаниште и РНП и заузима 2,5 ha. Укупна
површина РНП, дакле, износи 151 ha.
Ново постројење за дубоку прераду нафте – постројење за одложено коксовање
би требало да буде изграђено у југоисточном делу комплекса НИС РНП (на
адреси Спољностарчевачка 199).
Геоморфолошке карактеристике
На територији града Панчево постоје три геоморфолошке целине: лесне заравни,
лесне терасе и алувијалне равни. Све три целине се пружају у правцу водотокова
Тамиша и Дунава. Лесне терасе су највиши делови терена. Део тамишке лесне
заравни простире се у северозападном делу територије града. Граница лесне
заравни јасно се истиче од ниже лесне терасе стрмим одсецима висине од 10 m.
Јужнобанатска лесна тераса, са просечном надморском висином 73 m, благо је
нагнута према југоистоку. Обухвата површину од око 38 200 ha. На конвексним
деловима терасе налазе се насеље: Глогоњ, Јабука, Панчево, Старчево,
Омољица, Банатски Брестовац.
Алувијалне равни Тамиша и Дунава пружају се дуж река на површини од 18 300
ha. Просечна надморска висина износи око 69 m. Алувијална раван Дунава по Б.
Букурову се може делити на два геоморфолошка члана: алувијалну терасу и
инундациону раван која одговара појму полој. Алувијална тераса створена је
таложењем материјала који је Дунав таложио на дну своје равни: изграђена је од
песка и преталоженог леса. Каснијим усецањем у том материјалу река је створила
од 3 до 5 m нижу инундациону раван. Ширина ове терасе је око 6 км.
Алувијална раван Тамиша је, по својој грађи једноставнија и по свом
пространству, далеко мање од дунавске. Ширина алувијалне равни Тамиша је
неколико стотина метара.
Геолошке карактеристике
Подручје града Панчево припада панонском басену. Њену основу чине
кристаласти шкриљци (серпентинит) дебљине неколико стотина метара, а сам
басен је испуњен седиментним творевинама различите старости. Најстарији
седименти (креда) састављени су од конгломерата, лапораца, туфита и глиница.
Висина наслаге креде је између 300 и 400 m. Седименти плиоцена, дебљине око
130 m, откривени су на дубини од 50-ак m. Овај слој чине песковите глине,
глиновити пескови и шљункови.
Најмлађи квартарни седименти имају доминантну улогу у геолошкој грађи терена.
Значајни су за грађевинску делатност јер чине непосредну подлогу грађевинским
објектима. Плиостоцен (старији квартар) је представљен алувијално-еолским
песковима, песковитима глинама и лесом. Холоцен (млађи квартар) је
представљен алувијално-еолским прашнастим песковима, глиновитим песковима
и песковитим глинама. Дебљина квартарних седимената се креће од 50 до 60 m.
Педолошке карактеристике
Град Панчево административно обухвата простор од преко 75 000 hа, са највећом
надморском висином од 111 m (Долово), а
најнижом 69 m (Иваново).
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Најзаступљенији тип земљишта, око 70%, је чернозем са својим подтиповима
(карбонатни чернозем, чернозем са знацима олејавања), чији је матични супстрат
навејан за време леденог доба. Карбонатни чернозем се простире у атару
Качарева, делимично у атарима Панчева, Јабуке, Војловице, Долова и Банатског
Новог Села. Чернозем са знацима оглејавања се простире у атарима Јабуке,
Војловице, Панчева, Старчева, Банатског Новог Села и Банатског Брестовца.
Далеко мање је заступљен алувијум који се може наћи поред Дунава: подручје
испод Панчева, Војловице, Старчева, Омољице и Банатског Брестовца, као и
поред Тамиша, у његовом доњем току, испод Јабуке све до ушћа.
Од осталих типова земљишта присутни су: ритске црнице бескарбонатне испод
Банатског Брестовца и Старчева, ритске црнице карбонатне испод села Омољица,
као и слатине-солењец у атару Глогоња. Вредност појединих типова земљишта је
различита у погледу његовог коришћења. За производњу је највреднији чернозем,
који се сматра најпогоднијим типом земљишта у свету, затим алувијуми, који се
такође одликују високом потенцијалном плодношћу и погодни су за гајење свих
ратарских култура. Иако се ритске црнице, по укупном садржају хранљивих
материја, могу упоређивати са черноземом, оне нису због својих физичких
особина подесне за гајење свих пољопривредних култура. Налазе се покрај река,
па су изложене поплавама или имају висок ниво подземних вода, што
онемогућава благовремену обраду и сетву. Неповољне, за гајење
пољопривредних култура, су слатине, због велике концетрације штетних соли.
Ова земљишта се, углавном, користе за пашњаке, са лошијим травним
покривачем, који у току лета губи, те практично представљају испусте за
екстензиван начин гајења стоке.
Земљиште на коме се налази Панчево је подвргнуто драстичним променама. Оно
у грађевинском реону рапидно губи своја природна својства и претвара се
антропогено земљиште. Углавном је неповољно за обраду, а његов квалитет
може бити унапређен регулисањем хумусног слоја за стварање мањих обрадивих
површина: у самом граду су то јавне, зелене површине и веће окућнице и баште.
Сеизмичке карактеристике
Подручје Града Панчева припада зони са умереним степеном сеизмичности
7°MSC. Сходно ЕН1998-1, улазни параметри за сеизмичку анализу при
пројектовању су изведени из услова да се објекат, просечног века експлоатације
од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом
превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни
период догађања од ТNCR=475 година. Други услов се односи на захтев да појава
ограничених оштећења може бити само последица дејства земљотреса за који
постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 година, односно
земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.
Ради сагледавања сеизмичког хазарда на локацији Рафинерије, за потребе
измена и допуна Плана генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП
Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту,
сачињене су: карта епицентара земљотреса Мw>=3.5 на локацији објеката; карта
сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, по параметру максималног
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хоризонталног убрзања РGА на основној стени (vs=800m/s) на локацији објекта
изражено у јединицама гравитационог убрзања g (g=9.81 m/s2); карта сеизмичког
хазарда за повратни период 475 г на површини терена за емпиријски процењене:
средњу брзину локалног тла до дубине 30 m и одговарајући динамички фактор
амплификације на максимално хоризонтално убрзања РGА, на локацији објекта
изражено интензитетом земљотреса у степенима ЕМС-98 скале; табела
нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475 г на површини
терена за простор планске документације и табела епицентара земљотреса који
се налазе на локацији објекта. Све карте и табела дате су у виду прилога Плана.
Хидрогеолошке карактеристике
У физичко-географском смислу положај Панчева је дефинисан локацијом урбаног
ткива на ивичном делу банатске лесне терасе, на контакту двеју морфолошких
целина, које имају своју идентификацију, као јужно крило банатске лесне терасе и
алувијалне равни Дунава. Град се простире у делу Јужног Баната на лесној
тераси, која је у непосредној близини инундационе равни Дунава, низводно од
ушћа Тамиша у Дунав. Алувијална раван, генерално посматрано, изграђена је из
нижих и виших делова. Нижи делови алувијалне равни су тзв. инундационе равни
које Дунав редовно плави при високим водостајима. Више делове чини алувијална
тераса. Ове зоне у приобаљу Дунава су и риболовна подручја. Ови простори,
међутим, у обухвату измене и допуне Плана, у великој мери су деградирани и
промењени због антропогеног деловања.
Алувијална тераса, са геолошког становишта, је састављена од песка и
преталоженог леса. Површинске слојеве чине различити облици песка, од
ситнијих до најкрупнијих. На дубини преко 6 m, јављају се ситнији шљункови који
прелазе у крупније гранулације. Подручје града Панчево, као насељеног места,
лежи на надморској висини између 70 и 78,45 m.
Хидролошке карактеристике
Површинске и подземне воде одређују хидролошке прилике на подручју града
Панчева.
Геолошка структура терена територије Панчева условила је две врсте подземних
вода: плитка-фреатска издан и дубока-субартерска издан. Плитка фреатска издан
је формирана у горњим (површинским) слојевима квартара. Колектори ове издани
су лес, алувијално језерски нанос и преталожени лес у приобаљу. Хидрогеолошки
изолатор ове издани (падина) су песковите глине.
Коефицијенти филтрације колектора су:
 хумус ....К=3,10,-4 cm/sec
 лес.........К=3,5,10 -4 cm/sec
 песак.....К=4,10, -4 cm/sec.
Водопропустљивост изолатора (песковите глине) је к=10-6 до 4-10-5 cm/sec. Ова
издан је директно под дејством режима воде у Дунаву и Тамишу. Ниво фреатске
издани се на лесној тераси налази на око 3 m од површине терена, а на
алувијалној равни (инундације Дунава) на 0,5 m од површине, због чега су
осцилације нивоа релативно мале (2 или 3 m).
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Ниво фреатске издани на лесној тераси је под мањим утицајима Дунава и стога је
уједначенији. Вода се у овој издани надокнађује из река, при чему атмосферске
воде значајно делују на формирање нивоа.
Хемијски састав воде ове издани је веома променљив и условљен високим
нивоом у односу на површину терена и карактером људских делатности. Важна
особина ове воде, у погледу хемијског састава, је изражена бикарбинатност са
знатним садржајем калцијума, магнезијума и гвожђа. Вода не делује агресивно на
бетон.
Геолошки састав терена условио је постојање дубоке издани у доњим слојевима
квартара (SO-rbicula Fuminalis), могућности 2 до 10 m. Бројним бушотинама и
бунарима установљено је да се ова издан простире у хоризонталном смислу по
читавој територији рита и јужнобанатске лесне терасе. Падину ове издани чине
песковите глине плиоцена, а повлату песковите глине квартара. Ниво ове
субартерске издани се налази се на дубини од 25 до 45 m, што зависи од
конфигурације. Због свог широког простирања, повољне гранулометрије
колектора (водоносног слоја) и повољних физичко-хемијских особина воде ова
издан је повољна за снабдевање насеља водом. Хемијски састав воде ове издани
одговара квалитету воде за пиће, осим што у себи садржи гвожђе у концентрацији
преко дозвољене, што се може отклонити уобичајеним методама пречишћавања.
Хидрогеолошким испитивањима констатован је још један хоризонт дубоке издани
у песковитим плиоценским седиментима на дубини од око 110 m од површине
терена. С обзиром на приступачност и квалитет субартерских квартарних вода ова
издан у плиоценским седиментима има значај само, као могућа резерва. Подручје
града Панчево располаже богатим резервама дубоке употребљиве воде, али је,
истовремено, и угрожено огромним количинама плитке фреатске воде, која је у
непосредној вези са нивоом воде у Дунаву. Ова вода прети да избије на површину
терена.
Хидрографске карактеристике
Дунав, Тамиш, Надел и Поњавица чине површинске токове Панчева. Дунав, међу
њима, има највећи економски значај. Његова ширина је код Панчева, при ниском
водостају, 470 m, а дубина око 17 m. Код средњег и високог водостаја Дунава,
дубина је већа од 2 до 7 m, а ширина и до 50 m. Максимални водостај је у мају и
априлу, а најнижи у септембру и октобру. Висина воде у Дунаву утиче на ниво
подземних вода, које се у алувијалној равни јављају на дубини између 3 и 6 m , а у
инундационој равни већ од 2 до 3 m.
Тамиш је за град од секундарне привредне важности. Река је каналисана, а
подигнут је и насип. Ширина тамишког корита је 30 до 35 m, а дубина тек неколико
метара. Водостај Тамиша непосредно зависи од висине воде у Дунаву и показује
максимуме и минимуме водостаја у истим месецима. При високом водостају плави
знатан део своје алувијалне равни. Водостај Дунава и Тамиша надлежне установе
прате свакодневно на водомерној летви чија је 0 на коти 67,33 m. Апсолутни
минимум водостаја је на коти 66,03 m, а максимум на 74,87 m, тако да је
апсолутна амплитуда 8,84 m.
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Надел је водоток без правог изворишта и он сакупља воду са свог сливног
подручја од Уздина до ушћа у Дунав. Корито Надела је напуштени прелесни ток
Тамиша, ширине до 200 m. Највећа измерена дубина је код Старчева: 2,5 m. Код
високог водостаја плави алувијалну раван, а у сушним годинама количина воде се
толико смањи да готово пресуши. Даљи ток Надела је каналисан и зове се
Дунавац.
Поњавица, на жалост, има више особине баре, јер је отицање воде споро. Воду
добија подземним путем и из извора који се налазе дуж њене леве обале.
Климатске карактеристике
Географско-физичко подручје града Панчево налази се у веома повољним
климатским условима умерено континенталне климе и то тзв. подунавски тип.
Средња годишња температура ваздуха износи 11,3°C. Најхладнији је месец јануар
са средњом температуром од -1.4°C. Годишња амплитуда је 23,5°C, што
карактерише термичке услове у домену осећаја угодности, али се ови услови
граниче са осећајем влажне хладноће. Маритимни утицај је мали и огледа се у
тендецији померања минимума на фебруар, а максимума на август, као и у томе
да је јесен топлија (11,9°C) од пролећа (11,2°C), у просеку за 0,7°C. Мразних дана
(у којима се минимална температура ваздуха спушта испод 0°C) има просечно
годишње 86,7 или 23,8% у година, са максималном честином у јануару, просечно
25,2 дана, а период јављања је од октобра до априла, са најранијим јављањем 1.
октобра, а најкасније 27. априла. Период без мраза на подручју града Панчево
траје просечно 203 дана или 55,5% од године. Учесталост ледених дана на овој
температури (у којима се максимална температура није подизала изнад 0°C)
износи просечно годишње 22,6 или свега 6,2% од године, са периодима јављања
од новембра до марта, са највећом честином у јануару, просечно 9,6 дана.
Средњи временски период у коме је потребно грејање стамбених и радних
просторија износи 183 или 50% годишње, а траје од 15. октобра до 15. априла.
Учесталост топлих и веома топлих дана (у којима је максимална температура
ваздуха најмање 25°C, односно 30°C) износи просечно годишње 10,25 или 36,9
дана, са периодом јављања од марта до новембра, а други од маја до октобра.
Облачност на подручју града износи 52% покривеност неба. Најведрији месец је
август, а најоблачнији је децембар. Средња годишња сума износи 2181,9 часова,
што представља 49,6% од укупног годишњег фонда сати. Најсунчанији месец је
јул са просеком 316 часова, а најоблачнији децембар са 63,7 часова. Највише
осунчавања прима јужни зид 1883,1 часова, најмање северни зид 293,7 часова.
Источни и западни зид примају 1082,3, односно 1093,5 часова, а североисточни
674,7 часова. Средња годишња сума падавина износи 616,4 mm. Најкишнији је
јуни (82,6 mm), а најсувљи месец је октобар (35,6 mm). Највише падавина има
лето 178,7 mm, а најмање јесен 132,2 mm. Висина падавина у вегетационом
периоду (април-септембар) износи 337 mm, што се може сматрати повољним.
Падавине у облику снега се на подручју града просечно јављају 22,8 дана.
Просечна чистина дана са појавом магле износи на овој територији 25,1 дана, што
представља 6,9% године.
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Подручје града Панчево се одликује великом учесталошћу ветрова. Највећу
учесталост има југоисточни ветар, тзв. кошава, који се јавља са фреквенцијом
306,0‰ а затим саверозападни ветар са 255,0‰, док најмању учесталост имају
североисточни и северни ветар, са свега 44,0‰, односно 48,0‰. Период тишина
траје 93,0‰ тј. око 34 дана у години.
Преглед заштићених природних и културних добара
Покрајински завод за заштиту природе, у Решењу о условима заштите природе бр.
03-518/2 од 15. 4. 2015. године, је закључио да на предметном простору нема
заштићених природних добара или добара која је Завод планирао да стави под
заштиту.
У оквиру простора обухваћеног изменом и допуном ПГР комплекса ХИП
Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у
насељеном месту Панчево и у његовој околини налази се више значајних
археолошких налазишта и непокретних културних добара. Археолошким
ископавањима у кругу Рафинерије нафте Панчево откривени су културни слој из
периода старијег гвозденог доба, сарматска некропола и остаци насеља, као и
неколико коњаничких гробова (Авари).
Археолошки локалитети постоје и дуж пута Панчево – Старчево: Водице, на 4 km
северно од Старчева констатовано је винчанско насеље; Хумка код Рафинерије
где су откривена су три културна хоризонта: некропола из XVIII века, енеолитски
слој са укопаним скелетним гробом у центру Хумке и неолитско насеље
старчевачке културе. Близу РНП леже и два непокретна културна добра од
изузетног значаја. Прво је археолошко налазиште „Град“ Старчево,
северозападно од села Старчева, неколико километара удаљено од Рафинерије
а 8 km југоисточно од Панчева. 1990. године је проглашено за непокретно
културно добро од изузетног значаја. Друго добро, Манастир Војловица (према
предању, саграђен крајем XIV века, а на основу поузданих извора, средином XVI
столећа) је практично, у фабричком кругу Рафинерије, поред самих постројења.
Он је, када и „Град“ Старчево, добио истоветан статус.
3.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ
МОГУЋНОСТ ДА БУДУ ИЗЛОЖЕНЕ УТИЦАЈУ
Животна средина простора који је обухваћен изменом и допуном Плана, као и
њено ближе и даље окружење је под утицајем физичко-географских, климатских
чинилаца, привредних активности у РНП и у суседним предузећима јужне
индустријске зоне и саобраћаја. Највеће је дејство нафтно-хемијског комплекса
кога чине велики број постројења базне хемије, недовољно обновљених и
модернизованих (ХИП Петрохемија, ХИП Азотара) а смештених близу насеља, на
правцу доминантних ветрова. Бомбардовање јужне индустријске зоне 1999.
године је додатно девастирало животну средину. Тада су, наиме, директно
погођена или посредно оштећена и поједина постројења Рафинерије.
На основу објективне процене стања животне средине подручја обухваћеног
изменом и допуном ПГР комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС
Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево и
непосредне околине, може се рећи да:
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се предметни простор налази у оквиру велике радне зоне (тзв. јужне
индустријске зоне), у кругу фабрике НИС Рафинерија нафте Панчево,
делимично окружен постројењима и другим објектима ове фабрике, са јасно
утврђеним утицајем разноврсних облика загађења;
 у ближем и даљем окружењу локације има више хазардних постројења;
 је локација врло близу санитарног заштитног зеленог појаса или задире у
њега и на око 200 m од зоне становања;
 је локација са више страна, од суседних погона и фреквентне
саобраћајнице, изложена буци и вибрацијама;
 због специфичне земљишне подлоге и потреба заштите од пожара, на
предметном подручју има мало зелених површина;
 је локација за будућа постројења са јужне и источне стране окружена
обрадивим земљиштем;
 је предметни простор непосредно крај планираног коридора обилазнице око
Панчева.
За предметне измене и допуне Плана и потребе процене утицаја измена и допуна
Плана, тј. израде Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна Плана
на животну средину, нису организована наменска испитивања и мерења стања и
квалитета животне средине, нити је праћено загађивање и загађеност.
Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2014. годину.
Града Панчева и резултати редовног екстерног мониторинга стања животне
средине РНП су коришћени за описивање актуелног стања животне средине.
3.2.1. Квалитет ваздуха ширег подручја
Загађеност ваздуха у Панчеву био и остао један од најспорнијих и највише
опажљивих проблема животне средине, због чега су грађани најчешће
протестовали и захтевали реаговање локалне самоуправе и других државних
органа. При оцени квалитета ваздуха ширег подручја треба узети у обзир и
неповољне метеоролошке прилике у Панчеву, карактеристичне за периоде
април/мај и октобар/новембар. Реч је тзв епизодама и епизодним загађењима,
када се највећа концентрација загађујућих материја распростире водоравно у
правцу ветра и када у периодима „тишине“ (одсуства кретања ваздуха) све
загађујуће материје (из индустријских и комуналних извора (саобраћај, ложишта))
остају у насељу. У доњим слојевима атмосфере ваздух је топлији и креће се ка
горњим хладнијим слојевима што омогућава нормалну дисперзију. Међутим, у
условима наглог расхлађивања земље долази до температурне инверзије.
Приземни ваздух је хладнији од оног у вишим слојевима па је дисперзија
онемогућена. Низак ваздушни притисак, одсуство ветра, велика влажност ваздуха,
магла и температурна инверзија отежавају распростирање загађујућих материја у
висину и даљину, задржавајући их у приземним слојевима и концентришу у
близини извора загађења.
Највећи извори загађивања панчевачке атмосфере налазе се у јужној
индустријској зони, где је управо планирано и подизање нових постројења за
дубоку прераду нафте. У оквиру зоне послује више предузећа, од који су, у
економском и еколошком погледу, најзначајнија ХИП Азотара, ХИП Петрохемија и
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НИС Рафинерија нафте Панчево. Она поседују различите типове изворе
загађивања ваздуха (емисије): тачкасте енергетски изворе – индустријска
ложишта великог капацитета у којима се сагорева гориво ради добијања енергије
(сумпордиоксид и азотни оксиди); дифузне изворе – резервоари и претакалишта
деривата нафте (фугитивна емисија угљоводоника); површинске изворе постројење за обраду отпадних вода из Рафинерије (75%) и Петрохемије (25%),
са чије се слободне површине ослобађају лако испарљиви угљоводоници (бензен,
толуен, ксилен, као и сулфиди, сулфонати и меркаптани, који због непријатног
мириса, изазивају притужбе грађана); тачкасте/процесне изворе емитују
карактеристичне неорганске загаде (амонијак, азотни оксиди, сумпордиоксид,
угљенмоноксид и др). На квалитет ваздуха у великој мери делују и приземни
извори емисија, који су у вези са радом јужне зоне: моторизован интензиван
друмски, железнички, путнички и теретни саобраћај (тзв. линијски извори
загађивања), бензинске пумпе и сл. (полициклични угљоводоници, бензен, толуен,
ксилен, приземни озон).
У процесу израде стратешке процене утицаја измена и допуна ПГР комплекса
ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока
прерада) у насељеном месту Панчево на животну средину нису организована
додатна или циљана праћења, тј. мерења квалитета ваздуха на предметном
простору.
Основне загађујуће материје
У последњих десет година (2004 – 2014) је тренд просечних годишњих
концентрација сумпордиоксида (SO2) сличан, како констатује Завод за јавно
здравље Панчево, испод норматива који је утврђен Уредбом, као и испод критичне
концентрације за вегетацију, што значи да није било потребе предузимати мере
санације животне средине за ову загађујућу материју. Градски систем за
аутоматски континуални мониторинг је само на мерном месту Војловица дао
поуздане резултате који показују да је средња годишња концентрација
сумпордиоксида мања него 2013. године. Слична је ситуација и са просечном
годишњом концентрацијом азотдиоксида (NO2) која је у периоду 2009 – 2014.
година била нижа од ГВ прописане за годишњи ниво, као и од критичног нивоа за
заштиту вегетације. Из тих разлога није била неопходна санација, тј. смањење
присуства ни ове загађујуће материје у ваздуху. Мерење азотдиоксида
аутоматским мониторинг системом било је валидно само на локацији Ватрогасни
дом и подаци показују да је средња годишња концентрација била осетно нижа од
прописане граничне вредности (Сср =13,12 µg/m3, ГВ=40 µg/m3).
Током 2014. године, панчевачки Завод за јавно здравље је систематски пратио
24-часовне концентрације чађи у ваздуху на четири мерна места у граду. Укупно
је обављено 1432 мерења и у 69 случаја (4,8%) су измерене концентрације биле
изнад ГВ (50 µg/m3), што је само два случаја више него прошле, а дупло мање
него претпрошле године. Последњих десет година просечне годишње
концентрације чађи на свим местима су мање од ГВ за овај полутант на
годишњем нивоу. Ипак, због повећаног присуства чађи код Ватрогаснг дома у
истом периоду неопходно је извршити санацију, односно смањити присуство овог
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полутанта, у просеку 47%. На основу проучавања индекса квалитета ваздуха (AQI
– бездимензионална величина којом се оцењује штетност утицаја загађујућих
материја у ваздуху на људско здравље и животну средину; сједињује утицаје
концентрације појединих полутаната, а обухвата 5 класа које се разликују према
вредности концентрација појединих загађујућих материја: 1 - одличан,
концентрација је мања од границе оцењивања; 2 - добар, концентрација је већа
од доње границе оцењивања, али мања од горње; 3 - прихватљив, представља
горњу границу оцењивања, али није већа од ГВ; 4 - загађен, концентрација је већа
од ГВ, али мања од ТВ; 5 – јако загађен, већа од ТВ) за чађ на свим мерним
местима, закључено је да су ризичне концентрације по здравље највише дана
присутне на локацијама Стрелиште (22 дана) и Нова Миса (19), а нешто ређе на
мерним местима Ватрогасни дом (16) и Завод (12). У поређењу са 2013. годином
тек је нешто већи број дана са неприхватљивим индексом квалитета ваздуха на
свим мерним местима, а на локацији Нова Миса непромењен. Гледајући
структуру, највећи је број дана на свим мерним местима са концентрацијама чађи
које угрожавају само сензитивне групе становништва.
Суспендоване честице (РМ10) је Завод мерио, сваког трећег дана, само на
локацији Стрелиште. Од 121 узетих узорака, 25 (20,6%) је било изнад ГВ (за 24
сата) од 50 µg/m3, а 12 преко ТВ (24 ч) од 75 µg/m3. ГВ за 24 часа може бити
прекорачена, према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха, највише 35 пута у једној години. Средња годишња концентрација
износила је Сср=38 µg/m3 и 2 µg/m3 је била нижа од ГВ (40 µg/m3). Средња летња
концентрација била је Сср=18 µg/m3, а зими Сср=51,5 µg/m3. Највећи број
прекорачења ГВ регистрован је током зимског периода до марта месеца и у
децембру. На мерном месту Народна башта Завод за јавно здравље је читаве
2014. године континулно пратио концентрацију суспендованих честица (РМ10 и
РМ2,5) и на основу 307 дневних просека израчунао да је просечна годишња
концентрација РМ10 била 46 µg/m3. У том периоду је током 107 дана просечна 24часовна концентрација била изнад ГВ за дан (50 µg/m3) a, такође, и преко ТВ (75
µg/m3). Просечна концентрација честица РМ2,5 у 2014. години била је 37 µg/m3,
али, пошто Уредбом није дефинисана ГВ, не може се оценити њен утицај. Завод
закључује да је у Народној башти 107 дана била угрожавајућа концентрација
РМ10, при чему је 54 дана концентрација била неповољна по осетљиве групе
становништва, а 53 дана за све грађане.
С друге стране, у оквиру независног мониторинг система Града Панчева само је
на мерном месту Војловица обављено мерење концентрације суспендованих
честица у обиму потребном за оцену стања. У 2014. години је 360 дана вршено
мерење које је показало да је 56 дана концентрација суспендованих честица
премашивала ГВ (50 µg/m3), чиме је пређена граница дозвољеног броја дана (35),
док је ТВ (75 µg/m3) прекорачена 39 дана. Број прекорачења ГВ (ТВ) по месецима
је регистровано у: јануару 4 (4), фебруару 8 (6), марту 9 (5), априлу 2, августу 3,
октобру 9 (5), новембру 8 (6) и децембру 13 (11). Највиша средња 24-часовна
концентрација суспендованих честица измерена је крајем децембра Сmax=178,98
µg/m3, а максимална 1-часовна концентрација, Сmax=737,6 µg/m3, половином
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марта. Средња годишња концентрација није прекорачила ГВ (40 µg/m3) и
износила је Сsr=33,77 µg/m3.
Анализе индекса квалитета ваздуха за РМ10 је показала, полазећи од броја
узорака узетих са мерног места Стрелиште, да је укупни број дана са
угрожавајућим концентрацијама суспендованих честица чинио 20,6% дана (око
1/5) у којима су мерења вршена. Индекс је био неповољан за осетљиву
популацију 13 дана, а за целокупно становништво 12 дана.
У 2014. години Завод је таложне материје мерио на локацијама Ватрогасни дом и
Завод и није забележено прекорачење ГВ (200 mg/m2/дан). Просечна годишња
количина таложних материја износила је код Ватрогасног дома Сsr=89 mg/m2/дан,
што је 19 mg/m2/дан више него 2013. године, а при Заводу Сsr=112 mg/m2/дан,
чиме је 26 mg/m2/дан премашена вредност измерена претходне године.
На основу резултата мерења градског аутоматског мониторинга закључено је да
је ваздух на територији града Панчева оптерећен суспендованим честицама
РМ10, али и да је број прекорачења норматива 2013. и 2014. године био мањи
него ранијих година.
Пошто су мерна места постављена у насељима и насељеном месту која користе
индивидуална ложишта, јасно је утврђено значајно повишење концентрација РМ
током грејне сезоне. С обзиром на то да су у пролеће и лето (сезона без ложења)
уочена видна прекорачења норматива, може се закључити да стални извори
суспендованих честица, пре свега нафтно-хемијски комплекс и саобраћај, током
целе године, такође, прилично доприносе повећању присуства РМ у ваздуху
Панчева.
На основу Уредбе о одређивању зона и агломерација (Службени гласник РС, број
58/11 и број 98/12) агломерација Панчево обухвата територију града Панчева.
Према Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и
агломерацијама на територији Републике Србије за 2011. годину (Службени
гласник РС, број 124/12) подручје града Панчево је сврстано у трећу категорију
квалитета ваздуха. Следеће, 2012. године је, управо због повећаног присуства
суспендованих честица РМ10 и РМ2,5, Панчево, као агломерација, задржало на тој
листи исти статус (Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину,
Службени гласник РС, број 17/14). 2013. године је, међутим, према Годишњем
извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2013. Агенције за
заштиту животне средине, Панчево имало прву категорију ваздуха, јер, због
недовољног броја мерења током године за одређивање средње годишње
концентрације суспендованих честица, нису прихваћени и разматрани
расположиви подаци о концентрацији РМ10.
Специфичне загађујуће материје
У периоду од 2004. до 2014. године је, према Заводу за јавно здравље, просечна
годишња концентрација амонијака (NН3), на два мерна места (Ватрогасни дом и
Завод за јавно здравље) била је већа од МДК за годишњи ниво, што значи да је
ваздух био оптерећен овом материјом. Анализом здравствених индекса квалитета
ваздуха за амонијак утврђено је да је година била повољна на простору Завода, а
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неповољна на подручју Ватрогасног дома за осетљиве групе девет дана, а по све
Панчевце осам дана.
Завод је током претходне године пратио концентрације бензена на три мерна
места: Ватрогасни дом, Завод и Народна башта. При Ватрогасном дому је
просечна годишња концентрација била Сср=3,6 µg/m3. На овој локацији је утврђен
тренд опадања просечних годишњих концентрација до 2009. године, да би у 2010.
и 2011. оне порасле, а онда опет лагано опадале. На мерном месту самог Завода
измерена је просечна годишња концентрација од Сср=5 µg/m3, што је идентично
вредности забележеној 2013. године. Кретање вредности просечних годишњих
концентрација бензена на овој локацији прати опажен тренд бензена на месту
Ватрогасни дом, с тим што су концентрације код Завода више. У анализираном
десетогодишњем периоду су 2009, 2010, 2012. 2013 и 2014. година биле
најповољније јер је просечна годишња концентрација била у оквиру граничне
вредности на годишњем нивоу коју дефинише Уредба. Аутоматско континуално
мерење концентрације бензена на локацији Народна башта је показало да је
средња годишња концентрација била 1,2 µg/m3.
Концентрацију толуена је Завод пратио, такође, на ова три мерна места. На прве
две локације, Ватрогасни дом и Завод, није забележено прекорачење МДК јер су
просечне годишње концентрације толуена биле Сср=4 µg/m3, односно Сср=5 µg/m3.
Измерене просечне годишње концентрације толуена на обе локације била
истовенте оним у 2013. години. На мерном месту Народна башта вршен је
континуални, аутоматски мониторинг толуена и израчуната је средња годишња
концентрација од Сср=3,5 µg/m3.
Присуство бензена је, у оквиру градског мониторинг система, валидно праћено
само на мерном месту Цара Душана и није било прекорачења ГВ и ТВ. Идентично
стање је било са концентрацијом толуена, те на локацији Цара Душана није
утврђено прекорачења МДК за период од седам дана (0,26 µg/m3). Аутоматским
мониторингом квалитета ваздуха Града Панчева мерен је и ксилен, који није
дефинисан Уредбом, при чему је само на мерном месту Цара Душана било
довољно валидних мерења и средња годишња концентрација износила је Сsr=1,5
µg/m3..
Завод за јавно здравље је накнадно спровео анализу садржаја тешких метала
(кадмијум, олово, жива, никл и арсен) у узорцима укупних суспендованих честица
(TSP). Резултати испитивања показују да је просечна годишња концентрација
олова нижа од ГВ за годишњи ниво, а просечне годишње концентрације
кадмијума, никла и арсена испод циљних вредности (ЦВ) дефинисаних Уредбом.
Кадмијум (ЦВ=5 ng/m3) Сsr =0,0010 ng/m3
Олово
(ЦВ=1 µg/m3) Сsr =0,006 µg/m3
Никл
(ЦВ=20 ng/m3) Сsr =2,07 ng/m3
Арсен
(ЦВ=6 ng/m3) Сsr =4,41 ng/m3
Обављено је и накнадно истраживање присуства бензо(а)пирена у узорцима РМ10,
којим је утврђена просечна годишња концентрација бензо(а)пирена од 1,07 ng/m3,
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што је више од циљне вредности (ЦВ=1 ng/m3). Највећа концентрација
бензо(а)пирена у узорцима РМ10 била је 6,49 ng/m3.
Закључак и предлог мера према Извештају о квалитету ваздуха у Панчеву за
2014. годину
На основу резултата праћења квалитета ваздуха у 2014. години на мерним
местима у Панчеву може се закључити да су загађености панчевачког ваздуха
највише допринеле честице (чађ и РМ10) и амонијак. Присуство чађи у ваздуху
Панчева је вишедеценијски проблем, нарочито током зиме, тј. грејне сезоне.
Претходне, 2014. године су се просечне годишње концентрације чађи кретале
између 17 и 20 µg/m3, што је слично 2013. години. На локацији Стрелиште је
просечна годишња концентрација чађи (20 µg/m3) била већа него на другим
мерним местима (од 17 до 19 µg/m3). У 2014. години је између 12 и 22 дана на
панчевачким мерним местима просечна концентрација чађи била већа од ГВ (50
µg/m3) што је мало боље него 2013. године. Резултати аутоматског, континуалног
праћења присуства чађи указују на изражену УВ фракцију (нарочито током зиме)
коју чине канцерогени угљоводоници, прилично опасни по здравље становника
при дужој изложености. У питању су на стотине ароматичних угљоводоника и
полицикличних ароматичних угљоводоника високе масе, од којих су неки, попут
бензо-а-пирена, бензо-б-нафто 2,1 тиопхена (из ложишта на угаљ) и циклопентанцд-пирена (из мотора са унутрашњим сагоревањем), канцерогени. Они, наиме,
могу да изазову обољевање од малигних болести, првенствено респираторних
органа. Другим речима, дугорочна изложеност грађанства
повишеним
концентрацијама чађи може утицати на појаву канцера плућа и других дисајних
органа код изложених особа.
Суспендоване честице (РМ10) су, полазећи од обима узетих узорака и броја дана
са концентрацијама РМ10 угрожавајућим по здравље на мерном месту Стрелиште,
нарушавале здравље становника Панчева 20,6% праћених дана у 2014. години.
При томе, највећи број дана је са индексом квалитета ваздуха који указује на
угроженост осетљивих група становништва.
Светска здраствена организација сматра, на основу резултата великог броја
студија о утицају честица на људско здравље, да не постоји здравствено безбедна
концентрација честица у ваздуху. Завод закључује да је присуство честица у
ваздуху Панчева, а пре свега чађи, значајан еколошки проблем града који изискује
предузимање мера ради многоструке заштите здравља изложеног становништва.
Иако је концентрација азотдиоксида у току 2014. године била нормативно
прихватљива, тј. без прекорачења ГВ, Завод препоручује предузимање мера за
његово свођење на најмању могућу меру због његових вишеструког штетног
дејства. Оксиди азота се у тропосфери понашају, као прекурсори приземног озона
и знатно доприносе стварању фотохемијског смога. Поред тога азотни оксиди
оштећећују озонски омотач у стратосфери, а подстичу, заједно са другим тзв.
гасовима стаклене баште, промену глобалне климе. Азотдиоксид, непосредно и
посредно (преко тзв. киселих киша) штетно делује на вегетацију, воде и водене
еко системе, на објекте материјалне културе, а код људи надражује слузокожу
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доњих дисајних путева. Мада азотдиоксид има загушљив мирис, људско чуло
мириса није у стању да опази, детектује концентрацију овог загада која може
штетно да утиче на организам.
Концентрација бензена је, након много година и више предузетих мера локалне
самоуправе и индустрије, на оба мерна места, последње три године била у
прихватљивим границама, дефинисаним Уредбом. Чак је 2014. године средња
годишња концентрација бензена била нижа него ранијих година. До овог опадања
просечне годишње концентрације бензена је дошло због технолошке производње
и прилагођавања производних процеса фабрика метеоролошким условима који су
били повољни у погледу њиховог утицаја на загађивање ваздуха.
Концентрација бензена која је утврђена прошле, 2014. године не утиче на појаву
акутних последица по здравље. Дуготрајна изложеност већим концентрацијама
бензена у ваздуху, међутим, носи ризик од обољевања крвног ткива, коштане
сржи и појаве малигних обољења, од који су најопасније малигна обољења крви и
лимфног ткива. „Ризик је већи за оне изложене у чијим породицама је било
случајева обољевања од оваквих обољења. ЕПА сврстава бензен у опасне
полутанте у ваздуху, опасан отпад и у хумане канцерогене групе А. IARC
(Међународна агенција за истраживање рака) класификује бензен као канцероген
који припада I групи канцерогена, чија канцерогеност је са сигурношћу доказана.
Светска здраствена организација не даје препоруке за ГВ за бензен у ваздуху већ
процењени очекивани ризик од 6 х10-6 да се оболи од леукемије при изложености
концентрацији од 1 µg/m3 бензена током живота. Ризик за појаву малигног
обољења износи 1:10 000 при изложености концентрацији од 17 µg/m3 бензена
током живота.“ Завод зато упозорава да је неопходно да концентрација бензена у
Панчеву буде под контролом и да на годишњем нивоу не прекорачује
препоручених 5 µg/m3.
Завод за јавно здравље Панчево, између осталог, предлаже гасификацију
Панчева, као битан услов за смањење присуства чађи, суспендованих честица
(РМ10 и РМ2,5) и амонијака. Неопходно је и да буде обновљен дотрајао возни парк,
како јавних превозника, тако и појединаца, да индустрија планира и спроводи
мере унапређења производног процеса, складиштења, манипулације и
транспорта, као и да редовно прилагођава процес производње метеоролошким
приликама. Уколико дође до повећане загађености ваздуха, изражене одређеним
вредностима индекса АQI квалитета ваздуха, Завод издаје упутства појединим
категоријама становништва о прилагођеном понашању у условима повећане
загађености. Ако се прогнозирају екстремне вредности АQI онда локална
самоуправа треба да ограничи употребе индивидуалног аутомобилског
саобраћаја у угроженим деловима града или целом граду. У случају да та мера не
смањи загађеност ваздуха, проширује се забрана саобраћаја за сва возила (осим
за возила хитне помоћи, ватрогасних јединица и возила намењених контроли
квалитета ваздуха). Остане ли вредност индекса АQI и даље екстремна, приступа
се смањивању или потпуном заустављању индивидуалног загревања чврстим
горивом, када је угроженост највећа или током читавог дана, и преласку на
алтернативне, прихватљивије изворе енергије. Покажу ли се све претходне мере
неучинковитим и АQI задржи угрожавајућу вредност, нужно је, на основу договора
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и унапред утврђеног плана, селективно и поступно зауставити рад индустријских
погона.
3.2.2. Квалитет вода
У непосредној близини подручја које је предмет измена и допуна Плана су велики
водоток Дунав и два канала: пловни, ХИП Азотаре, и канал отпадних вода, који
заједнички користе ХИП Петрохемија и НИС Рафинерија нафте Панчево. С једне
и друге стране канала су делови некадашњег водотока Топола.
Квалитет подземних вода је у великој мери одређен употребом земљишта у јужној
индустријској зони, третманом отпадних вода и отпада, нарочито опасног,
појавама удеса, а нарочито неконтролисаним изливањем велике количине
опасних материја током НАТО бомбардовања 1999. године. Упркос спроведеним
програмима чишћења, санације и ремедијације тла у јужној индустријској зони део
загађујућих материја је остао у земљишту и даље оптерећује подземне воде.
Површинске воде
У Студији просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у
циљу идентификације најугроженијих локалитета, објављеној 2013. године, је
наведено да је квалитет воде Дунава 2010/2011. године, низводно од Панчева,
спадао у III и IV класу и да није постигнут добар статус.
Завод за јавно здравље Панчево је у 2014. године пратио квалитет површинских
вода кроз контролу вода јавних купалишта на подручју Панчева на више места, од
којих за предметну измену и допуну Плана од значаја могу да буду она Дунаву.
Резултати испитивања узорака воде показују да ни на једном месту нису утврђене
повишене концентрације тешких метала: олова, никла, кадмијума, цинка и живе.
Узорци из Дунава нису у целости испунили критеријуме за I, II и III класу
бонитета, али се, према Заводу, вода могла употребљавати за купање и
рекреацију током сезоне купања. На плажи у Иванову је, међутим, дунавска вода
у највећем делу сезоне купања спадала чак у V категорију према Уредби (лош
еколошки потенцијал), што значи да није смела да се користи ни у какве сврхе.
На основу појединих резултата мониторинга квалитета површинских вода
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, који допуњују мерења Републичког хидрометеоролошког завода на
територији Војводине, сходно Републичком програму систематског испитивања
квалитета вода, констатовано је да су узорци седимента у каналу отпадних вода
други по угрожености у Војводини. Хемијска, радиолошка и биохемијска анализа
воде и седимента је показала да је концентрација живе (1800 μg/kg) била девет
пута већа од почетне вредности која је утврђена у седименту Дунава у периоду од
1850. до 1870. године (200 μg/kg). Иако је присуство олова (око 60 mg/kg) два пута
надмашило базну вредност из истог периода (око 30 mg/kg), оно је ипак било
мање од дозвољене вредности (100 mg/kg), утврђене Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања (Службени гласник РС, број 23/94). Слично је
стање и у вези са концентрацијом хрома (око 40 mg/kg) која је око четири пута
била већа од почетне вредности из горе наведене друге половине претпрошлог
столећа (око 10 mg/kg), али је и даље нижа од допуштене вредности (100 mg/kg)
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из поменутог Правилника. Кадмијума (око 3 mg/kg) је у седименту било нешто
више од базне вредности из периода 1850 – 1870, а ипак мање од вредности (5
mg/kg) прописане Правилником. Измерена концентрација бакра (око 50 mg/kg)
није прекорачивала базну вредност (око 130 mg/kg) из референтног периода, нити
дозвољену вредност (190 mg/kg) дефинисану Правилником. Повишена
концентрација појединих тешких метала у седименту сведочи о доминатном
антропогеном деловању на загађеност седимента канала, због чега је неопходна
ремедијација седимента пре његовог одлагања.
Подземне воде
Истраживање квалитета подземних вода је у Панчеву, његовом јужном делу,
обављао Градски завод за јавно здравље Београд. Узорци су узимани са више
мерних места:
1.Локација РА-1, 4 пијезометра (дубине 7 m, 15 m, 25 m и 45 m) - поред
Рафинерије, даље од пута;
2. Локација РА-2, 4 пијезометра (дубине 7 m, 15 m, 25 m и 45 m) - поред
Рафинерије, ближе путу;
3. Локација РА-3, 4 пијезометра ( дубине 7 m, 15 m и 45 m), поред ТЕ-ТО насипа;
4. Локација РА-4, 4 пијезометра ( дубине 7 m, 15 m и 45 m), поред Петрохемије;
5. Локација Р-738, 1, пијезометар, између локација 3 и 4;
6. Локација Р-739, 1 пијезометар, атар испод пута од Панчева ка Старчеву;
7. Локација Чесма, 1 пијезометар са леве стране пута поред чесме на улазу у
Старчево;
8. Локација SDС-5, 1 пијезометар испред Рафинерије нафте Панчево, капија I;
9. Локација SDС-6,1 пијезометар испред Рафинерије нафте Панчево, манастирска
капија;
10. Локација Lр-720, 1 пијезометар ДВП Тамиш-Дунав између насеља Старчево
и реке Дунав;
11. Локација Lp-722, 1 пијезометар ДВП Тамиш-Дунав, такође, између Старчева
и Дунава;
12. Локација Рр-721,1 пијезометар ДВП Тамиш-Дунав између Старчева и реке
Дунав;
13. Локација Рр-III-3, 1 пијезометар јужно од села Старчево.
На основу добијених резултата Градски завод из Београда је закључио:
На локацији РА-1(локација 1) вода из пијезометара LВ(РА)1/7 je садржала већу
концентрацију арсена од ремедијационе вредности дефинисане Уредбом.
Остале испитиване материје су у сва четири пијезометра биле мање од
прописаних вредности, односно испод границе детекције.
Код локације РА-2 (локација 2) су концентрације испитиваних параметара биле
ниже од норматива, односно испод граница детекције.
У води са локације РА-3 (Локација 3), из пијезометара LВ(РА)3/15, утврђена је
виша концентрација цис-1,2-дихлоретана, бензола, етилбензола, ксилола и
винил-хлорида од Уредбом дефинисане вредности што би могло да одражава
значајну контаминацију. Повећане концeнтрације 1,1-дихлоретана, 1,227
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дихлоретана, цис-1,2-дихлоретана, тетрахлоретана, бензола, етилбензола,
ксилола и винил-хлорида су откривене у пијезометру LВ (РА)3/25, што би, такође,
могло да сведочи о значајној загађености. Вода из пијезометра LВ (РА)3/45 имала
је више 1,2-дихлоретана, цис-1,2-дихлоретана етилбензола, ксилола и винилхлорида него што је Уредбом допуштено,
Код локације РА-4 (Локација 4), у води пијезометра LВ(РА)4/25 је концентрација
арсена била већа од Уредбом дефинисане ремедијационе вредности, док су
вредности осталих испитиваних параметара у сва четири пијезометра биле мање
од нормираних вредности, односно испод границе детекције.
На локацијама Р-738 и Р-739 није откривена повећана концентрације ниједног
испитиваног параметара.
Исто тако, на локацији Чесма су концентрације испитиваних материја су биле
испод вредности одређених Уредбом, односно испод граница детекције.
Због недовољне количине воде у пијезометру локације SDС-5 нису вршена
истраживања.
Квалитет воде из пијезометра локације SDС-6 је, према већини параметара,
испуњавао прописане норме, осим у погледу присуства нитрата, чија је
концентрација била изнад просечне годишње концентрације (РGК) прецизиране
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр.50/2012).
У узорцима воде са локација Lр-720, Lр-722, Рр-721 и Рр-III-З концентрације свих
анализираних параметара нису прелазиле задате нормативе, односно билe су
испод граница детекције.
Градски завод за јавно здравље у Београду предлаже да се за наредне кампање
истраживања квалитета подземних вода на простору јужно од нафтно-хемијског
комплекса прецизније зонира подручје испитивања у складу са резултатима
лабораторијских анализа ради рационализације програма мониторинга, као и да
се смањи динамика и обим испитивања контролних узорака (на 10 узорака воде
узети један контролни узорак за циљане параметре - оне чија је концентрација у
претходној кампањи прекорачила норматив).
НИС Рафинерија нафте Панчево је, преко овлашћене организације, током 2015.
године пратила стање подземних вода у кругу фабрике, на десет пијезометара.
Резултати истраживања у првом кварталу показују да су концентрације већине
испитиваних параметара подземних вода испод максималних дозвољених
концентрација (ГВЕ) прописаних Уредбом о програму системског праћења
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и
методологији за израду ремедијационих програма, осим бензена у узорцима
1503040107, 1503040109 и 1503040110 и етилбензена у узорку 1503040109. У
другом кварталу је било слично стање, када је само у узорку 1505210109
откривена концентрација бензена изнад ГВЕ. Истраживачи су у трећем кварталу
детектовали у узорку 1509020209 повећано присуство бензена, а у узорку
1509020205 веће концентрације бензена, ксилена и етилбензена од ГВЕ. Током
последњег квартала утврђено је да је нафталена и бензена у узорку 1511270109
било преко ГВЕ.
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3.2.3. Квалитет земљишта
Истраживања квалитета земљишта су у Панчеву, односно у јужној индустријској
зони организована повремено. Између 2002. и 2005. године је Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој финансирао праћење
квалитета непољопривредног земљишта на територији Војводине, при чему је
испитивано и земљиште у индустријској зони Панчева. Утврђено је повећано
присуство фосфора и ПАУ, чије су концентрације биле од 10 до 100 пута веће
него у руралним подручјима, али нису прелазиле МДК. Друго истраживање, у
оквиру истог програма праћења квалитета земљишта је показало да је од
детектованих тешких метала (бакар, цинк, кобалт, никл, олово, хром и кадмијум),
само садржај никла (50,38 mg/kg) незнатно прекорачивао МДК (50 mg/kg). 2007. је
група аутора на челу са професором Блажом Лалевићем објавила рад Микробни
диверзитет земљишта загађених органским једињењима пореклом из нафтне
индустрије, у коме је закључено, на основу узорака узетих са шест локација
(Петрохемија – Флотација, Петрохемија – Базен за стабилизацију, Петрохемија –
Излаз, Рафинерија – Бистрик, Рафинерија – Аутопунилиште и Рафинерија –
Чврсти таложник) да се укупни садржај микроелемената и тешких метала налази
испод максимално допуштених вредности за незагађена земљишта, осим код
чврстог таложника у Рафинерији.
Град Панчево је крајем 2012. године, заједно са ПСС Институт Тамиш Панчево,
започео пројекат Мониторинг стања земљишта и утицаја на биљке на подручју
града Панчева којим је настојао да настави континуирано праћење извора
загађења и њиховог распореда, транспорта загада и утврђивања њихових
концентрација на одређеним локацијама на простору града, односно катастарских
општина: Панчево, Војловица, Банатско Ново Село, Долово, Качарево и др.
Мониторингом су обухваћене 31 локација и резултати испитивања показују да је
укупни садржај тешких метала (кадмијума, олова, живе, арсена, хрома, никла,
бакра, цинка, гвожђа и мангана) на свим мерним местима такав да омогућава
производњу здравствено безбедне хране. Подаци су тумачени на основу
Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Службени гласник РС
број 23/94) и оцењено је да су детектоване вредности знатно мање од МДК из
Правилника. Додатна истраживања присуства остатака група пестицида
(карбамата, органофосфорних пестицида, пиретроида, триазина и органохлорних
пестицида) у земљишту су показала да је откривена концентрација остатака
триазинских пестицида знатно нижа од прописане граничне вредности утврђене
Правилником. Садржај остатака органофосфорних и органохлорних пестицида је у
равни границе детекције (0,01 mg/kg), a остаци перитроида и карбамата нису
нађени у испитиваним узорцима тла. Имајући у виду присуство остатака
пестицида у узоркованом земљишту аутори истраживања сматрају да је подручје
града Панчева погодно за производњу здравствено безбедне хране.
На крају извештаја је наведено упозорење да је у оквиру испитивања опасних и
штетних материја у земљишту и биљном материјалу утврђено често присуство
бројних веома опасних органских загађујућих материја, слабо биолошки
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разградљивих, тзв. перзистентни органски полутанти (РОРs) у које спадају
полициклични ароматични угљоводоници (PAH) и полихлоровани бифенили (PCB,
а међу њима најпознатији пирален).
3.2.4. Бука
Ниво буке је током 2014. године у Панчеву, за потребе локалне самоуправе,
систематски пратила група понуђача: Институт за безбедност и сигурност на раду
доо Нови сад (као носилац посла), ТМ-Инжењеринг доо Београд и Институт за
безбедност и хуманизацију рада доо Нови Сад. Мониторинг буке је обављан на
41 мерном месту, при чему су, у поређењу са организацијом мерења у 2013.
години, пресељена два мерна места у акустички слично окружење. Радним
данима су мерења вршена на 41, а викендом на 10 мерних места. Институти су
стање оцењивали према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке
у животној средини (Службени гласник Републике Србије, број 75/2010).
Прикупљени подаци показују да је само на шест места ниво буке током радне
седмице био нижи од ГВ за сва три периода (дан, вече и ноћ), а за време викенда
на свих десет мерних места је бука била преко норматива.
Радним данима, у дневном периоду, само је на 23 мерна места ниво буке био
испод Уредбом зацртане вредности, а у ноћном периоду тек на седам места. При
томе шест од тих седам мерних места је у зони 5, у којој су граничне вредности
највише, док се преостало седмо мерно место налази на периферији, изван
градског језгра.
За подручје обухваћено изменом и допуном Плана од нарочитог значаја су
подаци о нивоу буке са мерних места 28 (Трг 12. Војвођанске ударне бригаде 2) и
37 (улица Пољска 16) које припадају зони 3 (чисто стамбена подручја). На оба
места су измерене вредности биле изнад граничних (у стамбеним подручјима за
дан и вече 55 dB(А), а за ноћ 45 dB(А)) у сва три периода дана: локација 28, Трг,
LAeq,T 61,5 dB дан, 61,9 dB вече и 58 dB ноћ; мерно место 37, Пољска улица, 63,3
dB дан, 64,2 dB вече и 65,8 dB ноћ.
Извори буке су у граду сврстани у 6 основних група: 1. индустрија и велики
загађивачи, 2. кафићи, локали и слични објекти, 3. занатски погони и услужне
делатности, 4. друмски саобраћај у градском језгру, 5. друмски саобраћај на
магистралним правцима и обилазницама и 6. железнички саобраћај.
Највећи појединачни загађивачи буком су у Панчеву: НИС Рафинерија нафте
Панчево, ХИП Петрохемија, ХИП Азотара, више железничких станица, аутобуска
станица, путна мрежа и магистрални правци, кафићи и угоститељски објекти,
спортски рекреациони центри, занатске и услужне радње и сервиси, млин Нинић
на Баваништанском путу, млин и силоси Ратар-а у улици Жарка Зрењанина,
силоси Ратар-а на Тамишу, Асфалтна база у Спољностарчевачкој улици, Тржни
центар Авив, Пијаца Бувљак.
Институт за безбедност и сигурност на раду је предложио Граду Пачеву да
предузме одговарајуће мере заштите од буке: да наложи великим загађивачима
усмерени мониторинг нивоа буке, а у сарадњи са инспекцијским службама, да то
исто захтева од малих загађивача буком, сачини катастар специфичних
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меродавних извора буке, започне бројање и класификацију саобраћаја ради
анализе буке и изради идејно решење санације буке за једног критичног
загађивача.
3.2..5. Вибрације
За потребе стратешке анализе утицаја или сличне активности у Панчеву није
проучаван ниво вибрација. Уколико опрема и уређаји буду постављени на
прописно грађевински изведене основе и у складу са нормативима монтирани, не
очекује се појава вибрација.
3.2.6. Управљање отпадом
У 2014. години је Секретаријат за заштиту животне средине Града Панчева је
издао више одобрења за локацију ради третмана отпада у мобилном постројењу,
од којих се једно односи на локацију у НИС Рафинерији нафте Панчево за обраду,
а друго, такође, за третман опасног и неопасног отпада на локације у ХИП
Азотара, ХИП Петрохемија и НИС Рафинерији нафте Панчево.
3.2.7. Опасност од удеса
У јужној индустријској зони је велики број хазардних постројења смештен на
релативно малом простору, због чега би требало да сва предузећа на локацијама
са повећаним ризиком узајамно усклађују своје развојне планове и текуће
делатности. У том смислу нафтно-хемијски комплекс ваља посматрати, као
јединствену целину због високог ризика од домино ефекта.
Табела 2. Списак предузећа са хазардним постројењима
Бр.
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЛОКАЦИЈА
Материје
Опасност
1.
ХИП АЗОТАРА
Спољностарч амонијак,
опасне и штетне
евачка бр. 80 природни
материје, експлозија,
гас,
пожар, продукти
АN,HNO3
сагоревања штетни по
здравље, бука
2.
ХИП
Спољностарч етилен,
експлозија, пожар,
ПЕТРОХЕМИЈА евачка бр. 82 парафини
продукти сагоревања
штетни по здравље, бука,
отровне материје
3.
НИС
Спољностарч ТНГ, остали експлозија, пожар,
РАФИНЕРИЈА
евачка бр.
нафтни
продукти сагоревања
НАФТЕ Панчево 199
деривати
штетни по здравље, бука,
опасне и штетне материје
4.
MESSER
Ђуре
технички
експлозија, пожар, бука
ТЕХНОГАС
Николајевића гасови
бр. 1
Транспорт опасних материја у, и из јужне индустријске зоне се врши друмским,
железничким и речним путем. У друмском саобраћају, главни токови опасних
материја одвијају се коридорима за теретни саобраћај, али једним делом и по
саобраћајницама у самом граду. Главни токови опасних материја у железничком
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саобраћају иду преко станица: Панчево – Београд Дунав, Београд – Савски мост,
Београд – Ресник; Београд Дунав – Овча; Батајница – Земун – Београд; Београд –
„Шећерана”; Батајница – Остружница, Раковица ранжирна – Остружница.
У речном саобраћају, главни токови превоза опасних материја обухватају правце
Панчево (Рафинерија) – Дунав – Ада Хуја – Ушће – Сава – Југопетрол (Чукарица).
Промет опасних материја (лужине и хлороводоничне киселине из Петрохемије;
амонијака, азотне киселине, амонијачне воде, гасова под притиском из Азотаре,
као и производа из Рафинерије нафте) врши се свим облицима транспортних
средстава: друмским, железничким и речним саобраћајем. Из ових панчевачких
предузећа се годишње испоручи најмање 2 000.000 t нафтних деривата, хемијских
и петрохемијских производа, што практично значи да се свакодневно у просеку
панчевачким и другим саобраћајницама креће око 300 теретних возила са
опасним иштетним материјама, носивости око 20 t.
Аутономна покрајина Војводина има формиране интервентне екипе за случајеве
хемијске и биолошке контаминације воде (узорковање, пријем и анализа узорака),
као и радиоактивне контаминације (мерења се врше на лицу места) и
акциденталну загађеност амбијенталног ваздуха по окрузима (заједно са
стручњацима Завода за јавно здравље Панчево).
Град Панчево је основао Тим за израду Плана за поступање у ванредним
ситуацијама које могу изазвати загађеност животне средине, чланови Тима су
утврдили Процедуру за поступање у случају повећане загађености ваздуха у
Панчеву којом су дефинисане обавезе фабрика јужне индустријске зоне, ПУ
Панчево, Секретаријата за заштиту животне средине, Завода за јавно здравље
Панчево и Центра за обавештавање када дође до велике загађености ваздуха.
Ова Процедура, истовремено, представља прихватљив основни документ за
поступање у случајевима удеса I и II реда. Она обухвата више докумената:
Упутство за поступање Центра за обавештавање у случају повећане загађености
ваздуха, Препорука за понашање грађана током трајања загађења – Завод за
јавно здравље Панчево, Допис фабрика ЈИЗ о именованим овлашћеним лицима
задуженим за достављање извештаја са битним подацима и анализом узрока
повећаних концентрација загађујућих материја.
3.2.8. Пејзаж
Оранице чине природно окружење подручја обухваћеног изменама и допунама
Плана. Не очекују се значајнија промена предела. Доћи ће само до мање промене
ободног крајолика фабрике због подизања појединих објеката на простору
заштитног зеленила Рафинерије.
4.0. ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАСТУПЉЕНА У ПРИПРЕМИ
ПЛАНА
Полазна начела у конципирању и припремању измене и допуне Плана, која су у
вези са заштитом животне средине, односе се на: неширење подручја
индустријске зоне и штедљиво, рационално и одрживо „газдовање” земљиштем и
простором (менаџмент земљиштем и простором); спречавање и смањење
неповољних утицаја планских решења на ближу и даљу околину; одређивање
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обавезних мера заштите животне средине које треба предузети у свим фазама
припреме и остваривања измене и допуне Плана.
Полазећи од података о стању животне средине из актуелног и ранијих извештаја
о стању животне средине у Панчеву и резултата других истраживања животне
средине сагледани су сви већи извори загађивања животне средине, као и
загађености које нису довољно саниране.
Програм заштите животне средине у предметним изменама и допунама Плана
изложен је у поглављу Б.4.3 Услови и мере заштите животне средине. Програмом
су предложене разнородне мере заштите у оквиру кога треба да се врше измене и
допуне плана. Ове мере се могу на различите начине класификовати: као,
превентивне мере, санационе мере и мере праћења квалитета животне средине,
односно као, просторно-планске мере, техничко-технолошке мере и
организационе мере заштите животне средине.
4.1. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ
ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ
Имајући у виду планска документа вишег реда спроведена је стратешка процена
утицаја измена и допуна плана генералне регулације при чему су процењене
еколошке могућности, оптерећеност животне средине и капацитет животне
средине предметног подручја. То је био основ да се размотре изгледи за даљи
развој. Стратешка процена почива на поређењу вредности показатеља
првобитног, затеченог стања животне средине и тренутног стања и процеса у
животној средини, и на њиховом оцењивању.
Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја (Службени гласник РС
број 135/04 и 88/10), у Извештају о Стратешкој процени утицаја нису посебно
разматрана питања везана за климатске промене, промене озонског омотача и
прекогранична загађења.
4.2. ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени је, следствено члановима 13. и
15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, разматрао две
варијанте које су у вези са заштитом животне средине: варијанта 1, да се измене и
допуне плана не прихвате и, самим тим, не остваре, и варијанта 2 да се измене и
допуне плана усвоје и примене у пракси. Упоређивањем наведених варијантних
решења добија се бољи увид у утицај измена и допуна плана на животну средину
и омогућава избор најповољнијег решења из угла заштите животне средине. Само
се кроз сучељавање актуелног стања животне средине и циљева и
модофикованих планских решења могу сагледати последице прихватања и
примене измена и допуна плана.
Стратешка процена је разматрала обе варијанте тако што је проучила сва
претпостављена позитивна и негативна дејства на животну средину спровођења
или неспровођења предметних измена и допуна плана. Најповољнија варијанта је
изабрана кроз процењивање и оцењивање свих позитивних и негативних дејстава
измена и допуна плана.
Варијантно решење 1: Измене и допуне плана нису усвојене
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Уколико не дође до измена и допуна плана, постојећи технолошки процес у
Рафинерији би стварао део производа са садржајем сумпора изнад дозвољеног, а
делови предметног простора би остали неискоришћени.
Варијантно решење 2: Измене и допуне плана су прихваћене и остварене
У табели 3 приказани су предности и недостаци варијанте 2, остварења измена и
допуна плана.
Табела 3.
Димензија

Предности
-

Друштвени и
економски развој

-

Животна средина

-

Недостаци

Увођење процеса производње у
РНП у складу са прописима и ВАТ,
Повећање обима производње
лакших течних и гасовитих
фракција, тј. „белих“ деривата,
Профитабилност новог погона
оснажиће економски положај
предузећа и повећати приходе
локалне самоуправе,
Повећање енергетске
ефикасности,
Повећан удео чистијих врста
горива, чиме се смањује емисија
загађујућих материја у ваздух
Пројекат дубоке прераде је
усмерен на даљу модернизацију и
оптимизацију процеса прераде
тако да се може очекивати даље
смањење негативног утицаја на
животну средину (тј. умањене
производње и употребе уља за
ложење са садржајем сумпора до
3%) чиме ће се емисије загађујућих
материја (нарочито SОx, NОx)
смањити и у ширем окружењу,
Смањење обима отпада.

-

Благо повећање емисије загађујућих
материје (загађивања) из РНП.
Изграђеност простора РНП незнатно
преко планираног, али у границама
планираног када се посматра целина
јужне индустријске зоне.

4.3. РЕЗУЛТАТИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У току припремања измена и допуна плана генералне регулације и Извештаја о
стратешкој процени утицаја измена и допуна плана на животну средину ЈП
Дирекција се саветовала са представницима заинтересованих органа и
организација. С друге стране су, такође, тражени и добијени услови надлежних
органа и организација ради њиховог уграђивања у изменама и допунама плана у
виду различитих планских мера. Списак установа којима су послати захтеви за
услове и податке за израду планске и пројектно–техничке документације а у вези
са заштитом и уређењем простора и изградњом објеката и прикључење истих на
инфраструктуру у поступку стварања Плана генералне регулације комплекса ХИП
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Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у
насељеном месту Панчеву дат је у табели 4.
Табела 4.
Захтев
Услови
Редни
Назив установе
број/датум
Број/датум
број
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Привредно друштво за
дистрибуцију енергије
Електровојводина доо Нови
Сад, Електродистрибуција
Панчево, Милоша
Обреновића бр. 6 Панчево
Телеком-Србија
Предузеће за
телекомуникације а.д.
Извршна јединица Панчево,
Панчево Светог Саве бр. 1
Република Србија МУП
Сектор за заштиту и
спасавање, Одсек за заштиту
и спасавање у Панчеву,
Жарка Зрењанина бб
Панчево
ЈВП Воде Војводине
Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад (мишљење)
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад
21000 , (водни услови на
основу мишљења ЈВП Воде
Војводине)
ЈКП Водовод и канализација
Ослобођења 15 Панчево
Република Србија
Републички
хидрометеоролошки завод,
Кнеза Вишеслава 66, Београд
Покрајински Завод за
заштиту природе Србије,
Радничка 20 Нови Сад,
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина 16,

05-260/2015
21.03.2016.
.

8Ц.1.0.0.-Д.07.15.-81229/16-3
14.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

6995/1/2767/2-2016.СБ
07.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

09/23 број 02-217-2924/16-2
04.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

09/4 број 217-367/16
12.05.2016.
I -377/5-16
08.06.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

Д-1767/1
24.03.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

922-3-36/2016
01.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016

05-260/2015-2/8
25.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

130-501-827/2016-05
19.05.2016.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Нови Сад
Република Србија, АПВ, Град
Панчево, Градска управа,
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Трг краља Петра Првог 2 - 4
Панчево
Република Србија
Републички сеизмолошки
завод , Ташмајдански парк бб
Београд
Завод за заштиту споменика
културе, Панчево Жарка
Зрењанина 17 Панчево
ЕМС ЈП Електромрежа
Србије, Дирекција за пренос ,
Погон Техника Кнеза Милоша
11 Београд,
Република Србија
Министарство одбране
Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за
инфраструктуру
Немањина 15 Београд
ЈКП Зеленило Панчево
Димитрија Туцовића 7а
Панчево
ЈП СРБИЈА ГАС, РЈ
ТРАНСПОРТ, Проте Васе бб,
Панчево
ЈП ТРАНСНАФТА,
Змај Јовина 2, Панчево
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД, Булевар краља
Александра 282
Инфраструктура железнице
Србије а.д.
БЕОГРАД, Немањина 6

05-260/2015
21.03.2016.

XV-07-501-59/2016
12.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

02-280/16
20.04.2016

05-260/2015
21.03.2016.

300/2
08.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

0-1-2-101/1
04.05.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

Инт.број 973-2
21.04.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

92-655/1
30.03.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

06-01/1555
31.03.2016.

05-260/2015
21.03.2016.
05-260/2015
21.03.2016.

3006/1-2016
28.03.2016.
VIII: 903-6301/16-1
28.03.2016.

05-260/2015
21.03.2016.

1/2016-1267
05.04.2016,

5.0 ОПШТИ И ПОСЕБНИ И ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР
ИНДИКАТОРА
5.1 ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Општи циљеви заштите животне средине, на подручју обухваћеним изменама и
допунама плана, су саобразни општим циљевима који су дефинисани плановима
вишег реда:
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Одржање квалитетне животне средине, тј. чистог ваздуха, довољне
количине квалитетне и здравствено безбедне воде за пиће, квалитетног
пољопривредног земљишта, екосистема и биолошке разноврсности,
површина за рекреацију и туризам, уређености насеља и др;
 Успостављање рационалне организације, уређења и заштите простора кроз
усклађивање његовог коришћења са могућностима и ограничењима
природних ресурса (пољопривредно земљиште, шуме, воде и др) и
створених вредности, односно оптимално управљање и коришћење
природних ресурса;
 Спречавање даље девастације квалитета природне средине (ваздух, вода,
земљиште и др) дефинисањем стања, приоритета у заштити и услова за
одрживо коришћење простора;
 Примена одабраних мера заштите животне средине и организовање
система контроле свих облика загађивања и система праћења квалитета
животне средине (мониторинг),
 Подстицање унапређења еколошке свести, информисања и образовања
становништва о еколошким проблемима ради активног укључивања
јавности у процес доношења одлука које се тичу програма заштите животне
средине.
Од општих циљева стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне
регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте
Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево на животну средину ваља
истаћи:
 Утврђивање кључних начела, према основним начелима садржаним у
плановима вишег реда у вези са заштитом и унапређењем животне
средине;
 Рационална употреба природних ресурса (делимично или потпуно
необновљивих, као и угрожених обновљивих);
 Подржавање одрживог развоја локалне заједнице кроз рационално
коришћење простора и тла, енергије, воде и материјала и примену мера
заштите животне средине;
 Утицање на избор одговарајуће најбоље доступне технике и еколошки
прихватљивих пројеката током спровођења планских решења, с обзиром на
правовремено уочена ограничења и тешкоће.


6.0. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне
регулације на животну средину, су:
Заштита ваздуха
1. Смањење емисије штетних материја у ваздух,
2. Умањење степена изложености грађана загађеном ваздуху,
Заштита подземних вода
3. Очување квалитета подземних вода,
Заштита површинских вода
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4. Заштита и унапређење квалитета површинских вода,
Заштита земљишта
5. Очување квалитета земљишта,
Заштита од буке
6. Спречавање изложености становништва повишеном нивоу буке,
Безбедно управљање отпадом,
7. Унапређење система прикупљања, разврставања, обраде и одлагања
отпада,
Очување безбедности околног становништва
8. Смањење ризика настанка удеса,
Очување ресурса и њихова ефикаснија употреба
9. Повећање енергетске ефикасности,
Заштита здравља становништва и квалитета живота становништва у околини
10. Очување здравља и квалитета живота људи.
6.1. ВРСТЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
Индикатори или показатељи су кључни инструмент за систематско утврђивање,
описивање, праћење и оцењивање стања и процеса у животној средини. Они
пружају нужна, почетна, сублимисана сазнања која су, као улазни подаци, део
првог корака сваког планирања (друштвеног, економског, просторног и
урбанистичког, инжењерског, еколошког итд) и менаџмент система, према већ
класичном Деминговом циклусу PDCA (Plan - планирај, Do - чини, Check - провери,
Act - делуј).
Стратешка процена утицаја измена и допуна плана комплекса ХИП Петрохемија,
ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном
месту Панчево на животну средину препоручује показатеље који су компатибилни
са циљевима стратешке процене а сачињени од показатеља Стратегије одрживог
развоја РС и Правилника о националној листи индикатора заштите животне
средине (Службени гласник РС, бр. 37/11). Њихов преглед је изложен у Табели 5.
Табела 5. Циљеви и показатељи стратешке процене утицаја
Област

Ваздух

Посебни
циљеви
стратешке
процене

Заштита
ваздуха

Показатељи
Амбијенталне концентрације загађујућих материја у урбаним
областима
Дефиниција: Амбијенталне концентрације загађења ваздуха
озоном,СО, суспендованим честицама, SО2, NОx, прашкастим,
органским и неорганским материјама, укључујући бензен и олово.
3
Јединица мере: μg/m , ppm или ppb; или број (%) дана када су
прекорачене граничне вредности емисије
Фреквентност саобраћаја у угроженим зонама.
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Воде

Заштита
површинских
вода

Воде

Заштита
подземних
вода

Емисија загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела
Дефиниција: Индикатор прати емисију загађујућих материја из
тачкастих извора загађења на нивоу сливова, водних подручја и
државе. Тачкасти извори загађења су загађења из канализационих
система и/или уређаја за пречишћавање отпадних вода и
индустријских погона која се могу свести на једну тачку испуштања
отпадне воде у пријемник. Дефинише ниво и врсту притиска на
природне воде.
Годишња количина емисија загађујуће материје израчунава се по
формули:
Fww = C x Q / 1000, где је:
Fww - годишња количина емисија загађујуће материје у (kg/ година)
C - концентрација загађујуће материје у (mg/l)
3
Qw - запремина испуштене отпадне воде по години у (m /година)
Емисија се израчунава се за: БПК5, укупни фосфор, укупни азот,
амонијум (NH4-N), нитрате (NO3-N) и приоритетне супстанце.
Емисије загађујућих материја из индустријских канализационих
система се приказују сумарно и према Националној класификацији
делатности.
Јединица мере: kg/година
Проценат отпадних вода које се пречишћавају
Дефиниција: Удео отпадних вода које су подвргнуте неком виду
третмана
Јединица мере: %
Нутријенти у подземним водама
Дефиниција: Индикатор прати концентрације ортофосфата (PO4 P) и нитрата (NO3-N) у рекама, укупног фосфора (P) и нитрата
(NO3-N) у језерима и акумулацијама и нитрата (NO3-N) у подземној
води и обезбеђује оцену стања површинских и подземних вода у
погледу концентрације нутријената.
Индикатор се израчунава као медијана средњих годишњих
вредности концентрације ортофосфата (PO4 - P) и нитрата (NO3-N)
у рекама, укупног фосфора (P) и нитрата (NO3-N) у језерима и
акумулацијама и нитрата (NO3-N) у подземној води.
Јединица мере: Нитрати (mg NO3/l), укупни фосфор и ортофосфати
(μg P/l)
Специфичне загађујуће материје у подземним водама
Дефиниција: Показатељ прати концентрације специфичних
загађујућих материја (тешких метала, полицикличних ароматичних
угљоводоника, полихлорованих бифенила итд) присутних у
подземљу РНП, нарочито, након НАТО бомбардовања.
Јединице мере: параметри утврђени вишегодишњим програмом
праћења које организује РНП, односно Град Панчево, преко
овлашћених установа и организација.
Годишња количина исцрпене подземне и површинске воде,
апсолутно и као део од укупне обновљиве количине воде
Дефиниција: Укупна годишња количина исцрпене подземне и
површинске воде, као удео укупне годишње обновљиве воде за
пиће
3
Јединица мере: m , %
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Земљиште
Заштита
земљишта

Бука

Снижење
нивоа буке

Отпад

Безбедно
управљање
отпадом

Удес

Заштита од
удеса

Промена намене земљишта
Дефиниција: Удео промене намене коришћења земљишта у
временском периоду
Јединица мере: %

Lden - Укупни индикатор буке је индикатор који описује ометање
буком за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ.
Индикатор буке је акустичка величина којом се описује бука у
животној средини и изражава се јединицом dB(A). Индикатори буке
се користе у циљу утврђивања стања буке, за процену и
предвиђање стања буке, израду стратешких карата буке и
планирање мера заштите.
Јединица мере: Децибел (dB(А))
Стварање отпада
Дефиниција: Годишња количина индустријског и комуналног
чврстог отпада који настаје у производњи и потрошњи
Јединица мере: t/становнику, t/1000$ БДП
Дефиниција: Укупна годишња количина опасног отпада при
индустријским и другим активностима, према дефиницији опасног
отпада
Јединица мере: t по јединици БДП-а
Дефиниција: Индикатор показује количине произведеног отпада
(комунални, индустријски, опасан) по врстама и делатностима у
којима настају. Директно се прати остварење стратешког циља:
избегавање и смањивање настајања отпада.
Подиндикатори:
1. Укупна количина произведеног индустријског отпада,
2. Укупна количина произведеног индустријског отпада по врсти
отпада (индексном броју);
3. Укупна количина произведеног опасног отпада;
4. Укупна количина произведеног опасног отпада по врсти отпада
(индексном броју);
5. Укупна количина произведеног опасног отпада према Y
ознакама, Х ознакама и Q ознакама.
Индикатор се израђује на основу годишњих података о количини
отпада по врстама (комуналног, индустријског и опасног),
пријављених у складу са Правилником о методологији за израду
националног и локалног регистра извора загађивања. као и
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података,
Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја
о отпаду и Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада. Врсте отпада одређују се према Каталогу
отпада.
Јединица мере: t/год.
Ризик настанка удеса
Дефиниција: Вероватноћа појаве акцидента током рада постројења
у регуларним условима
Јединица мере: број регистрованих удеса на истоветним
постројењима у нас и у свету.
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Енергетска
ефикасност

Друштвени

Повећање
енергетске
ефикасности

Заштита
здравља
становништв
aи
квалитета
живота

Енергетска интензивност (утрошена енергија по јединици БДП-а
мерено у куповном паритету)
Дефиниција: Однос вредности укупно утрошене енергије по
јединици оствареног БДП-а
Јединица мере: МЈ/ УСД БДП-а
Очекивано трајање живота у добром здрављу
Дефиниција: просечан број година које се очекују да особа доживи,
ако је позната стопа смртности мушкарца и жена у одређеном
периоду.
Јединица мере: године живота
Године живота с неспособношћу/инвалидитетом (DALY показатељ)
Дефиниција: Збир изгубљених година живота због превремене
смрти и година живота с неспособношћу изазваном поремећајем
здравља
Јединица мере: година
Стопа раста укупне популације
Дефиниција: просечан годишњи степен промена броја становника
у одређеном периоду. Јединица мере: %.

7.0
ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА
СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
7.1 ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА СА
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА И
ПОВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКАТА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Током увида и усвајања измена и допуна Плана комплекса ХИП Петрохемија, ХИП
Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту
Панчево, паралелно је вођена стратешка процене утицаја, у оквиру које су
разматране две могућности:
1. варијанта – неприхватање измена и допуна ПГР-а и
2. варијанта – остварење измена и допуна ПГР-а.
Улога процене утицаја варијантних решења на циљеве стратешке процене је да,
кроз упоређивање опозитних варијантних решења, укаже на еколошки
прихватљивије варијантно решење (погодније са становишта учинковите заштите
и унапређења животне средине). Поређење варијантних решења се налази у
табели 6.
Табела 6. Процена утицаја варијантних решења на животну средину
Варијантно
Варијантно решење 2
решење 1 (измене
(измене
и
допуне
Циљ стратешке процене
и допуне плана
плана су прихваћене)
нису прихваћене)
Смањење емисије
0
штетних материја у ваздух
Умањење степена
0
М
изложености грађана
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загађеном ваздуху
Очување квалитета
0
подземних вода
Заштита и унапређење
квалитета површинских
0
вода
Очување
квалитета
0
земљишта
Спречавање
изложености
становништва
повишеном
0
нивоу буке
Унапређење система
прикупљања, разврставања,
0
обраде и одлагања отпада
Повећање енергетске
ефикасности
Смањење ризика избијања
0
удеса
Очување здравља и
0
квалитета живота људи
+ позитиван утицај (унапређење животне средине),
- негативни утицај (угрожавање животне средине),
0 - без битног утицаја или нејасан утицај,
М - могућ позитиван утицај применом мера заштите.

0
0
0
0

+
+
0
М

Варијантно решење број 1, које, заправо, представља неусвајање измена и допуна
ПГР-а, је, са еколошког становишта, мање повољно, јер се неспровођењем
измене и допуне плана зауставља модернизација и употпуњење технолошког
процеса у Рафинерији. То, наиме, значи да би се испољио негативни утицај на
енергетску ефикасност (ефикасност искоришћења ресурса) и последично би било
спречено смањење емисије SО2
Варијантно решење број 2, koje подразумева спровођење измена и допуна плана,
је повољније према мерилима заштите животне средине јер се њиме заокружује
технолошки процес Рафинерије даљим искоришћавањем основне сировине и
полупроизвода, уз повећање обима производње квалитетног горива (што
имплицира смањење емисије сумпорних оксида из мобилних извора) и, донекле,
олакшава процес управљања отпадом.
Непредузимање измене и допуне ПГР-а је варијанта која покреће неке еколошке и
економске дилеме у вези са развојем комплекса НИС Рафинерија нафте Панчево.
С једне стране, без измене и допуне плана очуваће се вишегодишњи тренд
опадања укупне емисије загада из рафинерије, али са друге, онемогућиће се
повећање ефикасности у обради основне сировине (самим тим и смањење
нуспроизвода, отпада) и ограничити могућност производња додатних количина
лакших фракција, које су еколошки прихватљивије за крајње коришћење. С
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обзиром на то да процене показују да би изменама и допунама плана дошло до
благог повећања емисија Рафинерије, али и производње еколошки
прихватљивијих деривата, при чему један од производа, петрол кокс неће бити
сагореван у РНП, могла би се усвојити и остварити планска решења са
предложеним програмом заштите животне средине.
7.2. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ
НЕГАТИВНИХ, ОДНОСНО УВЕЋАВАЊЕ ПОЗИТИВНИХ УТИЦАЈА
Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваног деловања
измене и допуне ПГР-а почива на вредновању могућих еколошких утицаја
(позитивних и негативних), према методологији процене утицаја, SЕА, из
европског законодавства која је прилагођена условима у нашој земљи.
Утицаји, односно дејства планских решења се, према величини промена,
оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак + на
позитивне промене, а нејасни или непостојећи утицај 0, како је приказано у табели
Критеријуми за оцењивање величине утицаја (Поглавље 8.1 Примењена
методологија). Додатни критеријуми су критеријуми за вредновање просторних
размера, вероватноће и време трајања могућих утицаја који се могу применити,
као додатни параметар.
У наредној табели (7) дата је матрица – утицај значајних планских циљева
измене и допуне ПГР у односу на циљеве СПУ према поменутој методологији.
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1. Умањење емисије штетних материја у ваздух,
2. Смањење степена изложености грађана загађеном ваздуху,
3. Очување квалитета подземних вода,
4. Заштита и унапређење квалитета површинских вода,
5. Очување квалитета земљишта,
6. Спречавање изложености становништва повишеном нивоу буке,
7. Унапређење система прикупљања, разврставања, обраде и одлагања отпада,
8. Смањење ризика избијања удеса,
9. Повећање енергетске ефикасности,
10. Очување здравља и квалитета живота људи.
Табела 7.
Планска решења
Стварање планских услова за изградњу новог постројења за дубоку прераду
нафте
Изградња постројења за одложено коксовање са неопходним пратећим
постројењима и инфраструктуром
Промена намене грађевинског земљишта и измена планираних постројења у
односу на основни план
Постројења која се планирају овом изменом и допуном плана имаће
позитиван утицај на животну средину јер се процесом производње петрол
кокса боље искоришћава природни ресурс – нафта
Предложеном технологијом се од тежих фракција, процесом одложеног
коксовања добијају лакше фракције и петрол кокс који се даље користи у
индустрији
Правила коришћења и уређења простора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+1 +1

0

0

0

+1 +2

0

+2

+1

+1 +1

0

0

0

0

+2

0

0

+1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

+1 +1

0

0

0

0

0

0

+1

0

+2 +2

0

0

0

0

+1

0

+2

+1

+2 +2

0

0

0

0

0

0

+2

+2

На основу извршене процене утицаја планских решења на животну средину може се закључити да начињеним
изменама и допунама Плана генералне регулације неће доћи до значајнијих негативних утицаја.
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Планска решења:
1. Стварање планских услова за изградњу новог постројења за дубоку
прераду нафте
Овај плански циљ остварује мање позитивне ефекте на заштиту и очување
квалитета ваздуха и степена изложености грађана загађеном ваздуху јер својом
технологијом не утиче на смањење степена изложености грађана загађеном
ваздуху и већи позитивни утицај, када је у питању допринос систему управљања
отпадом, повећање енергетске ефикасности и повећање производње деривата са
нижим садржајем сумпора.
Изградњом постројења за одложено коксовање, унапредиће се систем
управљања отпадом. Повећаће се енергетска ефикасност, јер се процесом
производње петрол кокса боље искоришћава природни ресурс – нафта.
Загађења може бити у току изградње и посматра се, као акцидент (просипање).
Пројекат дубоке прераде је усмерен на даљу модернизацију и оптимизацију
процеса прераде нафте у РНП. Под дубоком прерадом нафте се подразумева
процес унапређивања и конвертовања тежих остатака из процеса рафинације
нафте у лакше течне и гасовите фракције. С друге стране, произведени петрол
кокс, иако богат сумпором, неће представљати додатни извор емисије, с обзиром
на то да је предвиђено коришћење петрол кокса у цементној индустрији. Услед
специфичности процеса, сумпор из петрол кокса не завршава у атмосфери, већ се
адсорбује у фази калцинације у сировину и остаје заробљен у цементу.
Изградња постројења за одложено коксовање са неопходним пратећим
постројењима и инфраструктуром
Изградњом постројења за одложено коксовање, остварује се негативан утицај на
емисије штетних материја у ваздух и не смањује се степен изложености грађана
загађеном ваздуху. У питању је, међутим, занемарљиво повећање емисије и
степена изложености јер се на основу вишегодишњег праћења емисије појединих
загађујућих материја из погона Рафинерије може се уочити јасан тренд
смањивања загађивања ваздуха које потиче из овог предузећа.
Са друге стране треба нагласити да ће радом овог постројења бити испуњен
захтев за спровођењем директива о квалитету горива, чиме ће се смањити
емисије сумпора из мобилних извора.
2.

Промена намене грађевинског земљишта и измена планираних
постројења у односу на основни план
Овај плански циљ остварује негативан утицај када су у питању емисије штетних
материја у ваздух и степена изложености грађана загађеном ваздуху, али
гледајући кумулативно, односно сабирајући све оне негативне ефекте који су
постојали код постојећих погона и постројења, ипак ће дугорочно доћи до мањег
негативног утицаја, где се неизграђено грађевинско земљиште, претвара у
изграђено грађевинско земљиште, односно гради се још један погон. Променом
намене врло мало ће се смањити укупна површина под зеленилом у обухвату ПГР
(0,9%), односно у комплексу РНП (2,75%).
3.
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Постројења која се планирају овим изменама и допунама плана, имаће
позитиван утицај на животну средину јер се процесом производње
петрол кокса боље искоришћава природни ресурс – нафта
Овај плански циљ остварује негативан утицај када су у питању емисије штетних
материја у ваздух и степена изложености грађана загађеном ваздуху, али,
генерално гледано, процес дубоке прераде и производње петрол кокса
представља даље осавремењавање и унапређење рада Рафинерије нафте и
требало би да има позитиван утицај на животну средину јер се од тежих фракција,
процесом одложеног коксовања, добијају лакше фракције (квалитетна погонска
горива чијом употребом ће се смањити емисија сумпора из мобилних извора) и
петрол кокс, који се даље, на различите начине, може користити у индустрији.
Према пројекту, емисије загађујућих материја у ваздух потицаће из димњака
загрејача сировине за производњу петрол кокса (BA-5301), чији би обим,
захваљујући технолошким решењима, требало да буде испод дозвољених
граница. У укупну емисију укључено је и додатно сагоревање на угљоводиничној и
киселој бакљи проистекло из нових постројења, али ће оно бити занемарљиво у
поређењу са постојећим.
4.

Предложеном технологијом се од тежих фракција, процесом одложеног
коксовања добијају лакше фракције и петрол кокс који се даље користи
у индустрији
Овај плански циљ остварује негативни утицај када су у питању емисије штетних
материја у ваздух и степена изложености грађана загађеном ваздуху и позитивни
утицај када је у питању повећање енергетске ефикасности,
Под дубоком прерадом нафте се подразумева процес унапређивања и
конвертовања тежих остатака из процеса рафинације нафте у лакше течне и
гасовите фракције при чему се као остатак јавља концентровани чврсти
(солидификовани) угљеник - петрол кокс. Процес се обавља загревањем сировине
до одређених температура која омогућавају процес фракционисања, и затим
трансфером сировине у колоне за коксовање у којима се дешава процес
одложеног коксовања.
5.

6. Правила коришћења и уређења простора
Овај плански циљ има искључиво позитиван утицај на циљеве СПУ, или нема
никаквог утицаја. Правила коришћења и уређења простора, као и правила градње
дата у плану, на најбољи могући начин су у функцији рационалног коришћења
земљишта, повећање енергетске ефикасности, дефинисање мера у функцији
управљања ризицима од удеса.
7.2.1. Могући утицаји планских активности на чиниоце животне средине са описом
мера заштите
Појединачни утицаји система на елементе животне средине
Пројекат дубоке прераде је усмерен на даљу модернизацију и оптимизацију
процеса прераде нафте у РНП. Под дубоком прерадом нафте се подразумева
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процес унапређивања и конвертовања тежих остатака из процеса рафинације
нафте у лакше течне и гасовите фракције при чему се као остатак јавља
концентровани чврсти (солидификовани) угљеник - петрол кокс. Процес се
обавља загревањем сировине до одређених температура која омогућавају процес
фракционисања, и затим трансфером сировине у колоне за коксовање у којима се
дешава процес одложеног коксовања.
Постројење за одложено коксовање S-5300 (Delayed Coker unit – DCU) за које
технологију обезбеђује фирма CB&I s.r.o. из Чешке Републике, је основно
постројење за дубоку прераду нафте. Намена тог постројења је производња
„петрол кокса” коришћењем разних тежих остатака из процеса рафинације нафте
из постојеће рафинеријске производње у РНП. У постројењу ће се вршити
одложено коксовање, то јест, солидификација тешких фракција нафте. Као
производ тог постројења, поред производње лаких течних и гасовитих фракција
које се поново користе у осталим рафинеријским процесима добијаће се „петрол
кокс” који је у чврстом агрегатном стању – гранулисана материја (гранулације од
неколико mm до неколико десетина mm) која се користи као енергент - замена за
кокс, а може се користити и као сировина у индустрији. Не планира се коришћење
(сагоревање) петрол кокса у РНП већ његова продаја на тржишту. Капацитет
постројења S-5300 DCUје обрада 2000 t сировине дневно. Из те количине
сировине се добија од 474 до 606 t петрол кокса дневно, односно количина кокса
произведеног у току 18 сати је око 454 метричких тона при максималном радном
режиму.
Постројење за одложено коксовање је пројектовано да производи следеће
продукте:
- Ложиви коксни гас коксног постројења (у даљем тексту и коксни ложиви гас)
- ТНГ коксног постројења (у даљем тексту и: коксни ТНГ)
- Нафта-бенз. фракције коксног постројења (у даљем тексту и: коксна нафта)
- Лако коксно гасовито/гасно уље (LCGO)
- Тешко коксно гасовито/гасно уље (HCGO)
- „Зелени” кокс
Постројење за одложено коксовање садржи следеће секције:
- Напојна посуда и предгревање напајања
- Коксовање
- Примарна фракционација
- Повратак/регенерација испарења
- Пропаравање реакторске посуде/„Blowdown”- oдмуљивање
- Декоксовање
- Транспорт зеленог кокса
Постројење се састоји од процесне опреме при чему је основна опрема загрејач
сировине, пећ BA-5301 и две колоне за одложено коксовање DC-5301А/B.
Одложено коксовање је шаржна операција где се у половини времена одвија
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пуњење колоне за коксовање, а у другој половини времена се у колони одвија
коксовање и пражњење.
Процес почиње тако што се топао вакуум остатак из VDU II (S-2200) и таложна
уља (тешке фракције) из FCC (S-2300) мешају на граници постројења и одлазе у
Напојну посуду (FА-5301). Та количина, тзв. напајање коксног постројења, се
сукцесивно предгрева. Предгрејани материјал онда отиче у дно фракционатора,
DА-5301. Комбинација течности са дна, названа рецикл уље, и свеже напајане
постаје напајање пећи коксног постројења. То напајање се шаржном пумпом, GА5303А/B, шаље према коксној пећи, BА-5301.
Коксна пећ има четири пролаза са индивидуалним регулацијама протока на
сваком пролазу. Контролисана количина паре високог притиска (HP) се инјектује у
сваки пролаз пећи да одржи једну довољну брзину за минимизирање формирања
кокса на цевима. Примарна функција коксне пећи је брзо загревање напајања на
жељену температуру реакције, избегавајући прерано стварање кокса у цевима
пећи.
Једна парна спирала, изнад процесне конвекционе секције у пећи, прегрева MP
пару. Ваздух за сагоревање у коксној пећи се такође предгрева противструјно
коришћењем димних гасова у конвекционој секцији, чиме се побољшава
ефикасност пећи. Коксна пећ се потпаљује ложивим гасом.
Шаржа напушта пећ на приближно 500 - 504°C и 3.5 barg и струји према коксним
реакторским посудама.
Постројење има један пар реакторских посуда, DC-5301А/B. Вентил за
преусмеравање на улазу у реакторску посуду преусмерава вруће коксно напајање
према дну посуде која се пуни („режим коксовања“). У реакторској посуди, вруће
напајање крековањем формира кокс и продукте крековања. Свака реакторска
посуда је пројектована за пуњење коксом до безбедног радног нивоа у периоду од
18 сати. Хемикалија анти-пенушавац се инјектује у реакторску посуду за време
последњег дела коксовања да би се спречио пренос пене према фракционатору.
Постројење је пројектовано за коксни циклус од 18 сати, након чега следи циклус
декоксовања од следећих 18 сати на пројектованом напојном току. Различити
пројектни захтеви условљавају четири пројектна услова:
1. Оптималан увоз + Домаћа сирова нафта – Низак притисак - Низак TPR
(LPLR)
2. Оптималан увоз + Домаћа сирова нафта – Висок притисак - Висок TPR
(HPHR)
3. Само REB, Без домаће сирове нафте – Низак притисак - Низак TPR (LPLR)
4. Само REB, Без домаће сирове нафте – Висок притисак - Висок TPR (HPHR)
Као што се види из претходног текста, укупно један циклус траје 36 сати (слика 1),
а постојање две колоне за одложено коксовање, практично, омогућавају
континуалну производњу.
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Слика 1. Приказ циклуса коксовања/декоксовања

Продукти крековања напуштају врх реакторске посуде као испарени токови на
приближно 449°C и 1.0342 - 1.7236 barg. Врућа испарења реакторске посуде се
одмах квенчују до 425°C или ниже са HCGO, чиме се зауставља крековање и
реакције полимеризације, тј. минимизира се формирање кокса у линији испарења
према Фракционатору.
Фракционатор раздваја одлазећа испарења из ректорске посуде на лаки гас,
нафту-бенз. фракције, лако коксно гасно уље, тешко коксно гасно уље, и тешки
рецикл ток.
Кокс се уклања из реакторске посуде хидрауличким декоксовањем у два корака.
Прво, отвор од око 1 m у пречнику се избуши према доле кроз наслагу кокса.
Петрол кокс се онда сече из једне од две реакторске посуде, DC-5301А/B, помоћу
система воденог млаза високог притиска, који се користи у процесу
сечења/резања. За време операције сечења, комадићи кокса различитих
димензија, заједно са пражњењем воде високе температуре из посуде, су
усмерени према прихватном систему који се налази управо испод уређаја за
пражњење, и гравитационим током се сливају у коксну јаму и „mаzе”, SP-5303.
Улазна брана и четири „mаzе” канала биће постављени на једну страну коксне
јаме. Вода и коксне грануле одводе се у једном правцу до улазне бране и
лавиринтских канала сепаратора према финалној дестинацији у јаму/шахт. Један
шахт се налази на самом крају канала лавиринтског сепаратора. За време
задржавања у „mаzе” систему већина воде се одвоји од коксних гранула. Вода се
онда рециклира пумпом, GА-5322А/B, преко хидроциклона, А-5304, и празни се
према резервоару чисте воде, FB-5301, за поновну употребу.
49
Извештај о стратешкој процени утицаја измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП Петрохемија, ХИП
Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање

Пражњење колона за одложено коксовање се врши у јаму за кокс (ограђени
бетонски простор, изнад коте терена, који је отворен са горње стране) где се
сакупља готов производ - петрол кокс, и где се врши одвајање петрол кокса од
воде коришћене у процесу.
Кокс ће бити уклоњен из коксне јаме према коксној платформи користећи мостну
дизалицу, SP-5302. Очекује се да ће мостна дизалица бити коришћена до 24 сати
дневно. Мостна дизалица ће се користити до 8 сати дневно у просеку да отпреми
57 mt/h или 455 mt/дану за транспорт кокса из коксне јаме према коксној
платформи за одводњавање. Ова иста дизалица ће се користити у додатних 8
сати за транспорт кокса са платформе према дробилици, SP-5305, по просечној
количиниод 57 mt/h или 455 mt/дан. Максимална отпрема дизалице је 87 mt/h, што
се дешава само када дизалица ради на опслуживању сипке на дробилици.
Преосталих 8 сати ће се користити за одржавање дизалице или допунских
активности итд. Помоћу ове мостне дизалице се шаље у напојни кош изнад
дробилице. Кокс из коша пада гравитационо у дробилицу, где се већи комади
дробе до комада мањих од 10 cm.
Декантирана вода из „mаzе” прелива се према „mаzе” шахту пумпом, GA-5322А/B,
и шаље према резервоару чисте воде, FB-5301. Хидроциклон, А-5304, је
предвиђен на потису „mаzе” пумпе, у циљу одвајања/раздвајања гранула кокса од
воде. Доњи ток из хидроциклона садржи грануле кокса и заједно са мало воде
враћа се у коксну јаму. Чиста вода излази са врха хидроциклона и иде у резервоар
чисте воде из кога пумпа, GА-5320, може користити воду за сечење кокса. Пумпа
за хлађење реакторске посуде, GА-5321А/B, такође има усис из резервоара чисте
воде, као и пумпа захлађење процеса у коксној реакторској посуди.
Кокс
одговарајуће
величине
се
транспортује
затвореним
цевастим
транспортерима према систему транспорта кокса (S-5600, CHS). Почетак
постројења је од производног постројења S-5300 DCU у блоку 21 (К.П. 3586) у
затвореном конвејерском систему, а даље дуж источне стране комплекса (К.П.
3583) у затвореном цевастом конвејерском систему до затворених силоса и места
за утовар у транспортна средства (друмска), даље дуж северне стране комплекса
(К.П. 3581 и 3576) до затворених силоса у места за утовар у транспортна средства
(железничка).
Предвиђена су два силоса, сваки капацитета 1743 m3. Један ће се пунити коксом
из транспортера, а из другог ће се пунити камион. Складишни силоси су
вертикални, затворени и сваки од силоса је капацитета за складиштење
дводневне производње петрол кокса. Опремљени су системом за прикупљање
прашине и системом за утовар у камионе, односно вагоне. Капацитет конвејера је
такав да омогућава транспорт укупне дневно произведене количине петрол кокса.
Како би се смањила емисија прашине силоси ће имати сакупљаче честица, тј.
филтер постављене на врху силоса. Филтери за отпрашивање FC-5601 А/B су
потребни због спречавања испуштања нефилтрираног ваздуха у атмосферу
приликом пуњења силоса. Сви филтери ће имати прирубницу којом је предвиђено
директно везивање филтера за силос. Оба филтера имају свој вентилатор са
електромоторима, електромагнетне вентиле, тајмере и др. У оквиру тог
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постројења налази се и место за утовар у камионе (за даљи друмски транспорт до
купаца) и место за утовар у вагоне (за даљи железнички транспорт до купаца).
Сам утовар камиона ће се вршити путем хидрауличних затварача и вибрационог
додавача. Капацитет утовара ће бити 3 камиона на сат. Просечно пуњење једног
камиона би требало да буде 17 t (15 - 20 t). Препоручљиво је да се утовар
реализује, по могућству, током јутарње и поподневне смене. Утоварени камиони
ће бити прани техничком водом и камиони ће бити покривени церадом. Планира
се проширење интерне железничке инфраструктуре у РНП (доградња нових
интерних колосека) ради манипулисања вагонима за транспорт петрол кокса.
Планира се затворени цевасти конвејерски систем. Конвејерски систем ће бити
постављен на висини таквој да омогућава несметан пролаз испод носеће челичне
конструкције, а висина ће бити усклађена и са потребним мимоилажењима са
постојећим надземним инсталацијама (цевним мостовима). Изградња складишних
силоса и конвејера се планира у више фаза, да би се прилагодило захтевима
тржишта.
Прашина од прања камиона ће бити одвојена од воде у таложнику на камионском
утоварном платоу. Наталожена прашина из таложника, након прања камиона
додаје се коксу. Вода (из прелива таложника) се усмерава према рафинеријском
OWS канализационом систему.
Производни капацитет Постројења за одложено коксовање S-5300 је у опсегу од
474 – 606 t/дан, у зависности од режима рада и квалитета напојне сировине.
Обзиром на висину пуњења и насипну густину пуњења петрол коксом, носивост
једне камионске полуприколице износи 16 t петрол кокса, па је очекивана
фреквенција пуњења, односно саобраћаја камиона са петрол коксом 30-37
камиона дневно.
У Постројењу за одложено коксовање кисела вода је једини континуални течни
отпадни ефлуент. Она се прикупља на две локације. Прво, кисела вода се
прикупља у посуди врха фракционатора, FА-5302. Друго, за време пропаравања и
хлађења реакторске посуде кокса, кисела вода се прикупља у прихватну посуду
„blowdown”-а, FА-5311. Сви токови киселе воде се шаљу према Постројењу за
стриповање киселе воде IV (S-5900) на даљи третман. Просечна количина ове
отпадне воде износи 14433 до 15000 kg/h. Квалитет воде пре и после стриповања
приказан је у табели 8.
Табела 8. Квалитет воде пре и после стриповања (пре и после уклања фенола и
цијанида)
Састав
H2O
H2S
NH3
Phenol
Cuanide
Mercaptanes
Sulphides

Пре третмана, Wt%
99,464
0,271
0,198
0,036
0,002
0,025
0,004

После третмана
стриповањем, wt, %
99,931
0,000
0,002
0,036
0,002
0,025
0,004

После третмана фенола
и цијанида, wt, %
99,931
0,000
0,000
0,000015
0,00001
0,00006 (укупан
сумпор)
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Од ових отпадних вода 14,9 m3/h се враћа у процес, док само 0,1 m3/h одлази у
систем зауљених вода рафинерије.
Слоп уље се не производи током нормалног рада DCU. Слоп уље се производи
током одржавања, стартовања и заустављања. DCU производи лако слоп уље и
тешко слоп уље. Лако слоп уље садржи коксну нафту-бенз. фракције и LCGO, које
се сакупља у посуди лаког слоп уља, FА-5359 и шаље се према резервоару FB2010. Лако слоп уље се репроцесуира у DCU постројењу (S-5300). Лако слоп уље
према OSBL складишту нормално не протиче, већ повремено, са вршним
протоком од 5 m3/h.
Тешко слоп уље се састоји од HCGO и tешког DCU слопа. Оно се скупља у посуди
тешког слоп уља, FA-5357 и усмерава према резервоару FB-2009. Тешко слоп уље
се репроцесуира у „Blowdown” колони у постројењу DCU (S-5300). Оно се ињектује
у линију „Blowdown” квенч уља, узводно од грејача квенч уља, ЕА-5316. Тешко
слоп уље према OSBL складишту нормално не протиче, већ повремено са вршним
протоком од14 m3/h.
У погледу емисије у ваздух, нема испарљивих ефлуената који се генеришу
континуално на постројењу за одложено коксовање. Само се димни гасови
(продукти сагоревања) са коксне пећи, BА-5301 (топлотни капацитет 22,57 МWth),
генеришу континуално.
Емисија загађивача/полутаната у ваздух из пећи биће у дозвољеним границама,
према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање (Службени гласник РС 6/16).
Водоник-дисулфид се издваја из ложивог гаса, који се сагорева у пећи,
пречишћавање прањем MDEA, при чему је количина H2S у пречишћеном гасу у
просеку 25 ppm. Са овим уделом H2S прорачунате су очекиване емисије приликом
сагоревања ложивог гаса.
Укупна количина емитованих полутаната у ваздух зависи од типа напајања, као и
квалитета ложивог гаса. Количина емитованих полутаната за све случајеве
напајања се калкулишу на бази DCU капацитета од 2000 t/дан, и варира од 34035
kg/h (27299 Nm3/h) до 37630 kg/h (30182 Nm3/h).
При номиналном капацитету DCU од 2000 t сировине на дан могу се очекивати
следеће емисије:
Чврсте честице
1207 kg чврстих честица годишње, што представља концентрацију од:
1207 000 000 mg PM/(365x24x30182 Nm3) = 4,6 mg/Nm3 of particle matters
1207 000 000 mg PM/(365x24x27299 Nm3) = 5,0 mg/Nm3 of particle matters
Сумпорни оксиди
1 410 kg SOx/годишње which corresponds to
1 410 000 000 mg CO2/(365x24x30 182 Nm3) = 5,3 mg СО2/Nm3
1 410 000 000 mg CO2/(365x24x27 299 Nm3) = 5,9 mg СО2/Nm3
Азотни оксиди
48300 kg NOx/ годишње which corresponds to
4 830 000 000 mg NOx/(365x24x30 182 Nm3) = 18,3 mg HOx/Nm3
4 830 000 000 mg NOx/(365x24x27 299 Nm3) = 20,2 mg HOx/Nm3
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Ове емисије представљају повећање за поједине загађујуће компоненте и то:
мање од 16% NО2, 5% честица и 1% СО2, с обзиром на то да је израчуната
емисија CО2 из BА-5301 46060 t/годишње.
Потенцијално загађивање ваздуха честицама могло би потицати од јаме петрол
кокса, отворене само са горње стране, али се очекује да ће оно бити незнатно јер
је петрол кокс релативно крупно гранулисан и влажан док је у јами (приближно
10% влаге).
Мања емисија честица могућа је приликом утовара петрол кокса у камионе и
вагоне. Само постројење за транспорт и манипулацију петрол кокса и складишни
силоси су затворени, а камиони и вагони натоварени петрол коксом биће
покривени цирадом.
Чвсти ефлуенти се не генеришу континуално. Потенцијалне коксне честице биће
уклоњене повремено са Филтера киселе воде (FD-5902А/B) и биће одложене са
производом кокса из DCU (S 5300). Истрошени активан угаљ из FD-5901А/B биће
повремено замењен и класификован у складу са Законом о управљању отпадом
(Сл. гласник РС 36/09, 88/10, 14/16). Уколико буде уписан у регистар нуспроизвода
поступаће се њим, као са нуспроизводом. У зависности од класификације, моћи ће
се користити, као као чврсто гориво, добијено из отпада (SRPS EN 15359). У
случају да је садржај загађајуће материје такав да се истрошени активни угаљ
класификује као опасан отпад, биће збринут на одговарајући начин. Загађујуће
материје које се очекују у истрошеном активном угљу су H2S, NH3, угљоводиници у
траговима. Очекиване годишње емисије честица приказане су у табели 9.
Табела 9. Годишње емисије честица
Емисија-извор(metrictons/год)
PM
Дробилица
0.207
Одлагалиште
0.036
Складиште кокса
0.096
Емисија кокса током утовара
0.112

PM10
0.092
0.016
0.048
0.056

Такође, оператер је у обавези да за дубоку прераду од горива користи само
гасовито. Није дозвољена употреба петрол кокса у Рафинерији.
Као једна од мера заштите предвиђено је и очување и подизање заштитног
зеленог појаса на ободу комплекса.
У погледу буке DCU не представља никакво специфично индустријско постројење.
Типични извори буке обухватају покретне машине, обртне машине, пумпе, вентиле
и сл. У случају да се бука не може смањити унутар самог постројења биће
накнадно изграђена одговарајућа акустична баријера. За сву опрему и рад
постројења бука на извору не сме бити већа од 65 dB(А) (дневна вредност),
односно 55 dB(А) (ноћна вредност) на источној страни комплекса.
Јонизујуће зрачење из самог процеса није могуће. Једини извор јонизујућег
зрачења су мерачи нивоа на бази радиоактивности који се налазе у силосима
кокса. Иако је у питању минимална доза зрачења, неопходноо је прикупити све
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обавезујуће документе, као и применити одговарајуће одржавање. Одговарајуће
одржавање ће елиминисати могућност неконтролисане радијације.
Усвојена технологије за дубоку прераду спада у BAT (Best Available Technology)
технологије тако да емисије загађујућих материја неће прелазити прописане ГВЕ,
што ће се проверити студијом утицаја пројекта на животну средину, а сагласност
на студију, поред јавности која учествује у поступку добијања сагласности, издаје
надлежни државни орган – Покрајински Секретаријат за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине.
Овде је потребно напоменути да ће применом овог постројења бити испуњен
захтев за спровођењем директива о квалитету горива, чиме ће се елиминисати
емисије сумпора из мобилних извора.
С друге стране, произведени петрол кокс, иако богат сумпором, неће
представљати додатни извор емисије, с обзиром на то да је предвиђено
коришћење петрол кокса у цементној индустрији. Услед специфичности процеса,
сумпор из петрол кокса не завршава у атмосфери, већ се адсорбује у фази
калцинације у сировину и остаје заробљен у цементу.
Сумпор-диоксид настаје сагоревањем, тј. реакцијом кисеоника (оксидацијом) и
сумпора у гориву.
Међутим, истовремено са стварањем SО2 у горњим деловима предгрејача, тече
процес абсорпције од стране CаCО3 и CаО присутног SО2 у димним гасовима из
ротационе пећи.
Абсорпција SО2 у предгрејачу се може приказати следећим реакцијама:
CaCO3 + SO2 ↔ CaSO3 + CO2
CaO + SO2 ↔ CaSO3
Прва
реакција се одиграва веома споро чак и при температурама које
преовлађују у горњим деловима предгрејача (300 - 500оC), док је брзина друге
знатна и на 300оC.
На основу ових и чињеница да је количина присутног CаCО3 у горњем делу
предгрејача знатно већа од количине CаО, очекује се да је абсорпција SО2 у овом
делу предгрејача незнатна. Експериментално је међутим доказано, да је
одигравање обеју реакција убрзано повећањем специфичне (активне) површине
честица CаCО3/ CaO и присуством водене паре. Интензивно мешање сировине и
врелих гасова у предгрејачу и ослобађање минерално везане воде из сировине
управо обезбеђују довољно повећање специфичне (активне) површине честица
CaCO3/CaO и присуство водене паре, неопходно за интензивно одигравање
абсорпције SО2.
Даљим кретањем ка нижим деловима предгрејача и почетку зоне калцинације где
се температура сировине креће између 700 - 850оC (гаса 850 - 1050оC), и
евентуално преостали (неапсорбовани) SО2 бива апсорбован. За ово
„довршавање” апсорпције одговорно је пре свега повећано присуство CaO који се
при тим температурама већ интензивно ствара кроз процес декарбоксилације тј.
калцинације (распада) CaCO3:
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CaCO3 → CaO + CO2
Такође је у овој области изражена и оксидација претходно створеног CaSO3 у
CaSO4 што се приказује реакцијом:
2CaSO3 + O2 → 2CaSO4
Треба поменути да је у овој области, поменута декарбоксилација довољно
изражена, количина кисеоника и мешање довољно интензивно, да не долази само
до абсорбције SО2 пристиглог из горњих делова предгрејача већ и оног који
евентуално долази из топлијих зона ротационе пећи. Ова област се у пракси
назива и SО2 баријером (слика 2).
70% тако из сировине створеног SО2 се апсорбује у SО2 баријери преласком у
CaSO3 и CaSO4, док 30% у горњим деловима предгрејача бива испуштен у
атмосферу или бива даље спроведен у млин сировине.

Слика 2. Положај SО2 баријера у циклонском предгрејачу

Емисије SОx у излазним гасовима пећи су далеко испод ГВЕ.
7.2.1.1. Могући утицаји планских активности на квалитет ваздуха на подручју
измене и допуне Плана са мерама заштите
На основу вишегодишњег праћења емисије појединих загађујућих материја из
погона Рафинерије може се уочити јасан тренд смањивања загађивања ваздуха
које потиче из овог предузећа (табела 10). Уколико се упореде емисије појединих
загада у 2009. и 2010. години са онима из 2014. године, последње за коју постоје
подаци, може се закључити да је остварено драстично смањење загађивања уз
сличан, или готово идентичан обим прераде сирове нафте.
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Табела 10. Емисије загађујућих материја РНП по подацима из Регистра извора
загађивања РС и обим прераде сирове нафте, капацитет РНП

Емисије 2009 t/ год

SO2

NO2

PM

7527,19

1886,07

383,63

Емисије 2010 t/ год

SO2

NO2

PM

7473,22

1776,75

642,00

Емисије 2011 t/ год

SO2

NO2

PM

4568,33

1150,53

151,15

Емисије 2012 t/ год

SO2

NO2

PM

2563,60

1100,40

170,56

Емисије 2013 t/ год

Прерада у
t/год
2.342.077,00

Прерада
сирове нафте
у t/ год
2.604.143,00

Прерада
сирове нафте
у t/ год
2.024.284,00

Прерада
сирове нафте
у t/ год
1.909.710,00

Прерада
сирове нафте
у t/ год
2.774.126,00

SO2

NO2

PM
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1759,17

655,89

67,98

Емисије 2014 t/ год

SO2

NO2

PM

1.472,51

520,54

30,20

Прерада
сирове нафте
у t/ год
2.613.246,00

Генерално гледано, процес дубоке прераде и производње петрол кокса
представљају даље осавремењавање и унапређење рада Рафинерије нафте и
требало би да имају позитиван утицај на животну средину јер се од тежих
фракција, процесом одложеног коксовања, добијају лакше фракције и петрол кокс,
који се даље, на различите начине, може користити у индустрији.
Према пројекту, емисије загађујућих материја у ваздух потицаће из димњака
загрејача сировине за производњу петрол кокса (BA-5301), чији би обим,
захваљујући технолошким решењима, требало да буде испод дозвољених
граница. У укупну емисију укључено је и додатно сагоревање на угљуводиничној и
киселој бакљи проистејло из нових постројења, али ће оно бити занемарљиво у
поређењу са постојећим.
Целокупна емисија загађујућих материја зависи ће од квалитета сировине која ће
бити коришћена у новом постројењу S-5300, као и од својстава ложивог гаса за
загревање сировине. Процена је да ће, пуштањем у рад нових постројења,
независно од тип употребљене улазне сировине, емисије читавог комплекса
рафинерије бити нешто већа, него актуелна, и то: мање од 1% СО2, 16% NО2 и 5%
прашкастих материја. Тако се, нпр, процењује да ће емисија CO2 из BA-5301 бити
46060 t/годишње.
Потенцијално загађивање ваздуха прашином могло би потицати од јаме за петрол
кокс, отворене само са горње стране, али се очекује да ће оно бити незнатно јер
је петрол кокс релативно крупно гранулисан и у јами влажан (cca 10% воде).
Мања емисија прашине је, такође, могућа приликом утовара петрол кокса у
камионе и вагоне. Само постројење за транспорт и манипулацију петрол кокса S5600 CHS и складишни силоси су затворени, а камиони и вагони натоварени
петрол коксом биће покривени цирадом.
Почетни захтев заштите животне средине улагачу је да процес дубоке прераде
обавља на најбољој доступној технологији (тзв. BAT, best available techniques), као
најбољој гаранцији да ће делатност најмање утицати на животну средину. Улагач
у постројења, односно оператер постројења су у обавези да за дубоку прераду од
горива користе само гас. Није дозвољена употреба петрол кокса у Рафинерији,
као горива.
Неопходно је очувати, односно подићи заштитни зелени појас на ободу
предметног комплекса према насељеном месту.
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7.2.1.2. Могући утицаји планских активности на квалитет вода на подручју измене
и допуне Плана са мерама заштите
Не очекује се значајнији утицај планских активности на квалитет вода на
предметном подручју. У процесу дубоке прераде настају технолошке отпадне воде
које је могуће учинити безбедним по околину уобичајеним техничко-технолошким
мерама заштите. Пројектом је предвиђено да се један мањи део отпадних вода,
насталих током дубоке прераде, које садрже само угљоводонике, али не и остале
загађујуће материје, директно улива у систем зауљене канализације (ОWS) и
потом у постројење за обраду отпадних вода - АPI сепаратор. Након тога,
делимично обрађене отпадне воде иду на третман кроз постројење за обраду
отпадних вода у ХИП Петрохемија и на крају у Дунав, као реципијент. Други део
процесних отпадних вода из погона дубоке прераде су воде оптерећене
загађујућим материјама из самог процеса одложеног коксовања и биће у највећем
делу искоришћене у процесу DCU. Оне ће пре усмеравања ка систему зауљене
канализације (ОWS), бити упућене на претходну обраду у новопланирана
постројења S-5900 (SWS IV) и S-5800 (Phenol removal). Постројење S-5800 је
директно повезано са системом зауљене канализације (ОWS). Улога ових
јединица је да пречисте отпадне воде до квалитета, тј. степена концентрације
загађујућих материја који омогућава њихово директно испуштање у систем
зауљене канализације и рафинеријски систем за обраду вода (АPI сепаратор),
односно испуњава нормативе договорене између Рафинерије нафте Панчево и
ХИП Петрохемије ради њиховог несметаног третмана на заједничком постројењу
за обраду отпадних вода у Петрохемији. Предметном изменом и допуном Плана и
пројектом начиниће се незнатно повећање капацитета система зауљене
канализације (ОWS), јер из погона дубоке прераде неће бити константног
изливања у зауљену канализацију, него периодичног, са места за пражњење
опреме (у случају ремонта). У АPI сепаратор ће, према већ опробаној
рафинеријској процедури, бити усмераване воде из ретенционог базена у случају
да оне буду зауљене (на пример након гашења пожара). Уколико атмосферске
воде са сервисних саобраћајница и сличних бетонских површина у оквиру
комплекса дубоке прераде буду оптерећене остацима уља треба да буду упућене
у ретенциони базен.
7.2.1.3. Могући утицаји планских активности на квалитет земљишта на подручју
измене и допуне Плана са мерама заштите
У Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево у
насељеном месту Панчево на животну средину коју је израдио Факултета
техничких наука Универзитета у Новом Саду наведено је да је Рафинерија нафте,
због ваздушних напада 1999. године, претрпела велико загађивање земљишта и
подземних вода јер се излила знатна количина нафте и нафтних деривата.
Истраживањима су откривене високе концентрације бензола, толуена и ксилена
(BTX) и укупни нафтни угљоводоници (ТPH), које су биле изнад норматива у
узорцима земљишта и у узорцима подземне воде. Потврђено је присуство
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слободне нафтне фазе на нивоу подземних вода. У горњем делу земљишта је,
такође, детектовано олово, због изливања и сагоревања горива које у свом
саставу имало олово. Према прелиминарној процени, загађено око 9.500 m2
површине. Током претходних десетак година обављени су пројекти санације тла у
Рафинерији. Последња рађена испитивања показују да је земљиште понегде и
даље оптерећено полутантима: 2007. године је научним истраживањем утврђен
виши укупни садржај микроелемената и тешких метала код чврстог таложника, као
и висок садржај органског угљеника, пореклом од органских загађивача нафтне
индустрије.1
Пошто је изменом и допуном Плана предвиђено да сва нова постројења буду
изграђена са бетонским платоима, биће онемогућено продирање загађујућих
материја у тло. Свако неконтролисано изливање угљоводоника, проузроковано
непредвиђеним догађајем и удесом, биће преко канализационог система (АОС)
усмерено ка ретенционом базену ради њиховог безбедног прикупљања и даљег
третмана.
7.2.1.4. Могући утицаји са аспекта појаве буке и мере заштите
Према пројекту, изабрана опрема за уградњу не би требало да ствара ниво буке
изнад 85 dB(A). С обзиром на то да ће централно постројење S-5300 DCU бити
удаљено око 55 m од рафинеријске ограде, ниво буке на граници комплекса не би
требало да прелази 50 dB(A). Може се очекивати повећање нивоа комуналне буке
изван фабричког круга, у делу града куда се крећу друмска теретна возила ка и из
Рафинерије, јер је планирано да фреквенција пуњења полуприколица петрол
коксом, односно кретања камиона са петрол коксом буде до 3 возила на сат
(утовар петрол кокса у две смене), тј. између 30 и 37 камиона на дан.
7.2.1.5. Вибрације
Процењује се да неће бити штетних утицаја вибрација, уколико планирана опрема
и уређаји буду прописно уграђени.
7.2.1.6. Утицај на биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет, мере
заштите
Не очекује се значајан утицај на биљни и животињски свет, станишта и
биодиверзитет јер су у питању мање измене и допуне плана, односно мањи погон
имајући у виду укупну површину јужне зоне и комплекса НИС Рафинерија нафте
Панчево. У околини Рафинерије нема заштићених станишта, врста и природних
добара. Један део околине Рафинерије је давно урбанизован, док је остатак
природне околине интензивном пољопривредном производњом у значајној мери
измењен.
7.2.1.7. Утицај на становиштво
Измена и допуна Плана неће изазвати демографска кретања јер предметно
подручје лежи у делу давно постојеће индустријске зоне, унутар рафинеријског
комплекса. Густина становања, насељеност и концентрација становништва у

1

Лалевић Блажо, Раичевић Вера, Дабић Драгољуб, Јовановић Љубинко, Киковић Драган, АнтићМладеновић Светлана, Микробни диверзитет земљишта загађених органским једињењима пореклом из
нафтне индустрије, Заштита материјала 48 (2007), број 1.
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оближњем насељу Војловица и насељеном месту Старчево ће остати
непромењени.
7.2.1.8. Утицај на природна и културна добра
С обзиром на то да на простору који План обухвата нису регистрована природна
добра а нема ни заштићених природна добра, као ни угрожених и ретких биљних и
животињских врста, биоценоза и биотопа које ваља заштитити, нема ни бојазни од
штетних утицаја планских решења.
С обзиром на положај, величину постројења и технолошки процес који ће се у
њима одвијати, не очекује се приметан утицај на културна добра у околини
Рафинерије. Обавеза улагача и извођача радова је да обавесте Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву о почетку земљаних радова, ради поштовања
обавезе обезбеђивања средстава за обављање периодичног археолошког
надзора земљаних радова Завода на месту њиховог одвијања. Уколико за време
извођења земљаних, грађевинских и других радова извођач наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете треба одмах да обустави радове, заштити
налазе од оштећивања и било каквих промена положаја и о томе обавести Завод.
7.2.2. Утицај планских циљева у сектору комуналне инфраструктуре и мере
заштите
Обавезне мере заштите са аспекта комуналног уређења:
Обезбедити несметано каналисање свих, а посебно процедних отпадних
вода.
Негативни утицаји Плана на воде, (подземне и површинске), потичу од:
 отпадних вода (санитарно-фекалних и техничких) и
 атмосферских (кишних) вода,
Основни потенцијални загађивач подземних вода је управо од ових вода, чије
квалитативне и квантитативне карактеристике зависе од великог броја
параметара. Дефинисање свих ових параметара захтева прецизно познавање
свих локацијских карактеристика, карактеристика постројења, технологије и
поступака управљања.
Неопходно је искључити продирање процедних и оцедних вода у подземље.
На основу свега изнетог, јасно је зашто заштита подземних вода код
објеката хемијске индуструје представља најважнији задатак из домена заштите
животне средине. Управљање ризиком од загађења вода у току експлоатације
постројења се постиже организованим прикупљањем и каналисаним одвођењем
атмосферских вода.
У водама које се сливају са коловозних површина (интерних саобраћајница)
присутан је низ штетних материја у концентрацијама које су често изнад
максимално дозвољених за испуштање у водотокове. Ради се пре свега о
компонентама горива као што су угљоводоници, органски и неоргански угљеник,
једињења азота (нитрати, нитрити и амонијак). Посебну групу елемената
представљају тешки метали, као што су олово, кадмијум, бакар, цинк, жива,
гвожђе и никл. Значајан део представљају и чврсте материје различите структуре
и карактеристика, које се јављају у облику таложивих, суспендованих и растворних
материја. Посебну групу чине веома канцерогене материје - полиароматски
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угљоводоници (бензо-а-пирен, флуорантен) који су продукт некомплетног
сагоревања горива и коришћеног моторног уља.
За индикацију присутних загађивача који се јављају у раствореном и
нераствореном облику постоји низ макро показатеља као што су: pH,
електропроводљивост, суспендоване и седиментне материје, HPK, BPK, масти и
уља и сл.
Обавезне стратешке мере заштите вода:
 Контролисаним прикупљањем атмосферских и санитарно - фекалних и
техничких отпадних вода, затвореним системом, а затим њиховим
пречишћавањем пре упуштања у реципијент, минимизира се негативан
ефекат на квалитет површинских и подземних вода.
 Каналисањем површинских вода мора се спречити контакт екстерних вода
(из окружења фабрике Рафинерије) и интерних (атмосферске воде које
путем падавина доспевају на постројење, саобраћајне и манипулативне
површине и које пониру у земљиште и имају статус средње загађених).
 Постављањем пијезометарских бушотина редовно пратити квалитет
подземних вода и одступање квалитета од ''нултог стања''.
7.2.3. Утицај планских циљева у сектору саобраћајне инфраструктуре и мере
заштите
Мањи негативни утицаји се, углавном, очекују у сектору реализације
планских решења из сектора саобраћаја – изградње и реконструкције интерних
саобраћајница и остваривање везе са окружењем - повезивање на железничку и
друмску инфраструктуру. Негативни утицаји се односе на појаву буке и
загађености ваздуха (специфичних и неспецифичних полутаната из мотора са
унутрашњим сагоревањем), као последица развоја саобраћаја, односно могу се
очекивати мањи негативни утицаји по питању заштите вода, ваздуха и земљишта.
Главни штетни састојци су: угљенмоноксид, непотпуно разграђени угљоводоници,
честице чађи, азотни оксиди, сумпордиоксид и олово. Ове материје негативно
утичу на здравље људи, на раст и развој вегетације, на материјална и културна
добра (фасаде зграда и споменици), смањују видљивост и сунчеву радијацију,
изазивају промену расподеле ветра и температуре у приземном слоју ваздуха и
имају значајан утицај на целокупну климу града. Старост возила, као и врсте
горива које се користе, значајно утичу на загађење ваздуха, услед имисије
штетних материја.
Позитиван ефекат унапређења саобраћаја се запажа у односу на СПУ циљ
- унапређење управљања опасним материјама (боља саобраћајна повезаност
преко планираних железничких и друмских саобраћајница – обилазница око
Панчева ван територије грађевинског реона, доприноси побољшању система
безбедности довожења и одвожења опасних и запаљивих материја). Развој
саобраћајне инфраструктуре позитивно утиче на квалитет живота услед добре
саобраћајне повезаности са окружењем.
Утицаји су дуготрајни, извесни. За реализацију планских решења везаних за
сектор саобраћаја, неопходно је на свим нивоима реализације применити
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одговарајуће мере заштите животне средине како би се негативни утицаји
минимизирали.
Мере заштите (у домену саобраћаја):
- стимулисати коришћње алтернативне – еколошке енергенте у
саобраћају,
- при пројектовању саобраћајница и саобраћајних објеката посебну пажњу
посветити прикупљању отпадних зауљених вода са саобраћајних
површина, како оне не би доспеле ван њих и загадиле животну средину,
- потребно је редефинисати систем пријема и отпреме деривата на тај
начин да се камиони и возови не задржавају дуго на локацији фабрике,
- манипулацију поменутим транспортним средствима треба свести на
минимум,
- строжа контрола исправности возила приликом регистрације,
- одржавање коловоза у исправном стању уз коришћење акустично
повољнијих подлога,
- максимално преусмеравање саобраћаја са друмског на железнички и
речни,
- подмлађивање возног парка.
7.2.4. Утицај планских циљева из сектора термоенергетске инфраструктуре и мере
заштите
Планиране активности на проширењу и изградњи нове термоенегетске и друге
инфраструктуре неће имати негативан утицај на остале инфраструктурне објекте
и технолошке системе, већ ће се њиховом даљом изградњом и развојем, постићи
боље и оптималније функционисање и коришћење ових система, у складу са
одрживим развојем и заштитом животне средине. Неопходно је поштовање
заштитних коридора око инфраструктурних објеката и система и техничких
норматива и стандарда.
Очекивани ефекти у погледу унапређења и начина коришћења простора јесу
еколошки, па се очекује да изградња предметног постројења производње петрол
кокса, као новог продукта - производа процеса дубоке прераде нафте, буде у
складу са важећом домаћом и међународном законском регулативом са крајњим
ефектом - очување животне средине, како у Панчеву, тако и у далеко ширем
окружењу.
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја
Мере предвиђене законом и општим прописима
Законским прописима дефинисани су услови, начин, поступци, нормативи и сл, у
вези са избором и набавком инсталација, опреме, арматура, мерних
инструмената, помоћне опреме итд, за термоенергетску инфраструктуру и
предметни технолошки процес.
Мере заштите у случају удеса
Неопходно је водити контролу правилне употребе у производњи, промету,
превозу, складиштењу и одлагању сировина и готових производа.
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Мере заштите морају обухватити и спровођење програма одржавања који
спречава појаву удеса.
Активности везане за енергетске и технолошке процесе производње изводе се у
потпуности у складу са израђеним упутствима за рад, упутствима за заштиту на
раду, упутствима за противпожарну заштиту, план заштите од удеса и друге
сродне документе.
Техничко-технолошка документација постројења мора бити израђена на начин који
ће обезбедити ваљан надзор процесних параметара и процесних токова те
сигнализирање и алармирање у случају појаве опасности.
Сву технолошку и осталу инсталацију, опрему и објекте међусобно лоцирати тако
да задовољавају услове о минималним сигурносним одстојањима, предвиђеним
одговарајућим техничким прописима.
Превентивне мере
Превентивне мере заштите обухватају техничко-технолошке активности које имају
за циљ спречавање штетних појава и ситуација које могу имати неповољне
ефекте са аспекта сигурности енергетских и технолошких процеса и заштите
животне средине.
У превентивне мере спадају посебно:
 Редовна и периодична контрола опреме, инсталација, арматура, мерно
регулационе технике и уземљења исталација коју обављају овлашћена лица са
записима евиденције;
 Редовна употреба алата и коришћење транспортних средстава која не
варниче, односно која су обезбеђена против варничења;
 Редован надзор и контрола уласка и боравка у производни комплекс и
фабрику;
 Редовно одржавање и чишћење комплекса и фабрике;
 Провере коришћења прописаних личних средстава заштите;
 Сталну обуку и унапређење знања и способности запослених;
 Постављање знакова и натписа упозорења;
 Израда, преиспитивање и иновација упутстава за рад у фабрици, програма
мера заштите од пожара и за гашење пожара као и редовно еталонирање и
одржавање опреме за заштиту од пожара;
 Контрола параметара окружења у складу са законским прописима и
програмима;
 Хитно поступање у складу са прописима у случају сваког појединачног удеса;
 Обележавање и одржавање ознака заштите од експлозије, пожара и сл;
 Обезбеђивање сагласности, праћење и преиспитивање Елабората о заштити
од пожара и Елабората о зонама опасности.
Технолошко–машинске превентивне мере
 Избор опреме и поступка, надзор и заустављање, стручно руковање;
 За случај ванредних стања све посуде под притиском су повезане са бакљом
преко сигурносних вентила;
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Нужно искључење („shut down“) и пражњење инсталације (бакља);
Аутоматске инсталације за гашење пожара (шпринклер, дренчер);
Све погонске операције се контролишу у командној соби која је опремљена
софистицираним командним уређајима;
Потпуно посебни системи блокирања процеса обезбеђени су ради осигурања
аутоматске интервенције у случају нужде. Тиме се стварају безбедни услови за
читаву фабрику без икаквог одлагања до кога би могло доћи због оператера и
његовог закаснелог доношења одлуке;
Сва опрема и елементи енергетских система, који се уграђују у постојеће и
планиране погоне, морају бити одговарајућег квалитета, атестирани у складу
са параметрима рада и техничким нормативима и стандардима уз
задовољавање најстрожијих захтева у области заштите животне средине;
Систем за дојаву пожара и експлозивних смеша;
Алармне сирене са сијалицама блескалицама.

Може се закључити да су предметни објекти тако пројектовани и постављени да
својим постојањем и технологијом рада неће угрозити радну и животну средину,
нити материјална добра у својој околини.
7.2.5. Утицај планских циљева из сектора електроенергетске и телекомуникационе
инфраструктуре, мере заштите
Планиране активности неће имати негативних утицаја на инфраструктурне
системе, већ ће се даљом изградњом и развојем истих, постићи њихово боље и
оптималније функционисање и коришћење, а у складу са одрживим развојем и
заштитом животне средине.
Потребно је, преиспитивати и иновирати мере заштите од удеса изазваних
електричном енергијом у оквиру инвестиционо-техничке документације фабрике.
Све електро инсталације пројектоване у зонама опасности потребно је израђивати
и редовно одржавати у складу са прописима.
У техничкој документацији која се односи на електро пројекте предвидети, те у
раду преиспитивати и иновирати, системе дојаве пожара, избор адекватне опреме
и инсталација са аспекта потреба технолошког процеса и постројења и зона
опасности, систем заштите електричних каблова од ширења пожара.
Превентивне мере
Превентивне мере заштите обухватају техничко-технолошке активности чија је
сврха спречавање штетних појава и ситуација које могу имати неповољне ефекте
са аспекта сигурности технолошких процеса и заштите животне средине. У
превентивне мере спадају посебно:
-Редовна контрола опреме, инсталација, арматура и мерно регулационе технике;
-Периодична контрола свих инсталација коју врше овлашћена лица са записима
евиденције;
-Редовна контрола уземљења инсталација;
-Редовна употреба алата који не варничи;
-Редовно коришћење транспортних средстава која су обезбеђена против
варничења;
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-Редован надзор и контрола уласка и боравка у производном комплексу и
фабрици;
-Редовно одржавање и чишћење комплекса и фабрике;
-Провере коришћења прописаних личних средстава заштите;
-Стална обука и унапређење знања и способности запослених;
-Постављање знакова и натписа упозорења;
-Израда, преиспитивање и иновација програма мера заштите од пожара;
-Израда, преиспитивање и иновација упутстава за рад у фабрици;
-Израда, преиспитивање и иновација упутстава за рад са електро инсталацијама;
-Израда, преиспитивање и иновација програма и упутстава за гашење пожара;
-Редовно еталонирање и одржавање опреме за заштиту од пожара;
-Обележавање и одржавање ознака заштите од експлозије, пожара и сл.
-Обезбеђивање сагласности, праћење и преиспитивање водопривредних услова;
-Обезбеђивање сагласности, праћење и преиспитивање Елабората о заштити од
пожара и Елабората о зонама опасности;
-Контрола параметара стања животне средине у складу са законским прописима и
програмима;
-Хитно поступање у случају сваког појединачног удеса, у складу са прописима.
Планиране активности на проширењу и изградњи нове инфраструктуре неће
имати негативан утицај на остале инфраструктурне објекте и системе, уз
поштовање заштитних коридора око инфраструктурних објеката и система и
техничких норматива и стандарда.
7.3. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Уколико све планиране мере превенције и заштите од удеса, просторноурбанистичке, архитеконско-грађевинске, техничко-технолошке и организационе,
буду компатибилне са планом заштите од удеса НИС Рафинерије нафте Панчево
и доследно интегрисане у њега, измене и допуне Плана не би требало да повисе
ризик од удеса у Рафинерији, нити да утичу на смањење нивоа безбедности
грађана који живе у близини.
С обзиром на то да процесна опрема у постројењу за одложено коксовање
S-5300 садржи запаљиве течности, а у самом процесу се могу развити високе
температуре и притисак, ризик од настанка пожара је висок. У другим
постројењима је ризик од појаве пожара, углавном, мали.
Улагач је пројектом предвидео активне (хидранти, противпожарни монитори
хидрантима, системи за распршавање воде, ватрогасна црева, суве вертикале,
мобилни апарати за гашење пожара) и пасивне мере (сигурносна растојања и
приступни путеви, системи дојаве пожаре и детекције гаса, обезбеђивање
ватроотпрности челичних конструкција и ослонаца процесне опреме, систем
канализације (АОС, за случајно зауљене атмосферске воде) који омогућује
отицање воде употребљене за гашење пожара, обезбеђивање ватроотпорности
електричних каблова који напајају критичне потрошаче и и инструменте) заштите
од пожара. Део ових мера биће спроведен коришћењем нове софистициране
опреме која треба да обезбеди висок ниво безбедности и спречи избијање удеса
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или умањи последице удеса. Њу чини више система: управљачки контролни
систем (DCS), Безбедносни систем (ЕSD) који се састоји од дојавних и
управљачких елемената који функционишу независно од управљачког система,
уређаји за растерећење за директну заштиту опреме, Систем за дојаву пожара
(FDS) и систем за детекцију гаса (GDS)
Такође је предвиђено, али наредним пројектом, постављање новог система
дистрибуције воде за гашење пожара за читаву Рафинерију.
Добар предуслов за смањење ризика од избијања удеса је НИС РНП
остварила улагањем у постројења која представљају најбољу доступну технику
(BAT – best available techniques). Остаје обавеза Рафинерије да измени и допуни
план заштите од удеса и развије поступак брзе процене ризика у акцидентним
ситуацијама на животну средину.
7.4. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ И РЕВЕРЗИБИЛНОСТ
УТИЦАЈА, ВРЕМЕНСКА ДИМЕНЗИЈА УТИЦАЈА
Утицаји Плана детаљне регулације имају локацијски (локални), карактер. То
су извесни, привремени и ограничени утицаји при уређењу локације и изградњи
пројекта, без тенденције понављања. У току реализације планских циљева, који се
углавном односе на нову изградњу објеката и инфраструктуре – утицаји могу бити
привремени и краткотрајни (док трају радови). Промена намене земљишта ради
реализације пројекта фабрике полипропилена, као необновљивог ресурса има
каракет иреверзибилне, трајне промене дугорочног карактера.
Са еколошког аспекта, планирана промена иреверзибилног карактера је
еколошки прихватљива уз примену мера заштите при реализацији пројекта.
Вероватноћа негативних утицаја по животну средину је извесна, али
занемарљивих интензитета (у табели нису препознати утицаји који имају
максимални негативан интензитет – 3, углавном се ради о утицајима мањег
интензитета -1), без сложених, иреверзибилних утицаја уз услов примене одредби
стратешке процене утицаја.
Са еколошког аспекта и могућих утицаја на животну средину, зона процене
утицаја је прихватљива а реализација је могућа уз примену законских прописа,
норми и стандарда, мера превенције, спречавања и заштите у свим фазама
реализације пројекта.
8.0. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Методолошки приступ и процес израде стратешке процене утицаја на животну
средину утврђени су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 88/10). У њему је назначено да, методолошки
гледано, поступак стратешке процене утицаја треба да садржи:
o преглед информација и података о подручју обухваћеном планом,
будућим и постојећим, регистрованим изворима загађивања, стању
животне средине и природних вредности, стању заштићених природних и
културних добара;
o приказ почетног, „нултог стања“ ради поређења и процене утврђених и
могућих промена;
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o дефинисање општих и посебних циљева стратешке процене;
o вредновање постојећег стања и процене значајних утицаја планских
захвата у односу на циљеве стратешке процене;
o анализу и поређење варијантних решења са приказом предности и
недостатака предложених варијанти;
o приказ секторских планских решења и одређивање одговарајућих мера
заштите, укључујући мере заштите главних природних вредности
(ваздуха, воде, тла и др);
o разраду смерница за планове на нижим хијерархијским нивоима у вези са
потребом израде стратешке процене утицаја и процене утицаја пројеката
на животну средину;
o праћење квалитета животне средине (мониторинг), ради провере и
поређења остварених и процењених промена.
Процесу стратешке процене утицаја планова и програма методолошки се
приступало на два начина, пројектантски и планерски, из чега су произашле
разнородне методе за примену у стратешкој процени утицаја: идентификационе
методе, експертско мишљење, контролне листе и упитници, матрице, компјутерско
моделовање, анализа цене и добити (CBA), мултикритеријална анализа (MCA),
синтезне методе, просторна анализа и анализа животног циклуса (LCA). Осим
тога, у појединим фазама стратешке процене утицаја се употребљавају и друге
методе, попут SWOT анализе, делфи методе, оцењивања еколошког капацитета,
процене ризика, процене повредивости, анализе узрочно-последичних веза и сл.
Све ове методе употребљавају матрице, табеле и графиконе у испитивању
утицаја остваривања плана и предложених варијанти плана (укључујући и нулту,
да се план не оствари) да би заинтересована јавност лакше разумела процес
стратешке процене и утицај плана на животну средину, што је у духу препорука и
захтева Архуске конвенције.
8.1. ПРИМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА
У стратешкој процени утицаја измена и допуна ПГР-а на животну средину
употребљена је методологија која, вреднујући квалитативно и квантитативно
животну средину на подручју, обухваћеном изменама и допунама плана и у ближој
и даљој околини, представља полазиште за валоризацију простора за даљи
одрживи развој. Методологија је континуирано усавршавана и може се рећи да је
у складу са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у ЕУ.
Процена утицаја најважнијих планских решења на животну средину ради се спрам
зацртаних циљева стратешке процене и одабраних показатеља животне средине,
односно одрживог развоја. На почетку се врши процена утицаја, имајући у виду
циљеве стратешке процене утицаја, за обе варијанте: да се измене и допуне
плана усвоје и спроведу, односно не усвоје и не примене. Процена утицаја
варијантних решења ради се квалитативном методом са четири оцене:
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+
0
М

позитиван утицај
негативни утицај
нема утицаја или нејасан утицај
могућ позитиван утицај применом мера заштите

Избор еколошки повољније варијанте врши се на основу поређења утицаја
варијантних решења на животну средину. Ако поређење покаже да је еколошки
повољнија варијанта усвајање и спровођење плана, прелази се на оцењивање
својстава и значаја утицаја планских решења на животну средину.
Значај утицаја процењује се на основу величине (интензитета) утицаја и његовог
досега у простору. Утицаји, односно последице планских решења могу бити
позитивни (+), негативни (-) или неутрални (0), а с обзиром на величину промене
оценјује се бројевима од -3 до +3. Ради прегледности табеле за оцењивање
квалитет утицаја је приказана бојом (позитиван утицај – зелена, негативан –
црвена, нема утицаја или је нејасан – бела), а величина утицаја, осим поменутим
бројевима од -3 до +3, и нијансама боје. Што је боја тамнија, утицај је јачи.
Критеријуми за оцену утицаја приказани су у табели 11.
Табела 11. Критеријуми за оцењивање утицаја на животну средину
ознака

Величина
утицаја

опис

критичан

-3

Јак негативан утицај

већи

-2

Већи негативан утицај

мањи

-1

Мањи негативан утицај

нема или нејасан утицај

0

Нема утицаја,
примењиво

позитиван

+1

Мањи позитиван утицај

повољан

+2

Већи позитиван утицај

врло повољан

+3

Јак позитиван утицај

података

или

није

9.0. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
С једне стране, носилац израде извештаја о стратешкој процени нема довољног
искуства у овом послу, а са друге, нема још увек универзалне, обавезујуће
методологије, тако да је пред носиоцем израде било да од више метода изабере
одговарајућу за састављање Извештаја који би одговарао изузетно сложеној
структури измена и допуна Плана генералне регулације комплекса ХИП
Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока прерада) у
насељеном месту Панчево.
Мада је, захваљујући панчевачкој локалној самоуправи покрајинским и
републичким органима и установама, основан и унапређен, за националне
прилике, амбициозан информациони систем о животној средини, а обавезе
фабрика о праћењу сопствених емисија у животну средину и стању животне
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средине у кругу предузећа, углавном, поштоване још увек су базе података о
стању и процесима у животној средини недовољно детаљне, посебно када је у
питању околина комплекса панчевачке јужне индустријске зона, чији је утицај на
животну средину знатан и приметан, чак у регионалним оквирима. У појединим
стратешким документима Републике Србије (Просторни план Републике Србије од
2010. до 2020. године, Национална стратегија одрживог развоја) и законима и
подзаконским актима (Правилник о националној листи индикатора заштите
животне средине) је предложено више сетова показатеља одрживог развоја и
(заштите) животне средине, од којих већина њих има универзални карактер и
значај. Без додатних упустава је тешко применити ове параметре на неке
специфичне услове и средине, као што је нпр. панчевачка. То повлачи за собом и
недостатак прецизних критеријуми за вредновање посебних показатеља. У
прирпемању Извештаја о стратешкој процени утицаја нису увек били на
располагању актуелни релевантни подаци о стању животне средине прикупљени
са мерних места конвенционалног и градског аутоматског континуалног
мониторинг система и обављених теренских истраживања због чега су у
разматрање узети и нешто старији подаци из друге расположиве грађе и
документације, укључујући и резултате неколико истраживања стања животне
средине Панчева.
10.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ
Стратешком проценом се оцењују актуелни и предвиђају могући наступајући
еколошки проблеми и дају смернице за даљи одрживи урбани развој. У складу са
Стратешком проценом измена и допуна Плана генералне регулације комплекса
ХИП Петрохемија ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево (Дубока
прерада) у насељеном месту Панчево требало би да буде вреднован и оцењен
простор при спровођењу појединачних пројеката.
Буде ли у периоду важења и спровођења измена и допуна Плана промене
технологије, реконструкције, проширења капацитета и доградње погона, улагач и
власник је дужан да започне и спроведе поступак процене утицаја пројекта на
животну средину, према Закону о процени утицаја (Службени гласник РС, број
13504 и 36∕09), сходно Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја, и за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(Службени гласник РС, број 11408).
11.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм праћења стања животне средине простора обухваћеног изменама и
допунама плана треба да буде усклађен са мониторинг системом града Панчева.
Средишњу улогу у том систему има праћење квалитета животне средине које
обавља овлашћена установа, Завод за јавно здравље Панчево, док га други
системи праћења (континуални аутоматски градски мониторинг ваздуха;
периодични, секторски усмерени - ниво буке, подземне воде, земљиште и др)
допуњују, дајући индикацију стања и процеса у животној средини. Град Панчево,
као јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности обезбеђују
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континуалну контролу и праћење стања животне средине у складу са Законом о
заштити животне средине и посебним законима. Мониторинг представља
саставни део јединственог информационог система животне средине. Кроз
систематско праћење квалитета животне средине (ваздуха, вода, земљишта,
нивоа буке, отпада, ране најаве удеса итд) јединствен информациони систем се
обогаћује базама података које, између осталог, садрже и почетне информације
(тзв. нулто стање) неопходне за процене планских активности и активности у
оквиру еколошке политике и заштите животне средине. Систематско периодично
или континуално праћење и менаџмент животне средине омогућава
процењивање, предвиђање и спречавање непожељних последица интервенција у
простору и развоја.
Плански, циљани мониторинг је кључни чинилац даљег праћења и надзирања
спровођења плана, основ за откривање могућих негативних утицаја плана на
животну средину и за благовремено реаговање, проверу испуњености еколошких
циљева плана и стратешке процене и оцењивање поузданости и успешности
поступка процене утицаја, односно предложених мера заштите животне средине.
Полазећи од добијених података планског мониторинг система могу се, по
потреби, предузети додатне мере заштите.
Циљеви праћења стања животне средине на подручју Плана и његовом окружењу
су: заштита здравља становништва и квалитета живота, очување квалитета
вадуха, земљишта, површинских и подземних вода, као и омогућавање поузданог
и објективног оцењивање стања животне средине на основу резултата мерења.
У предложени систем праћења квалитета животне средине треба да уђу
усмерени, посебни мониторинзи:
 мониторинг ваздуха,
 мониторинг подземних вода,
 мониторинг површинских вода,
Мониторинг ваздуха
Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(Службени гласник, број 11/2010, 75/2010 и 63/2013) у Панчеву треба обавити
мерење концентрација следећих материја: сумпордиоксида (S02), азотних оксида
и азотдиоксида (NОx/NO/NO2), суспендованих честица (РМ10, РМ2.5),
угљенмоноксида (СО). Поред тога прати се и концентрација и брзина таложења
арсена (Аs), кадмијума (Сd), живе (Нg), никла (Ni), полицикличних ароматичних
угљоводоника (РАН) и бензо(а)пирена.
У Извештају о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације ХИП
Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту
Панчево препоручује се поштовање Директиве европске комисије 96/62/ЕЦ од 27.
9. 1996. године о процени квалитета амбијенталног ваздуха, Official Journal L 296 ,
21/11/1996 P. 0055 – 0063 и праћење SO2, NO2, TSP (PM10 i PM2.5), финих честица,
као што је чађ, CO, O3, BTX, Pb, PAH, Cd, As, Ni, Hg, односно, имајући у виду
процене утицаја у фабрикама јужне индустријске зоне и евалуације појединачних
показатеља, предлаже опремање мониторинг система у Панчеву ради праћења
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свих наведених загађујућих материја, на свим мерним местима. Ову препоруку,
захтев је локална самоуправа уважила и остварила у целости.
У поменутом Извештају се даље тражи да током стварања мреже за мониторинг
квалитета ваздуха треба испунити захтеве Европске Агенције за заштиту животне
средине (ЕЕА) и Европске информационе осматрачке мреже за животну средину
(EIONET), као и препоруке Светске здравствене организације (WHO). Ради
стицања ширег дијапазона информација о стању амбијенталног ваздуха
предложена је допуна градског мерног система додатним мерним станицама и
мењање положаја мерних станица у насељу. Такође је истакнута потреба
увођења континуалног емисионог мониторинга у фабрикама ЈИЗ и заједничког
праћења кретања загађења и градским мерним системом и континуалним мерним
системом јужне индустријске зоне.
Мониторинг подземних вода
Веома је важно периодично пратити стање историјске загађености, али
евентуална нова цурења опасних материја посредством постојеће мреже
пиезометара у Рафинерији и њеној непосредној околини: Локација РА-1, Локација
РА-2, Локација „Чесма“, Локација Р-739, Локација SDC-5, Локација SDC-6. У
Извештају је наглашено да треба основати мрежу пиезометара на целом подручју
јужне индустријске зоне ради праћења квалитета подземне воде и сачинити
програм мониторинга којим би били дефинисани параметри који су у вези са
петрохемијском производњом.
Мониторинг површинских вода
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
организује праћење квалитета површинских вода, односно мерење основних
хемијских, физичких, биолошких и радиолошких параметара квалитета акватичних
екосистема (вода, седимент и биота). У Панчеву се врши мерење у Азотарином
каналу, на ушћу у Дунав. Завод за јавно здравље Панчево, такође, обавља
мониторинг површинских вода на подручју града које се користе за купање и
рекреацију, од којих је за стратешку процену утицаја измена и допуна ПГР-а
значајна локација река Дунав, купалиште у Иванову.
У Извештају о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације ХИП
Петрохемија, ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту
Панчево наведено је да ХИП Петрохемија [као власник канала отпадних вода и
Фабрике отпадних вода – прим. И. З], на задовољавајући начин, већ врши
мониторинг на испусту отпадних вода, обухвативши загађујуће материја које је
потребно пратити: BPK5, HPK, одређивање укупне количине органског угљеника,
укупне количине суспендованих честица, уља, масти, фенола, амонијака, азота,
сулфида, укупан хром, pH, одређивање температуре и протока. Повремено треба
проширивати дијапазон параметара који се прате.
11.1. ИЗБОР ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Праћењем квалитета животне средине на територији града Панчева (мониторинг)
се тренутно бави неколико овлашћених организација, што је већ напоменуто у
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поглављу 3.2. Ове организације мониторинг изводе систематским мерењем,
проучавањем и оцењивањем показатеља стања и загађености животне средине.
Избор показатеља начињен је према просторном обухвату измена и допуна плана
и могућем загађивању и загађености животне средине и односи се на: мерење
нивоа загађујућих материја ради праћења нивоа загађености ваздуха на подручју
измена и допуна плана и околине, праћење квалитета површинских и подземних
вода на предметном простору и у окружењу, периодично праћење квалитета
земљишта и рано откривање опасних материја.
11.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Права и обавезе надлежних органа у вези са праћењем стања животне средине
утврђене су Законом о заштити животне средине (Службени гласник РС, број
13504, 36/09 – др.закон, 72/09 – др.закон и 43/2011– одлука УС и 14/2016).
Надлежни орган за спровођење измена и допуна Плана генералне регулације
дужан је да поштује смернице и одредбе Стратешке процене утицаја измена и
допуна Плана.
Програм праћења стања животне средине усваја јединица локалне самоуправе у
складу са програмом мониторинга који доноси Влада Републике Србије (Службени
гласник РС, број 13504, 36/09 – др.закон, 72/09 – др.закон и 43/2011– одлука УС и
14/2016). Мониторинг, према закону, може да врши и овлашћена организација
уколико испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за
мерење датих параметара и SRPS-ISO стандарда у области узорковања, мерења,
анализа и поузданости података.
Загађивач, тј. оператер постројења, које је извор емисија и загађивања животне
средине, у обавези је да, сходно закону, преко надлежног органа, овлашћене
организације или самостално, уколико испуњава потребне законске услове,
сачини План извођења мониторинга стања животне средине, врши мониторинг
емисије, води редовну евиденцију о мониторингу, прати показатеље емисије и
показатеље свог утицаја на животну средину, као и показатеље ефикасности
примењених мера спречавања настанка или смањења нивоа загађења, обезбеди
метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од посебног
интереса за Републику, аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе,
учествује у трошковима мерења имисије у зони утицаја и прати друге утицаје своје
активности на животну средину. Државни органи, односно организације, органи
локалне самоуправе, загађивачи и овлашћене организације које врше мерења
имају обавезу достављања података мониторинга Агенцији за заштиту животне
средине на прописан начин.
Систем континуалне контроле и праћења стања животне средине (ваздуха, воде,
земљишта, шума, озонског омотача, елемената климе, отпада и отпаднх вода,
нивоа буке, биодиверзитета, флоре и фауне и др) ближе је правно дефинисан
многобројним законима и подзаконским актима, од којих су најважнији:
 Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, број 13504,
36/09 – др.закон, 72/09 – др.закон и 43/2011– одлука УС и 14/2016);
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Закон о заштити природе (Службени гласник РС број 36/09 и 88/10 и
исправка 91/2010 и 14/2016);
Закон о заштити ваздуха (Службени гласник РС број 36/2009, 10/2013);
Закон о водама (Службени гласник РС број 30/10, 93/2012);
Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, број
36/09 и 88/10);
Закон о заштити земљишта (Службени гласник РС број 36/2009);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне
средине (Службени гласник РС, број135/04 и 25/2015);
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности
(Службени гласник РС, број 36/09, 93/2012);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник РС, број
36/09);
Уредба о методологији за израду инвентара емисије загађујућих
материја у ваздух (ЕМЕР методологија) (Службени гласник РС, број
3/2016);
Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите
животне средине, методологији, структури, заједничким основама,
категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини
информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност
(Службени гласник РС, број 112/09);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
из постројења за сагоревање (Службени гласник РС, број 6/2016);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
из стационарних извора, осим из постројења за сагоревање (Службени
гласник РС, број 111/2015);
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања (Службени гласник РС, број 5/2016);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(Службени гласник РС, број 11/10, 75/10 и 63/13);
Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији
за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС, број 88/10);
Уредба о индикаторима буке (Службени гласник РС, број 75/10);
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12
и 1/16);
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра
извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове
прикупљања података (Службени гласник РС, број 91/10);
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских
вода и параметрима хемијског квантитативног статуса подземних вода
(Службени гласник РС, број 74/2011);
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Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима
(Службени гласник РС, број 33/2016);
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање
(Службени гласник РС, број 23/94);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обрасцу извештаја о
мерењу буке (Службени гласник РС, број 72/2010).

Дужности носиоца пројекта:
o У случају да улагач, носилац пројекта током спровођења измена и
допуна ПГР-а затражи измену технологије, реконструкцију, проширење
капацитета и доградњу погона, треба прво да покрене поступак процене
утицаја пројекта на животну средину, према Закону о процени утицаја
(Службени гласник РС, број 13504 и 36∕09), а у складу са Уредбом о
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја, и за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Службени
гласник РС, број 11408),
o Изменити и допунити План заштите од хемијског удеса,
o Применити технологију која задовољава критеријуме најбоље доступне
технике (best available techniques - BAT),
o Примена превентивних, санационих мера програма заштите животне
средине, тј. спречавање, отклањање и свођење штетног дејства
активности на минимум, односно у оквир дефинисан нормативима,
o Спровођење мера заштите животне средине у свим фазама спровођења
измена и допуна Плана,
o Стриктно поштовање обавеза, ограничења и услова добијених од
надлежних организација и установа, и утврђених предметним изменама
и допунама Плана и овим Извештајем,
o Дугорочно и кохерентно праћење стања животне средине.
12.0. ЗАКЉУЧАК
Поступак стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне
регулације комплекса ХИП Петрохемија ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте
Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево проистекао је из
заједничког рада ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево и ПР
агенције за консалтинг и пројектовање Еко Поинт из Београда, коју је ЈП Дирекција
ангажовала за анализу планираних технолошких промена у делу Рафинерије и
писање
техничког
дела
овог
Извештаја.
Примењен
је,
дакле,
мултидисциплинарни приступ да би биле дефинисане и оцењене главне мере и
активности предвиђене изменама и допунама Плана, које би могле утицати на
животну средину.
Преглед и оцена главних утицаја измена и допуна ПГР-а на животну средину
показују да ће већина планских решења имати неутралан утицај и у мањој мери
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позитиван утицај на животну средину. Утврђен је само један известан негативан
утицај који произлази из благог повећања емисије појединих загађујућих материја
у ваздух: NО2, честица и СО2. Процењено је да је у питању, ипак, незнатно
повишење нивоа емисије, поготово када се оно упореди са вредностима емисија
читаве Рафинерије нафте Панчево у протеклих неколико година (видети табелу
10). Компанија НИС је бројним улагањима у претходном периоду и оствареном
модернизацијом Рафинерије нафте је смањила ниво емисија карактеристичних
загађујућих материја из фабричких погона у ваздух.
Од две разматране варијанте, да измењена и допуњена планска решења буду
усвојена и спроведена, односно да не буду прихваћене њихове измене и допуне,
аутори Извештаја су се определили за прву. Процењено је да ће евентуалним
неизгласавањем и неспровођењем измена и допуна Плана Плана генералне
регулације комплекса ХИП Петрохемија ХИП Азотара и НИС Рафинерија нафте
Панчево (Дубока прерада) у насељеном месту Панчево зауставити или успорити
даља модернизација Рафинерије, што значи задржавање постојећег стања у
највећем броју планских сектора (тзв. нулти или неутрални утицај), са једним
негативним учинком и ниједним позитивним на циљеве стратешке процене
утицаја. Насупрот томе, уколико би била усвојена алтернативна варијанта која
представља остваривање измена и допуна Плана до изражаја би дошло пар
позитивних дејстава на циљеве стратешке процене утицаја у појединим
секторима, односно неутралан утицај, уз тек један известан, негативан, али
(еколошки), ипак подношљив утицај.
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