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Ha основу члана 23.Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за 
транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са 
законом о јавним предузећима („Сл.гласник PC" број 66/2013 и 94/2013) и члана 
37. Статута ЈП Транснафта, доносим 

ПРАВИЛНИК 
0 УСКЛАдИШТЕЊУ  НАФТЕ 

I ОПШТЕ ОдРЕдВЕ 

Члан 1. 

Г]равилником о ускладиштењу нафте ближе се уређују поступци, 
стандарди и прописи који реґулишу мерење и утврђивање количине и квалитета 
нафте, поступак утврђивања квaлитета нафте од стране Контролне организације 
и ангажовање Контролне организације; мерење, мерне јединице, узимање 
узорака и утврђивање количине нафте, инструменти и прибор за мерење, рокові 
за обавезно и контролно баждарење и прегледе мерних инструмената и опреме, 
манипулација путем цевовода, поступак пријема и чувањa нафте, начин и 
псступак отпреме нафте са складишта, документација и евиденције које прати 
пријем, чување и гіредају кафте као и остала питања везана за поступке пријема, 
чувања, манипулације и отпреме нaфте приликом складиштења. 

Овај правилник примењује се на складишта ЈП Транснафта Панчево (у 
даљем тексту: Предузеће) у којима се склaдишти нафта. 

Члан 2. 

Предузеће за поступак пријема, чувања, манипулације и отпреме нафте у 
пословима ускладиштења нафте закіъучује уговоре 0 ускладиштењу са 
оставодавцима у уговореном периоду, ојима детаљно дефинише међусобне 
односе. 

Основ међусобних односа приликом пријема и отпреме нафте је допремање 
и отпремање кафте нафтоводом. 

Члан 3. 

У поступку пријема, ускладиштења и отпреме нафте и утврђивања 
квантитета и квалитета, учесници су дужни да примењују све радње предвиђене 
позитивним зaконским прописима, овим Правилником, међусобним споразумима 
и уговорима. 

Јц 	L4Ь 
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Место разграничења одговорности за пријем и отпрему н2фте Функције за 
складиштење са Функцијом за транспорт предузећа - која оперативно допрема и 
отпрема нафту цевоводом до и од резевоара у којем се складишти нафта за 
потребе оставодавца. је цилvіндричан резервоар са својом таблицом запремине. 
Манипулацију приликом пријема и отпреме нафте на Терминалу Нови Сад 
обавља Функција за транспорт. 

За дозвољена ї настанак евентуалних недозвољених одступања у количини 
нафте (ЅRРЅ В.НО.531:1988) у току чувања ускладиштене нафте, одговоран је 
шеф Службе за складиштење Терминал Нови Сад.  

Ii МЕРЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И КВАЛИТЕТА НАФТЕ 

ILl іVіерење и утврђивање количине нафте 

Члан 4. 

Утврђивање количине нафте приликом пријема и отпреме обавља се 
мерењем. 

Члан 5. 

Утврђивање количине нафте се обавља у масеним јединицама мере, при 
чему се утврђује бруто и нето запремина примљене, усклэдиштене и отпремљене 
нафте. 

Члан 6. 

Бруто и нето маса нафте у килограмима се израчунава ка основу мерења 
запремине кориговане на температуру 15 °С, узимајући у обзир податке 0 
квалитету добијене у лабораторији на основу карактеристика из члана 16. овог 
П равил ни ка. 

Члан 7. 

Висина стуба нафте у сувоземним резервоарима мери се на два начина: 
први начин је атестираном мерном трaі<ом Ca ВИСКОМ, док је други, контролни 
начин преко атестираних аутоматских мерила висине стуба течности, 
стандардним поступком. 

[Іри израчунавању запремине обавезно се користе важеће и службено 
одобрене таблице запремине no стандарду ЅRРЅ IsO 91-1:2012. 

Члан 8. 

Једна кoпија таблица запремине резервоара коју издаје дирекција за мере и 
драгоцене метале Републике Србије или друга овлашћена институција је на 
располагању за увид на локацији Предузећа где се резервоари налазе. 

Члан9. 
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Мерење се врши у резервоарима пре и после пуњења односко пражњења 
резервоара. Висина стуба нафте ће се утврђивати минимално 2 (два) сата пре и 
након пуњења односно пражњења, у мирном стању. 

Члан 10. 

Мерење примљених, ускладиштених и предатих количина нафте врши 
Контролна организација уз помоћ атестиране мерне траке са виском, и контролно 
атестираним аутоматским мерилима висине нивоа стуба течности, стандардним 
поступком. Поступак мерења је усклађен са важећим правилницима и 
стакдардима. 

Мерење нафте се обавља наведеним мерилима који задовољавају 
метролошке и техничке услове према одговарајућим стандардим како следи: 

Мерило 	 Стндарди и прописи 	Класа тачности 

сувоземни резервоар ЅRРЅ В.НВ.005/1 :2008 

утоматско мерило 
нивоа течности 

мерна трака са виском 

термометар 

ареометар  

ЅRРЅ 150 4266-1:2012 

ЅRРЅ ІЅО 4512:2012 

ЅRРЅ іЅО 654:2014 

ЅRРЅ 180 649-1 :2015 
ЅRРЅ Iso 649-2:2015 

L1 mm 

најмања вредност 
подеока на скали  

0,1 °С 

1,2 kg/rn3  

Предузеће мора да има потребну документацију a контроли и 0 оверавању 
мерил, у заоном прописаним роковима, од стране надлежне организације за 
послове мера и драгоцених метала или друге овлашћене икституције за 
оверавање мерила. 

Члан 11. 

Резервоари Морају да задовоље услове утврђене прописима 0 
метролошким условима за вертикалне цилиндричне резервоаре и стандар'цима 
из члана 10. овог Правилника. 

Мерење нивоа стуба нфте у сувоземним резервоарима врши се 
аутоматским мерилима нивоа (ЅRРЅ Iso 4266-1:2012) или коришћењем мерних 
трака са виском (ЅRРЅ ІЅ0 4512:2012). Мерење нивоа се врши пре и после 
пуњења односно пражњења резервоара. Ниво нафте у резервоару се мери 
сагласно члану 9. овог Правилника. 

Мерење температуре и израчунавање средње температуре нафте у ї-ј 
сувоземном резервоару врши ce no стандарду ЅRРЅ iSO 4266-4:2012. 
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3апремина нафте на средњој температури нафте у резервоару утврђује се 
на основу важећих баждарних таблица резервоара, сагласно члановима 7. и 8. 
овог Правилника, коришћењем измереког нивоа стуба нафте у резервоару. 

3апремина примљене/отпремљене нафте уІиз резервоара, на средњој 
температури, једнака је разлици запремина нафте у резервору пре и после 
сваке манипулаL'ије. 

Члан 12. 

Мерење количине нафте, односно примљене и отпремљене количине, 
потврђује се Протоколом о прідмљеним количинима робе на складиштење 
односно Протоколом о предатим количинама робе са складиштења, који издаје 
Контролна организација, a који се налази у прилогу 1 и 2 овог Правилника. 

0 издатим протоколима Предузеће води евиденцију. 

Предузеће, за нафту коју прима на складиштење, издаје Потврду о 
ускладиштењу робе која се налази у прилогу 4 и која садржи следеће елементе: 
опште податке о складиштару, опште податке 0 оставодавцу, датум закЈъучења и 
број уговора 0 складиштењу, трајање уговора 0 складиштењу, количину и 
квалитет нафте предате на складиштење, потпис одговорног лица складиштара. 

0 издатим потврдама Предузеће води евиденцију. 

11.2 Мерење и утврђивање квалитета нафте 

Члан 13. 

Квалитет нафте на пријеМу, ускладиштењу и отпреми анализира се у  циљу 
утврђивања њених основних карактеристика. 

Члан 14. 

Квалитет нафте утврђује се анализом репрезентативног узорка. Узимање 
репрезентативног узорака из сувоземних резервоара обавља се према стакдарду 
ЅRРЅ EN ІЅ0 3170:2008. 

Контролни узорци чувају се на месту узимања узорака, од стране Контролне 
организације и у складу са важећим законом 0 заштити од пожара и припадајућим 
правилницима. 

Члан 15. 

Мерење густина нафте на средњој температури нафте врши у складу са 
стандардима ЅRРЅ EN Iso 3675:2007 и ЅRРЅ іЅ0 12185:2004. У случају да је 
ВЅW 0,2% v/v'  врши се корекција густине. 
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Израчунавање густине нафте на стандардним условима врши се у складу са 
стандардима ЅRРЅ EN іЅО 3675:2007 и ЅRРЅ IЅ0 12185:2004. 

Члан 16. 

Током анализе одређују се основне карактеристике нафте: 

. густина на 1500  изрaжена у kg/rn3  (ЅRРЅ EN ІЅО 3675:2007 и 
ЅRРЅ 150 12 185:2004) 

. API густика на 60 0Е изражена у 0  (ЅRРЅ EN іЅ0 3675:2007 и 
ЅRРЅ iso 12185:2004 или API МРМЅ 11.1:2004) 

. вода и седименти (ВЅW) изражено у % v/v (ЅRРЅ іЅО 
9030:2011) 

. садржај сумпора изражен у % rn/rn (ЅRРЅ EN 150 8754:2007) 

. тачка стињавања изражена у °С (ЅRРЅ іЅО 3016:1997) 

. вискозност изражена у rnrn2/ѕ (ЅRРЅ іЅ0 3104:2003) 

. 	напон nape no Reidu изражен у бар (ЅRРЅ iSO 3007:20 1 1) 

Члан 17. 

Предузеће може да преузме на складиштење увозну нафту чије 
карактеристике не прелазе следеће граничне вреДНости: 

. густина макс. 875 kg/rn3  при 150  C 
(ЅRРЅ EN іЅО 3675:2007 и ЅRРЅ іЅ0 12185:2004) 

. вискозитет код + 200  C макс. 23 mrn2/ѕеК и код + 500 C макс. 11 
mm2/ѕеk (ЅRPЅ ІЅ0 3104:2003) 

. 	вода и седименти (ВЅW) maks. 1% v/v (ЅRРЅ ІЅО 9030:2011) 

. nритисак nape no Pеиду макс. 50 КРа (0,5 bar) (ЅRРЅ іЅО 3007:2011) 

. тачка стињавања + 80 C (ЅRРЅ ІЅ0 3016:1997) 

. садржај сумnора макс. 2,8 % rn/rn (ЅRРЅ EN ІЅ0 8754:2007) 

3а ускладиштење нафте чији квалитет одстуnа од задатих граничних 
вредности мора се добити nосебна саглaсност Предузећa. 

Ліііп. t! 

Контролна организација, у име и за рачун ПредузеГіа, врши узорковање и 
контpолу квалитета нафте у присуству овлашћеног nредстaвникa 0ставодавца.  

0 утврђеном квалитету нафте која се складишти издаје се Извештaј 0 
узимaњу узорэка и анализа квалитета пріїімљеНе робе који се налази у прилогу 3 
и који оверава Контролна оргaнизација. 

Члан 19. 

Oбавезе Контролне организације уређене су уговором 0 КОНТОЛИ квалитета 
и квантитета нафте која се склaдишти зaкљученим између Контролне 
организације и Предузећа. 'у 	?G 
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Контролна организација мора бити акредитована од стране националног 
акредитационог тела за уговорени обим контролисаности у складу са стандардом 
ЅRРЅ iSO/lEG 17020:2012 и мора да задовољава критеријум независности за 
контролно тело типа A'. 

Коктролна организација чуба репрезентативки узорак нафте (арбитражни 
узорак) најмање 7 дана од завршене отпреме нафте нафтоводом us складишта, 
уколико другачије није уговорено. У случају спора Контролна организација чува 
узорак нафте до окончања поступка. 

Контролна организација израђује избештај a квалитету нафте која се 
складишти u кoju садржи следеГіе податке: 

. тип нафте 

. густина на 15 00  изражена у kg/rn3  (ЅRРЅ EN іЅО 3675:2007 и 
ЅRРЅ ІЅО 12185:2004) 

. АПИ гуСтина на 60 °F изражена у 0  (ЅRРЅ EN 180 3675:2007 
u ЅRPЅ ІЅО 12185:2004 unu API MPMs 111:2004) 

. вода и седuментu (ВЅW) изражено у % v/v (ЅRРЅ IsO 
9030:2011) 

. садржај сумпора изражен у % rn/rn (ЅRРЅ EN ISO 8754:2007) 

. тачка стињавања изражена у 0С (ЅRРЅ 80 3016:1997) 

. вискозност изражена у mrn2/ѕ (ЅRРЅ ISO 3104:2003) 

. 	напон nape no Реиду изражен y bar (ЅRРЅ ISO 3007:2011) 

. 	стандард no коме је извршено узорковање 

. место узимања узорка и количина нафте на коју се узорак 
одНоси 

. дистрибуција узорака 

Уколикоје густина коригована (члан 15.) у извештај се уноси и Тај податак. 

iii ґУВИЦИ У УСКЛАдИШТЕЊУ  И ОдСТУПАЊА У КВАЛИТЕТУ 
ПРИМЉЕНЕІОТПРЕМЉЕНЕ НАФТЕ 

Члан 20. 

дозвољени губици при ускладиштењу нафте утврђују се према ЅRРЅ 
В.НО.531:1988 који обрађује доnуштене вредности губитака услед исnаравања за 
нафту и деривате нафте при Складиштењу. Према SRPS В.НО.531:1988 обрачун 
највеYих допуштених губитака услед исnаравања npu складинЈтењу у 
резервоарском пpостору складишта се израчунавају тако што се обрачунска 
количина множи са емпиријСки утврђеним коефицијентом за нафту  и дели са 100 
за одређени тип резервоара. 

0брачунска количина за Случај усклaдиштења израчунава се према 
обрасцу: 

Mc =M x T /91 

ґдеје: 
Mc - обрачунска количинэ за случај складиштења, у јединици масе 
М - укупан прот, у јединици масе, крoз складишни простор за обрачунски 

перuодТ 



Т - обрачунски период изражен у данима 

Ёмпиријски утврђени коефицијенти највећих допуштених губитака нафте 
услед испаравања у односу на обрачунску количину у случају ускладиштења, 
изражени у процентима износе: 

- за резервоаре са непокретним кровом - 0,10% 
- за резервоаре са пливајућим кровом - 0,08 % 

дозвољена одступања квалитета нафте настала у ускладиштењу у 
сувоземним резервоарима Предузећа услед мешања нафте су: 

. 	густина 	 1 0АРі 

. 	вода и седименти 	0,2% v/v 
(ВЅW) 

. 	сумпор 	 0,2% rn/rn 

IV дОПУНСКА МЕРЕЊА И ИЗВЕШТАЈИ 

Члан 21. 

Контролна мерења обавља ГІредузеће или Контролна организација на 
захтев Оставодавца. 

Контролним мерењем количине нафте на ускладиштењу врши се контрола 
ускладиштене количине нафте. 

Контролно мерење пуњењ и пражњења сувоземних резервоара 
Предузеће обавља радарским системом за мерење нивоа. 

Предузеће може на осноу добијених података са радарских мерила нивоа 
у случају одступања од очекиваних затражити од Контролне организације да 
изврши контролно мерење стања у резервоару. 

У случају одступања пријпиком редовних и контролних мерења за вредност 
већу од дозвољене грешке мерења, Контролна организација је дужна да изврши 
контролно мерење. Трошкове овог мерења сноси страна која је направила грешку 
при првом мерењу. 

Сваког 1. у месецу врши се Инвентар попуњености целокупног 
резервоарског простора у којем заједно учествује Контролна организација и 
овлашћено лице Предузећа. У току вршења инвентара нема пријема и отпреме 
из резервоара. 

V ОСНОВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ И ПРОЦЕдУРР'  РЕШАВАЊА РЕКЛАГ'ЛАЦИЈА 

Члан 22. 

Оставодавац, односно његов овлашћени представник има право на 
рекламацију на количину, квалитет као и на ток и правилност процедуре пријема, 
ускладиштења и отпреме сирове нафте као и на испостављену докУМентаиЈУ7')  
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Рекламација из става 1. овог члана остварује се у  процедури сходно 
поступку описаном у уговору закљученом са Оставодавцем. 

У решавању спорних односа у прvіјему, ускладиштењу и отпреми нафте 
учествују у име Лредузећа шеф Службе за складиштење Терминал Нови Сад, 
представници Функције з транспорт и Контролна организација. 

Решавање настанка евентуалних недозвољених одступања у количини 
нафте (ЅRРЅ ВНО.531:1988) у току чувања ускладиштене нафте, регулисано је 
уговором заюъученим са Оставодавцем.  

VI ЧУВАЊЕ дОКУNІЕНТАЦИЈЕ 

Члан 23. 

Предузеће је дужно да сваки запис и извештај о ускладиштењу нафте у 
писаном и електронском облику чува до исцрпљења процеса ускладиштене 
нафте према конкретном уговору, a након тога још пет (5) године. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОдРЕдБЕ 

Члан 24. 

Саставни делови правилника су прилози: 

Прилог 1: Образац Протокола a примљеним количинама poSe на 
складиштење 

Прилог 2: Образац Протокола a предатим количинама poSe ca 
складиштења 

Прилог 3: Извештај 0 узимању узорака и анализа квалитетa примљене poSe 
Прилог 4: Образац Лотврде 0 ускладиштењу робе 
Прилог 5: Списак стандарда који се примењују код контроле квалитета и 

квантитета нафте на складиштењу. 

Члан 25. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Предузећа. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Лравилник a 
односима у пријему,ускладиштењу и предаји нафте у пословима складиштења 
сирове нафте број 10-1/2010 од 2901.2О10.године.Q' 	Ј'ј"2 
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PUN Gustina na 15°С (i.v.) 
Density at 
Gustina na 15°С (і.а.) 
Density at 
B.s.W. % 

PUN 

Cevovod pre pumpanja 
/Pipeline before pumping! 
Cevovod posle pumpanja 
/Pioeline after ournoina/ 
PRIMEDBA: REKAPITULACIJA 

___________________________________ Iit!15°C 

_____________________________ lit!15°0 
I 

RAZLIKA: 
___________ 

ІіtІІ5°С 
% 

Bruto kоІјёіпа 1іt115°С 

/Btto quantity! 
Bruto Коііёіnа kg (l.a.) 
!Btto quantity! 
В.Ѕ.W., % vol. lit. 

Neto kоііёіпа ІіtІ15°С 
/Net quantity! 
Neto kоІіёіnа kg (l.a.) 
/Net quantity! 

Тгаnѕnаftа 

Zmaj Jovina 1, 26000 Рапёеvо 
Теі.+381 13 353 863, +381 13 353 865 Fах.+381 13 353 864 E-maiL www.transnaftars 

Ргоtоkо o primijenim kolicinama nafte br. 
/Protocol on received quantities crude oil No.! 

Naftovod 

Ostavodavac /Depositor! 
Prodavac !Ѕеїlег! 
Ѕkіаdіtаг /Depot! 
ІѕрогuёіІас !Ѕuррliег! 

Мёгё ѕuvґzmnih 7ГVflГ /Ѕhбг thnk fіпнгІ 

Vrsta robe /Kind of goods! 
Brod /Vessel! 
Ѕагйа !Batch! 
Mesto ј datum kontrole 
/Place and date of inspection! 

Роёеtаk merenja 
/Open! 

Datum /date! 
Pumpanje zapoceto 
/Pumping started! 
Pumpanje zavrseno 
/Pumping completed! 
Zavrsetak merenja 
/Close! 

Visina_/High!_mm Temp. Gustina Masa krova Zapremina /Volume/lit. Gustina V.F.C. PrimljenolPredato Rezervoar br. 
/Tank No.1 

/TernpJ /Density! /Roof! /Density! АЅТМ 
Zapremina /Volurne/ 

/Receiverd!Deiivered! Ukupno Voda Voda Potisak krova 

_________ _______ ___________ 
iWater/ 00 kg/rn3  kg /Water! /RoofDisplac./ 

Roba /Goods! 
_________________ 1500 kg/rn3  D-1250 lit. 1500 lit. 1500 

Open 

Close 

Open 

Close 

Open 

Close 

Open 

Close 

ЅkІаdјtаг ј іѕрогuёіІас 	 Ostavodavac 
	 Prodavac 	 К.О ѕКlаdіtага 

Ј.Р. ТRАNЅNАFТА 



PUN Gustina na 15°С (i.v.) 
Density at 
Gustina na 150С (і.а.) 
Density at 
B.s.W. % 

PUN 

Bruto kоііёіпа ІіtІ15°С 
!Btto quantity/ 
Bruto Коlіёіnа kg (La.) 
!Btto quantity! 
В.Ѕ.W., % vol. lit. 

Neto kоііёіnа ІіtІІ5°С 
/Net quantity! 
Neto kоІіёіпа К9 (l.a.) 
/Net quantity! 

Cevovod pre pumpanja 
/Pipeline before pumping/ 

Cevovod posle pumpanja 
/Pineline ftег n[Jmnincl/ 
PRIMEDBA: REKAPITULACIJA 
_____________________________________ lit/15°C 
_______________________________________ lit/15°C 

RAZLiKA: 
__________ 

lit І15°С 
% 

ТгапѕпаfЁа 

Zmaj Jovina 1 26000 Раnёеvо 
ТеL+381 13 353 863, +381 13 353 865 Fах.+381 13 353 864 E-mail: www.transnafta.rs 

Protokol 0 predatim kolicinama nafte br. 

/Protocol on delivered quantities crude oil No.! 

Naftovod 

Ostavodavac /Depositor! 
Prodavac /Ѕеііег/ 
ЅkІаdіtаг /Depot! 

ІѕрогuёіІас /ЅuррlіегІ 

Mere suvozemnih rezervoara !Ѕhоге th2пkѕ fiaures/ 

Vrsta robe /Kind of goods! 
Brod Nessel/ 

ага /Batch! 

Mesto ј datum kontroie 
/Place and date of inspection! 
Роёеtаk merenja 
10 pen! 

Datum /date! 
Pumpanje zapoceto 
/Pumping started! 

Pumpanje zavrseno 
/Pumping completed! 

Zavrsetak merenja 
/Close! 

Visina ‚High! mm Temp. Gustina Masa krova Zapremina !VoIurne/ lit. Gustina V.F.C. PrimIjenolPredato 
Rezervoar br. ITemp.l !Densityl /Roof! /Density! АЅТМ 

Zapremina /Volume! 
/Receiverd/Delivered! Ukupno Voda Voda Potisak krova frank No.! 

_________ _______ __________ /Water! °C kg/rn3  kg /Water! /Roof Displac.I 
Roba /Goods! 

_________________ 15°C kg/rn3  D-1250 lit. 15°С lit. 15°C 
Open 

Close 

Open 

Close 

Open 

Close 

Open 

Close 

ЅkІаdіtаг ј іѕрогuёіІас 
	

Ostavodavac 
	 Prodavac 	 К.0. ѕkіаdіtага 

Ј.Р. TRANsNAFTA 



ТгаnѕпаfЁа Br. /No.! 

NAFTOVOD  

Zmaj Jovina 1, 26000 Рапёеvо 
Теі.+381 13 353 863, +381 13 353 865 Fах.+381 13353864 E-maii: www.transnafta.rs 

ІZVЕТАЈ 0 UZIMANJU UZORAKA I ANALIZA 
/REPORT OF ЅАМРLІNG AND АNАLYЅіЅ/ 

Prodavac 
/ЅеІІег/ 

ЅkІаdіtаг 
/Depot! 

Ostavodavac 
!Dероѕtог/ 

агйа 
/Batch! 

ІѕрогuёіІас 
/ЅuррІіег/ 

Vrsta robe 
/Kind of goods! 

Neto kоііёіnа kg (i.a.) 
/Net quantity! 

Brod 
/Vessel! 

Rezervoar Br. 
ІЅhоге tank No.! 

Datum 
/Date! 

Niesto, datum ј vreme uzorkovanja 	
________________________________ 

/Place, date and time of sampling! 
Uzorkovanje prema normi 	 ____________________________ 
!Ѕаmрііпg to the standard! 
Uzorak _____________________________ 
/sample! 
P0 1 litar za primaoca, іѕрогuёіоса, inspektora ј anaIizu. 
/Per I litre for receiver, supplier, inspector and analysis.! 
Posude sa uzorcima etiketirane su ј реёаёеnе ѕа ЈUGОІNЅРЕКТ BEOGRAD 
/The conainters with sample were labeled and sealed by ЈUGОіNЅРЕКТ BEOGRAD! 

ANALIZA /АNАLYЅIЅ/ 
Gustina na 15°С іЅО 3675-93 	_________ kg/rn3  
/Density at 15°C/ 
API gustina na бО°F IЅО 3675-93 	_________ 

API gravity at 600F 
Voda I sedimenti AsTM 0 96-94 	

_________ 
% v/v 

B.s.w, 
Ѕаdг2ај sumpora іЅО 8754-92 	

_________ 
% mm 

Ѕulphuг content 
ТаёКа tеёепја IЅО 3016-95 	

_________ 

Pour point 
Viskozitet na 20°С IЅО 3104-97 mm2!ѕ 

_________ 

Viscosity at 20°С 
Viskozitet na 40°С IЅО 3104-97 	_________ 

mm2/ѕ 
Viscosity at 40°С 
Napon para О REIDU IЅО 3007-86 	_________bar 
Vapour presure 

Mesto datum 
/Place and date! 



Транснафта 
www.transnafta .rs 

Датум издавања Потврде: 
Подаци о складиштару: 
ЈП,,ТРАНСНАФТА,, ПАНЧЕВО 
Улица: змај Јовина број 1 
Матични број (МБ): 20084731 

Порески идентификациони број (ПИЬ): 104061151 

Телефон:  011/2445-772 

ФАХ:011/2459-430 

ПОТВРД A 0 УСКЛАдИШТЕЊУ РОБЕ 
Општи подаци 0 ЈП „Транснафта,, - Терминал, улица: Пут шајкашког одреда 	број 8, 
Складишту, 21000 Нови Сад 
место складиштења Tel: +381 021/421-297, Fаkѕ:+381 021/452-461 
Општи подаци 0 
Оставодавцу _______________________________________________________________ 
датум закључења и број 
Уговора _________________________________________________________________ 
Трајање Уговор 0 
складиштењу ____________________________________________________________ 

Квалитет 	у 	границама: 	карактеристике 	не 	прелазе 	следеће 
граничне вредности: 
густина макс. 875 kg/rn3  при 1 0  C 
(анализа прсма Iso 3675 - 93 или АЅТМ D 1298) 
вискозитет код + 200 C rnaks. 23 rnm2/ѕеk и код + 500 C макс. 11 mrn2/ѕеk 

Врста количина и (анализа према ЈЅО 3104 - 97) 
' квалитет робе предате на вода и седименти (В 5W) макс. I % v/v 

(анализа према ЈЅО 9030 или АЅТМ D 96-94) складиштење: . притисак nape no Reidu макс. 50 kPa 
(анализа према ГЅО 3007 или АЅТМ D 323) 
тачка течења + 80 C 
(анализа према ІЅО 3016-95 или АЅТМ D 97) 
саДржај сумnора MaKe. 1,8 % rn/rn 

________________________ (аналйзе према 150 8754 - 92 или АЅТМ D 4294) 

Анализа квалитета Запримљена количина нафте је у складу еа граничним вредностима 
_________________________ исказаним у предходном ставу, и задовољава стандард квалитета. 

У прилогу Потврде се налазе фотокопије следећих пратећих докуменaта: 
1. Протокол КО о примљеним количинама нафте, 2.Извештај о узимању узорака и анализа, З.Листа 
безбедности МЅDЅ - Material Ѕаfеtу Data Ѕћееt 

0дговорно лице складиштара: 
М.п. 

Шеф службе за складиштење - Терминал  

26000 Рапёеvо 26000 Рзпеvо 11000 Beograd 21000 Novi Ѕаd 	 21000 Novi Ѕаd 
Zrnщ Jovina hr. I Ѕрођпоѕtагсеvа1Ка hr. 199 8јаlапоwеvа hr. 2 Gгёkо8kоІѕkа hr. 7 	fut 	ајkа6kоg odreda hr. 8 
Т4І: 013І353-864 Tel: 0131367-907 Tel: 01112459-191 Tel: 0211524-622 	 Tel: 0211421-297 

Fаkб: 0131353-864 Faks: 013/367-907 Faks: 01112459-430 Fake: 021/524-084 	Faks: 021/452-461 

Р18:104061151 Reg.br: 20084731 
Вгој tеku5е гаёuпа: Vojvodanska banka ad. Nоуј Ѕаd 355-1076150--32; Privredna banka ad. Раг'ёеvо 305-0010000004627--87 



Ѕріѕаk standarda koji se primenjuju kod kontroIe kvaliteta ј kvantiteta nafte na ѕkІаdіtеnјu 

Redni 
Ѕtапdагd Kratak opis 

broj ______________________ ___________________________________________________________ 
Nafta ј naftni proizvodi - dорutеnі gubici usled isparavanja pri 

1.  
_______ 

ЅRРЅ В.НО.531:1988 
_________________________ ѕkіаdіtепјu ј prometu 

2.  ЅRРЅ 150 91-1:2012 Tablice za merenje nafte prema referentnim temparaturama od 15 C 

3.  SRPs EN iSO 3170:2008 Nafta 	tеёnі naftni proizvodi - гuпо uzimanje uzoraka 

4.  sRPs iso 12185:2004 Nafta ј naftni proizvodi - odredivanje gustine metodom оѕсіІuјuе U cevi 
Nafta ј tеёпі naftni proizvodi - labaratorijsko odredivanje gustine роmоёu 

5.  SRPS EN 150 3675:2007 
_______ _________________________ areometra 

6.  ЅRРЅ 150 9030:2011 Nafta - odredivanje vode ј sedimenata metodom centrifuge 
Naftni proizvodi - odreclivanje ѕаdгѓаја sumpora spektrometrijska 

7.  SRPS EN ISO 8754:2007 
metoda rendgenske fluorescencije sa disperzijom energije 

8.  SRPS ISO 3016:1997 Nаftпј proizvodi - odredivanje tаkе tееnја 

9.  SRPS 150 3104:2003 
Naftni proizvodi - odrecTivanje kјnеmаtіkе viskozr'osti ј іzгаёuпаvаnје 

_______ _________________________ dіпаmјkе viskoznosti u providnim 	neprovidnim tеёпоѕtіmа 
10.  ЅRРЅ ISO 3007:2011 Nafta ј naftni proizvodi - odredivanje napona pare metodom РО Reidu 

11.  ЅRРЅ 150/IЕС 17020:2012 
Ocenjivanje uѕаgіаепоѕtі - zahtevi za rad гаzІјёјtјh tipova tela koja 

_______ __________________________ obavljaju kontrolisanje 

12.  ЅRРЅ В.Н8.005/1:2008 
Merenje nivoa u sudovima za ѕkІadіtеnје ј transport nafte ј naftnih 

_______ _________________________ proizvoda 

13.  
ЅRРЅ ISO 4266-1:2012 Nafta i tеnі naftni proizvodi - merenje nivoa ј temperature u 

_______ 
ЅRРЅ іЅ0 4266-4:2012 atmosferskim rezervoarima za ѕkіadіtеnје automatskom metodom 

14.  SRPS ISO 4512:2012 
Nafta i naftni proizvodi - oprema za merenje nivoa tепоѕtј u 

. 

_______ _________________________ rezervoarima za ѕkIaditеnје гuёпоm metodom 
15.  ЅRРЅ ІЅО 654:2014 Termometri za precizna merenja 

16.  
SRPS 150 649-1:2015 

Areometri za орtu namenu 
______ 

ЅRРЅ_іЅО_649-2:2015 _____________________________________________________________ 
17.  ЅRРЅ А.FО.004:1972 Obrada informacija - simboli za dijagrame sistema obrade informacija 

18.  АЅТМ Е 1112-00:2011 
Ѕtапdaгd specifjcation for electronic thermometer for intermittent 

_______ _________________________ determjnatjon of patient temperature 

19.  АЅТМ D 341-93-09:2015 
Viscosity temperature charts for liquid petroleum products appendix Xl 

_______ __________________________ mathematical relation ships 

20.  API МРМЅ 11.1:2004 
Manual of petroleum measurement standards chapter volume correction 

________ _____________________________ factors 

21.  API STD 1104:2013 
Welding pipelines and related 

_______ _________________________ (standard za zavarivanje cevi ј ргірadaјuёе opreme) 

22.  ОІМІRВ5 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in fixed storage 

________ ___________________________ tanks 
23.  ОIМІ R 71 Fixed storage tanks general requirements 

24.  OIML R 63 Petroleum measurement tables 

25.  OIML R 117 Measure systems for liquids other than water 


