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А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

А.1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ 

 
 
А.1.1. Повод за израду стратешке процене 
 
Изради Плана генералне регулације за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са 
припадајућом депонијом (у даљем тексту: ПГР ТЕНТ А), приступило се на основу 
Одлуке о изради Плана генералне регулације за објекте термоелектране ″Никола 
Тесла А″ са припадајућом депонијом ("Сл. Лист града Београда", бр. 114/16), коју је 
Скупштина града Београда донела на седници одржаној 30.11.2016 године. За 
предметни план донето је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана генералне регулације за објекте термоелектране "Никола 
Тесла А" са припадајућом депонијом, градска општина Обреновац, које је донео 
Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
55/16, дана 03.11.2016. године. 
 
А.1.2. Предмет стратешке процене и подручје обухвата стратешке процене 

Према Решењу о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана у оквиру стратешке процене разматрано је постојеће стање животне 
средине на подручју обухваћеним ПГР ТЕНТ А, значај и карактеристике ПГР ТЕНТ А, 
карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга 
питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за 
одређивање могућих значајних утицаја ПГР ТЕНТ А на животну средину, а узимајући у 
обзир планиране намене.  

Подручје обухвата стратешке процене је простор обухваћен границом ПГР ТЕНТ А, као 
и непосредно окружење, односно подручје које представља процењену зону утицаја 
планираних објеката на животну средину. 

А.1.3. Разлог за израду 
  
Разлог за израду стратешке процене је идентификација утицаја на животну средину 
одређених постојећих садржаја у оквиру граница плана, као и оних који могу настати 
као последица реализације планираних садржаја, и предлог мера за спречавање и 
ограничавање очекиваних негативних утицаја. Посматрано на конкретном случају 
разлози су следећи: 

 утврђивање постојећег стања животне средине на територији обухваћеној 
планом као и у непосредном окружењу; 

 значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на  
микро и макролокацију, намене у контактном подручју и претпостављеној зони 
утицаја; 

 приказ варијантних решења узимајући у обзир циљеве и обухват Плана; 
 дефинисање мера предвиђених за смањење или ублажавање негативних 

последица планиране изградње на животну средину; 
 дефинисање смерница за израду процене утицаја у фази спровођења плана; и 
 дефинисање програма праћења стања животне средине у току спровођења 

плана експлоатације планираних садржаја. 
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А.1.4. Правни основ 
 
Стратешка процена је урађена на основу: 

 Решењa о приступању изради стратешкe проценe утицаја на животну средину 
Плана генералне регулације за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са 
припадајућом депонијом, градска општина Обреновац, под IX-03 бр.350.14-
55/16, дана 03.11.2016.године;  

 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", бр. 135/04, 88/10); 

 Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/04, 36/09); 

 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 
72/09,43/11,14/16); 

 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр.114/08); 

 Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) и других релевантних 
законских аката. 

 
А.1.5. Плански основ 

Плански основ и стечену обавезу у погледу заштите животне средине претставља 
стратегија заштите дефинисана у Просторном плану градске општине Обреновац, ("Сл. 
лист града Београда" број 30/13 и 86/16 (даље "Просторни план"), која се заснива на 
смањењу загађења и притиска на животну средину, заштити и уравнотеженом 
коришћењу природних ресурса усаглашено са принципима одрживог просторног 
развоја, рационалног коришћења и уређења територије и примену мера односно 
активности за развој здравог окружења општине Обреновац. 
 
Предметно подручје, према  Просторном плану градске општине Обреновац, ("Сл. лист 
града Београда" број 30/13 и 86/16), припада површинама намењеним за зоне 
привредних активности, депоније пепела и шљаке, површина предвиђена за 
проширење депоније пепела и шљаке, и пољопривредним површинама. 

Развијена енергетска инфраструктура и стратешке потребе Републике Србије у 
области енергетике, захтевају да  функције и комплекси ТЕНТ А и даље остану 
доминантни, што ће проузроковати заузимање нових простора за потребе проширења 
постојеће депоније пепела ТЕНТ А, која је при крају капацитета. Планирана зона за 
проширење депоније пепела и шљаке се налази северозападно од постојеће депоније 
пепела и шљаке ТЕНТ А, чиме је промењена намена на делу пољопривредног 
земљишта и делу пољопривредног добра „Младост“, (делови катастарских парцела 
број 886, 887, 888, 889, 1314 и 1315/1, КО Кртинска). 

Концепције заштите, уређења и просторног развоја у зони проширења депоније 
указују на следеће смернице: 

1. По питању заштите животне средине предметни простор је у "I категорији 
загађености", при чему је потребно да сва постојећа и будућа планска решења 
обезбеде најстрожу примену система мера заштите и унапређења животне 
средине, као и рекултивацију деградираних површина. 

2. Очување и унапређење природних вредности и природних процеса на предметном 
подручју и у непосредном окружењу. 
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3. Заштита и унапређење квалитета животне средине увођењем чистије производње 
и система управљања заштитом животне средине у постојећа индустријска 
постројења, а за нова постројења примену технологије и процеса у производњи 
који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине и обезбеђују 
заштиту животне средине по најбољим доступним технологијама. 

4. Санирање и уређење депонија пепела применом новог технолошког решења за 
прикупљање, припрему, транспорт и депоновање пепела на ТЕ „Никола Тесла“,  
према захтевима домаће законске регулативе и европским стандардима и 
подизање заштитних зелених појасева око депонија пепела унутрашњим ободом 
комплекса планираног за проширење постојеће депоније пепела, превасходно у 
функцији санитарне заштите, али и визуелне и звучне изолације комплекса. 

 

 

Слика 1: Извод из рефералне карте "Намена простора" ("Сл. лист града Београда", број     
30/13 и 86/16) – подручје ПГР ТЕНТ А  

 
 

А.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА 

 
А.2.1. Подручје за које се припрема план 

Простор обухваћен ПГР ТЕНТ А је део територије Градске општине Обреновац , који 
припада подручју обухваћеном  Планом генералне регулације за објекте 
термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом ("Сл. Лист града 
Београда" бр 59/08), као  и подручје северозападно од постојеће депоније пепела, које 
је Изменама и допунама просторног плана Градске општине Обреновац,  ("Сл. Лист 
града Београда", бр. 86/16), планирано за проширење депоније. На захтев 
Инвеститора проширена је граница обухвата и у југоисточном делу, тако да је 
границом  ПГР ТЕНТ А обухваћено и подручје које припада Просторном плану градске 
општине Обреновац, ("Сл. лист града Београда" број 30/13) намењено привредним 
делатностима. 

Граница Плана обухвата део територије К.О. Кртинска и Уровци, укупне површине 
око 646 ha. 
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Подручје Плана се налази у непосредној близини Обреновца и захвата десну обалу 
реке Саве, од ~ km 43+400 до ~ km 42+550. 

У обухвату плана заступљене су следеће намене:  
 саобраћајне површине, 
 инфраструктурне површине- комплекс ТЕНТ А, 
 пољопривредне површине, 
 привредне површине – магацини, складишта, 
 неизграђене површине, 
 површине за становање - индивидуално, 
 зелене површине -шума, 
 водне површине. 

Комплекс ТЕНТ А карактеришу следећи садржаји: 
 главни погонски објекат термоелектране са пратећим објектима и системима у 

функцији производње електричне енергије, 
 административни објекти са паркинг простором, 
 депонија за складиштење пепела, шљаке и гипса.  

 
Табела 1: Објекти евидентирани у оквиру комплекса ТЕНТ А 

Главни погонски објекат термоелектране са пратећим објектима и 

системима у функцији производње електричне енергије 

ознака намена објекта/постројења 

1. Главни погонски објекат са електрофилтерима, багер 
станицама и димним каналима 

1.4 Димњак за блокове I, II и III 

1.5 Димњак за блокове IV, V и VI 
1.6. Енергетски трансформатори 
2.1. Депонија угља-поларно складиште Д1 
2.2. Истоварна станица 
2.3. Прелазна зграда 1Д1 
2.4. Прелазна зграда 2Д1 
2.5. Поларно складиште Д2 
2.6. Истоварна станица Д2 
2.7. Прелазна зграда 1 Д2 
2.8. Прелазна зграда 2 Д2 
2.9. Станица за одмрзавање вагона 
2.10. Склониште (гардероба, складиште) 
2.11. Гардероба 
2.12. Радионица 
2.13. Стари депо булдозера 
2.14. Нови депо булдозера 
2.15. Магацин 
18. Управна зграда 
30. Споредна портирница 
31. Вага 
32. Пескара 
33. Магацин 
34. Магацин 
35. Магацин 
37. Компресорска станица 
38. Пумпа за гориво 
39.1. Стара црпна станица 
39.2. Нова црпна станица 
40. Механичарска радионица 
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41. Електро радионица 
43. Објекат топлификације 
45. Складиште хидразина 
48. Пропан бутан станица 
49. Протеин зграда 
100. Постројење за пречишћавање зауљених вода Г1 
101. Постројење за третман отпадних вода са одсумпоравањем 

димних гасова (ОДГ) 
102. Постројење за пречишћавање зауљених вода У1 
103. Уљни сепаратор УМ1 
2.16. Прање булдозера 
2.17. Коси мост Т2 Д1 
2.18. Коси мост Т6 Д1 
2.19. Коси мост Т3 Д1 
2.20. Коси мост Т2 Д2 
2.21. Коси мост Т6 Д2 
2.22. Коси мост Т3 Д2 
2.23. Помоћни објекат 
2.24. Помоћни објекат 
2.25. Баријера са водом за прање гусеница 
2.26. Пумпа за дизел гориво 
2.27. Пасарела 
2.28. Пасарела 
3. Депо локомотива 
4. Центар даљинског управљања (железница) 
5. Магацин опреме 
6. Обезбеђење и БЗР 
7.1 ХПВ зграда 
7.2. Складиште хемикалија 
7.3. Резервоар ДЕМИ воде 
7.4. Резервоар ДЕМИ воде 
7.5. Резервоар ДЕМИ воде 
7.6. Отворено складиште хемикалија-ХЦЛ 
7.7. Резервоар ДЕМИ воде 
7.8. Нова јама за неутрализацију 
7.9. Резервоар ДЕМИ воде 
8.1. Мазутна станица 
8.2. Резервоар мазута 1 са базеном 
8.3. Резервоар мазута 2 са базеном 
8.4. Резервоар мазута 3 са базеном 
10. Црпна станица 
11.1. Електролизна станица за производњу водоника са 

резервоарима 
11.2. Складиште водоника 
11.3. Станица CO2 
11.4. Објекти складишта боца техничких гасова 
11.5. Објекти складишта боца техничких гасова 
12. Објекат сектора одржавања 
13. Нова млинска радионица 
14. Гаража 
15. Магацин КМ и ХТЗ опреме 
16.2. Магацин уља и мазива 
Административни објекти са паркинг простором  

104. Постројење за третман атмосферских вода са паркиралишта 
термоелектране У2 
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20. Ресторан ТЕНТ А 
44.2. Фекална пумпна станица 
25. Смећара 
24. Склониште и архива 
29. Главна портирница 
19. Амбуланта 
23. КФЦ зграда 
26. Биодиск-постројење за третман санитарних вода 

46.1. Надстрешница 

46.2. Надстрешница 

47.1. Наткривени паркинг 

47.2. Наткривени паркинг 

47.3. Наткривени паркинг 

21. Инвестиције-зграда 

21. Сектор општих послова 

27. Стакленик 

28. Зеленило зграда 

36 Паркинг за аутобусе и аутомобиле 

51. Објекти за извођаче (51.1. до 51.23)  

17. Разводно постројење 110/6 кV 

52. Помоћни објекат 

53. Помоћни објекат 

54. Помоћни објекат 

55. Портирница 

Депонија за складиштење пепела, шљаке и гипса  

56. Помоћни објекат 

57. Помоћни објекат 

58. Трафо 

62. Помоћни објекат 

63. Помоћни објекат 
64. Црпна станица 
60. Црпна станица 
61. Помоћни објекат 
59. Помоћни објекат 
65. Помоћни објекат 

 

А.2.2. Приказ основних карактеристика садржаја и циљева плана 

Комплекс ТЕНТ А једним својим делом се налази на подручју индустријске зоне 
Уровци, која се налази северозападно од општинског центра и већим делом смештена 
је у непосредном приобаљу реке Саве. Комплекс Термоелектране је подељен на 
четири урбанистичке целине: погонска, складишна, административна целина и 
депонија пепела.  

Циљ израде Плана генералне регулације је прецизно дефинисање границе 
грађевинског подручја, површина за јавне и остале намене и услова и правила 
уређења и грађења на предметном подручју, затим инфраструктурно опремање 
грађевинског земљишта, дефинисање планских услова за допуњавање постојећих и 
нових технолошких система, као и квалитетнијих услова за коришћење предметног 
подручја, како у техничко-технолошком смислу, тако и у смислу заштите животне 
средине и дефинисање динамике реализације нових инвестиција. 

У складу са потребама процеса производње термоелектране ″Никола Тесла А″ у 
погледу одлагање пепела, извршиће се оцена просторних могућности предметне 
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локације, и планирање оптималног и ефикасног коришћења овог простора уз строгу 
примену мера заштите и унапређења животне средине.  

 

А.2.2.1. Планирана намена и начин коришћења земљишта 

Планиране површине јавне намене су:  
 саобраћајне површине, 
 инфраструктурне површине, 
 водне површине, 
 приобално земљиште. 

 
Планиране површине остале намене су:  

 привредне површине, 
 зелене површине - шума. 

 

Табела 2: Биланс површина  

НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

Постојеће 
(ha) 

оријентационо 

% Планирано 
(ha) 
оријентационо 

% 

Површине јавне намене     
саобраћајне површине      0.6 0.11     0.65 0.11 
инфраструктурне површине  476.31 73.68  630.71 97.61 
водне површине    2.70 0.41      2.70 0.4 
приобално земљиште    0.20 0.03      0.20 0.03 
Укупно јавне намене 479.81 74.27 634.26 98.18 

Површине осталих намена    
Индивидуално становање 1.7 0.26 / / 
привредне површине 1.0 0.15 3.33 0.51 
пољопривредне површине 155.0 23.99 / / 
зелене површине - шума 9.23 1.42 9.23 1.42 
Укупно остале намене 167.0 25.85 12.56 1.92 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 646.82 100% 646.82 100% 

 
А.2.3. Усклађеност са другим плановима и степен утицаја 
 
Ступањем на снагу овог Плана стављају се ван снаге, у границама овог Плана, 
следећи планови:  

 ПГР ван снаге План генералне регулације за објекте термоелектране "Никола 
Тесла А" са припадајућом депонијом, ("Сл.лист града Београда", бр. 59/08), 

 План детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од 
термоелектране Никола Тесла-А до насеља Шљивице, градска општина 
Обреновац ("Сл.лист града Београда", број 70/13). 

 План детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО 
“Никола Тесла” у Обреновцу до ТО “Нови Београд”, градске општине 
Обреновац, Сурчин и Нови Београдʺ („Службени лист града Београдаʺ, број 
21/17), у делу који се односи на формиране грађевинске парцеле КИП1, ГП1 и 
С1 и овим Планом се планирају нове грађевинске парцеле као последица 
измене положаја инфраструктурних водова.  
 

Ступањем на снагу овог Плана допуњују се следећи планови: 
 План детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута 

за ПК Младост на територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци 
на територији градске општине Сурчин са мостом преко Саве, прва фаза 
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(Сл.лист 19/11), у делу који се односи на планска решења комуналне 
инфраструктуре, тако што се мења распоред инфраструктурних водова у 
регулацији саобраћајнице. 

  
Наведени план се примењује у делу како је приказано на графичком прилогу бр. 4 
„План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ , 
(Р 1: 2000 и Р 1: 5000, листови бр.4.а1, 4.а2, 4.а3 и 4.б).  
 
Ступањем на снагу овог Плана ставља се ван снаге План детаљне регулације за 
изградњу магистрале III топловода од термоелектране Никола Тесла-А до насеља 
Шљивице, градска општина Обреновац ("Сл.лист града Београда", број 70/13) у делу 
који је у обухвату овог Плана. 

 

А.3. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Питања која су разматрана у току израде стратешке процене утицаја дефинисана су 
Решењем о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину, Законом о 
стратешкој процени утицаја плана на животну средину и Законом о заштити животне 
средине. 

Специфично гледано разматрана питања проистичу из анализе стања чинилаца 
животне средине на планском простору и непосредном окружењу у мери доступних 
података,  као и анализе могућих утицаја који се очекују током реализације и, потом 
експлоатације планом предвиђених садржаја, односно проширења депоније пепела, а 
обухватају: 

 анализу постојећих индикатора стања животне средине у дефинисаним 
границама плана и непосредном окружењу, тј.зони утицаја, а нарочито 
загађености ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода, ниво 
комуналне буке; 

 геолошко-геотехнике и хидрогеолошке карактеристике терена; 
 постојећу опремљеност предметног подручја комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром; 
 досадашњи начин корићења простора, а нарочито одлагања продуката 

сагоревања на депонији, односно степен деградирности предметног простора и 
непосредног окружења; 

 испуњеност услова и критеријума дефинисаних Уредбом о одлагању отпада на 
депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10) за проширење депоније пепела, шљаке и 
гипса на предметном простору; 

 могуће значајне утицаје депоније пепела, шљаке и гипса чија се изградња 
планира на постојећим пољопривредним површинама у току експлоатације 
депоније, а пре свега на постојеће стамбено насеље, зону намењену становању 
и пољопривредно земљиште у непосреном окружењу будуће депоније; 

 могуће значајне утицаје осталих објеката у граници Плана. 

 

А.4. ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА 
ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 

 
Стратешком проценом, у складу са донетим Решењем о приступању стратешкој 
процени утицаја предметног плана на животну средину, нису разматрани 
прекогранични утицаји.  
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А.5.  РАЗМАТРАНА  ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА 

 
У оквиру Стратешке процене утицаја разматрана су два варијантна решења- Варијанта 
0 нереализација Плана и Варијанта 1 реализација Плана. У поглављу Г.5. детаљније су 
образложена варијантна решења. 

У току вредновања наведених варијанти узето је у обзир да је комплекс 
термоелектране "Никола Тесла А" веома важан елемент у енергетском систему Србије, 
због чега је његово планско унапређење представља општи интерес.      
 
 

А.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  

ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
У поступку израде Плана генералне регулације и стратешке процене утицаја плана на 
животну средину обављена је сарадња са надлежним институцијама и јавним 
комуналним предузећима који су доставили своје мишљење и услове, а који су 
поштовани приликом израде плана и стратешке процене утицаја. 

 

А.7. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КВАЛИТЕТА И КАРАКТЕРИСТИКА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

А.7.1. Природне карактеристике 

А.7.1.1.Инжењерскогеолошке карактеристике терена 

Геоморфолошке одлике терена 

Разноврсност географског положаја општине Обреновац садржана је у чињеници да се 
она у регионалној подели налази на контакту панонске и перипанонске Србије (део 
територије општине западно од реке Колубаре припада Западној Србији, док делови 
источно од Колубаре у регионалном смислу припадају Шумадији). Ако се за границу 
између низије и обода панонског басена узму природне границе тј., Сава и Дунав, онда 
територија општине Обреновац припада перипанонској Србији.  
Обреновачка Посавина представља макроплавину Колубаре којом је Сава потиснута 
десетак километара северно од свог иницијалног тока испод Посавског одсека. 
Истражни простор се налази на надморској висини нижој од 100 мнв и генерално се 
ради о равничарском терену. Простор се одликује умерено-континенталном климом, 
која се карактерише топлим летима и хладним зимама. Због потпуне отворености 
према северу и северозападу и непостојања изразитијих торографских препрека, цела 
територија општине Обреновац се често налази под утицајем хладних ваздушних маса 
које преко северне и средње Европе лако продиру на југ. На временске прилике ове 
територије снажно утичу и циклони који долазе из Ђеновског залива, крећу се 
долином Саве и даље долином Дунава одлазе према Црном мору. Ови циклони 
условљавају максимум падавина крајем пролећа и почетком лета, док је секундарни 
максимум падавина крајем јесени. 
Најзанимљивији и најважнији климатски елеменат је ветар и налази се у директној 
зависности од циркулације у атмосфери и орографије. У Обреновцу, ветар најчешце 
дува из југоисточног квадранта (сваки трећи дан) и има највећу просечну брзину. 
Правац ветра је веома значајан због распореда појединих загађивача. Са аспекта 
ширења загађујућих материја, највећи значај имају северозападни и западни ветрови, 
при чему ни они из југоисточног квадранта нису ништа мање опасни. Наиме, положај 
депонија пепела на простору општине Обреновац (лоциране у њеном западном и 



10 

 

северозападном делу) је такав да ветрови из западног и северозападног квадранта 
директно угрожавају градско језгро и велики део територије општине. С друге стране, 
доминантност ветра из југоисточног квадранта има за последицу доношење 
загађујућих материја из Црљена и површинског копа лигнита на читав простор 
општине Обреновац. Дакле, положај општине са аспекта загађења животне средине, а 
према правцу дувања доминантних ветрова је веома неповољан. 

Геолошка грађа терена 

На територији општине Обреновац заступљене су искључиво седиментне стене 
кенозојске старости. Најстарије миоценске наслаге могу се уочити само уз југоисточну 
границу општине (Мала Моштаница, Дубоко, Барич), док су најмлађе: пескови, 
шљункови и суглине, смештени уз пространа корита Саве и Колубаре. 
Неогене творевине леже трансгресивно преко старијих палеозојских и мезозојских 
наслага. Таложене су као продукт Панонског мора у току миоцена и плиоцена. У 
зависности од палеогеографских услова, померања обалске линије и трајања 
седиментације неогени продукти су таложени у маринским, бракичним, 
каспибракичним и слатководним режимима. Стене су представљене слабовезаним 
творевинама, лапорцима, шљунковима, песковима и глинама. 

Тектонске карактеристике 

Терен обухваћен територијом општине Обреновац одликује се једноставном 
тектоником. Његов највећи део прекривен је благо поремећеним или хоризонталним 
неогеним и квартарним творевинама. Неогени седименти леже трансгресивно преко 
палеозојских и мезозојских творевина. 
На знатној површини неоген је покривен потпуно непоремећеним језерским и 
терасним наслагама. У посматраној области најмаркантнији тектонски облици су 
Колубарско-пештански расед и Посавски расед. Наборни облици нису изражени. 
Колубарско-пештански расед прати десну обалу Колубаре и долину реке Пештан. Овај 
расед је јасно фотогеолошки уочљив, а на његово присуство указује и асиметрично 
развијена долина Колубаре. Посавски расед се пружа попречно на долину Колубаре, 
дуж реке Саве. Он је раседног порекла (северно од њега су потонули понтијски 
седименти), али је данашњи изглед створен бочном ерозијом Саве, која је стари 
раседни одсек померила ка југу. 

Хидрогеолошки услови  

У хидролошком погледу општина Обреновац је окружена речним токовима који 
највећим делом представљају граничне токове. Средином територије протиче река 
Колубара која има карактеристике бујичног речног тока те представља опасност због 
честих изливања у пролећном периоду, као и река Тамнава.  
Територија је богата како површинским тако и подземним водама. Велике су резерве 
термоминералне воде. Међутим, квалитет воде на територији општине Обреновац је 
веома низак. Колубара је претворена у колектор отпадних вода (делом због 
ископавања и прераде угља, а делом због испуштања канализационих вода), а 
подземне воде су угрожене неадекватним одржавањем депоније пепела у Обреновцу и 
Грабовцу. 
Ушће Колубарте у Саву је недалеко од Обреновца, на надморској висини од 73 м. 
С обзиром на хипсометријске карактеристике терена, тј. његову доминантну нагнутост 
од југа према северу, као и нагнутост слојева, сасвим је оправдано да се у том смеру 
дешава и кретање подземних вода. Еволуција терена и његов геолошки састав 
заслужни су за формирање великих колектора (пескови, шљункови и песковите глине) 
подземних вода, које представљају главни природни потенцијал овог, али и далеко 
ширег простора. Наиме, фреатска издан формирана на овом терену представља део 
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простране хидраулички повезане фреатске издани Мачве, Колубаре и Тамнаве, на коју 
се надовезује и Макиш. Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферске воде као 
и инфилтрацијом воде из речних корита, а одатле се даље црпи и прерађује за пиће и 
санитарне потребе.  

Стабилност терена и савремени геодинамички процеси 

Као што је у анализи геолошког састава терена већ речено, највећи део територије 
прекривају неогени седименти. У садејству са нагибом терена они су узрочници појаве 
клизишта која су на ширем истражном подручју веома бројна. Процес клижења 
развијен је на падинама састављеним од глиновитих неогених седимената, или на 
падинама изграђеним од земљишта велике дебљине. Бројна клизишта се јављају на 
падинама брда изнад Баљевца и дуж пута Београд--Обреновац (посебно део Барича), 
односно пута Обреновац-Дражевац. Изазвана су смењивањем различитих литолошких 
чланова неогеног комплекса, али и антропогеним утицајем.  
Обзиром да ужи део истражног подручја припада низији, процеса и појава клизишта 
нема. Наиме, заступљена је речна ерозија и акумулација. Уже подручје истраживања 
се простире по нискоравничарском терену алувијалне заравни реке Саве. Алувијална 
раван као ниско земљиште поред реке (без насипа) је често плављено. После сваке 
поплаве таложен је суспендован нанос или муљ, који чине овај терен врло погодним 
за пољопривредну производњу. 
На предметном терену присутан је процес плављења и забарења, као и речна ерозија. 
Речна ерозија је присутна у непосредној зони речног корита. Обале су релативно 
ниске и обрасле су вегетацијом од ниског обалског растиња па је процес обрушавања 
обала у непосредној зони трасе и прелаза преко реке сведен на минимум. 
Изградњом одбрамбених насипа и мреже мелиорационих канала ублажене су 
катастрофалне последице плављења али су и даље могуће у зависности од 
хидролошке године и водостаја Саве.  

Сеизмичност терена  

Према свом положају територија града Београда припада граничној зони контакта две 
веће геотектонске јединице, Вардарске зоне и Панонског басена. Обод Вардарске зоне 
представљен је са две структурне јединице, мезозојским и неогеним седиментима. 
Мезозојски седименти одликују се дисјунктивном и пликативном тектоником, док се 
неогени седименти одликују великом блоковском издељеношћу. Ова два блока у 
прошлости су била веома сеизмички активна, али се у већој мери одражавају на 
данашњу сеизмичност терена у овој области. На сеизмичност предметног подручја у 
великој мери утиче индивидуална осцилација неогених блокова. 
Посматрајући сеизмолошке карте из Правилника о техничким нормативима за 
пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручијима, истражни 
простор представљен је седмим степеном (7°) по МСК скали интензитета земљотреса 
за повратни период од 50 и 100 година, док се степен подиже за један степен и износи 
осам степени (8°) за повратне периоде од 200 и 500 година. Деветим степеном (9°) по 
МСК скали предметни терен је дефинисан само за повратни период од 1000 година.  
Поред карата из Правилника о техничким нормативима за пројектовање и прорачун 
инжењерских објеката у сеизмичким подручијима, Републички сеизмолошки завод 
израдио је карту која се базира на максималном хоризонталном убрзању на тлу типа А 
(Vs30=800 m/s) са вероватноћом превазилажења 5% у 50 година за повратни период 
од 975 година и 10% у 50 година за повратне периоде од 95 и 475 година изражено у 
јединицама гравитационог убрзања. На поменутим картама предметна локација 
представљена је ниским вредностима максималног хоризонталног убрзања ПГА до 
0,04g, док су ове вредности знатно увећане за дуже повратне периоде и износе 0,06 
до 0,08 g за повратни период од 475 година и 0,08 до 0,1 g за повратни период од 975 
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година. Вредности максималног хоризонталног убзања веома су корисни приликом 
дефинисања сеизмичности подручја према EC8 стандарду. 
За подручје града Београда, за одређивање основног степена сеизмичности, користи 
се најснажнији забележен земљотрес у Лазаревцу из 1922. године, магнитуде 6,1. 
Поред овог потреса на процену сеизмичности овог терена утицали су и Мионички 
земљотрес из 1998, године и земљотрес на Руднику из 1927. Године, магнитуде 5,7 и 
6,0 степени по Рихтеровој скали, као и многи други потреси догођени у околини 
Космаја, Раље, Букуље, Тополе. 

Категоризација терена   

Према већ постојећем Плану генералне регулације извршена је рејонизација терена 
која практично може да се усвоји, а допуњује се за подручје терена који чини 
проширен део плана. 
На истражном терену била су издвојена два инжењерскогеолошка рејона (I и II), и два 
подрејона (Iа и Iб). Сад се у оквиру Измена и допуна ПГР издваја и III рејон. 
Инжењерскогеолошки рејон I обухвата простор погонских објеката који је предвиђен 
за архитектонско-грађевинску делатност. У оквиру овог рејона су издвојени подрејони: 
Iа - који обухвата простор постојеће индустријске железничке пруге и Iб - који 
обухвата простор постојећих саобраћајница, приступних путева, манипулативних 
површина и паркинг простора. 
Инжењерскогеолошки рејон II обухвата простор депоније пепела и шљаке.  
Инжењерскогеолошки рејон III обухвата простор непосредно поред депоније пепела и 
шљаке, прекривен обрадивим површинама. 
Положаји издвојених инжењерскогеолошких рејона приказани су у графичком прилогу. 
 
РЕЈОН I 
Захвата простор погонских објеката. Карактерише се постојањем хумифицираног 
слоја, лесоидно-барских седимената, алувијалних седимената. Подину ових седимената 
чине седименти миоценске старости.   
Површину терена чини прашинасти хумус (h), са повећаним садржајем органских 
материја,  дебљине од 0.40 - 1.0 м.  Испод хумифицираног слоја лежи слој барског 
леса (lb), дебљине од 0.9 - 1.9 м. Лесоидни седименти су повољних физичко-
механичких својстава, док су површински хумифицирани лесоидни седименти 
неповољних физичко-механичких својстава.  
Испод ових слојева леже алувијални седименти (аl1) који су представљени:  
шљунковитим песком (аl1pš),  песком (аl1p) и шљунком песковитим (аl1šp).  
Дебљина слоја шљунковитог песка (аl1pš) је од 6.7 до 10.1м; дебљина слоја песка 
(аl1p) је од 2.3-6.7м (у зони истражне бушотине С/14 износи око 0.5м), док је дебљина 
шљунка песковитог (аl1šp) од 0.6 до 4.4м. Ови седименти су повољних физичко-
механичких својстава.  
Подину овим седиментима чине седименти миоценске старости (М). Ови седименти су 
представљени лапоровитим глинама (gl). Појављују се на дубинама 15.5 -17.3м од 
површине терена. Ови седименти су повољних физичко-механичких својстава.  
У оквиру инжењерскогеолошког рејона I издвојен је простор постојећих 
саобраћајница: подрејон Iа - индустријска железничка пруга и подрејон Iб: постојеће 
саобраћајнице, путеви, паркинзи и манипулативне површине.  
- Iа - рејон железничке пруге подразумева техногено и контролисано изграђен насип 
где се примењују посебни услови и сагласности за грађење објеката.  
- Iб - рејон постојећих саобраћајница, путева, паркинга, манипулативних површина у 
које ће се укључивати будуће саобраћајнице, паркинзи и сл., као и положаји и 
растојања новопројектованих  објеката.  
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РЕЈОН II 
Захвата већи део истражног простора који је прекривен насипом од пепела и шљаке 
(npe). Депонија пепела је укупне површине основе 382 ха. Ова средина је радна, слабо 
консолидована. Насипање пепела и шљаке се врши по посебном пројекту до одређене 
висине, а по завршетку насипања до пројектоване висине, насип ће се рекултивисати 
применом фитолошких мера. На овом насипу се непрекидно врше визуелна, 
технолошка, геомеханичка и хидротехничка осматрања, у циљу благовременог 
уочавања појава и аномалија на депонији, а у циљу обезбеђења несметаног 
депоновања пепела, а на тај начин несметан рад и производња термоелектране ТЕНТ 
А.  
 
РЕЈОН III 
Захвата циљани простор доградње депоније. Налази се северозападно уз постојећу 
депонију пепела и шљаке ТЕНТ А (део пољопривредног добра ''Младост''). Терен 
изграђују лесно-барски (песковита прашина) и речно-барски седименти (прашинасте 
глине). Испод ових седимената су алувијални седименти, представљени песковитим 
глинама и заглињеним песковима у чијој се подини налазе песковито-шљунковити 
седименти. Подину ових седимената чине терцијарни глиновито-лапоровити 
седименти. 
Свака даља изградња обавезује на нова додатна истраживања и испитивања, којима 
ће бити утврђени положај, дебљина и својства већ утврђених литолошких чланова и 
средина, као и начин фундирања и интеракција терена и конкретног предвиђеног 
објекта.        
 
Геотехнички услови изградње планираних садржаја 

На основу наведених карактеристика терена дају се основне препоруке у погледу 
фундирања будућих објеката на простору издвојених инжењерскогеолошких рејона.  
 
РЕЈОН I - дате су основне препоруке у погледу фундирања будућих објеката, 
инфаструктурних објеката и саобраћајних површина. 
Будуће локалне саобраћајнице, паркинзи, манипулативне површине могу се изводити у 
лесоидно-прашинастим седиментима (lb) уз уклањање хумифицираног слоја (h).  
Приликом планирања градње објеката водити рачуна о високим нивоима подземне 
воде. Ниво подземне воде је констатован на коти од 72.50-75.00 мнм. При 
пројектовању и извођењу објеката, уколико је могуће избегавати спуштање коте 
фундирања испод нивоа подземне воде. Проблеми се могу јавити још у току темељног 
ископа. Ископ за темељење радити уз прописану заштиту ископа подградом. Само 
темељење под водом је тешко изводљиво, нарочито у невезаним песковито 
прашинастим материјалима. Црпљење воде ради снижавања нивоа подземне воде, у 
оваквим материјалима, може довести до испирања песковитих честица (суфозије), а у 
случају постојања суседних објеката, до нестабилности и штетног слегања тла испод 
истих. У случају када је кота фундирања испод нивоа подземне воде, неопходно је 
предвидети одговарајућу хидроизолацију.   
При постављању водоводне и канализационе инфраструктуре, услед јаког притиска 
може доћи до испирања (суфозије) прашинасто-песковитих слојева.  
Објекти П, П+1 и П+2 спратности, могу се директно фундирати на темељним тракама, 
унакрсно повезаним, у песковито-прашинастим лесоидним седиментима (lb) за 
специфична оптерећења σспец< 150 kN/m2 (σdoz).   
Објекти чија су специфична оптерећења σspec до 200 kN/m2 могу се директно 
фундирати у слоју песковитог шљунка (pš) (односно, темељ ослањати на слој 
песковитог шљунка).  
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За објекте чија су специфична оптерећења σspec > 200 kN/m2 неопходно је извести 
дубоко фундирање, на шиповима. Шипови би се ослањали на слој шљунка (šp) на 
дубини од 14 -16.3 м или би остали као "лебдећи" до дубине од око 10 м где би се 
ослањали на  слој песка шљунковитог (pš) или песка (p).  У случају потребе израде 
шипова извео би се прорачун за сваки шип понаособ, после чега би се одлучило о 
начини и дубини израде шипова. 
   
РЕЈОН II - подаци о геомеханичким, хидрогеолошким и другим осматрањима се 
непрекидно врше на простору постојеће депоније. 
 
РЕЈОН III - простор на коме се планира проширење депоније. Осмислити концепт 
управљања отпадом у смислу пројекције количине отпада и организације система за 
управљање отпадом. Стартешки оквир управљања отпадом усагласити са важећим 
прописима. 
Дубина до нивоа подземне воде је у време истраживања измерена на 1-2 м. 
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка 
истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС“ бр. 101/15). 
 
А.7.1.2. Климатске карактеристике 

Основне климатске карактеристике општине Обреновац условљене су њеним 
географским положајем, широком отвореношћу према Панонској низији и рељефом.  
Због потпуне отворености према северу и северозападу и непостојања изразитијих 
орографских препрека, територија општине Обреновац се често налази под утицајем 
хладних ваздушних маса које преко северне и средње Европе лако продиру на југ. 
Долине Дрине и Колубаре (оротопографски склоп терена) имају веома битну улогу у 
оријентацији ваздушних струјања за овај део Србије. Најзанимљивији и најважнији 
климатски елеменат је ветар и налази се у директној зависности од циркулације у 
атмосфери и орографије. У Обреновцу, ветар најчешће дува из југоисточног квадранта 
(сваки трећи дан) и има највећу просечну брзину. Годишњи број дана са јаким ветром 
(јачине 6 бофора и више) у просеку износи 124, са максимумом у марту (15 дана) и 
минимумом у августу (7 дана).  

 
Слика 2: Правац дувања ветрова 

Правац ветра је веома значајан због распореда појединих загађивача. На основу руже 
ветрова може се уочити да са аспекта ширења загађујућих материја највећи значај 
имају северозападни и западни ветрови, при чему ни они из југоисточног квадранта 
нису ништа мање опасни. Наиме, положај депонија пепела на простору општине 
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Обреновац (лоциране у њеном западном и северозападном делу) је такав да ветрови 
из западног и северозападног квадранта директно угрожавају градско језгро и велики 
део територије општине. С друге стране, доминантност ветра из југоисточног 
квадранта има за последицу доношење загађјућих материја из Црљена и површинског 
копа лигнита на читав простор општине Обреновац. Због наведеног, може се слободно 
рећи да је територија општине Обреновац изложена веома опасним ваздушним 
струјањима која знатним делом угрожавају животну средину и здравље становништва. 
Дакле, положај општине са аспекта загађења животне средине, а према правцу 
дувања доминантних ветрова је веома неопвољан. 

Средња годишња температура ваздуха у Обреновцу за период 1961-90 износи 110С. 
Просечна температура ваздуха у јулу износи 210С и тада је и највиша, а најнижа је у 
јануару -2,10С. Због своје отворености према северу, тј, Панонској низији, на простору 
општине Обреновац се осећају утицаји континенталног плувиометријског режима. У 
зимском периоду, продори хладног ваздуха са севера условљавају осетан пад 
температуре ваздуха, док продори хладног ваздуха из области Карпата условљавају 
хладно, ветровито и суво време. За период 1961/90 просечна количина падавина за 
Обреновaц износи 647,2 мм, при чему је најкишовитији јун са 84,4 мм. Максимум 
падавина је крајем пролећа и почетком лета, док је секундарни максимум падавина 
крајем јесени. 
 

А.7.1.3. Заштита природних добара 

Планско подручје је великим делом изграђено, односно заузето погонима 
термоелектране и депоније пепела и шљаке. У зони око пепелишта присутан је 
заштитни појас зеленила, различите ширине и састава. На простору планираном за 
проширење депоније пепела ТЕНТ А присутна је ратарска производња.  

На простору предвиђеном за проширивање депоније нема заштићених подручја за које 
је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја 
и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, 
као ни евидентираних природних добара. Сава са приобалним појасем у природном и 
блиско-природном стању у ближем окружењу локације је међународни еколошки 
коридор утврђен Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010). 

На левој обали Саве, 10,2km северозападно од ТЕНТ А и 7 km од депоније пепела се 
налази Обедска бара, специјални резерват природе.  Овај резерват је лоциран у југо-
западном Срему, на територији општина Пећинци и Рума, између насеља Грабоваца, 
Обрежа, Ашање, Купинова, Прогара и реке Саве. У ужем смислу, Обедска бара 
представља меандар реке Саве чији је садашњи ток померен нешто јужније па је бара 
изолована од реке, а са њом се везује каналом Вок (са југоисточне стране) и Ревеница 
(северо-западне стране). Прва заштита датира из 1874.године, затим 1908, 1919, 1951, 
1968. и 1994. године.  

СРП „Обедска бара“ посебно одликује интегралност и мозаичност екосистема, бара, 
мочвара, окана, ливада, шума, условљена сезонским плављењем и микрорељефом 
(доље, греде, лесне терасе), од чега зависи опстанак изворног живог света и његових 
заједница. Екосистемски и специјски диверзитет Обедске баре представља једну од 
њених темељних вредности. На релативно малом простору је распростањено око 30 
водених, барских, мочварних, ливадских и шумских заједница. Доказано богаство 
фауне птица је 222 врсте, сисара 50, водоземаца 13, гмизаваца 11, риба 16, инсеката 
преко 300, зоопланктона преко 200, гљива преко 180, биљака 500 и маховина 50 
врста. Због наведеног СРП „Обедска бара“ спада у један од најбогатијих и 
најочуванијих рефугијума живог света у панонском басену. Подручје СРП је 
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вредновано као важно подручје биолошке разноврсности па се налази унутар 
потенцијалног подручја еколошке мреже EU Natura 2000, односно Emerald мреже. 

Стање природних и културних вредности у СРП “Обедска бара“ се може генерално 
повољно оценити, али треба истаћи да постојећи и потенцијални угрожавајући фактор 
представља и аеро-загађење услед рада термоелектранa „Никола Тесла“ у Обреновцу. 
 

А.7.2. Створене карактеристике 
 
А.7.2.1. Насељеност и концентрација становништва 

Градска општина Обреновац је укупне површине од 411 km2, са 29 насеља 
(катастарских општина) и на коме је по попису 2002. године живело  70975 
становника1 (по методологији пописа 2002. године). Према попису из 2011. године, на 
територији Општине је живело 72524 становника у 23712 домаћинстава2. Простор 
општине Обреновац је реком Колубаром подељен на источни и западни део. Те две 
целине имају своје природне посебности, али и демографске, насеобинске, 
саобраћајне, привредне и друге карактеристике.  

Планско подручје се налази у обухвату катастарске општине Кртинска и Уровци, где је 
у 2011.години, према попису на подручју насеља Кртинска живело 1085 становника у 
348 домаћинстава, а на подручју Уроваца 1521 становник у 499 домаћинстава. 
Планирани комплекс депоније пепела и шљаке ће од насеља бити удаљен 300 m 
сходно Уредби о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) . 
 
А.7.2.2. Заштита културних добара 

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Сл. 
Гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру подручја 
Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-
историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно 
заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата 
Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких 
налаза.  
 

А.7.2.3. Постојећи инфраструктурни системи и објекти 

Саобраћај 

Простор који се налази у оквиру границе Плана, на југо-западној страни тангира Улица 
Богољуба Урошевића Црног (локални пут који повезује Обреновац и насеље Кртинска) 
која остаје и даље пут локалног значаја. 

Такође, са источне стране предметно подручје тангира Државни пут II А реда 120 
(државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска 
Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац). 

Приступ предметном комплексу остварује се на неколико позиција са Улице Богољуба 
Урошевића Црног, као и са планираног приступа са Државног пута II А реда 120. 

                                                
1 "Упоредни преглед броја становника по пописима“ –Књига 09, Републички завод за статистику, Београд, 
2004.г. 

²"Упоредни преглед броја становника по пописима“ –Књига 09, Републички завод за статистику, Београд, 
2004.г. 
2
 Статистички годишњак града Београда 2014.год., Завод за информатику и статистику, Београд, 

2015.год. 
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На планском подручју се налазе колосеци индустријске железнице чији је управљач 
термоелектрана "Никола Тесла А". 

Пловни пут на разматраној деоници реке Саве има статус међународног пловног пута, 
(класа Vа) који је дефинисан прописаним габаритима. Одлуком бр. 19/08 Међународне 
комисије за слив реке Саве извршена је класификација реке Саве, а Одлуком бр. 13/09 
дефинисани су детаљни параметри за класификацију пловног пута на реци Сави. У 
зони предметног подручја налази се друмско-топловодни мост Обреновац на 
стационажи km 43+530. У зони минимално 200 m узводно и низводно од моста не 
смеју се планирати објекти на обали ни у кориту реке Саве, како се не би угрозили 
стубови мостовске конструкције. 

Водоводна мрежа и објекти 

Вода за санитарне потребе ТЕНТ А и осталих потрошача се обезбеђује из градског 
водоводног система  Обреновца постојећим цевоводом АЦ Ø250мм који се налази дуж 
улице Богољуба Урошевића Црног (пут за Младост), преко водомера у водомерном 
окну који се налази на улазу у комплекс ТЕНТ-а. Водоводна мрежа унутар комплекса је 
интерног карактера димензија од Ø150мм до Ø80мм. 
За потребе хлађења постројења, транспорта пепела и шљаке, противпожарне потребе, 
вода се обезбеђује из тока реке Саве постојећом захватном грађевином и црпном 
станицом. 

Канализациона мрежа и објекти 

Од инсталација градског канализационог система у контактним саобраћајницама 
постоји канал употребљених вода Ø250mm у улици Богољуба Урошевића Црног. За 
евакуацију атмосферских вода постоји канал Ø300mm у Државном путу II А реда 120 . 
У оквиру границе Плана заснован је сепарациони начин одвођења атмосферских, 
употребљених санитарних вода, технолошких отпадних вода, зауљених отпадних вода. 
Санитарне употребљене воде се пречишћавају путем биодиска пре упуштања у реку 
Саву. Сава је, такође реципијент повратних расладних вода, атмосферских вода и 
загађених вода које настају у процесу транспортовања и депоновања пепела и шљаке, 
које се сакупљају и одводе на црпну станицу (у надлежности термоелектране ''Никола 
Тесла А'') одакле се повремено препумпавају у реку Саву.  

Технолошке отпадне воде се деминерализују и након тога, цевоводима заједно са 
суспензијом воде и пепела транспорују до депоније пепела.  

Атмосферске воде се испуштају посредно преко испуста расхладне воде у реку Саву. 

Зауљене отпадне воде се прикупљају у засебним постројењем унутар комплекса ТЕНТ-
а и ослобађају од примеса уља и масти. Након довођења на ниво пречишћавања који 
одговара важећој законској регулативи пречишћене воде се испуштају у реку Саву. 

Атмосферске воде се испуштају посредно преко испуста расхладне воде у реку Саву. 

Водне површине 

Термоелектрана ''Никола Тесла А'' се налази у непосредној близини Обреновца на 
десној обали Саве на коти 77.5 mnm која одговара стогодишњој великој води реке 
Саве (Q1%).  

Водоснабдевање комплекса се врши из градског водовода. За потребе расхладног 
система транспорта пепела и шљаке, противпожарну и хидрантску мрежу, снабдевање 
водом врши се из реке Саве  путем водозахвата са црпном станицом, док се за 
постројења за хемијску прераду воде користе подземне воде из цевастих бунара. 
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Санитарне воде се пречишћавају путем биодиска пре упуштања у реку Саву. Сава је 
реципијент и повратних расхладних вода, атмосферских вода и загађених вода које 
настају у процесу транспорта и депоновања пепела и шљаке, а које се сакупљају и 
пречишћавају и одводе на црпну станицу (у надлежности ТЕНТ А) одакле се 
препумпавају у Саву. 

У кругу термоелектране је изграђена обалоутврда ради обезбеђивања обале, 
водозахвата, црпне станице и водоиспуста. Ножица обалоутврде је од каменог 
набачаја до коте 70,8 mnm а нагиб косина је 1:1,5. Од коте 70,80 mnm до коте 77,50 
mnm обалоутврда је у нагибу 1:2 са две банкине на котама 73,0 mnm и 75,20 mnm 
ширине 1,0 m. Обалоутврда је обложена бетонским блоковима 50х20х20cm. 

На основу Главног пројекта објеката заштите од поплава на десној обали реке Саве од 
km 38+921,60 до km 42+700 (Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'') одбрана 
подручја од стогодишње воде (Q1%) остварена је изградњом одбрамбеног зида чија 
горња кота је 78,30 mnm. Надвишење од 0,8m дато је као одбрана од таласа. 

У току поплава у 2014. години указала се потреба за заштитом термоелектране од 
поплавног таласа из залеђа. У ту сврху урађен је пројекат санације и унапређења 
система за одбрану од поплава ТЕНТ А (''Енергопројект-Хидроинжењеринг'', јул 
2016.године) којим су планиране две одбрамбене линије. Потребно је урадити нови 
пројекат за заштиту од поплава или измену претходног пројекта у складу са новим 
планским решењем за комплекс ТЕНТ А. 

Уређење вода на овом подручју, одводњавање – наводњавање решено је преко 
отворене каналске мреже, гравитационим путем до главног канала К-1 (мелиорациони 
систем Велика бара- Купинац), а затим препумпавањем воде преко ВЦС ''Скела'' у реку 
Саву. 

У границама подручја Плана, поред уређене обале реке Саве од водних објеката 
налазе се мелиорациони канали припадају мелиорационом систему Велика бара – 
Купинац чије су дужине у постојећем стању: 

 К-1-2, стационажа од km 0+000 до km 2+204 
 К-1-4-1, стационажа од km 0+000 до km 1+348 
 К-1-4-2, стационажа од km 0+000 до km 0+943, 
 К-1-4-3, стационажа од km 0+000 до km 2+909 
 К-1-4, стационажа од km 0+000 до km 2+548 

Око постојеће депоније пепела постоји ободни канал који прихвата провирне воде из 
депоније које се црпним станицама препумпавају у Саву. 

Електроенергетска мрежа и објекти 

У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 термоелектрана „Никола Тесла А“ (ТЕНТ А), власништво ЈП „Електропривреда 
Србије“ Београд. ТЕНТ А се састоји од шест блокова (А1-А6) укупне бруто 
инсталисане снаге 1745 МW. Електрична енергија произведена у синхроним 
генераторима трансформише се у блок трансформаторима на напоне мреже 
237 kV и 400 kV и преноси надземним водовима на велике даљине до крајњих 
потрошача; 

 надземни водови, власништво АД „Електромрежа Србије“ Београд (ЕМС): 

- 400 kV, број 424, веза ТЕНТ А (генератор 5) са ТС 400/220 kV „Обреновац“, 
- 400 kV, број 425, веза ТЕНТ А (генератор 6) са ТС 400/220 kV „Обреновац“, 
- 220 kV, број 216, веза ТЕНТ А са ТС 400/220 kV „Обреновац“, 
- 220 kV, број 256А, веза ТЕНТ А (генератор 1) са ТС 400/220 kV 

„Обреновац“, 
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- 220 kV, број 256Б, веза ТЕНТ А (генератор 2) са ТС 400/220 kV „Обреновац“, 
- 220 kV, број 263А, веза ТЕНТ А (генератор 3) са ТС 400/220 kV „Обреновац“, 
- 220 kV, број 263Б, веза ТЕНТ А (генератор 4) са ТС 400/220 kV „Обреновац“, 
- 220 kV, број 295, веза ТС 400/220 kV „Обреновац“ са ТС 220/110 kV „Шабац 

3“, 
- 220 kV, број 296, веза ТС 400/220 kV „Обреновац“ са разводним 

постројењем 220 kV ТЕНТ Б, 
- 110 kV, број 121/2, веза ТС 110/35 kV „Београд 10 - Мислођин“ са ТС 110/6 

kV „ТЕНТ А сопствена потрошња“, 
- 110 kV, број 121/3 веза ТС 110/6 kV „ТЕНТ А сопствена потрошња“ са 

електровучном подстаницом 110/25 kV „Бргуле“; 

 трансформаторска станица (ТС) 110/6 kV „ТЕНТ А сопствена потрошња“. Део 
електричне енергије произведене у синхроним генераторима трансформише 
се у напон од 6,3 kV; 

 већи број трансформатора 6,3/0,4 kV, у просторијама разводних постројења 
6,3 kV и 0,4 kV блокова А1-А6. Помоћу ових трансформатора напон од 6,3 kV 
претвара се у напон 0,4 kV и користи за сопствену потрошњу и напајање 
порошача у оквиру комплекса; 

 подземни кабловски водови 10 kV и 1 kV. Каблови се полажу по постојећим 
решеткастим кабловским носачима, кроз блок, и полагањем у постојеће 
бетонске кабловске канале или у земљане ровове до главних разводних ормана 
објеката који се напајају. 

Напајање постојећих објеката електричном енергијом, у оквиру комплекса ТЕНТ А, 
врши се из сопствених извора, односно из разводних постројења 6,3 kV и 0,4 kV 
блокова А1-А6 и најближих ТС 6,3/0,4 kV. 

За надземне водове, у оквиру границе Плана, дефинисан је заштитни појас ширине: 

 30 m, за надземне водове 400 kV и 220 kV и  
 25 m, за надземне водове 110 kV. 

Tелекомуникациона мрежа и објекти 

Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју 
приступног чвора на бази интернет протокола (ИПАН) „Тент“ који је повезан на 
издвојени степен „Сава“ и даље на аутоматску телефонску централу (АТЦ) 
„Обреновац“. ИПАН „Тент изграђен је у управној згради комплекса, а приступна 
телекомуникациона (тк) мрежа изведена је оптичким каблом постављеним у тк 
канализацију. 

У комплексу ТЕНТ А за потребе тк, дојавних и сигналних система изграђени су бакарни 
и оптички каблови разних типова и капацитета, и бежични путеви преноса сигнала и 
података. Поменути системи служе за остваривање тк веза у оквиру самог комплекса, 
између комплекса ТЕНТ А и ТЕНТ Б, и преко АТЦ „Обреновац“ са јавном телефонском 
мрежом. 
Преко комеплекаса ТЕНТ А изграђен је радио релејни коридор фиксне телефоније. 
Предметно подручје је покривено сигналом мобилне телефоније свих надлежних 
оператора. 

Tопловодна мрежа и објекти 

У оквиру комплекса ТЕНТ А производи се електрична и топлотна енергија. Од 
комплекса „ТЕНТ-а Аʺ према појединим деловима Обреновца изграђена је топловодна 
мрежа. 
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Зелене површине  

У постојећем стању, са северне и источне стране посматраног подручја, налази се 
заштитна шума, која прати речни ток Саве, као и постојећи заштитни зелени појас који 
се простире унутрашњим ободом постојеће депоније пепела. Заступљене су лишћарске 
врсте које подносе висок ниво подземних вода, отпорне на ветроизвале, односно у 
потпуности прилагођене условима средине. 

У оквиру комплекса погонских објеката са складишним простором и транспортним 
комуникацијама, дуж индустријских колосека, канала са процедним водама, такође се 
налази лишћарска вегетација која визуелно раздваја технолошке целине и намене у 
простору.  

Постојећа вегетација има значајну заштитну улогу, јер умањује и спречава 
развејавање депонованог материјала. 

На северној страни комплекса налазе се касете депонованог пепела умирене сетвом 
траве. Западно од процедног канала који прати касете пепелишта, планираног 
проширења комплекса, налазе се пољопривредне површине са агрокултурама, без 
трајног зеленог покривача. 

 

    
Слика 3: Простор у контактној зони   Слика 4: Заштитно зеленило око  

   са постојећом депонијом      постојеће депоније 
 
А.7.2.4. Опис стања чинилаца животне средине  
 

Обреновац је у погледу стања животне средине изузетно угрожено подручје. Према 
просторно-регионалној дифиренцијацији животне средине Обреновац се налази у 
посавско-подунавској зони у којој су лоцирани велики загађивачи хемијске индустрије, 
металургије и енергетике, због чега се јавља деградација простора око површинских 
копова лигнита, велике количине шљаке и пепела из термоелектрана и топлана и 
велике количине комуналног и опасног индустријског отпада. 

У ТЕНТ-у се годишње сагори око 21 милиона тона угља, од чега се на депоније одложи 
око 19% пепела. Депонија пепела ТЕНТ А лоцирана је уз реку Саву, на удаљености од 
700m узводно од ТЕНТ А. Депонија захвата површину од 382 ha и подељена је у три 
касете од којих је касета 1 неактивна, на касети 2 се одлаже пепео и шљака, док је 
касета 3 резервна и тренутно се не користи. Пепео се транспортује хидрауличким 
путем.   

Депоније пепела и шљаке имају негативан утицај на земљиште, воду и ваздух у широј 
околини термоелектрана. Еолска ерозија пепела се јавља у сувом и ветровитом 
периоду, када системи заштите на депонијама пепела не раде на задовољавајући 
начин. Преливне и дренажне воде са депонија пепела и шљаке садрже суспендоване 
материје, растворене сулфате, тешке метале (арсен, манган, хром), растворене 
минералне соли и друге материје у концентрацијама често изнад максималних 
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дозвољених вредности. У пепелу се налази уранијум чија је концентрација увећана, 
али испод дозвољених вредности, а који је познат по малом атому и брзој миграцији 
кроз подземне воде. Спречавање загађивања ваздуха се постиже одржавањем воденог 
огледала и прскања водом, као и биолошким мерама заштите. Спречавања загађивања 
површинских и подземних вода врши се евакуацијом воде из водоносног слоја 
дренажним и цевастим бунарима по ободу депоније.  

На стање животне средине планског подручја, али ширег окружења, највећи утицај 
има ТЕ „Никола Тесла“ А, у оквиру које се врши мониторинг чинилаца животне 
средине који обухвата континуална мерења емисије штетних и опасних материја у 
ваздух, мерења квалитета вода (отпадних, расхладних, површинских и подземних 
вода), мерење квалитета земљишта, мерења буке (дневна и ноћна), мерења 
радиоактивности у радној и животној средини и мониторинг отпада. 

Према еколошкој категоризацији административног подручја Београда општина 
Обреновац се налази у првој класи загађености, чиме представља ограничење за 
одрживи развој целог подручја. 
 
Стање чинилаца животне средине у оквиру ТЕ „Никола Тесла“ А 

Током 2015. године, на подручју термоелектране „Никола Тесла А“ вршена су: 
1. Интерна мерења: 

 Квалитета приземног слоја ваздуха, имисија, у околини ТЕНТ А – свакодневно; 
 Контрола квалитета површинских и подземних вода – један пут месечно; 
 Праћење рада ЕФ – свакодневно. 

2. Периодична мерења у сарадњи са овлашћеним институцијама, у складу са 
законским обавезама и то: 

 Контрола квалитета отпадних вода ТЕНТ А и утицај на површинске и подземне 
воде;  

 Појединачна мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух; 
 Контрола радиоактивности у радној и животној средини; 
 Контрола утицаја депоније пепела и шљаке ТЕНТ А на земљиште и воде 

мелиорационих канала; и 
- Мерења нивоа буке у животној средини. 

Такође су прибављена Уверења о утврђивању карактера за одговарајуће врсте 
индустријског отпада (од Градског завода за јавно здравље - Београд). 
 
Контрола квалитета ваздуха 

Сагоревањем нискокалоричног лигнита у котловима ТЕ „Никола Тесла“ А настају 
велике количине димних гасова који садрже штетне материје, од којих су 
најзначајније: SO2, NOx, CO, CO2 и прашкасте материје (летећи пепео). После 
електростатичког издвајања прашкастих материја у електрофилтрима (ЕФ), димни 
гасови се испуштају преко димњака ТЕНТ А, и то: висине 150 m, блокови А1, А2 и А3 и 
висине 220 m, блокови А4, А5 и А6.  

Праћење квалитета ваздуха врши се у околини ТЕНТ А уназад 30 година, интерно од 
стране Службе за контролу и заштиту животне средине, а од 2008-2013.године од 
стране овлашћених лабораторија, да би се потом наставила само интерно.  
У 2015.години, у оквиру праћења квалитета амбијенталног ваздуха, у околини ТЕНТ А 
вршено је мерење концентрације укупних таложних материја (УТМ), сумпордиоксида 
(SО2) и концентрације чађи. Оцена квалитета ваздуха је вршена на основу резултата 
добијених мерењем који су упоређивани са граничним и толерантним вредностима за 
SО2, УТМ и чађ.   
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На основу дугогодишњег праћења квалитета ваздуха закључује се: 
 Концентрације SО2 су испод прописаних средњих дневних и средњих годишњих 

граничних вредности и толерантних вредности и не представљају локални већ 
глобални проблем; 

 Загађење ваздуха честицама пепела има локални значај, последица је углавном 
еолске ерозије пепела са депоније, при појави олујних ветрова. 

 
Табела 3: Квалитет ваздуха у 2015.години – усаглашеност података са законским    

захтевима (број података или број дана који прекорачује прописане 
вредности) 

 
Садржај укупних таложних материја УТМ 
(mg/m2/дан) 

Концентрација SО2 (µg/m3)  

Показатељи квалитета 
ваздуха Максимално дозвољена вредност (МДВ) ГВ ТВ ГТ 

Период усредњавања 

Један сат  350 380 30 

*Један дан  125 - 

**Један месец 450 - 

***Календарска год. 200 50 - 

ТЕНТ А 

* - нема прекорачења 

** 

Број података који прекорачује МДВ, 
разматрањем: 

- 2 мерна места у кругу ТЕНТ А, нема 
прекорачења 

- 4 мерна места у околини ТЕНТ А, нема 
прекорачења 

- 4 мерна места у Обреновцу и ближој околини, 
1 прекорачење-1,78% од укупног броја 
података 

- 1 мерно место у Владимирцима, нема 
прекорачења 

- 

*** 

Број података који прекорачује МДВ, 
разматрањем 18 мерних места (ТЕНТ А И ТЕНТ 
Б), износи 5 што чини 27,78% средњих 
годишњих вредности за сва мерна емста 

- 

ГВ-гранична вредност, ТВ-толерантна вредност, ГТ- граница толеранције 

 
Контрола рада електрофилтера и мерење емисије штетних и опасних 
материја у ваздух 

У току 2012-2015. године је редовно праћен рад електрофилтера (ЕФ) од стране 
надлежних служби у ТЕНТ. 

Поред интерне контроле рада ЕФ вршена су периодична мерења емисије SO2, NOx, CO, 
CO2, и прашкастих материја (чврстих честица) у ваздух од стране РИ Земун и ИНН 
Винча. 

Граничне вредности емисије, ГВЕ, за ложишта на угаљ топлотне снаге >300МW, где 
припадају сви блокови ТЕНТ, дефинисане су Уредбом о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник РС“, бр. 71/10). 

Упоређивањем резултата добијених мерењима у току 2015.године са ГВЕ, изведени су 
закључци за ТЕНТ А:  

 SO2 изнад ГВЕ домаћих и прописа ЕУ, на свим блоковима; 
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 прашкасте материје: изнад ГВЕ домаћих и прописа ЕУ на блоковима А1, А2, и 
испод, ГВЕ домаћих и прописа ЕУ на блоковима А3, А4, А5 и А6; 

 CO у оквиру ГВЕ домаћих и прописа ЕУ, на свим блоковима, осим на блоку А5; 
 NOX (NO2) испод ГВЕ у односу на домаће прописе на свим блоковима , осим на 

блоку А6. 
 

Квалитет подземних и површинских вода 

Праћење квалитета површинских и подземних вода се врши редовно, почевши од 
1983. године. Контролом су обухваћене следеће врсте вода: 

 Отпадне воде на местима испуштања у реку 
 Воде реке Саве - водопријемника на профилима узводно и низводно од места 

испуштања отпадних вода 
 Подземне воде у околини депоније пепела и шљаке (пијезометри и сеоски 

бунари) 

На основу дугогодишњих мерења хемијских параметара површинских и подземних 
вода на ТЕНТ А од стране овлашћених институција може се констатовати следеће: 
Површинске воде 

 нема промене квалитета II класе водотока реке Саве у погледу релевантних 
параметара сулфата и арсена; 

 минерална уља у реци Сави нису била присутна ни у једном узорку низводно, као 
ни узводно од ТЕНТ А . 

За површинске воде оцена усаглашености са законским прописима је вршена 
упоређивањем измерених вредности параметара са граничним вредностима из Уредбе 
о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12), а за отпадне 
воде упоређивањем измерених вредности са граничним вредностима из Уредбе о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 60/11, 48/12). 

 
Табела 4: Квалитет воде у 2015.години 

ТЕНТ А 

Врста воде Отпадне воде и водопријемник -реципијент 

Дренажне отпадне воде са депоније 

*суспендоване материје <2-27mg/l, нема прекорачења ГВ 

*арсен: <5-54 µg/l нема прекорачења ГВ 

*сулфати:305-614 mg/l испод ГВ 2000 mg/l 

Преливне отпадне воде са депоније 

*суспендоване материје <8-21mg/l, нема прекорачења ГВ 

*арсен: <64-85 µg/l изнад ГВ -10 µg/l 

*сулфати:535-412mg/l испод ГВ 2000 mg/l 

анализирани узорак је смеша преливних и дренажних вода 

Водопријемник -реципијент 

Нема промена квалитета реке Саве узводно-низводно од 
ТЕНТ А за: 

*арсен: нема прекорачења ГВ-10 µg/l 

*сулфати:20-24mg/l испод ГВ 100 mg/l 

*минерална уља- нису присутна 

*разлика у температури Саве узводно и низводно од ТЕНТ А 
је мања од 3°С (у складу са Законском регулативом) 

 
Праћење утицаја депоније пепела и шљаке на квалитет подземних вода врши се 
испитивањем квалитета вода у пијезометрима и сеоским бунарима који се налазе у 
околини депоније. Дугогодишња истраживања су показала да су концентрације 
сулфата и арсена релевантни параметри за праћење утицаја депоније на подземне 
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воде. Сулфатни јон пореклом из депоније најбрже мигрира па се сматра одлчним 
трасером за праћење утицаја депоније на подземне воде. Са друге стране, арсен много 
спорије доспева у подземне воде зато што се адсорбује на алумосиликатној подлози.  
У току 2015.године контрола квалитета подземних вода вршена је у околини депоније 
ТЕНТ А на 10 пијезометара и 5 сеоских бунара. Оцена усаглашености са законском 
регулативом је вршена упоређивањем измерених вредности подземних вода у 
пијезометрима са ремедијационим вредностима концентрација опасних и штетних 
материја и вредности које могу указати на значајну конатминацију подземних вода, 
према Уредби о систематском програму праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма („Сл. гласник РС“, бр.88/10), а у водама сеоских бунара са максимално 
дозвољеним концнтрацијама МДК, према Правилнику о хигијенској исправности воде 
за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98, 44/99).  
 
Табела 5: Квалитет подземних вода у околини депоније пепела и шљаке за 
2015.годину 

ТЕНТ А 

 
дозвољене 
вредности 

 

сулфати 
(mg/l) 

250  

Највећа у пијезометрима:  

П7-3, П24/а и Пп/5 

(од 243-1919 mg/l) 

Изнад МДК у једном узорку бунару 2 у Уровцима (253 mg/l) и у 
бунару 5 у Ратарима (до 196 mg/l) 

арсен (µg/l) 10 60 
Испод границе детекције у свим пијезометрима 

У свим бунарима –изнад МДК у једном узорку бунара 2 у 
Уровцима -12 µg/l 

олово и 
кадмијум 

  
Олово изнад МДК -75 µg/l у неким узорцима пијезометара П18 
и П7-3 

Кадмијум у једном узорку изнад МДК- П18 

манган (mg/l) 0.05  
Изнад МДК у већини сеоских бунара. Највећа измерена 
вредност је у узорку бунара 4 у Кртинској -2,39 mg/l 

амонијак – 
нитрати (mg/l) 

0.1-
0.03 

 
Амонијак у појединим узорцима из свих бунара прелази МДК. 
Највећа измерена вредност је у узорку бунара 4 у Кртинској- 
0,33 mg/l и бунару 5 у Ратарима до 0,235 mg/l 

нитрати (mg/l) 50  Изнад МДК у бунару 5 у Ратарима – до 165 mg/l 

 
Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари) 

 Концентрација арсена у свим пијезометрима није прелазила ремедијациону 
вредност од 60μg/l, зато што се арсен апсорбује на подлози-пепео (на депонији) 
и глини (земљиште). У сеоским бунарима је у већини узорака испод МДК, осим у 
једном узорку у Уровцима; 

 Концентрације сулфата у подземним водама је променљива, а највећа је у 
пијезометрима: Р24а, Р7/3, и Рр5, који су најближи депонији пепела;  

 Од параметара који прелазе ГВ у пијезометрима је забележена повећана 
концентрација олова (Р18, Р7-3) и винилхлорида у једном узорку Рр7.                          

Узорци подземних вода из сеоских бунара су углавном били и хемијски и 
бактериолошки неисправни. Најчешћа прекорачења МДК према правилнику о 
хигијенској исправности воде за пиће односе се на електропроводљивост, мутноћа, 
нитрате, гвожђе, утрошак калијум перманганата и манган: 

 електропроводљивост, као последица високог садржаја растворених соли је 
била повећана изнад МДК од 1000 µS/cm у узорцима бунара 2 у Уровцима, 
бунара 4 у Кртинској и бунара 5 у Ратарима; 
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 мутноћа изнад дозвољене концентрације је забележена у бунарима у Кртинској 
и Уровцима;  

 концентрација мангана је изнад МДК воде за пиће нађена је у узорцима у 
бунару 1 у Кртинској и 2 и 3 у Уровцима и не зависи од удаљености пијезометра 
или сеоског бунара од депоније и њеног утицаја. Концентрација мангана и 
гвожђа у преливним и дренажним водама депоније пепела је ниска. Повећана 
концентрација ових елемената у подземним водама је вероватно последица 
њихове високе заступљености у земљишту; 

 концентрација нитрата и нитрита у узорцима из сеоских бунара је била 
повећана и ово загађење је органског или неорганског порекла;   

 повећана потрошња калијум перманганата се такође доводи у везу са 
бактериолошком неисправношћу; 

 бактериолошка анализа вода сеоских бунара, показује присуство колиформних 
бактерија фекалног порекла које је изазвано близином септичких јама и стаја. 

 
Квалитет земљишта 

Развејавање пепела са депоније, посебно у сушном периоду за време ветровитих дана, 
доноси велике проблеме околини. Поред утицаја на аерозагађење долази до 
развејавања и таложења пепела по околном пољопривредном земљишту и 
водотоковима. На овај начин штетне материје из пепела могу преко пољопривредних 
култура да доспеју у ланац исхране како људи тако и животиња. Имајући напред 
наведено у виду у циљу одређивања квалитета земљишта у околини термоелектране 
„Никола Тесла А“, урађена је контрола загађености земљишта (Контрола загађености 
земљишта и мелиорационих канала у околини депоније пепела ТЕ „НТ А“ у 2013 год, 
Институт МОЛ д.о.о). Узорковање земљишта извршено је на 26 локација, при чему је 
на локацији 1 узоркован пепео са депоније. Узорковање је вршено у два циклуса. 

 

Слика 5: Локације на којима је вршено узорковање земљишта 

Програм систематског праћења квалитета земљишта, индикатори за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологија за израду ремедијационих програма 
дефинисани су Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 
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ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр. 88/10). Упоређивањем добијених 
резултата мерења концентрација опасних и штетних материја у пепелу са граничним и 
ремедијационим вредностима из Уредбе констатује се да: граничне вредности прелазе 
бакар, никл и арсен, док ремедијационе вредности не прелази ни један од мерених 
параметара. 

Граничну вредност су премашиле и концентрација бакра на мерним местима 8, 15 и 24. 

Измерена концентрација никла на свим мерним местима је прекорачила граничну 
вредност и већи број мерења показује знатно веће концентрације никла од 
концентрације никла у пепелу. Концентрација цинка није прекорачила граничну 
вредност концентрације ни у једном узорку али концентрација цинка у свим узорцима 
је већа од концентрације цинка у пепелу. 

Концентрација живе ни у једном узорку није прекорачила граничну вредност али су 
концентрације живе у свим узорцима знатно мање од концентрације живе у пепелу. 
Концентрација арсена на мерном месту 1 у другом циклусу мерења је изнад граничне 
вредности, док је у свим другим узорцима испод граничне вредности. Концентрација 
арсена у земљишту знатно је мања од концентрације арсена у пепелу. Измерене 
концентрације опасних и штетних материја у свим узорцима, укључујући и пепео, су 
знатно ниже од ремедијационих вредности. 

Током 2015.године вршена су испитивања квалитета земљишта и садржај укупних и 
приступачних облика тешких метала и загађујућих материја у земљишту. Мерна места 
су дефинисана у зависности од удаљености од депоније: са депоније-пепео, у зони 
утицаја (зона 1- до 1km од депоније, зона 2- од 1 -3 km и зона 3- 3 до 5 km од 
депоније) и ван зоне утицаја депоније – контролна места. Садржај тешких метала и 
других токсичних елемената у пепелу се кретао у уобичајеним концентрацијама и 
испод ремедијационих вредноти за хром, кадмијум, живу, арсен и гвожђе.  

Табела 6: Садржај загађујућих материја у земљишту у околини депоније пепела 
   у 2015. години на ТЕНТ А 

 садржај 
mg/kg 

МДК ГВ РВ  

Хром 

Cr 
100 100 380 

Пепео: 105-133 

Земљиште: од 60 узорака изнад ГВ -21, РВ нема и мДК нема 

Земљиште, контр. Зона: од 10 узорака изнад ГВ -3, РВ нема 
и МДК нема 

Никл 

Ni 
50 35 210 

Пепео: 65,74 

Земљиште: од 60 узорака изнад ГВ-51, РВ нема, МДК-49 

Земљиште-контр. Зона: од 10 уорака изнад ГВ-8, МДК-6 и 
РВ нема. 

Олово 

Pb 
100 85 530 

Пепео:12,17 

Земљиште: од 60 узорака изнад ГВ нема, РВ нема и МДК 
нема 

Земљиште, контрл зона: ни један узорак не прелази ГВ, РВ, 
МДК 

Бакар 

Cu 
100 36 190 

Пепео: 25,40 

Земљише: изнад ГВ-11, РВ и МДК нема 

Земљиште, контр. Зона: изнад ГВ-2, РВ и МДК нема 

Цинк 

Zn 
300 140 720 

Пепео:19,56 

Земљиште: изнад ГВ-3, РВ и МДК нема 

Земљиште контр. Зона: ГВ-1, РВ и МДК нема 

 

Кадмијум 

Cd 
3 0,8 12 

Пепео<2 

Земљиште: изнад ГВ-3, РВ и МДК нема 

Земљиште, контрл. Зона: изнад ГВ-1, РВ и МДК нема 
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 садржај 
mg/kg 

МДК ГВ РВ  

Жива 

Hg 
2 0,3 10 

Пепео:0,18, <2 

Земљиште: изнад ГВ-1, 

Земљиште, контрл. Зона: ни један узорак не прелази ГВ, РВ 
и МДК 

Арсен 

As 
25 29 55 

Пепео:5,4,6 

Земљиште: ни један узорак не прелази ГВ, РВ, МДК 

Земљиште, контр. Зона: ни један узорак не прелази ГВ, РВ, 
МДК 

 

Укупни 
бор 

B 
50   

Пепео:0,76-0,82 

Земљиште: ни један узорак не прелази ГВ, РВ, МДК 

Земљиште, контр. Зона: ни један узорак не прелази ГВ, РВ, 
МДК 

 

 
Контрола радиоактивности у радној и животној средини 

У 2015.години је обављена контрола радиоактивности у радној и животној средини 
ТЕНТ А од стране Института за нуклеарну енергију - Винча. Контролом су обухвaћене 
гамаспектрометријске анализе узорака: 

 угља, 
 електрофилтарског пепела, 
 пепела са активних и пасивних касета, 
 биљних култура са депонија пепела, 
 земљишта које је у и ван домета утицаја депонија, као и 
 биљних култура са ових земљишта 
 отпадних вода са депонија пепела и савске воде узодно и низводно од ТЕНТ А. 

Исто тако се врши и контрола укупне алфа и укупне бета активности отпадних вода и 
вода реке Саве и јачина амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју 
атмосфере. 

На основу добијених резултата утврђено је: 
 добијени резултати спектрометрије гама емитера угља, шљаке, пепела истог су 

реда величине, као и у другим земљама у околини термоелектрана. 
 концентрација природних и произведених радионуклида у биљним културама и 

земљишту и водама, не разликују се у односу на исте узорке али који се налазе 
на другим територијама наше земље или у свету. 

 јачина апсорбоване дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере варира у 
границама нивоа основног зрачења. 

Генарални закључак, на основу свих урађених анализа, указује на то да нема 
повећања радиоактивности животне средине, услед рада термоелектране „Никола 
Тесла“ А. 
 

Бука  

У току 2015.године вршена су мерења буке у животној средини. Ниво буке је мерен на 
четири мерна места у околини свако постројења. Мерна места су распоређена 
наразличитим странама света, на различитим растојањима од погона, на граници 
комплекса, са унутрашње стране ограде. Бука у процесу производње настаје настаје 
радом следећих постројења: млинова, турбина, вентилатора димних гасова, а 
повремено при поремећају режима рада блока (котла) јавља се бука од укључивања 
сигурносних вентила која краткотрајно траје. Локална самоуправа градске општине 
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Обреновац још увек није извршила акустично зонирање простора у складу са Законом 
о заштити од буке у животној средини («Сл. гласник РС», бр.36/09,88/10). Због 
непостојања јасно ограничених акустичних зона не могу се прецизно одредити мерна 
места, као ни граничне вредности на тим мерним местима.  

Табела 7: Ниво буке у 2015.години  

МЕРНА МЕСТА ТЕНТ А 

За дан 1 53,5 

2 56,6 

3 51,7 

4 65,6 

За вече 1 55,2 

2 55,0 

3 50,2 

4 69,7 

За ноћ 1 55,3 

2 54,4 

3 50,6 

4 62,2 

 
Отпад 
 

Табела 8: Продукција отпада у оквиру ТЕНТ А  

Р.број 

Правилник о 
категоријама, 
испитивању и 
класификацији 
отпада „Службени 
гласник РС“, бр.56/10 

Индексни број 
Јед. 
мере 

ТЕНТ А 

Напомене 

Количине 

1 
Летећи пепео од 
угља 

10 01 02 t 2082485,030 Пепео и шљака од угља 

2 
Отпади који нису 
другачије 
специфирани 

10 01 99 t 6460 
Отпадне гуме, транспортна 
трака 

3 
Остала хидраулична 
уља 

13 01 13* t 41380 

Отпадна мешана рабљена 
уља (хидраулична, моторна, 
уља за изолацију и пренос 
топлоте) 

4 
Муљеви из 
сепаратора уље/вода 

13 05 02* t 7560 
Отпадни муљ од чишћења 
сепаратора уља 

5 
Остала горива – 
укључујући и 
мешавине 

13 07 03* t 39330 
Отпадни муљ и гориво из 
резервоара 

6 
Остали растварачи 
смеше растварача 

14 06 03* t 1938 
Отпадни растварачи и 
смеше растварача 

7 

Амбалажа која 
садржи остаке 
опасних супстанци 
или је контминирана 
опасним сусптанцама 
(ПВЦ; метална и др) 

15 01 10* 

t 0,003 
Отпадна контаминирана 
стаклена амбалажа 

8 t 0,229 
Отпадна контаминирана 
ПВЦ амбалажа од 
хемикалјиа 

9 t 3,870 
Отпадна пластична 
контаминирана амбалажа од 
хидразина 

10 t 6,698 
Отпадна метална амбалажа 
од уља и мазива 
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Р.број 
Правилник о 
категоријама, 
испитивању и 

Индексни број 
Јед. 
мере 

ТЕНТ А Напомене 

11 
Апсорбенти, 
филтерски 
материјали 
(укључујући филтере 
за уље који нису 
другачије 
специфирани), крпе 
за брисање, заштитна 
одећа, који су 
контаминирани 
опасним супстанцама 

15 02 02* 

t 8043 
Отпадни пуцвал са уљем и 
мазутом 

12 t 12120 
Отпадна адсорпциона 
средства са уљем и мазутом 

13 

Компоненте које 
садрже живу 

16 01 08* 

t 0,003 Једињења живе 

14 t 0,260 
Отпадни термометри, флуо 
цеви и остали отпад са 
живом 

15 
Трансформатори и 
кондензатори који 
садрже РСВ 

16 02 09* t 4280 
Отпадни РСВ 
трансформатори и 
трансформаторско РСВ уље 

16 
Одбачена опрема 
која садржи опасне 
компоненте другачије 
од наведених у 16 02 
09 и 16 01 12 

06 02 13* 

t 1120 
Отпадни уљни 
трансформатори и 
транфосрматорско уље 

17 t 21440 
Отпад од електричних и 
електронских уређаја 

18 

Лабораторијске 
хемикалије које 
садрже опасне 
материје 

16 05 06* t 0,071 Отпадне хемикалије 

19 Оловне батерије 16 06 01* t 2590 
Отпад и остаци од оловних 
акумулатора 

20 

Дрво 17 02 01 

t 57540 Отпадно дрво 

21 t 8020 
Половни дрвени железнички 
прагови 

22 Стакло 17 02 02 t 1000 Стаклени отпад 

23 Пластика 17 02 03 t 0,430 Отпадна мешана пластика 

24 
Бакар, бронза, месинг 17 04 01 

t 9080 
Отпаци и остаци од бакра и 
месинга 

25 t 1140 Отпадни бакарни каблови 

26 
Алуминијум 17 04 02 

t 1650 
Отпадни алуминијумски 
каблови 

27 t 54130 Алуминијумски лим 

28 

Гвожђе и челик 17 04 05 

t 2100 Отпадни челични лим 

29 t 99950 
Отпадни поцинковани и 
црни лим 

30 t 54560 Отпадне Fe саће 

31 t 47500 Отпадне ударне плоче 

32 t 38500 Отпадни цевовод паровода 

34 t 130290 Отпадни цевни систем котла 

35 t 538150 
Отпадно гвожђе до 5мм 
дебљине 

36 t 0,550 Отпадни сиви лим 

37 t 219700 
Отпаци и остаци од гвожђа 
и челика 

38 t 1200960 
Отпадно гвожђе преко 5мм 
дебљине 
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Р.број 
Правилник о 
категоријама, 
испитивању и 

Индексни број 
Јед. 
мере 

ТЕНТ А Напомене 

39 t 3420 Отпадни колосечни прибор 

40 t 20080 Отпадне железничке шине 

41 t   

42 Мешани метали 17 04 07 t 8000 Отпадни мешани метали 

43 
Изолациони 
материјали који 
садрже азбест 

17 06 01* t 0,060 Отпадни азбест 

44 

Изолациони 
материјали – 
другачији од оних 
наведених у 17 09 01 
и 07 06 03 

17 06 04 t 700690 
Отпадна минерална камена 
вуна 

45 
Мешани отпад од 
грађења и рушења 

17 09 04 t 35000 Мешани грађевински отпад 

46 

Засићене или 
истрошене 
јоноизмењивачке 
смоле 

19 09 05 t 97740 
Отпадна регенерисана 
јонска маса 

УКУПНО t 2 120937670  

 
 
 
Б. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

 

 Б.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ  

 
Стратешка процена као интегрални део Плана подржава опште циљеве постављене 
плановима вишега реда: 

 планирање развоја на свим  нивоима мора бити на принципима одрживог 
развоја, што подразумева рационално коришћење природних ресурса: воде, 
земљишта, минералних сировина као и свих других природних ресурса, уз 
очување и унапређење еколошких потенцијала простора и афирмацију 
коришћења обновљивих извора енергије;  

 очувању природних вредности: шума и унапређењу шумског земљишта у складу 
са стратегијом пошумљавања града, квалитета воде за пиће, ваздуха, заштити 
пољопривредног земљишта и очувању његовог квалитета за производњу 
здравствено безбедне хране, заштити биодиверзитета и екосистема, заштити и 
унапређењу других  природних и културних  добара; 

 увођењу чистије производње и система управљања заштитом животне средине 
у постојећа индустријска постројења, а за нова постројења примену технологије 
и процеса у производњи који испуњавају прописане стандарде заштите 
животне средине и обезбеђују заштиту животне средине по најбољим 
доступним технологијама; 

 управљању комуналним, индустријским и опасним отпадом у смислу смањења 
количине отпада, ефикаснијој рециклажи, безбедном трајном збрињавању 
опасног отпада из постојећих привремених складишта, спроводи се на основу 
стратегије града, а у складу са законима, уредбама и прописима који уређују 
ову област;  

 спровођењу мера превенције еколошких ризика, као и санацији последица 
индустријских удеса и санацији и ремедијацији деградираних подручја; 
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 спровођењу поступка процене стратешких утицаја (СПУ) у фази израде 
планских докумената као и студија о процени утицаја (ПУ) на нивоу пројеката, 
обезбеђењу интегрисања основних принципа и начела заштите животне 
средине (начела заштите  права на здраву животну средину,превенције и 
предострожности, очувања природних вредности, одрживог развоја, 
одговорности загађивача и информисања и учешћа јавности) у све процесе 
планирања, пројектовања и реализације;  

 у складу са законском регулативом обезбедити заштитне зоне и одстојања  
између објеката са повећаним загађењем и ризиком за животну средину и 
здравље људи од зона становања и других вулнерабилних објеката и зона 
(школа, дечијих вртића, болница, спортско-рекреативних, туристичких 
комплекса, природних и културних добара ...). 

 

Б.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

 
Посебни циљеви у конкретном случају диктирани су специфичностима локације, 
непосредним окружењем, постојећим садржајима на локацијима као и 
новопланираним.  

У складу са начелом одрживог развоја, заштита животне средине има за циљ 
спровођење одговарајућих мера и услова у различитим секторима развоја 
инфраструктуре (саобраћај, индустрија, енергетика, итд), начинима управљања и 
коришћења земљишта, вода, отпада, пољопривреде, као и очување природних 
станишта, бодиверзитета, туризма и низа других. 

Изградњом и реализацијом планских садржаја врше се притисци на области животне 
средине у којима постоје посебни циљеви чијим се постизањем покушава побољшати и 
унапредити стање животне средине. 

Овим извештајем су постављени посебни циљеви у одређеним областима заштите и 
унапређења животне средине: 

Ваздух: 

- смањење емисије загађујућих материја у ваздуху 
- смањење концентрације загађујућих материја у ваздуху (имисија) 

Вода: 

- смањење загађења површинских и подземних вода  

Земљиште: 

- очување и рационално коришћење пољопривредног земљишта 
- смањење контаминације  и деградације земљишта 
- повећање површина под шумама 

Отпад: 

- постизање организованог и одрживог управљања отпадом 

Бука: 

- смањење изложености буци 

Заштита природних добара, живог света и заштита културних добара: 

- очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео 

Заштита од удеса:  

- смањење ризика од удеса  

Безбедност и здравље људи: 

- унапређење здравља људи 
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Институционални оквир заштите животне средине: 

- финансирање програма заштите 
- континуирани мониторинг ваздуха, воде, земљишта, биљних врста, отпада и 

отпадних вода. 

Б.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

 
У погледу законске регулативе у Србији је донет Правилник о националној листи 
индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/2011) којим се 
прописује национална листа индикатора заштите животне средине. Индикатори су 
подељени према тематским подручјима на индикаторе стања, утицаја, притисака, 
реакција друштва, одговора,покретачких фактора. 

Како је адекватан избор индикатора заначајан како за утврђивање стања животне 
средине пре реализације Плана, тако и за праћење стања после реализације Плана, то 
је потребно избор индикатора извршити међу оним које локална заједница 
перманентно прати. У случају недостатка индикатора, и одређени параметри који се 
прате могу указати на стање или промене. Правилан избор индикатора базира на 
усклађености са постављеним циљевима стратешке процене.  

 
Табела 9: Избор индикатора у контексту постављених циљева  

посебан циљ индикатор 

ваздух и климатске промене 

� смањење емисије загађујућих 
материја у ваздуху  

� смањење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху (имисија) 

� учесталост прекорачења дневних граничних 
вредности зa SO2, NO2, PM10, O3. 

� емисија закисељавајућих гасова (NOx, NH3 i 
SO2) 

вода 

� смањење загађења површинских и 
подземних вода 

� Serbian Water Quality Index (SWQI) -
петодневна биолошка потрошња кисеоника 
БПК5, физичко-хемијски и микробиолошки  
параметри квалитета површинских вода 

� нутријенти у површинским и подземним 
водама 

� термичка загађења вода 

� квалитет воде за пиће 

� % загађене (непречишћене) отпадне воде 

земљиште 

� очување и рационално коришћење 
пољопривредног земљишта 

� смањење контаминације  и 
деградације земљишта 

� повећање површина под шумама 

� промена начина коришћења земљишта 

� површине деградираног земљишта 

� ерозија земљишта 

� управљање контаминираним локалитетима  

� % пошумљених површина 

безбедност и здравље људи 
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посебан циљ индикатор 

� унапређење здравља становника 

� квалитет воде за пиће 

� број становника оболелих од респираторних, 
канцерогених и заразних болести 

� изложеност буци/прекорачење дозвољеног 
нивоа буке  

� изложености становништва загађеном ваздуху 

отпад 

� постизање организованог и одрживог 
управљања отпадом  

� предузећа овлашћена за управљање отпадом 
на нивоу плана  

бука 

� смањење изложености буци  

� изложеност буци/прекорачење дозвољеног 
нивоа буке у току дана 

� изложеност буци/ прекорачење дозвољеног 
нивоа буке у току ноћи 

заштита природних добара, живог света и заштита културних добара 

� очувати биодиверзитет и природна 
добра и унапредити предео 

� број заштићених природних добара -
површина или % под заштитом 

� број угрожених биљних и животињских врста 

заштита од удеса  

� смањење ризика од удеса  
� систем управљања заштитом животне 

средине  

институционални оквир заштите животне средине 

� финансирање програма заштите 

� континуирани мониторинг ваздуха, 
воде, земљишта, биљних врста, 
отпада и отпадних вода  

� % општинских прихода уложен у заштиту 
животне средине;  

� број реализованих програма заштите 

� број мерних места по изабраним загађујућим 
материјама 

 
С обзиром да је један од индикатора унапређење здравља становника, приказаће се 
подаци о здравственом стању становника општине Обреновац. Здравствено стање 
становништва је показатељ, између осталог и деловања фактора окружења на 
становнике планског подручја, па се у конкретном случају приказани подаци могу 
анализирати као индикатори ефеката. 
 
Индикатори здравственог система 

Проценат респираторних и малигних болести је висок на подручју Општине. 
Испитивања су показала већи ризик од појаве проблема са синусима (1,42 пута већи 
релативни ризик), пиштања у грудима (2,9 пута већи релативни ризик) и астме (2,5 
пута већи релативни ризик и 6 пута већи релативни ризик да ће болест бити 
дуготрајна) деце која живе у селу Грабовац у близини депоније пепела ТЕНТ Б од деце 
која живе у Дражевцу (рурални део општине, најудаљенији од ТЕНТ-а). Опасност по 
здравље представљају и тешки метали (посебно жива и кадмијум) и други отровни 
елементи (пре свега арсен), као и нека канцерогена полициклична ароматична 
једињења (бензопирени), које са собом носе честице пепела. 
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На основу одредби Закона о здравственој заштити још од 1980. године, као болести од 
већег социо-медицинског значаја, прати се 11 група хроничних незаразних обољења 
(малигне неоплазме, ендемска нефропатија, психозе, шећерна болест, реуматска 
грозница, прогресивна мишићна дистрофија, хемофилија, хронична инсуфицијенција 
бубрега, наркоманије, коронарне болести срца, опструктивне болести плућа). 
У протеклих 10 година, у односу на претходне, значајно је порастао број 
регистрованих лица оболелих од хроничних незаразних обољења. Значајно повећање 
инциденце регистрованих лица је последица боље дијагностике, старења 
становништва, али и ажурнијег и већег ангажовања лекара на пријављивању 
оболелих. Према стању популационих регистара на дан 31.12.2014. године 13,1% 
становника Београда је регистровано да болује од неког од наведених обољења. 
 
Табела 10: Број лица оболелих од 11 хроничних незаразних обољења регистрованих у 

2014. години према врсти обољења и општини становања (стање 
популационих регистара 31.12.2014. год.) (извор: www.zdravlje.org.rs) 
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Београд 10.587 5.292 2 684 1566 / 7 1 269 
22
2 

778 1766 

Обреновац 514 212 / 31 120 / / / 12 12 56 71 

 
 
 
В. ОПИС ПОДРУЧЈА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 
У границама Плана доминирају објекти у функцији термоелектране "Никола Тесла А", 
док се у североидточном делу налази пољопривредно, неизграђено земљиште. Терен 
је раван, и представља алувијалну раван реке Саве. Непосредно уз северну и источну 
границу плана пружа се форланд и акваторија реке Саве, док се у подручју источно и 
југоисточно налазе пољопривредне површине и насеља.   

У постојећем стању издвајају се површине за: 
- саобраћајне површине, 
- инфраструктурне површине- комплекс ТЕНТ А 
- пољопривредне површине 
- привредне површине – магацини, складишта 
- неизграђене површине 
- површине за становање - индивидуално, 
- зелене површине -шума, 
- водне површине, 
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Привредне активности - Комплекс ТЕНТ А 
 
Намена простора је условљена функционалном поделом и састоји се од четири целине 
унутар комплекса Термоелектране:  

- главни погонски објекат термоелектране са пратећим објектима и системима у 
функцији производње електричне енергије, 

- административни објекти са паркинг простором, 
- депонија за складиштење пепела, шљаке и гипса.  

 
Погонски објекти 

Погонски објекти су лоцирани у оквиру засебног блока до кога води железничка пруга 
за снабдевање угљем. Овај блок је повезан транспорним машинама и тракама са 
депонијом пепела. До погона је могуће допремити сировине и путем баржи преко 
пристана на реци Сави преко тренспортних трака. Од админитративног дела, овај блок 
је одвојен приступном саобраћајницом која такође припада комплексу ТЕНТ А. 
 

          

Слика 6: Погонски објкети ТЕНТ А   Слика 7:  Складишни простор  

Складишни простор се налази у оквиру блока са погонским објектима и транспортним 
комуникацијама за допрему угља. 

Управна зграда се налази непосредно уз главни погонски објекат и која је повезана 
са њим топлом везом. 

Црпна станица расхладне воде преко које се вода захвата из реке Саве и користи 
за различите потребе у технолошком процесу (хлађење паре у кондензатору, 
хлађење разних уређаја, хидрантска мрежа, ПП мрежа, транспорт пепела и др.). 

ХПВ (хемијска припрема воде) - објекат у коме су смештена постројења за 
производњу деминерализоване воде. Сирова подземна вода за потребе ХПВ 
захвата се из низа бунара лоцираних уз реку Саву. 

Депонија угља са транспортним системима којима се врши  транспорт угља до 
погонских објеката, док се булдозерима и другим машинама одржава депонија у 
одговарајућем функционалном стању. 

Транспортна средстава, опрема и пратећи објекти у функцији одржавања  депоније 
угља се налазе  непосредно уз депонију угља. Ту се налазе постојећи објекти за 
раднике, гардеробе, радионице, као и објекти за одржавање и прање булдозера, 
истоварне зграде, коси мостови и други садржаји у функцији транспорта и 
одржавања депоније угља.  
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Објекти железнице – депо магацини, опрема и  пратећи садржаји 

Ту спадају железнички колосеци са депоом локомотива, центром за даљинско 
управљање, магацинима железнице, станица за намирење горивом, пешачке 
пасареле и путни прелази. Такође се ту налазе и магацини опреме, обезбеђење, 
БЗР, вага, пескара, складиште за запаљиве течности –пропан бутан као и мањи 
помоћни објекти.У оквиру постојећих железничких колосека предвиђа се изградња 
додатног колосека за потребе система одсумпоравања димних гасова.  

Складишта за привремено одлагање отпада 

Простор за ове садржаје је лоциран непосредно уз улаз у комплекс. Објекат садржи 
портирницу, просторију за вагу и мокри чвор за запослене. Колска вага је на 
улазном делу око 10м од улазне капије. Објекат са надстрешницом служи за 
одлагање неопасног  и у другом делу опасног отпада. Отворени плато предвиђен је 
за одлагање дрвеног, металног и другог неопасног отпада који може бити изложен 
атмосферским падавинама. Складиште за привремено складиштење опасног отпада 
је делом затворено и ограђено ради спречавања приступа. На овој локацији је 
планиран објекат за одржавање возила за унутрашњи транспорт и за балирање 
камене вуне. 

Третман отпадних вода са одсумпоравањем димних гасова (ОДГ) 

За потребе третмана отпадних вода заступљени су објекти и садржаји у функцији 
одсумпоравања димних гасова.  
 
Административни садржаји 

Административни садржаји су засебна фунционална целина унутар комплекса ТЕНТ А 
где се поред приступних саобраћајница и паркинга за запослене налазе: портирница, 
управна зграда, канцеларије, кухиња, трпезарија за раднике и други претаћи 
простори. Део административних послова се обавља у оквиру монтажних приземних 
објеката. Окружење је уређено култивисаним засадима зеленила. 
 
Депонија пепела 

Депонија пепела, површине 407,94 ха представља како физичку, тако и техничко-
технолошку целину са својим постојећим инсталацијама, постројењима и опремом. 
 

    

Слика 8:Депонија пепела са воденим прскалицама  Слика 9:Административни садржаји  

 

Пољопривредно земљиште 

На подручју предвиђеном за проширење депоније пепела налазе се интензивно 
обрађиване пољопривредне површине (око 150 ha), махом 3 и 4 бонитетне класе, 
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испресецане мелиорационим каналима дуж којих се налази природна жбунаста 
вегетација. Део пољопривредних површина се налази југоисточно између постојећег 
комплекса ТЕНТ А и пута Обреновац – Сурчин. На овом потезу је започета непланска 
реализција  привредних  делатности за потребе монтаже опреме и складиштења робе. 

Индивидуално становање 

Постојеће индивидуално становање је затечено на овој локацији као део сеоског 
насеља из претходног периода. Објекти су приземни и лошег бонитета.  

Помоћни објекти – магацини 
Започета је непланска изградња објеката привредних делатности на подручју уз 
саобраћајницу Обреновац Сурчин која мостом на Сави повезује сремску и банатску 
обалу. 

Акваторија реке Саве 

Пристан на реци Сави преко којих се са баржи, транспортним тракама, допремају 
сировине (угаљ, мазут и сл.). На парцелама уз обалу реке Саве налази се незнатан 
број објеката за одмор. 
 

 

Слика 10: Обала уз ТЕНТ А са мостом преко Саве 

 
Термоелектрана „Никола Тесла А“ је лоцирана на десној обали Саве, у непосредној 
близини реке, јер се вода из ње користи за хлађење паре у кондензатору електране. 
Истовремено термоелектрана се налази и у близини реке Колубаре, односно њеног 
доњег тока. 
 

 
Слике 11 и 12: Приказ локације ТЕНТ А 
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За заштиту обалног подручја од вода реке Саве изграђени су заштитни објекти дуж 
њеног тока, димензионисани на велику воду 100-годишњег повратног периода. Дуж 
реке Колубаре такође постоје заштитни објекти, који штите обално подручје од 100–
годишњих великих вода. Круг ТЕНТ-а А је са северо-источне стране омеђен реком 
Савом, односно одбрамбеним зидом дуж њене обале. Са северо-западне стране ТЕНТ-а 
А се налази дренажни канал за прикупљање процурних вода са депоније пепела. Вода 
из канала се преко црпне станице упушта у Саву. Јужном страном комплекса пролази 
локални асфалтни пут. Железничка пруга за допремање угља улази у круг електране 
са јужне стране, а на месту укрштања трасе пруге и пута је изграђен надвожњак. 

Током маја 2014. године веома неповољни метеоролошки и хидролошки услови у 
широј зони сливова Колубаре и Тамнаве, изазвали су катастрофалне поплаве, које су 
скоро у потпуности поплавиле подручје града Обреновца и изазвале застој у раду 
ТЕНТ А. 

Након поплава из маја 2014. године указала се потреба за анализом и унапређењем 
постојећег система заштите од поплава овог стратешки веома важног објекта за 
функционисање привреде Републике Србије, с обзиром на могућу угроженост од 
површинских и подземних вода. 

 
 

 

Г.ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 
СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 
 

Г.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕНЕ МОГУЋИХ УТИЦАЈА  

 
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године, са 
пројекцијама до 2030. године предлаже се пут тржишног реструктурирања и 
технолошке модернизације енергетикe Републике Србије, како би се боље припремила 
за период раста опште тражње добара и услуга. 

Стратешки приступ енергетици подразумева да се процеси у привреди и држави, као и 
у животу грађана, одвијају уз ниже економске трошкове и виши степен социјалне и 
еколошке одрживости, виши стандард становништва уз смањење загађења и бољу 
заштиту природе. У том смислу, из примене Закона о енергетици 

и Стратегије развоја енергетике Републике Србије, треба да проистекне одговарајућа 
енергетска политика, која би уз адекватну економску и социјалну политику, као и 
политику у области заштите животне средине водила ка одрживом енергетском 
систему, ефикаснијој економији и већем друштвеном благостању, уз одрживе билансе 
природних ресурса и што ниже нивое загађења. 

Данас је извесно да енергетика представља сектор економије који има највећи 
негативни утицај на животну средину, а њена заснованост доминантно на 
конвенционалним изворима енергије представља реалну претњу по одрживост 
привредних токова. Један од захтева који ће у будућности бити доминантан је да 
производња и потрошња енергије остављају што мање негативних последица по 
животну средину, по воду, ваздух, земљиште, а посредно и на читав ланац исхране, 
биодиверзитет и људско здравље.  

Обезбеђење енергетске безбедности, развој тржишта енергије и свеукупна транзиција 
ка одрживој енергетици се намећу као кључни приоритети енергетског развоја 
Републике Србије, односно принципи на којима је потребно развијати енергетску 
политику до 2030. године. Примена мера енергетске ефикасности, коришћење 
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обновљивих извора енергије и заштита животне средине и смањење утицаја на 
климатске промене су кључни елементи транзиције ка одрживом развоју енергетике 
Републике Србије. Узимајући у обзир енергетске потенцијале и ресурсе, производња 
енергије у првој половини овог века у Републици Србији ће се усмеравати ка 
коришћењу локално расположивих обновљивих извора енергије и примени 
технологија „чистог угља”.  

Утицај на околину енергетских постројења и производња енергије са што нижом 
емисијом гасова са ефектом стаклене баште постаће пресудан критеријум за оцену 
енергетских технологија и могућих праваца развоја енергетике, при чему ће се норме 
везане за заштиту животне средине стално пооштравати. Степен и начин 
ревитализације постојећих термоенергетских капацитета је условљен применом 
Директиве о великим ложиштима. Ова Директива предвиђа смањење емисије SO2, NОx 
и честица из термо постројења са топлотним улазом, који је једнак или већи од 50 
МW, без обзира на врсту горива до краја 2017. године. У циљу спровођења ове 
директиве у новим термоенергетским објектима и оним који се ревитализују, 
уграђиваће се постројења за одсумпоравање, денитрификацију димних гасова, као и 
електрофилтри високе ефикасности. Примена ове директиве захтева значајна улагања 
у модернизацију и еколошко унапређење термоенергетских блокова снаге преко 300 
МW (нпр. Блокови ТЕНТ А3-А6). С обзиром на значај рада ових капацитета за 
електроенергетску, али и укупну енергетску безбедност земље апсолутно је потребно 
обезбедити њихову модернизацију у предвиђеним роковима да не би дошло до 
њиховог принудног повлачења. 

Комплекс Термоелектране "Никола Тесла А", као важан комплекс у ширем урбаном 
окружењу, представља целину од стратешког значаја, чије је коришћење и изградња 
од општег интереса. 

Термоелектране  у свом редовном раду су извори загађења у погледу свих чиниоца 
животне средине вода, ваздух, земљиште, подземне и површинске воде и могу имати 
негативне утицаје. Загађење земљишта, подземних вода, као и крајњих рецепијената 
тј. река са аспкета заштите животне средине, а у складу са великим бројем закона, 
правилника, уредби као и спровођења обавеза према низу конвенција чији смо 
потписници и учесници, мора се контролисати у погледу примене законски прописаних 
мера. 

Г.1.1. Приказ планираних намена и објеката који могу имати значајан утицај 
на животну средину 

Према основној намени дефинисане су површине ПГР ТЕНТ А: 

Планиране површине јавне намене су:  

 саобраћајне површине, 
 инфраструктурне површине, 
 водне површине, 
 приобално земљиште. 

 
Планиране површине остале намене су:  

 привредне површине, 
 зелене површине - шума. 

 
Инфраструктурне површине 

У склопу инфраструктурних површина, у оквиру комплекса ТЕНТ А издвојене су 
следеће зоне: 
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 1.Т- зона главног погонског објекта термоелектране са пратећим објектима 
и системима у функцији производње електричне енергије, 

 1.А - зона администрације,  
 1.П - зона депоније за складиштење пепела, шљаке и гипса, 

 
Зона главног погонског објекта термоелектране са  пратећим објектима и системима у 
функцији производње електричне енергије 1.Т 

Према претежном начину коришћења простора, постојећим и планираним садржајима 
и пројектима у оквиру ове зоне, обезбеђене су површине за даљу производњу 
електричне енергије са припадајућим технолошким објектима.  

Планира се увођење система за одсумпоравање димних гасова, са пратећим 
садржајима у функцији примарне производње електричне енергије, складишне 
површине за привремено одлагање отпада и допуна транспортног железничког 
система унутар комплекса са пратећим садржајима. 

Пристаниште са оперативном обалом, за потребе технолошких захтева ТЕНТ А 
Обреновац, са припадајућим саобраћајницама, административно пословним 
површинама и технолошким постројењима  планира се у оквиру ове зоне (1.Т), за чије 
функционисање је потребна површина од око 5 ha. У оквиру пристаништа планирају се 
транспорт, пријем и отпрема сировина пепела, гипса, кречњака, расутих терета 
неопходних за несметан рад термоелектране и транспорта опреме великих габарита 
која би се користили приликом ремонта. 

Уређење обалоутврде, терена пристаништа и непосредне околине, потребни садржаји, 
њихов распоред и опрема, биће дефинисани техничком документацији којом је 
потребно обухватити: 
 Уређење обалоутврде, 

 Уређење терена пристаништа и непосредне околине пристаништа, 

 Израда приступних саобраћајница у пристаништу и до пристаништа, 

 Успостављање и чишћење пловног пута и маневарског простора, 

 Уређење обале пристаништа и израда докова за утовар и претовар робе, 

 Пројектовање технолоије рада пристаништа којим се дефинише рад самог 

пристаништа и процеса у пристаништу, 

 Системи за транспорт и привремено складиштење пепела и гипса, 

 Систем за транспорт и привремено складиштење кречњака, угља и расутог терета, 

 Опрема за претовар и утовар габаритног комадног терета, 

 Опрема за несметан рад и одржавање пристаништа. 

Пристаниште  мора да испуњава прописане услове за ову врсту објеката у погледу 
своје конструкције, уређаја и опреме, кретања запослених лица и заштите животне 
средине. 

Зона администрације 1.А 

У оквиру ове зоне планирани су пословни објекти за потребе административних 
послова, архива, портирница, управна зграда, амбуланта, ресторан, склониште и други 
садржаји у функцији комплекса ТЕНТа. 

Зона депоније за складиштење пепела, шљаке и гипса  1.П 

Уз постојећу депонију површине око 408 ха предвиђено је  проширење за око 156 
hа, што чини укупну површину депоније од око 564 hа. Тиме се обезбеђује поуздан 
смештај за све нус производе који настају сагоревањем угља из блокова ТЕНТА А, у 
складу са будућим новим технолошким системима одсумпоравања димних гасова и 
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транспорта и одлагања хидромешавине пепела, шљаке и гипса, уважавајући 
домаће и ЕУ стандарде и регулативу везану за заштиту животне средине. 

Нова депонија се планира са иницијалним насипом, транспортним цевоводима, 
сервисном саобраћајницом, ветрозаштитним појасом, црпном станицом повратне 
воде и осталим потребним садржајима.  

Све преливне и процедне воде из дограђеног дела депоније ће се прикупљати и 
враћати у процес припреме хидромешавине, чиме се елиминише испуштање 
отпадних вода из депоније у земљиште и речни ток. 

Планирано је подизање заштитног шумског појаса унутрашњим ободом комплекса 
планираног за проширење постојеће депоније пепела, мин.ширине 25 m, 
превасходно у функцији санитарне заштите, али и визуелне и звучне изолације. 
Заштитни шумски појас треба да буде формиран од дрвенастих и жбунастих врста 
прилагодљивих на услове средине (врсте које успевају у алкалној средини какав је 
пепео), непропустљиве структуте. Предвиђа се сукцесивна рекултивација депонија, 
као и потпуна рекултивација након њиховог затварања. 

На делу планираном за проширење депоније пепела, шљаке и гипса, планиран је 
заштитни појас удаљен 300m од појединачних објеката у којима раде и бораве 
људи. Површина која је обухваћена овим заштитним појасом је 22.55 hа. Уређење 
ове површине ће бити у складу са условима заштите који буду прибављени од  
надлежних органа и организација. 

Водоводна и канализациона мрежа и објекти 

За потребе хлађења постројења, транспорта пепела и шљаке, противпожарне 
потребе, вода се обезбеђује из тока реке Саве постојећом захватном грађевином и 
црпном станицом, док се за потребе постројења за хемијску припрему воде користе 
подземне воде из цевастих бунара унутар комплекса.  

За потребе снабдевања водом објекта препумпне станице и свих планираних 
комплекса планиран је водовод градског система поред Државног пута II А реда 120  
са прикључењем на постојећи водовод Ø250 mm у улици Богољуба Урошевића Црног.  

У даљем развоју канализације ТЕНТ-а потребно је санитарне отпадне воде 
прикључити на канализациони систем Обреновца, односно на градски колектор 
Ø250мм у улици Богољуба Урошевића Црног, имајући у виду да је постојећи доток 
употребљених вода на биодиск већи од пројектованог капацитета постојећег 
постројења. 

Зауљене отпадне воде се прикупљају у засебним постројењем унутар комплекса ТЕНТ-
а и ослобађају од примеса уља и масти. Након довођења на ниво пречишћавања који 
одговара важећој законској регулативи пречишћене воде се испуштају у реку Саву. 

Атмосферске воде са кровова се могу директно упустити у Саву. Све остале воде са 
саобраћајних и манипулативних површина је потребно третирати одговарајућим 
таложницима и сепараторима масти и уља пре упуштања у реципијент. 

Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти  

Напајање електричном енергијом планираних објеката, и објеката предвиђених за 
реконструкцију, у оквиру комплекса ТЕНТ А планира се из сопствених извора тј. из 
разводних постројења 6,3 kV и 0,4 kV блокова А1-А6 и најближих ТС 6,3/0,4 kV. У том 
смислу, планира се изградња нових трансформатора 6,3/0,4 kV и разводних 
постројења 0,4 kV, као и реконсрукција постојећег система напајања потрошача 
електричном енергијом на 6,3 kV и 0,4 kV напонском нивоу. 
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Планирају се трансформатори 6,3/0,4 kV слични постојећим, за унутрашњу монтажу, 
суве изведбе, са повезивањем каблом на високонапонској страни и шински на 
нисконапонској страни, смештени непосредно уз разводна постројења 0,4 kV. Такође, 
карактеристике нових разводних 6,3 kV ћелија и разводних постројења 0,4 kV, 
планирају се да буду сличне постојећим, уз мање измене које су последица примене 
микропроцесора, вакумских прекидача и других савремених решења.  

Услед специфичности комплекса оставља се кориснику да одреди потребан број, 
величину простора, тачну локацију, као и место прикључења ТС кроз израду техничке 
документације, сходно динамици изградње. 

Од разводних постројења до потрошача електричне енергије планирају се кабловски 
водови 6 kV и 1 kV. 

У оквиру комплекса ТЕНТ А планира се јединствена тк инфраструктура која ће 
обезбедити интегрисани систем преноса сигнала и података. Односно, планира се 
изградња тк канализације, од постојеће тк канализације преко предметног подручја, 
која ће повезати постојеће и планиране објекте. 

За потребе бежичне приступне мреже планира се изградња (посебно или заједнички 
за више оператора) базних станица (БС). 

За објекте уз Државни пут II А реда 120 планира се приступна тк мрежа полагањем 
оптичког кабла до објекта (технологијом FTTB - енгл. Fiber To The Building) и 
монтажом одговарајуће активне тк опреме у њима, као и коришћењем бакарних 
каблова 

Топловодна мрежа и објекти 

Обреновац се снабдева топлотном енергијом из блокова А1 и А2, до престанка 
њиховог рада (према расположивим информацијама до 2030. године). Након престанка 
рада блокова А1 и А2 сиситем даљинског грејања Обреновца се, у препумпној станици 
(ПС) „Саваʺ, прикључује на ванградски топловод са својих 200 МW инсталисане снаге.  

Постојећи надземни топловод у комплексу ПС „Саваʺ, који служи снабдевању 
потрошача топлотном енергијом у Обреновцу, ће се у коначном решењу интегрисати у 
будуће решење снабдевања Обреновца и Београда топлотном енергијом из ТЕ-ТО 
„Никола Теслаʺ у Обреновцу кроз неопходне адаптације, реконструкције и доградњу 
или измештање.  
Транспортни капацитет ванградског топловода износи 600 МW. Предвиђа се подземно 
вођење топловода предизолованим челичним цевима  DN 1000 (спољашњи пречник 
Ds=1200 mm) кроз парцеле К1-2, ПИС 1, ПИС 2, С3 и парцелу државног пута II A реда 
број 120. 

Цевовод ће се испод земље водити полагањем у ровове испуњене песком или канално 
полагањем у бетонске касете. Ширина коридора потребна за смештање цеви, пратећих 
инсталација и сервисног пута износи око 10 m. Температурни режим рада топловода је  
140°С/75°С, а називни притисак  NP 25. 

У случају појаве цурења на топловоду није предвиђено испуштање воде у околину. 
Цурење, мало или веће оштећење, морају бити регистровано уређајем за детекцију 
влаге у изолацији који има тачност лоцирања +/- 1m. Након детекције цурења 
обезбедити аутоматског гашења пумпи, смањења притиска и до обустављања 
циркулације у топловоду. Преградним вентилима цевовода треба да се изолује место 
на коме је дошло до цурења а предвиђеном  везом између два вода препумпавати 
воду из оштећеног дела топловода у неоштећени. На овај начин се обезбеђује да се 
врела вода не испушта у околину, већ се она смешта у експанзионе резервоаре 



43 

 

топловода који су димензионисани тако да могу да приме целокупну запремину воде 
из сегмента цевовода који је оштећен. 

Водне површине 

На делу који је планиран за проширење депоније пепела налазе се  почетне деонице 
мелиорационих канала. Проширењем депоније доћи ће до затрпавања канала у 
граници Плана тако да ће нове скраћене стационаже канала бити: 

 К-1-2, стационажа од km 0+000 до km 1+150 
 К-1-4-1, стационажа од km 0+000 до km 0+700 
 К-1-4-2, стационажа од km 0+000 до km 0+450, 
 К-1-4-3, стационажа од km 0+000 до km 2+300 
 К-1-4, стационажа од km 0+000 до km 1+700 

За заштиту околног земљишта од штетног дејства од депоније потребно је укинути све 
физичке везе са постојећим мелиорационим каналима. 

Предвидети ободни канал са северозападне стране депоније, у границама Плана, за 
прихват загађених вода које настају у процесу транспорта и депоновања пепела, 
њихово пречишћавање и и одвођење преко постојеће црпне станице у реку Саву. 
Ободни канал мора бити одвојен од постојећих мелиорационих канала да не би дошло 
до нарушавања водног режима. По ободу депоније предвидети изградњу пијезометара 
у циљу редовног праћења режима и квалитета подземних вода. 
Обавезно је елиминисати испуштање отпадних вода из депоније у околно земљиште. 
Све преливне и процедне воде из депоније прикупити и вратити у процес припреме 
пепела за депоновање. 

Планом је дефинисана изградња новог пристаништа са оперативном обалом за 
сопствене потребе ТЕНТ А. 

Везу пристаништа за пристајање баржи и обале извести преко прописно изведених 
елемената за привез. У случају израде шипова, техничку документацију урадити на 
основу следећих услова: 

 Извршити прорачун шипова према подацима о геолошким испитивањима за 
микролокацију шипа; 

 Удаљеност шипа од коте спољне ивице круне камене ножице регулационе 
грађевине мора да буде 30m, односно на максималном одстојању у односу на 
границу пловног пута, према условима дирекције за пловне путеве; 

 При прорачуну шипова водити рачуна да се одреди минималан број довољан за 
сигурност објекта, узевши у обзир све утицаје (геологија, објекат, ветар, лед и 
др); 

 Све елементе шипа дефинисати прорачуном; 
 Висина шипа изнад коте стогодишње воде мора бити мин. 0,80m; 
 Распоред шипова мора бити такав да се омогући прилаз обали у сврху 

проспекције, редовног и ванредног одржавања обале и корита, при чему је 
обавезно пратити линију изграђене ножице обалоутврде на низводном делу. 

Територија пристаништа, дефинисана на основу технолошких захтева ТЕНТ А 
Обреновац је смештена на оперативној обали, са припадајућим саобраћајницама, 
административно пословним површинама и технолошким постројењима на укупној 
површини од око 5 ha. 

По намени пристаниште припада индустријским пристаништима тј. пристаништима за 
сопствене потребе (чл. 239. Закона о пловидби и лукамана унутрашњим водним 
путевима – „Службени гласник Републике Србије“ бр. 73/10).  
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Зависно од величине и врсте робног рада, као и видова саобраћаја који се у њему 
сустичу, пристаниште ТЕНТ А за сопствене потребе, има следеће основне садржаје и 
функције: 

- претоварно - манипулативне садржаје за речни и друмски систем транспорта; 
- привремена складишта и одлагалишта - дистрибутивне функције; 
- управно - административни комплекс; 
- технички сервис за опслуживање транспортних, манипулативних и осталих 

средстава. 

У зони оперативне обале у оквиру комплекса ТЕНТ-а (зона 1.Т), планирани су садржаји 
система за транспорт, претовар и истовар угља, нафтних деривата, пепела, гипса, 
кречњака, расутих терета и опреме великих габарита, као и сви други садржаји 
неопходни за функционисање пристаништа.  

Поред система за транспорт и претовар сировина неопходно је предвидети и 
могућност претовара и транспорта опреме великих габарита која би се користила 
приликом ремонта термоелектране или претовар опреме којом би се повећали 
производни капацитети ЕПС-а (ветрогенератори, соларни панели ...). 

У циљу задовољења основне намене пристаништа неопходно је смањити негативне 
утицаје на животну околину настале услед рада пристаништа и система транспорта у 
пристаништу и до пристаништа. Такође је неопходно предвидети мере којима би се 
омогућио несметан рад пристаништа у виду успостављања друмских саобраћајница и 
приступног пловног пута. У том смислу неопходно је извршити претходна геодетска 
снимања и геотехничка истраживања којим би се дефинисао обим радова на 
успостављању приступних саобраћајница као и неопходни радови на успостављању 
приступног пловног пута за несметан транспорт.  

Површина акваторије ове зоне је око 2.70 hа. Максимална дужина обале планиране за 
пристаниште, односно пристан је око 550м. Уређење терена пристаништа и 
непосредне околине, потребни садржаји, њихов распоред и опрема за несметани рад и 
одржавање пристаништа биће дефинисана кроз израду техничке документације. 
 
Зелене површине - шуме 

Планским решењем се у целости чува зелена уређена површина испред главне 
административне зграде. Постојеће зелене површине се максимално задржавају, 
нарочито високи засади листопадног дрвећа.  

Са северозападне стране новопланиране депоније пепела, шљаке и гипса, планирано 
је задржавање постојећег шумског земљишта и нова пошумљавања на утринама и 
пољопривредним површинама 

На делу планираном за проширење депоније пепела, шљаке и гипса, планиран је 
заштитни појас удаљен 300m од најближих постојећих објеката за становање. 
Површина која је обухваћена овим заштитним појасом је 22.55hа. Уређење ове 
површине ће бити у складу са условима заштите који буду прибављени од  надлежних 
органа и организација. 

 
Привредне површине 

У овој зони су планирани привредно-комерцијални садржаји, производни погони, 
велепродаја и малопродаја, мануфактурне и занатске производње, угоститељство и 
други пословни простори. 
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Г.1.2. Процена утицаја у току извођења радова на изградњи или 
реконструкцији објеката 

У току извођења радова за реализацију планом предвиђених садржаја може се 
очекивати ангажовање велике грађевинске оперативе као и коришћење савремене 
грађевинске механизације. Сва та механизација издувним гасовима загађује ваздух, 
ствара буку, а могуће је загађење површинских и подземних вода. 

При извођењу свих припремних и грађевинских радова на предметној локацији 
потребно је просторно ограничено извођење радова са најмањим могућим уклањањем 
и продором кроз повлатни заштитни слој издани; спречавање изливања опасних и 
штетних материја (нафта и нафти деривати, масти и уља, антифриз, разређивачи, 
киселине, боје, лакови, лепкови, итд.) у тло, површинске и подземне воде; адекватно 
складиштење свих опасних и штетних материја у минималним количинама (приручна 
складишта); коришћење исправне механизације, возила, опреме и другог; 
ограничавање кретање ангажоване механизације и забрану сервисирања и одржавања 
истих на локацији; коришћење санитарних кабина уз редовно одржавање и пражњење 
истих од стране овлашћеног предузећа; прописно сакупљање и евакуисање свих врста 
отпадних и санитарних вода. 
Разни грађевински и други отпад настаје из већине објеката градилишта. Сав тај 
отпад, укључујући и амбалажу, је по правилу инертан, треба га сакупити на посебно 
уређен плато и одвозити на градску депонију, уколико није рециклабилан.  

Отпад из радионица или магацина мазива и горива укључујући и амбалажу је опасан 
отпад и са њим се мора поступати према Правилнику за опасан отпад. Сав опасан 
отпад подлеже поступку карактеризације, након које исти треба да преузме овлашћено 
предузеће које се бави дорадом или извозом овог отпада.  

У току извођења радова потребно је правилно и добро организовати градилиште и 
извођење радова, а простор и објекте по завршетку радова правилно и у складу са 
законском регулативом санирати, а према пројекту организовања и уређења 
градилишта и терена.  

 
Г.1.3. Приказ утицаја ТЕНТ А при редовном раду производног система  

Термоелектрана „Никола Тесла А“ налази се у непосредној близини Обреновца, на 
десној обали Саве, 41km узводно од Београда. Састоји се од шест блокова, укупне 
расположиве снаге на генератору 1650,5 МW и спада у највећи енергоенергетски 
објекат у Србији. 

Депонија пепела и шљаке смештена је у непосредној близини електране на десној 
обали Саве, поред насеља Кртинска и Уровци. Заузима површину од 382hа и 
димензионисана је за смештај око 112000000m3 пепела и шљаке.  

Производња електричне енергије се остварује у шест блокова. Просечна годишња 
производња у периоду 2009-2013.година је била око 10,1 милијарда kWh електричне 
енергије. Произведена електрична енергија се преко ТС 400/220 kV Обреновац 
испоручује систему. Поред производње електричне енергије ТЕНТ А производи и 
топлотну енергију, чиме је омогућено даљинско грејање Обреновца. 

Анализом технолошког процеса производње електричне енергије у ТЕНТ А очигледно 
је да поред главног погонског објекта, постоји још пет делова технолошког процеса 
(систем димних гасова, хемијска припрема воде, допрема и складиштење горива, 
депонија пепела и шљаке и систем расхладне воде) који доприносе укупном загађењу 
животне средине у ближој и даљој околини термоенергетског постројења.  
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На основу утицаја термоенергетских објеката на животну средину, неопходно је 
извршити реконструкцију постојећих система у циљу смањења негативног утицаја на 
животну средину, и то: 

 система за прикупљање, транспорт и одлагање пепела и шљаке; 
 електрофилтерских постројења; 
 одсумпоравања димних гасова. 

 
Загађење ваздуха 

Најважнији извори загађивања ваздуха из домена енергетике су објекти за 
производњу електричне и топлотне енергије (термоелектране, котларнице, топлане, 
индивидуална ложишта итд.), енергетски објекти у склопу индустријских постројења у 
граду и у његовој ближој околини. 

Емисија загађујућих материја из стационарних извора у атмосферу углавном се врши 
преко димњака, од чије висине директно зависи удаљеност највеће концентрације 
загађивача у приземном слоју атмосфере. 

Праћење утицаја ТЕНТ А на квалитет ваздуха врши се интерно и од стране 
акредитованих институција. Током 2015. године вршена су: 

1. Интерна мерења: 
- Квалитета приземног слоја ваздуха, имисија, у околини ТЕНТ А – свакодневно 
- Праћење рада ЕФ – свакодневно 

2. Периодична мерења у сарадњи са овлашћеним институцијама, у складу са 

законским обавезама и то: 
- Појединачна мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух  

Основ за добар рад топлотних извора са аспекта заштите животне средине, односно 
смањења њиховог негативног утицаја на квалитет ваздуха, загађења земљишта и вода 
зависи од техничке исправности постројења и од врсте и квалитета горива.  

Оно што представља посебан проблем јесте то што доношење нових Закона и Уредби 
из области заштите животне средине који су смернице за даљи рад предузећа, врло 
често не могу да се примене и задовоље на постојећим техничко-технолошким 
постројењима. Увођење нових технологија се спорије одвија у односу на законску 
регулативу из области заштите животне средине. 

Емисије загађујућих материја при раду термоелектрана зависе од врсте горива који се 
користи и начина његовог сагоревања. Сагоревањем нискокалоричног лигнита у 
котловима ТЕ „Никола Тесла“ А настају велике количине димних гасова који садрже 
штетне материје, од којих су најзначајније: SO2, NOx, CO, CO2 и прашкасте материје 
(летећи пепео). После електростатичког издвајања прашкастих материја у 
електрофилтрима (ЕФ), димни гасови се испуштају преко димњака висине 150 m, 
блокови А1, А2 и А3, висине 220 m, блокови А4, А5 и А6.  

Угаљ представља комплексну комбинацију органских материја и неорганског пепела и 
класификација угља врши се у зависности од његове топлотне моћи и садржаја 
горивих испарљивих материја, влаге, кисеоника, угљеника, сумпора и пепела. У 
термоелектранама доминантна је употреба лигнита, а у употреби су мрки, камени угаљ 
и антрацит. 

Главни загађивачи који се емитују из постројења који за гориво користе угаљ су 
оксиди сумпора, оксиди азота, угљен моноксид, честице летећег пепела посебно 
честице мањег пречника од 10µm тј. PM10 и органске материје.  
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Емисије честица летећег пепела које се емитују из постројења на угаљ обухватају 
пепео који улази у састав угља, као и несагорели угљеник који је резултат непотпуног 
сагоревања. Део пепела из угља после сагоревања остаје на дну котла у виду шљаке 
(за постојеће котлове 10-15%), а преостали већи део бива однешен струјом у виду 
летећег пепела. 

Степен емисије CO зависи од ефикасности оксидације горива. Присуство 
угљенмоноксида у излазним димним гасовима је резултат непотпуног сагоревања, до 
чега долази услед недовољно расположивог кисеоника за сагоревање, велике 
количине вишка ваздуха у ложишту, лошег мешања горива и ваздуха, ниже 
температуре сагоревања, гашења пламена на хладним зидовима котла, смањеног 
времена сагоревања, нижег оптерећења постројења. До наведених појава може доћи 
услед различитих модификација које се уводе у циљу смањења NОx, опасност 
повећања емисије угљенмоноксида представља озбиљан проблем који се мора узети у 
обзир из разлога заштите животне средине енергетске ефикасности и оперативности 
самог постројења. Емисије се могу свести на што мању и законски прописану меру 
пажљивом контролом параметара процеса сагоревања, уз редовно одржавање свих 
елемената постројења.  

Повећане емисије SОx готово у потпуности зависе од садржаја сумпора у угљу, али и 
од општих карактеристика угља, док скоро да уопште не зависе од типа котла 
величине, нити врсте и конструкције горионика. 

Оксиди азота који настају као последица сагоревања су резултат термичког 
фиксирања атмосферског азота у ваздуху за сагоревање или конверзијом азота из 
горива што је случај (око 80%) при сагоравању угља. Количина емитованих оксида 
зависи од већег броја фактора: конфигурације ложишта, процеса сагоревања у котлу, 
горионика и других фактора. 

Сви најважнији гасови са ефектом стаклене баште CO2, CH4, N2O се емитују приликом 
сагоревања угља. При сагоревању угља у мањим количинама настају органске 
материје, микроелементи, хлор (Cl), флуор (F), као и побегле емисије које настају 
услед цурења, манипулације материјалом, непрописног складиштења транспорта и 
других фактора. 

Усаглашавање емисије загађујућих материја у ваздух са захтевима 

регулативе Европске уније 

Степен и начин ревитализације постојећих термоенергетских капацитета условљен је 
применом Директиве о великим ложиштима, која предвиђа смањење емисија сумпор 
диоксида, азотних оксида и честица. У циљу спровођења ове Директиве неопходна је 
уградња постројења за одсумпоравање, денитрификацију димних гасова, као и 
електрофилтри високе ефикасности.  

Прашкасте материје 
Током 2004., 2005., 2006. и 2007. године урађене су реконструкције ЕФ на блоковима 
А5, А2, А1 и А4, тако да је излазна концентрација прашкастих материја коју гарантује 
испоручилац ЕФ ≤ 50mg/m3. Реконструкцијом ЕФ на наведеним блоковима емисија 
прашкастих материја у ТЕНТ А је у 2008. години смањена за око 75% у односу на 2004. 
годину (прорачун је рађен на бази појединачних мерења емисије прашкастих материја 
у 2008. години и 6000h рада блокова). На свим блоковима ТЕНТ А уведено је 
аутоматско праћење рада ЕФ. Управљање и праћење електричних и неелектричних 
величина и ефикасности рада ЕФ се врши посредством система за даљински надзор и 
управљање (СЦАДА). 
Поред тога на блоку А1 и А4 развијена је нова технологија за електростатичко 
издвајање чврстих честица из димног гаса. Ради се о дигиталном регулатору напона са 
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два брза дигитална сигнална процесора. Уређај се одликује изузетном аутономијом и 
флексибилношћу, и поседује веома напредан, адаптивни алгоритам управљања 
специјално развијен у сврху повећања ефикасности издвајања на блоковима великих 
снага. Оваквим начином рада, готово потпуно је елиминисан проблем повратне короне 
и повратка у струју гаса већ издвојених честица. Регулатор је у стању да се прилагоди 
било каквим условима у издвајачу како би одржао емисију на прописаних 50mg/m3, а 
резултат је значајна уштеда електричне енергије. 

Током 2010. и 2012.године, урађене су реконструкције ЕФ на блоковима А6 и Б1 тако 
да излазна концентрација прашкастих материја буде ≤ 50 mg/m3. Реконструкцијом ЕФ 
на блоковима емисија прашкастих материја на ТЕНТ А је у 2012. години смањена за 
око 78% у односу на 2004. годину. У 2014. години извршена је реконструкција ЕФ на 
блоку А3 тако да је излазна концентрација ≤ 50 mg/m3.  

Сумпор диоксид 
У време пројектовања и изградње на блоковима ТЕНТ А нису предузете мере за 
смањење емисија сумпор диоксида. У циљу смањења емисије сумпорних оксида испод 
200mg/Nm3 у складу са одредбама регулативе Републике Србије и регулативе ЕУ, 
планирано је да се у наредном периоду уграде постојења за одсумпоравање, чија је 
реализација у току.  

Азотни оксиди 

У претходном периоду уведене су примарне мере на блоковима А3 и А5 у ТЕНТ А, док 
су у току активности за увођење наведених мера на блоковима А4 и А6. 

Планом је предвиђена реализација зеленог заштитног појаса, према стамбеним 
објектима, као и према пољопривредном земљишту ширине, који ће имати значајну 
улогу у заштити ваздуха и ветрозаштити. Битно је да се садњом овог појаса почне и 
пре почетка реализације и експлоатације проширеног дела депоније.  
 

Бука  

Током рада планираних објеката не очекују се прекорачења нивоа буке, као што нису 
присутна ни у постојећем стању.  
 
Загађење вода и земљишта  

У току технолошких процеса у термоелектранама генеришу се различите врсте 
отпадних вода. Воде које настају у овим системима и објектима и које је неопходно 
слати на одговарајући третман су по својим карактеристика сврстане у: 

 зауљене воде (оптерећене нафтним дериватима и чврстим материјама), 
 замазућене (повећан садржај мазута и чврстих материја), 
 замуљене (отпадна вода из система за одсуморавање димних гасова, са великим 

садржајем чврстих материја, из система за допрему угља, загађене атмосферске 
воде..), 

 засољене воде, 
 санитарне воде, 
 атмосферске воде – за њих је предвиђено посебно каналисање и пречишћавање, 

док се остале атмосферске воде могу испустити без претходног пречишћавања. 
Загађења и негативни утицаји пореклом од комуналних и технолошких отпадних вода 
морају у потпуности, да се сведу на законски предвиђене дозвољене концентрације за 
загађујуће материје, односно могу одговарајућим мерама у виду пречишћавања 
отпадних вода у потпуности елиминишу и не доводе до загађења земљишта и 
подземних вода на самој локацији. 
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Највећу потрошњу техничке воде у термоелектранама чини вода за хлађење паре у 
кондензаторима. Вода реке Саве се захвата, користи за хлађење у кондензаторима 
после чега се повратним тунелом испушта назад у реципијент. Око 2,5% водозахвата 
се одузима за потребе хидрауличког транспорта пепела и шљаке. Ове воде се у виду 
преливних и дренажних вода испуштају индиректно и директно у пријемник, односно у 
реку Саву. Тек увођењем нове технологије, код маловодног транспорта суспензије 
пепела и воде (1:1), што се овим планом и предвиђа, неће долазити до испуштања 
преливних и дренажних вода у реципијент, већ ће се ове воде акумулирати и 
користити за квашење депоније пепела.  

У погонима хемијске припреме воде се производи деминерализована вода, која се 
користи у котловима.  

Отпадне воде које настају прањем косих мостова угља се након механичког таложења 
честица угља испуштају индиректно у реку. 

Санитарне отпадне воде се након механичко-биолошког третмана пречишћавања при 
аеробним условима у уређајима за пречишћавање испуштају директно или индиректно 
у реку. На уређају БИОДИСК на ТЕНТ А је уграђена УВ лампа за дезинфекцију 
отпадних вода у оквиру постројења за прераду отпадних вода. 

Воде које садрже уље и/или мазут, након сакупљања уља, односно мазута са водених 
поршина, применом адсорпционих средстава индиректно преко атмосферске 
канализације  или повратног тунела расхладне воде испуштају у реципијент. 

Један од услова за добијање интегрисане дозволе за даљи рад ТЕНТ А и обављање 
активности после 2015.године је смањење емисија у воде у складу са Законом о 
водама («Сл. гласник РС», бр. 30/10) И Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање («Сл. гласник РС», 
бр.67/11,48/12). 

Минимум мера које се морају спроводити у циљу заштите вода подразумевају 
стандардне техничке мере, које обухватају: постојање сепаратног система 
канализације (за атмосферске и фекалне отпадне воде); постојање система интерне 
канализације објеката комплекса и прикључење овог система санитарних отпадних 
вода на градску канализациону мрежу; контролисано прикупљње потенцијално 
зауљене атмосферске воде са свих саобраћајних и манипулативних површинам платоа 
и паркинга, танквана резервоара, као и третман ових отпадних вода на адекватним 
таложницима/сепараторима, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 
задовољава критеријуме прописане за испуштање у рецепијент-јавну канализацију или 
водоток, уз редовну контролу сепаратора и таложника, а послове пражњења истих 
поверити овлашћеној организацији; за кориснике који у процесу рада производе 
технолошке отпадне воде, предвидети њихов одговарајући третман, којим се 
обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у 
рецепијент; успостављање мониторинга отпадних вода које се испуштају у рецепијент 
у складу са важћом регулативом. 

Планом је предвиђен третман атмосферских и техничких отпадних вода (зауљених 
вода, отпадних вода са одсумпоравања димних гасова, атмосферских вода са 
паркиралишта термоелектране), чиме се постижу позитивни ефекти у погледу очувања 
квалитета крајњих реципијената, пре свега реке Саве.  

Простор ТЕНТ А се налази у контакној зони са реком Савом која је за град Београд 
значајна са аспекта изворишта водоснабдевања и као такав простор представља 
осетљиво подручје у погледу загађења земљишта и подземних вода. За општину 
Обреновац значајно је извориште „Вић бара“ (3 km удаљено од постојеће депоније) на 
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коме се подземне воде захватају цевастим бунарима и бунарима са хоризонталним 
дреновима и водозахват реке Саве у Баричу, које је удаљено око 10 km од депоније, 
оба низводно од депоније и ТЕНТ А.  

Као најзначајнији стратешки ресурс XXI века истакнути су водни ресурси јер 
представљају најважнији сегмент животне средине. »Оквирна директива о водама« 
(Water Framework Direktive – WFD) представља почетак нове ере у историји 
управљања водама у Европи. Са усвајањем Директиве WFD, водни ресурси на 
територији ЕУ постају брига целе Уније. То значи да легислативни, технички и 
економски приступ управљању водама у појединим земљама мора бити хармонизован 
и да мора постојати јединствена, кохерентна стратегија за управљање водама.  

Не приказујући детаљније садржину Директиве овде су приказани само неки циљеви 
њеног доношења, а сама Директива прописује низ правила и норматива у области 
вода. 
Основни циљеви доношења Директиве WFD су следећи:  

 свеобухватна заштита свих вода, уз примену начела интегралног управљања 
водним ресурсима; 

 постизање доброг статуса вода у року од 15 година, према дефинисаним 
критеријумима и хидролошким, хемијским и биолошким стандардимa; 

 интегрално газдовање и управљање речним сливовима; 
 контрола квалитета вода и испуштање загађених вода; 
 правило утврђивања цена воде, на основу кључних принципа: „корисник 

плаћа”, „загађивач плаћа”, „потпуна надокнада трошкова”; 
 укључивање јавности, у циљу информисања, консултовања и учешћа у 

одлучивању. 

Највећи негативан утицај на водоизворишта долази услед испуштања непречишћених 
отпадних комуналних или техничких вода. У смислу заштите реке Саве као значајног 
природног добра и водоизворишта, која представљају изузетно значајан природан 
ресурс, изградња недостајућих постројења за пречишћавање отпадних вода из 
комплекса ТЕНТ А које се овим планом предлажу као планско решење има велики 
позитиван ефекат и превазилази локалне оквире. 
У погледу утицаја проширења депоније пепела и шљаке на подземне воде, утицај је, 
применом нове технологије, ограничен на дренажне бунаре и не очекује се било какав 
утицај на низводна изворишта воде за пиће Обреновца и Београда. 
 
Управљање отпадом  

Током редовног рада термоелетране „Никола Тесла А“ генеришу се различите врсте 
отпада.  Управљање отпадом је делатност од општег интереса. Закон о управљању 
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) уређује: врсте и класификацију 
отпада; планирање управљања отпадом; субјекте управљања отпадом; одговорности и 
обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање 
посебним токовима отпада; услове и поступак издавања дозвола; прекогранично 
кретање отпада; извештавање о отпаду и базу података; финансирање управљања 
отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 

Категоризација отпада се према правилницима врши на неопасан и опасан отпад. За 
постројења за која се издаје интегрисана дозвола, као што је комплекс ТЕНТ А 
припрема се и доноси План управљања отпадом који садржи документацију о отпаду 
који настаје у процесу рада постројења, мере које се предузимају у циљу смањења 
производње отпада, посебно опасног отпада и друго. 
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План управљања отпадом У ПД ТЕНТ д.о.о. Обреновац израђен је током 2011.године 
од стране Института „Кирило Савић“. У 2012.години, настало је 2203128,87t неопасног 
отпада и опасног отпада 206,48t на ТЕНТ А. Отпад  се предаје овлашћеном лицу које 
поседује одговарајуће дозволе надлежних органа у складу са Законом о управљању 
отпадом.  
 

Г.1.4. Приказ утицаја проширења депоније пепела и шљаке 

Проширење депоније пепела и шљаке је предвиђено на пољопривредном земљишту, 
где је присутна ратарска производња. Планом се предвиђа проширивање депоније 
пепела ТЕНТ А за 150hа на пољопривредном земљишту у државној својини, чиме се 
укупно пољопривредно земљиште на територији општине Обреновац (од око 30 000 
hа) смањује за 0,5%.  
Депоније пепела и шљаке имају негативан утицај на земљиште, воду и ваздух у широј 
околини термоелектрана. Еолска ерозија пепела се јавља у сувом и ветровитом 
периоду, када системи заштите на депонијама пепела не раде на задовољавајући 
начин. Преливне и дренажне воде са депонија пепела и шљаке садрже суспендоване 
материје, растворене сулфате, тешке метале (арсен, манган, хром), растворене 
минералне соли и друге материје у концентрацијама често изнад максималних 
дозвољених вредности.  

Постојећа технологија прикупљања, припреме, транспорта и одлагања пепела и 
шљаке ретком хидромешавином (пепео:вода=1:10-15) која у технолошком смислу 
фунционише добро, са аспекта утицаја на животну средину, у првом реду утицаја на 
квалитет ваздуха, представља врло неповољно решење. Због сегрегације честица и 
немогућности одржавања воденог огледала на целој површини депоније, у периодима 
са мањом количином падавина, и поред прскања обода депоније са водом, услед 
ерозије ветром, долази до подизања ситних честица пепела и стварања облака 
прашине који значајно утичу на погоршање квалитета ваздуха у околини депоније.  

Електропривреда Србије, свесна чињенице да термоенергетски објекти имају највећи 
негативан утицај на квалитет животне средине, урадила је програмски документ 
„Зелена књига Електропривреде Србије“, у коме су дефинисани приоритети за 
реконструкцију постојећих система заштите животне средине а у циљу довођења 
својих постројења у склад са домаћом законском регулативом односно регулативом 
Европске Уније и тиме свођење негативног утицаја својих објеката на животну средину 
на еколошки прихватљив ниво. 

На листи приоритета за смањење негативног утицаја на животну средину на прва 
четири места се налази реконструкција система за припрему, транспорт и одлагање 
пепела (реконструкција система за припрему, транспорт и одлагање пепела ТЕ 
»Костолац«, ТЕ »Никола Тесла Б«, ТЕ »Никола Тесла А« и ТЕ »Колубара«). 

Постојећа депонија пепела, површине око 407 hа, ПГР за објекте термоелектране 
"Никола Тесла А" са припадајућом депонијом („Сл. лист града Београда“, бр. 59/08) је 
предвиђена за задржавање у постојећим границама с тим да се планираним 
технолошким системом отпепељавања побољшавају услови, односно смањују 
негативни утицаји на околни простор.  

Студијом оправданости са идејним пројектом и ажурираном студијом о процени 
утицаја на животну средину реконструкције система за прикупљање, припрему, 
транспорт и депоновање пепела, шљаке и гипса ТЕ „Никола Тесла“ А су разматрана 
технолошка решења која су најбоље применљива са циљем заштите животне средине 
и здравља људи. Одабрано је технолошко решење одлагања пепела и шљаке густом 
хидромешавином (однос чврсто:течно=1:1). На тај начин се уједно искоришћава и гипс 
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који се добија  у процесу одсумпоравања димних гасова, што је такође један од 
циљева усаглашавања рада постројења ТЕНТ А са важећом законском регулативом из 
области животне средине и свођење концентрације сумпор диоксида у димном гасу на 
законом дозвољену вредност. 

Изменама и допунама просторног плана градске општине Обреновац, а на основу 
иницијативе ЈП "Електропривреда Србије" Београд, дефинисано је проширење 
постојеће депоније пепела на локацији ТЕ "Никола Тесла А" за 150hа на 
пољопривредном земљишту. Реконструкцијом блокова, повећањем инсталисане снаге, 
као и планираном реконструкцијом система за одпепељивање и одлагање гипса из 
процеса одсумпоравања димног гаса (ОДГ), постојећа депонија неће моћи да 
задовољи потребне могућности за смештајни простор целокупног материјала, до краја 
радног века блокова ТЕНТ А.  

Током израде Идејног решења за проширење депоније пепела и шљаке, поштујући 
захтеве законске регулативе којом се захтева минимална удаљеност депоније од 
појединачних објеката у којима људи раде или бораве од 300 m, добијен је простор од 
115 hа у који се мора сместити депонија са иницијалним насипом, транспортинм 
цевоводима, сервисном саобраћајницом, ветрозаштитним појасом и црпном станицом 
повратне воде. Констатовано је да се на расположивој површини може формирати 
само депонија по технологији густе хидромешивине. 

Расположиви простор од 115 hа до коте одлагања 123.0 мнм (завршна кота 
депоновања према Студији оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени 
утицаја на животну средину реконструкције система за прикупљање, припрему 
транспорт и депоновање пепела, шљаке и гипса ТЕ ’’Никола Тесла А’’, РИ 2015. год.) 
омогућава одлагање технологијом густе хидромешавине за период од ~ 14.5 год. 

Нова касета, ради што бољег искоришћења простора за депоновање, у потпуности ће 
се наслонити на западну страну постојеће депоније.  

Нова касета лоцирана је на подлози која својим геомеханичким карактеристикама не 
задовољава техничке и технолошке услове за водонепропусност, према Уредби о 
одлагању отпада („Сл. гласник РС.“, бр. 92/2010.). Наведено условљава формирање 
вододрживе баријере по дну дограђеног дела депоније. На овај начин спречиће се 
утицај процедних технолошких вода на животну средину. 

С обзиром на наведено, рад депоније пепела, односно скупљање, припрема, транспорт 
и одлагање пепела и шљаке се заснива на примени технологије маловодног 
транспорта и одлагања пепела. Технологија отпепељавања подразумева угушћени 
транспорт (пепео:вода=1:1) са напоменом да се мешавини пепела и шљаке додаје и 
гипс и потом заједно одлажу на депонију. Само депоновање пепела, шљаке и гипса у 
виду "густе" хидромешавине спречава се развејавање пепела услед еолске ерозије, 
чиме се негативан утицај депоније на окружење своди на минимум. Такође, све 
преливне и процедне воде из депоније ће се прикупљати и враћати у процес припреме 
хидромешавине, чиме се елиминише испуштање отпадних вода из депоније. Тиме се 
остварују квалитетнији услова за функционисање (коришћење) депоније, како у 
техничко-технолошком смислу, тако и у смислу заштите животне средине. 

Применом нове технологије очекују се позитивни ефекти у погледу спречавања еолске 
ерозије пепела и учињен је велики корак за побољшање животних услова 
становништва. Очекивани ефекти увођењем нове технологије се огледају у: 

 мања количина потребне воде за транспорт пепела и шљаке; 
 побољшање квалитета површинске и подземне воде; 
 нема преливних вода, нема испуштања дренажних вода (вршиће се 

рециркулација дренажних вода); 
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 смањењу количине одложеног пепела на депонији, испоруком сувог пепела из 
силоса, па се на тај начин продужава век коришћења депоније; 

 уштеда финансијских средстава продајом пепела смањиће се годишња накнада 
за одложен пепео, остварење економске добити, продајом пепела;  

 утицај депоније на квалитет ваздуха ће се смањити на најмању могућу меру- 
смањење величине сувих, незаштићених, површина, повећање отпорности 
површинског слоја пепела – стварање покорице 

 применом наведене технологије очекује се смањење развејавања ситних 
фракција пепела са депоније, чиме ће се смањити негативан утицај на околно 
пољопривредно земљиште. 

Планирањем заштитног зеленог појаса, у ширини од 300 m, обезбеђени су услови за 
спречавање развејавања загађујућих материја, што има позитиван ефекат на квалитет 
ваздуха, тла, побољшање квалитета живота, па самим тим и здравља људи.  

 
Могућност коришћења пепела у ниској и високој градњи 

Електрофилтерски пепео, који у термоелектранама настаје као нус продукат, може се 
користити као сировина у производњи грађевинских и других материјала. Многобројна 
истраживања су показала да је пепео ТЕНТ погодан за производњу цемента и других 
грађевинских материјала. Поред тога пепео се може користити и за градњу путева.  
Како је ограничавајући фактор за коришћење пепела у ове сврхе радиоактивност, 
обављена су потребна истраживања која су показала да су радиолошки параметри у 
дозвољеним границама, уз напомену да се морају вршити редовне контроле. 
Увођењем нове технологије сакупљања и маловодног транспорта пепела и шљаке 
омогућена је испорука сувог пепела из силоса, ауто цистернама, као и шљаке засебно 
од пепела.  
 

Утицај на здравље људи  

Главни загађивачи који се емитују из постројења који за гориво користе угаљ су 
оксиди сумпора, оксиди азота, угљен моноксид, честице летећег пепела посебно 
честице мањег пречника од 10µm тј. PM10 и органске материје.  

Негативно дејство угљенмоноксида првенствено је изражено утицајем на здравље 
људи и са тог становишта се мора и разматрати у склопу укупних негативних утицаја. 
Негативна дејства угљенмоноксида која се испољавају и при релативно ниским 
концентрацијама последица су пре свега 240 пута већег афинитета према хемоглобину 
него што је има кисеоник. Последица тога су обично сметње у равнотежи, очне 
сметње, слабљење концентрације, тешкоће при дисању или главобоље. Прихваћена је 
чињеница да се концентрација CО у хемоглобину од 2% може сматрати безначајном 
док концентрације веће од 2.5 % представљају критичну вредност. 

Азотмоноксид на човека има слично дејство као угљенмоноксид, делује тако да 
истискује кисеоник из крви чиме је аутоматски угрожено снабдевање ткива. Велика 
концентрација азотмоноксида у крви изазива смрт. Чињеница је међутим да су 
концентрације азотмоноксида које се појављују у атмосфери једва шкодљиве, али је 
њихов значај као аерозагађивача битан првенствено због стварања азотдиоксида 
(NО2) који је токсичнији и нарочито штетан за дисајне органе. Из наведених 
констатација изводе се и граничне вредности које се законски прописују. 

Сумпордиоксид утиче на здравље људи тако што сједињен са фином прашином има 
изражено штетно дејство на слузокожу (очи) и дисајне путеве. Утицај сумпордиоксида 
на биљни свет је значајно изражен и огледа се првенствено у разграђивању 
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хлорофила и одумирању појединих ткива. На сумпордиоксид су посебно осетљиве 
врсте зимзелених шума. 

Излагање човека честичним загађењима из ваздуха може проузроковати оштећење 
здравља. Честице улазе у човеково тело путем органа за дисање (респираторни 
систем). Због тога може доћи до директног оштећења респираторних органа или до 
оштећења других органа посредно. 

Као што је већ наведено, смањење утицаја на животну средину па самим тим и на 
здравље људи се постиже реконструкцијом постојећих система за прикупљање, 
транспорт и одлагање пепела и шљаке, електрофилтерских постројења и 
одсумпоравања димних гасова. 

Негативан утицај депоније на постојеће стамбене објекте у низу који се налазе дуж 
пута, наспрам будуће депоније може се умањити применом одговарајућих мера,  како 
планерских тако и технолошких. У  погледу депоновања пепела и шљаке очекује се да 
ће нова технологија, која је потврђена Студијом оправданости (технологија 
маловодног транспорта и одлагања пепела), смањити могућност развејавања пепела 
што ће се пратити одговарајућим мониторингом у складу са Уредбом о одлагању 
отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр.92/2010).  

Лоцирањем депоније у складу са законском регулативом на удаљењу од 300m од 
појединачних стамбених објеката,  задовољена је планерска мера. У појасу од 300 m 
реализоваће се зелени заштитни појас који ће апсорбовати евентуално развејавање 
честица и смањити негативан утицај истих на непосредно окружење и становнике. 

Заштитним зеленим појасом се постиже и ефекат визуелног одвајања депоније од 
стамбених објеката. Овај појас треба да је сачињен од комбинације дрвећа и шибља 
(зимзелених и лишћарских врста), које не изазивају повишене алергијске реакције код 
становништва, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене 
локалним климатским факторима и спадају у претежно аутохтоне врсте. 

Заштитни зелени појас, који представља заштитну зону мора бити приоритет при 
реализацији Плана и мора се извести у што краћем временском периоду. 
 
Утицај на биљни свет 

У непосредном окружењу депоније је ПК „Младост“, као и индивидуални стамбени 
објекти са обрадивим површинама, ораницама, ливадама. Од култура се гаји кукуруз, 
уљана репица, шећерна репа, луцерка, пшеница.  

Различити атмосферски загађивачи, у чврстом, течном или гасовитом облику, 
непосредно и посредно оштећују биљке и доводе до деградације оштећења ћелија 
мезофила, „бељење” хлоропласта, због чега се јављају некротичне флеке на ивицама 
листа или на деловима лиске између лисних нерава, како на лицу, тако и на наличју 
листа. Многобројнe честице пепела, прашине, чађи таложе се на свим надземним 
деловима биљке, али свој најнегативнији ефекат испољавају кроз механичка 
оштећења структуре листа, што, са своје стране, утиче на промене нормалног тока и 
интензитета физиолошких процеса пре свега фотосинтезе.  

Симптоми оштећења услед високих концентрација атмосферских загађивача, су јасно 
видљиви, пре свега као хлорозе и некрозе листова и других надземних органа, а затим 
и као сушење и одумирање појединих делова или читаве биљке. Оваква оштећења се 
обично јављају на биљкама које се налазе у непосредној близини извора загађивања. 

Код биљака се јављају промене у биохемијским и физиолошким процесима и ћелијској 
ултраструктури, ако и хронична оштећења, која константно смањују отпорност биљке, 
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ремете плодоношње (изазивају стерилност полена) редукују продукцију биљне масе, и 
најзад доводе до иреверзибилних промена и смрти биљке. 

Према Уредби о условима за мониторинг ваздуха и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. 
гласник РС", бр.11/2010), критични нивои сумпор диоксида и оксида азота за заштиту 
вегетације су: 

  Период усредњавања  Критични ниво  Граница толеранције  

Сумпор диоксид 

Календарска година и зима (од 1. октобра дo 31. марта)  20 µg/m3нема

Оксиди азота 

Календарска година 30 µg/m3 нема 

 

Утицај на предео 

Локација ТЕНТ А припада ободу Колубарског басена, који обухвата равничарски и 
благо заталасани рељеф алувијалне равни и заравни. На подручју предвиђеном за 
проширење депоније пепела налазе се интензивно обрађиване пољопривредне 
површине, испресецане мелиорационим каналима дуж којих се налази природна 
жбунаста вегетација.  

Планирањем заштитног зеленог појаса око нове депоније, у ширини од 300m, 
остварује се визуелна заштита простора и пејзажа, и ублажује негативан утицај 
депоније пепела на целокупан пејзаж и карактеристике терена. Неопходно је, након 
завршетка одлагања пепела, шљаке и гипса на депонију извршити рекултивацију исте. 

 

Г.2. ПРОЦЕНА РИЗИКА И ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА УДЕСА  

 
Саставни део Извештаја о стратешкој процени утицаја је процена ризика и опасности у 
случају настанка удеса од значаја за животну средину.  
 
Може се говорити о неколико врста ризика који се могу појавити у фази грађења 
објеката (реализације намена) и експлоатације планираних и предвиђених објеката: 

 ризик од удеса који се могу десити у фази извођења радова; 
 ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода; 
 ризик од хемијског удеса.  

 
Ризик од удеса у фази извођења радова односи се на ситуације које доводе до 
нежељених и несрећних случајева из домена ризика по здравље радника на 
градилишту, односно удесног загађивања животне средине из грађевинске 
механизације. Да би се овај ризик умањио неопходно је спровести низ процедура у 
домену организације извођења радова. Стога, на предметној локацији је у току 
извођења радова забрањено претакање и складиштење нафтних деривата, уља и 
мазива за грађевинске машине. Такође, потребно је дефинисати етапе реализације 
извођења радова како би се ризик смањио на најмању могућу меру. 

Ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода  

Природне катастрофе се не могу предвидети, због чега је при грађењу објеката 
потребно максимално у обзир узети следеће параметре: сеизмичност тла, стабилност 
тла, геотехничке карактеристике тла, меродавне падавине и др. 
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Посматрајући сеизмолошке карте из ''Правилника о техничким нормативима за 
пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручијима'', истражни 
простор представљен је седмим степеном (7°) по MSK скали интензитета земљотреса 
за повратни период од 50 и 100 година, док се степен подиже за један степен и износи 
осам степени (8°) за повратне периоде од 200 и 500 година. Деветим степеном (9°) по 
MSK скали предметни терен је дефинисан само за повратни период од 1000 година.  

Предметна локација представљена је ниским вредностима максималног хоризонталног 
убрзања PGA до 0,04g, док су ове вредности знатно увећане за дуже повратне периоде 
и износе 0,06 g до 0,08 g за повратни период од 475 година и 0,08 g до 0,1 g за 
повратни период од 975 година (карта- Републички сеизмолошки завод). Вредности 
максималног хоризонталног убрзања веома су корисни приликом дефинисања 
сеизмичности подручија према EC8 стандарду. 

У току поплава у 2014. години указала се потреба за заштитом термоелектране од 
поплавног таласа из залеђа. У ту сврху урађен је пројекат санације и унапређења 
система за одбрану од поплава ТЕНТ А (''Енергопројект-Хидроинжењеринг'', јул 
2016.године) којим су планиране две одбрамбене линије. Потребно је урадити нови 
пројекат за заштиту од поплава или измену претходног пројекта у складу са новим 
планским решењем за комплекс ТЕНТ А. 

Имајући у виду површину простирања депоније, током њеног формирања може доћи 
до слегања подтла. Свакако да ће се насипањем пепела нарушити природна 
топографија терена, што може довести до задржавања већих количина воде у терену 
и формирање локалних забарења. Поред тога, и у току експлоатације објеката могу се 
јавити деформације у терену настале услед деловања разних природних и техногених 
фактора.  

Концепција детаљних инжењерскогеолошких, односно геотехничких истраживања за 
више нивое израде техничке документације, заснива се на следећем: 
 Утврђивање дебљине литотипова који се налазе у интеракцији објекат - терен и 

у непосредној зони грађевинских захвата.  
 Посебну пажњу обратити на дебљину хумусног покривача и неконтролисаног 

насутог тла којег треба одстранити из подтла – доњег строја саобраћајнице.  
 Утврдити хидрогеолошке каракеристике терена, а посебно карактер и тип 

издани, филтрациона својства и очекиване количине вода у темељним јамама, а 
у циљу предузимања мера дренирања и димензионисања капацитета пумпи, 
односно начина оводњавања у току извођења радова и експлоатације објеката.  

 Дефинисати промене физичко-механичких параметара појединих литотипова у 
односу на досадашње резултатате. 

 Урадити детаљну анализу и нови прорачун сеизмичких параметара неопходних 
за безбедно планирање и изградњу објеката. 

 Програм, односно пројекат детаљних истраживања, треба усагласити са 
карактеристикама објеката и специфичностима терена и његове природне 
конструкције и посебно захтевима који произилазе из инжењерскогеолошких 
услова градње. 

 
Ризик од хемијског удеса  

За функционисање система и одвијања техничко-технолошких процеса у оквиру 
термоелектране "Никола Тесла А", а у складу са производним процесима користи се 
одређена количина хемикалија и супстанци, као и енергенти одређених физичко-
хемијских карактеристика. Такође, у току процеса производње настају опасне и 
токсичне материје у виду гасовитих, течних и чврстих фаза. 
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У току удеса може доћи до пожара и експлозије или само ослобађања хемикалија, које 
могу контаминирати ваздух, воду, земљиште и угрозити живот и здравље људи. 
Степен опасности полутаната који се неконтролисано ослобађају у случају удеса 
зависи од њихове: границе експлозивности, концентрације, токсичности, 
карактеристика продуката деградације, могућности задржавања на површинским 
слојевима земље, синергистичких ефеката више полутаната и продуката њихове 
деградације и низа других карактеристика и параметара. 

У складу са овим неоходно је размотрити ризике, последице и степен угрожености 
животне средине и здравља људи у случају хемијског удеса. Односно, потребно је 
урадити Процену ризика од хемијског и План заштите од хемијског удеса у складу са 
важећом законском регулативом уколико се процени да они постоје на основу тачних 
података о количинама и врстама хемикалија које ће да се користе, гасова и осталих 
хемијских средстава неопходних за одвијање технолошког процеса сагоревања 
енергента. 

Мере превенције, приправности и одговора на удес представљају скуп мера које 
укључују различита средства, индикаторе, одговорне и стручне организације које 
морају да буду припремљене и адекватно, у домену своје обавезе, одговоре у тренутку 
удеса. 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, доставило је услове и 
податке из дела надлежности која се односи на заштиту од хемијског удеса за 
предметни План бр. 532-02-02297/2017-16 од 23.05.2017 год. 

На основу Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 
36/09, 72/09-др.закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство на основу документа Извештај 
о безбедности и Обавештење води регистар постројења и утврђује и води евиденцију 
о оператерима и севесо постројењима/комплексима са повећаном вероватноћом 
настанка хемијског удеса или са повећаним последицама тог удеса, због њихове 
локације, близине сличних постројења или због врсте ускладиштених опасних материја 
("домино ефекат"). Такође, на основу ових докумената, Министарство води и Регистар 
постројења и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности могу 
изазвати хемијски удес са прекограничним последицама. 

На основу доступних података, утврђено је да је термоелектрана "Никола Тесла А", 
оператера ЈП ЕПС Београд, СЕВЕСО комплекс вишег реда, за који је оператер дана 
04.12.2015. године исходовао Решење о сагласности на Извештај о безбедности и План 
заштите од удеса бр.532-02-00057/7/2012-02. 

У опасне материје које се користе у технолошким процесима и складиште, у одређеним 
количинама, у термоелектрани "Никола Тесла А" (ТЕНТ А), спадају: хидразин, водоник, 
пропан/бутан, дизел, уље за ложење (средње), мазут, ацетилен, кисеоник, петролеј, 
фамин, амониум-хидроксид, етил-алкохол, трихлоретилен, ацетон, регулациони флуид. 
Све ове материје спадају у опасне и штетне по човека и животну средину, што је 
дефинисано налажењем на Листи 1. и 2. Правилника о листи опасних материја и 
њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује 
оператер севесо постројења ("Службени гласник РС", бр. 41/10 и 51/15), као и 
бројевима и ознакама којима су обележени и уствари представљају севесо метерије. 

У досадашњем периоду ТЕНТ А је примењивао План реаговања у случају ванредних 
ситуација, који је дорађен и допуњен априла 2010.године. Документ дефинише 
потенцијалне сценарије удеса, потенцијалне утицаје на безбедност и здравље људи и 
утицаје на животну средину. План прописује потребне акције екипа за одговор на 
удес, неопходну документације, одговорност за акцију, потребну обуку и одговорна 
лица, са радним местима и бројеве телефона. У плану реаговања квалитетно су 
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обрађена изабрана места потенцијалних удеса, јасно и кратко описане активности у 
случају удеса, међутим мали број потенцијалних удеса је обрађен (иако има више 
варијанти истог догађаја). 

У удесним ситуацијама предвиђени су удеси са мазутом, ХПВ-хемијска припрема воде 
(HCl, NaOH), цурење уља или средстава за одмашћивање, испад електрофилтра и удес 
на депонији пепела. 

План реаговања није предвидео удесе са запаљивим и експлозивним материјама, што 
је посебно дефинисано Планом заштите од пожара. 

ТЕНТ А је обезбедио усвајање и примену процедуре QP.0.16.12 Планирање заштите од 
удеса, којим се дефинише: 

 статус постројења са становишта управљања ризиком од хемијског удеса; 
 полазне основе за израду Плана заштите од удеса; 
 поступак израде, провере и ревизије Плана заштите од удеса; 
 организовање обука запослених за поступање према Плану заштите од удеса. 

План заштите од удеса (нови План заштите од удеса-израђен према севесо захтевима) 
подразумевао је усвајање и примену поступака за идентификацију могућих хемијских 
удеса путем систематске анализе, ради припреме, провере и израде, на основу којег се 
поступа у случају удеса и ради организовања обуке одговарајућих кадрова за 
поступање према плану обуке. Обуку треба да похађају сва лица која раде у 
постројењу, укључујући и спољне сараднике. 
 
Сценарио хемијског удеса 
За случај удеса са комплетним изливањем свих амбалажних паковања и раствора 
амонијака и раствора хидразина, на локацији магацина хемикалија, применом збирне 
Probit функције за различита удаљења од жаришта удеса (локва разливене течности), 
методом пробе и грешке, долази се до следећих резултата за повредиве зоне са 
смртним исходом: 

1. за време излагања од 5 мин: 
- смртно страдање људи са вероватноћом од 1% на удаљењу 43m 
- смртно страдање људи са вероватноћом од 50% на удаљењу 30m, од локве 

течности 
2. за време излагања од 15 мин: 

- смртно страдање људи са вероватноћом од 1% на удаљењу 68m 
- смртно страдање људи са вероватноћом од 50% на удаљењу 51m, од локве 

течности 
3. за време излагања од 30 мин: 

- смртно страдање људи са вероватноћом од 1% на удаљењу 89m 
- смртно страдање људи са вероватноћом од 50% на удаљењу 68m, од локве 

течности 
 
Probit-функција која описује токсичност хлороводоника има облик: 

                     Pr= -16,85 +2 ln(C-t) 

За сценарио удеса праћен изненадним изливањем хлороводоничне киселине, са 
протоком од 5L/s за време од 10 мин, по бетонској подлози нису утврђене 
концентрације пара хлороводоника, које на неком растојању од настале локве  (ван 
жаришта удеса) могу довести до смртног исхода код затечених људи и без заштитних 
средстава, за време излагања краће од 60 мин. 

Напомена: За удесне ситуације на Постројењу мазута нису карактеристичне повредиве 
зоне са смртним исходом. 
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Интегрални приказ повредивих зона на комплексу ТЕНТ А   

У складу са Правилником о садржини Политике превенције удеса и садржини и 
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса ("Службени 
гласник РС", бр. 41/10), полазни основ за идентификацију повредивих објеката је 
удаљеност од минимум 1000 m од границе СЕВЕСО постројења, односно комплекса, 
док се коначна процена ширине повредиве зоне-зоне опасности, одређује на основу 
резултата моделирања ефеката удеса. 

У анализи повредивости идентификовани су сви повредиви објекти у животној средини 
унутар повредивих зона-граница опасности. 

Утврђена су места и број радника који се налазе на непосредном извршењу послова у 
постројењу односно комплексу, у оквиру повредивих зона. 

У наредним табелама приказани су интегрални резултати по појединим удесним 
сценаријима за процену последица и очекиване ефекте са опасним материјама са и 
ван Листе 1. и 2. Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер СЕВЕСО 
постројења ("Службени гласник РС", бр. 41/10 и 51/15) респективно. 

 

Табела 11: Деловање у удесу, процена могућих последица и очекивани ефекти са 
опасним  материјама са Листе 1 и 2 

Могући удеси 

Деловање у удесу  

Процена могућих последица у удесу 

Очекивани ефекти 

Удеси у хемијској 

припреми воде 
 

Изливање амонијум-
хидроксида (раствора 
амонијака) 

Токсично и корозивно деловање пара амонијака: 

 могуће су тешке повреде инхалационим тровањем 1-2 радника 
(без заштитне маске), у времену дужем од 30 мин (надражујуће 
дејство амонијака не дозвољава дужи боравак у опасној 
атмосфери), а боравили су у кругу полупречника до 140m, у зони 
просторије за припрему раствора или магацина хемикалија 

 могућа су тешка инхалациона тровања 1-2 радника (без 
заштитне маске), у зони ХПВ или магацина хемиклијана удаљењу 
до 520 m од места удеса 

 могућа је краткотрајна капљичаста контаминација опреме, 
радних површина и локва течности на бетонској подлози и на 
земљишту 

При наведеним условима удеса (раствор амонијака) нису могући 
пожар или накнадна експлозија пара амонијака 

Изливање раствора 
хидразина 

Токсично и корозивно деловање пара хидразина: 

 могућа су тешка инхалациона тровања 1-2 радника (без 
заштитне маске), а боравили су у опасној зони (просторија за 
припрему раствора или у кругу полупречника 25 m) у времену 
дужем од 30 мин 

 могућа су лакша инхалациона тровања 1-2 радника (без 
заштитне маске), у просторијима за припрему раствора или 
близини магацина хемикалија у кругу полупречника 105 m 

 удес има значаја за постројење ХПВ, магацин хемикалија и 
ближу околини 
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Могући удеси 

Деловање у удесу  

Процена могућих последица у удесу 

Очекивани ефекти 

При наведеним условима удеса (раствор хидразина) нису могући 
пожар или накнадна експлозија пара хидразина 

Изливање раствора 
амонијака и раствора 
хидразина (расипање 
комплетног садржаја 
амбалажних посуда у 
магацину хемикалија) 

Токсично и корозивно деловање пара амонијака и хидразина: 

 могуће смртно страдање 1-2 радника (без заштитне маске), који 
се у времену дужем од 30 мин нађу у зони удеса и на растојању 
до 70m од настале локве течности 

 могућа су тешка инахалациона тровања 3-4 радника (без 
заштитне маске), при излагању дужем од 30 мин у кругу 
полупречника до 170 m од места удеса 

 могућа су лакша инхалацина тровања 5-6 радника или 
становника (без заштитне маске), при излагању дужем од 30мин 
у кругу полупречника до 640 m од места удеса 

 могућа је краткотрајна капљичаста контаминација опреме, 
радних површина и локва течности на бетонској подлози и на 
земљишту 

При наведеним условима удеса нису могући пожар или накнадна 
експлозија пара амонијака или хидразина 

Изливање 
хлороводоничне 
киселине из складишта 
или из цистерне 

Токсично и корозивно деловање пара хлороводоника: 

 могуће су лакше повреде инхалационим тровањем 1-2 радника 
који нису користили заштитне маске а боравили су у опасној 
зони (зона разливања киселине) у времену дужем од 30 мин 

 могуће су опекотине коже 1-2 радника који су имали контакт са 
киселином без заштитне опреме 

 могућа је дужакапљичаста контаминација опреме, радних 
површина и локва течности на бетонској подлози и на земљишту 

 могуће је локално загађење воде у реци Сави у дужини неколико 
стотина метара низводно уз обалу 

 

Удеси са мазутом  

Изливање мазута 
(најгори удес у погледу 
загађења воде реке 
Саве) 

Дуготрајно загађење земљишта (слој у танквани и насипу) 

Дуготрајно загађење површинских и подземних вода 

Озбиљне последице загађења воде Саве као водоизворишта за 
Београд 

Пожар складишта 
мазута 

Епизодно загађење ваздуха гасовима сагоревања и чађи 

Могуће повреде људи у пожару и тежа тровања угљен моноксидом 1-
5 радника који су учествовали у гашењу пожара у зони пожара без 
изолационих апарата 

Удес на постројењу 
водоника 

 

Истицање водоника на 
трајлер-возилу за време 
утакања 

Могуће теже повреде људи који су се нашли у зони дејства пламена и 
лакше повреде на растојању до 20 m од места удес 

Оштећење доставног возила услед директног дејства пламена или 
топлотног зрачења 

Удес на вертикалном 
резервоару водоника 

Могуће су лакше повреде радника у зони удеса услед топлотног 
дејства 

Оштећење опреме у систему водоника 

Тешке повреде 1-2 радника услед парчадног деловања при 
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Могући удеси 

Деловање у удесу  

Процена могућих последица у удесу 

Очекивани ефекти 

експлозији резервоара 

Удес са водоником на 
турбо-генераторском 
постројењу 

Могуће су теже повреде људи који су се нашли у зони опасности до 
30 m од места удеса 

Могуће велике материјалне штете на постројењу турбо-генератора 

Могућ застој у производњи енергије у блоку 

Удеси с TNG 

(пропан/бутан) 
 

Пад боце и оштећење 
вентила 

Могуће лакше повреде 1-2 радника услед пожара или експлозије гаса 

Могуће оштећење опреме, транспортног возила и складишта 

Испуштање гаса у TNG 
станици 

 

Могуће лакше повреде 1-2 радника услед пожара или експлозије гаса 

Могуће оштећење опреме система гаса и складишта 

Истицање гаса на 
испаривачу гаса и 
пожар 

Могуће лакше повреде 1-2 радника услед пожара или експлозије гаса 

Могуће оштећење опреме испаривача и система за довод  гаса  

Пожар у TNG станици с 
експлозијом боца 

 

Могуће страдање 1-2 радника услед експлозије боца и пожара у 
станици 

Озбиљна оштећења процесне опреме у станици 

Табела 12: Деловање у удесу, процена могућих последица и очекивани ефекти са 
опасним  материјама ван Листе 1 и 2 

Могући удеси 

Деловање у удесу  

Процена могућих последица у удесу 

Очекивани ефекти 

Удеси у хемијској 

припреми воде 
 

Изливање натријум-
хидроксида 

Корозивно деловање течности или аеросола натријум-хидроксида; 

Могуће су лакше повреде коже или слузокоже 1-2 радника који нису 
користили заштитне рукавице, заштитну одећу, чизме и маске, а 
боравили су у опасној зони (зона разливања хидроксида); 

Могућа је дужа капљичаста контаминација опреме, радних површина 
и локва течности на бетонској подлози и на земљишту (неколико 
десетина метара квадратних); 

Могуће је локално загађење земљишта као и воде у реци Сави у 
дужини неколико метара низводно уз обалу 

Удес на електро-

филтарском 
постројењу 

 

Испад електро-филтара 
(најгори могући удес у 
погледу загађења 
ваздуха) 

Епизодно загађење ваздуха гасовима сагоревања и прашкастим 
материјама; 

Загађење приземног слоја атмосфере и земљишта са прашкастим 
материјама изнад нивоа 2 MDK на удаљености од димњака до 2,8 
km; 

При испаду Електрофилтера за блокове A1, A2 и A3 загађење 
ограничених зона земљишта изнад 20 GVI на удаљености од 
димњака и до 7 km; 
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Могући удеси 

Деловање у удесу  

Процена могућих последица у удесу 

Очекивани ефекти 

Могуће повреде људи у пожару и тежа тровања угљен-моноксидом 
1-2 радника који су учествовали у отклањању кварова у бункерима 
без одговарајуће заштитне опреме 

Пожар 

Епизодно загађење ваздуха гасовима сагоревања, пепелом и чађи 

Могуће повреде 1-2 броја људи у пожару и тежа тровања угљен-
моноксидом 1-5 радника који су учествовали у гашењу пожара у зони 
пожара без изолационих апарата 

Удеси са системима 
за складиштење, 

транспорт и прераду 
угља 

 

Самопаљење 
ускладиштеног угља 

Могућа тежа тровања 1-2 радника који учествује у гашењу пожара 
без одговарајуће опреме с CO i SO2 

Могућност лакших опекотина 1-2 радника у зони пожара 

Епизодно загађење ваздуха у окружењу складишта угља и изван 
комплекса 

Пожар и експлозија 
угљене прашине, млин 
за угаљ и транспортне 
траке 

Могућа тежа тровања 1-2 радника који учествују у гашењу пожара 
без одговарајуће опреме с CO i SO2 

Могућност лакших опекотина 1-2 радника у зони пожара 

Могућност тежих повреда 1-2 радника у близини експлозије 

Тешка оштећења опреме за прераду и припрему транспорт угља 

Могућност испада рада блока 

 

Удеси на котловском 

постројењу 
 

Експлозија пароводне 
цеви 

Могући смртни исходи присутних радника у близини котла или 
пароводних цеви након њихове експлозије 

Удеси на 
трансформаторском 
систему 

 

Изливање трафо-уља 

Загађење опреме и танкване 

Загађење околног земљишта 

Загађење подземних вода уколико изостане санација удеса 

Удеси на систему 
транспорта пепела и 

шљаке 

 

Изливање из цевовода 
Загађење земљишта и ваздуха на локалитетуудеса уколико се хитно 
не санира удес 

Могуће загађење подземних вода уколико изостане санација удеса 

 
Људи изван комплекса у окружењу до 7 km могу бити изложени краткотрајном 
епизодном деловању прашкастих материја (ван Листе 1 и 2), који на правцима ветра 
могу износити изнад GV. 
Људи изван постројења не могу бити повређени нити могу смртно страдати ни када се 
налазе на отвореном простору ни у објектима становања или другим јавним објектима. 



63 

 

У зони деловања удеса који могу изазвати повреде нема повредивих објеката као што 
су предшколске установе, школе, болнице и слични објекти. 
 
Управљање променама 

Усвајање и примена поступака за планирање модификације постојећих или 
пројектовање нових постројења, процеса или складиштних капацитета у ТЕНТ А се 
обавља кроз управљање неусаглашеностима, побољшавањем ефективности система 
менаџмента и кроз корективне и превентивне мере побољашавања. 

ТЕНТ А је обезбедио усвајање и примену процедуре којом се дефинише поступак 
управљања променама које настају као резултат планирања модификације постојећих 
или пројектовање нових постројења, процеса или складичних капацитета QP.0.16.14.- 
Управљање променама које могу да утичу на хемијски удес. Приликом било каквих 
промена на постројењу (организационе и техничко-технолошке) врши се анализа 
утицаја тих промена на ризик од хемијског удеса. 

У случају појаве инцидента начин спровођења истраге и извештавања о инцидентним 
догађајима дефинисан је процедуром QP.0.14.09- Истраживање инцидента. 

Такође, у случају хемијског удеса, врши се анализа удеса која садржи развој и ток 
удеса и одговор на удес, анализу узрока и последице удеса, анализу тренутног стања и 
корективне мере, све у складу са процедуром QP.0.16.03- Идентификација и процена 
опасности и поступање у случају хемијског удеса. Истом процедуром је дефинисано и 
извештавање у случају срећно избегнутог удеса. 

Сви запослени у ТЕНТ d.o.o имају овлашћења за извештавање о неусаглашеностима у 
свим фазама процеса. 

Утврђивање, документовање и решавање неусаглашености које настају у активностима 
које ТЕНТ d.o.o обавља, дефинисано је процедурама које предвиђају ове активности и 
процедуром QP.0.03.06-Корективне и превентивне мере. 

Процедура дефинише и поступак за корективне и превентивне мере које се спроводе у 
ТЕНТ d.o.o у циљу отклањања узрока постојећих и потенцијалних неусаглашености. 

 

Г.3. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
У циљу заштите животне средине и здравља људи потребно је у току спровођења и 
реализације планског документа предвидети и реализовати мере заштите и 
побољшања стања животне средине, које се морају поштовати у свим даљим фазама 
спровођења Плана. 

Реконструкцију система за прикупљање, припрему, транспорт и депоновање пепела, 
шљаке и гипса у оквиру термоелектране „Никола Тесла А“ планирати и извршити у 
складу са мерама заштите животне средине које су утврђене Студијом о процени 
утицаја на животну средину пројекта реконструкције наведених система, на коју је 
надлежно министарство за заштиту животне средине дало сагласност Решењем број: 
353-02-1640/2015-16 од 29. 03. 2016. Године.  

Проширење депоније пепела, шљаке и гипса пројектовати и извршити у складу са 
детаљним инжењерскогеолошким-геотехничким и хидрогеолошким истраживањима на 
предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15), а у циљу утврђивања 
адекватних услова изградње/проширења депоније. 
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У циљу ограничавања емисија из нових извора обавезно је прибављање интегрисаних 
дозвола за: постојећа постројења, нова постројења, као и промене у начину 
функционисања постојећих постројења; примена најбоље доступне технологије и 
решења усклађених са важећим прописима, за нова постројења. 

Обезбедити спречавање, односно смањење утицаја планираних садржаја на чиниоце 
животне средине, као и непосредну околину, кроз: 

Мере заштите ваздуха: 
 реконструкцију, модернизацију и уграђивање нових електрофилтера 

усклађених са захтевима домаће и ЕУ регулативе на блоковима ТЕНТ А; 
 уградњу постројења за одсумпоравање; 
 уградњу система за смањење количине оксида азота у котловима; 
 континуирану  рехабилитацију и ремонт термоенергетских постројења; 
 изградњу/постављање система за прскање депоније водом, у циљу заштите од 

евентуалног развејавања пепела за случај екстремних метеоролошких услова 
(изразито ветровито и сушно време); 

 приоритетно подизање зеленог заштитног појаса ка постојећим стамбеним 
објектима уз улицу Трњаци; ширина зеленог заштитног појаса не може бити 
мања од 300 m; 

 подизање мањег зеленог заштитног појаса ка пољопривредним површинама 
које се користе за интезивну пољопривредну производњу;  

 зелени заштитни појас треба да је сачињен од комбинације дрвећа и шибља 
(зимзелених и лишћарских врста), које не изазивају повишене алергијске 
реакције код становништва, које су отпорне на негативне услове животне 
средине, прилагођене локалним климатским факторима и спадају у претежно 
аутохтоне врсте. 

Мере заштите вода и земљишта: 
 у току извођења радова на уклањању и реконструкцији постојећих објеката, 

односно изградњи свих планираних садржаја, применити посебне мере заштите 
подземних вода и земљишта, у складу са чињеницом да се низводно од 
комплекса налази водоизвориште Забрежје; снабдевање машина нафтом и 
нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним површинама; 
грађевински и остали отпадни материјал прописно сакупити, разврстати и 
обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које 
је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом; дефинисати 
посебне просторе за привремено складиштење наведеног материјала; 

 предвидети одговарајући третман технолошких отпадних вода, и вода 
ванградског топловодног система, којим се обезбеђују прописани захтеви 
емисије, односно прописани услови за испуштање у јавну канализацију или 
одређени реципијент; квалитет вода након пречишћавања треба да буде у 
границама максималних количина опасних материја које се не смеју 
прекорачити, а дефинисане су Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени 
гласник РС", бр.67/11); Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима 
за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр.35/11), је дефинисано да ће 
се до истека преиспитаног рока примењивати максималне количине опасних 
материја у водама прописане Правилником о опасним материјама у водама 
("Службени гласник РС", бр.31/82), као и Уредбом о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и роковима за њихово 
достизање ("Службени гласник РС", бр.50/12).  
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 прекривање дна будуће депоније водонепропусним материјалом (геотекстил 
или сл.) и постављање  дренажног слоја за процедне и атмосферске воде; 

 прикупљање, одвођење и поновна употреба ових вода (за припрему 
хидросмеше или прскање депоније у екстремним случајевима), тј. ефикасно 
пречишћавање процедних вода, чије поновно коришћење није предвиђено, 
односно достизање и одржавање пројектованог квалитета ефлуента који 
задовољава критеријуме прописане за испуштање у реципијент - реку Саву; 

 одговарајући избор материјала за изградњу цевовода хидросмеше и цевовода 
повратне воде са депоније, као и ванградског топловода,  у складу са обавезом 
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања истих у околни 
простор што подразумева адекватну отпорност цевовода (и прикључака) на све 
механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења 
одговарајуће дилатације (еластичности), а због могуће геотехничке 
повредљивости геолошке средине у подлози цевовода; 

 пројектно техничком документацијом посебно обрадити случај удеса и 
прописати одговарајуће мере које се односе на мере превенције, приправности 
и одговора на удес, као и отклањање последица удеса у случају изливања 
технички припремљене вреле воде као и друге врсте могућих удеса;  

 квалитетан хумусни слој земљишта, који се уклања са површине планиране за 
проширење, користити за рекултивацију постојеће депоније пепела; 

 коришћење гипса из процеса одсумпоравања у комерцијалне сврхе; 
 уградњу опреме за спречавање ширења и отклањања последица загађења 

воде у оквиру пристаништа, као и опрему за спречавање да се уља, деривати 
уља и друге опасне материје које се излију на оперативну обалу даље излију у 
воду; опрема обухвата плутајуће бране, односно баријере, као и другу опрему 
за спречавање ширења уља, уљних деривата и других опасних материја у 
лучком акваторију; 

 контролисано прикупљање запрљаних (зауљених) вода са свих саобраћајних и 
манипулативних површина, процесних зауљених вода и др, системом канала са 
решеткама, и њихов обавезан третман (издвајање масти и уља у сепараторима 
и друго) до пројектованог/захтеваног квалитета за упуштање у градску 
канализацију; учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога из 
сепаратора одредити током његове експлоатације и организовати искључиво 
преко овлашћеног лица; 

 у случају уклањања или реконструкције постојећих резервоара за течне 
енергентне, или других објеката у којима су се налазиле материје које имају 
карактеристике опасних, извршити испитивања земљишта у складу са 
законском регулативом; у случају контаминације земљишта према потреби 
извршити санацију и ремедијацију деградиране површине у складу са 
одредбама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", 
бр.135/04,36/09,72/09 и 43/11-УС), а на основу Пројекта санације и 
ремедијације на који је прибављена сагласност надлежног министарства. 

Мере за управљање отпадом: 

 управљање отпадом вршити, у складу са законом којим је уређено управљање 
отпадом и другим важећим прописима из ове области и/или Локалним планом 
управљања отпадом града Београда 2011-2020. („Службени лист града 
Београдаʺ, број 28/11); обезбедити посебне просторе и довољан број 
контејнера/посуда за прикупљање, привремено складиштење и одвожење 
отпада искључиво у оквиру предметне локације, на водонепропусним 
површинама и на начин којим се спречава његово расипање, и то: 
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- отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја 
(остатака од сагоревања, честица од отпрашивања димних гасова, 
исталоженог муља из котлова, отпада из уређаја за третман отпадних вода, 
отпада из сепаратора масти и уља и друго); 

- амбалажног отпада (од хемикалија и др), на начин утврђен Законом о 
амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РСʺ, број 36/09); 

- комуналног и рециклабилног отпада (папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и 
сл), до предаје правном лицу које је овлашћено, односно које има дозволу 
за управљање наведеним врстама отпада; 

 привредни субјекат који управља пристаништем дужан је да израде План 
управљања отпадом са бродова и отпадом прикупљеним у оквиру самог 
комплекса. 

Мере заштите од удеса: 

 сходно чл. 60а, став 5, Закона о заштити животне средине, те тачкама 3. и 5. 
Решења о сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса за 
комплекс термоелектране "Никола Тесла А" бр. 532-02-00057/7/2012-02 од 4. 
децембра 2015. године, оператер, у случају модификације процеса рада, 
промене природе или количине опасне материје или других промена, које могу 
утицати на опасност од настанка хемијског удеса, мора одмах да изврши 
промене у Извештају о безбедности и Плану заштите од удеса и достави их 
Министарству, а у случају да се измене односе на модификацију постројења 
или складишта, пре спровођења тих модификација; 

 техничке гасове и запаљиве течности чувати у затвореном и обезбеђеном 
простору за складиштење опасних материја у складу са Законом о 
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Службени 
гласник СРС", бр. 44/77, 45/85, 18/89, "Службени гласник РС", бр.53/93, 67/93, 
48/94). Приликом складиштења опасних материја водити рачуна о међусобној 
компатибилности ускладиштених материја; 

 прибављање дозволе/сагласности надлежног органа за потребе изградње 
објеката, односно коришћења објеката или њихових делова за чување и 
складиштење сировина, производа и отпада који имају карактеристике штетних 
и опасних материја, у складу са важећим прописима којима се уређује 
поступање са овом врстом материја; 

 спровести мере према Закону о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04) и Уредбе о 
врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
("Службени гласник РС", бр. 84/05). 

 У циљу ефикасног деловања у ванредној ситуацији, пристаниште мора да има 
план и обучено особље за реаговање у случају загађења вода. 

Мере заштите од нејонизујућег зрачења: 

 реконструкцију/доградњу постојеће трафостанице и изградњу нових објеката 
пројектовати и извести у складу са важећим нормама и стандардима 
прописаним за ту врсту објеката, а нарочито: 
- одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои 

излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње 
трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања 
електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са 
Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени 
гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не 
прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT; 



67 

 

- обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином 
трансформаторског уља садржаног у трансформатору; 

- није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване 
бифениле (PCB); 

- након реконструкције или изградње трансформаторске станице извршити: 
(1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине 
магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини 
трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) 
периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 
документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и 
мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана 
извршеног мерења; 

 узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на 
здравље људи и околину, заштитни појас за надземне електроенергетске 
водове износи: 30 m за надземне водове 400 kV и 220 kV и 25 m за надземне 
водове 110 kV. 

Пројектовање и изградњу пумпних станица извршити у складу са важећим 
техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито: 

 обезбедити прикључење станица на постојећу комуналну инфраструктуру, 
односно изградњу потребних објеката водовода, канализације и др; 

 у недостатку канализационе инфраструктуре планирати изградњу непропусне 
септичке јаме за прикупљање отпадних вода из пумпних станица, до 
прикључења на канализациону мрежу; 

 планирати изградњу непропусне бетонске танкване за смештај посуда за 
привремено чување отпадних материја (нечистоћа и муља). 

Након реконструкције система за прикупљање, припрему, транспорт и депоновање 
пепела, шљаке и гипса у оквиру комплекса термоелектране „Никола Тесла А“ 
обезбедити спровођење програма праћења утицаја рада истих, а кроз интегрални 
систем мониторинга целог комплекса, заједно са осталим утицајима на животну 
средину који се јављају током рада термоелектране. 

Посебно успоставити ефикасан систем мониторинга и сталне контроле функционисања 
свих делова ванградског топловода и пратећих објеката, са аспекта техничке 
безбедности и повећања еколошке сигурности, током изградње и експлоатације истих, 
у складу са зaхтевима надлежног органа и према важећој законској регулативи, а 
нарочито: 

 уградњу система за детекцију влаге у ПУР изолационој пени помоћу ког је 
могуће тачно одредити место евентуалног пропуштања челичне цеви или 
продора атмосферских или подземних вода услед оштећења спољашњег 
омотача; 

 успостављање централног система надзора и управљања системом, односно 
регистровања и сигнализирања промена на топловоду, а ради брзог откривања 
неконтролисаног испуштања вреле воде из цевовода, као и места испуштања, 

 видно обележити трасу топловода посебним ознакама; 
 пратити могуће деформација тла у фази експлоатације топловода; 
 изградити пијезометре за праћење утицаја топловода на подземне воде.  

На предметном простору није дозвољена: 
 изградња објеката на контаминираним површинама пре извршене санације и 

ремедијације; 
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 изградња резервоара за комерцијално складиштење нафте и нафтних 
деривата; 

 изградња објеката/површина за складиштење отпадних материја/материјала, а 
нарочито оних које имају карактеристике опасног отпада, из других објеката са 
територије града, осим привременог складишта за опасне отпадне материје 
генерисане у оквиру комплекса ТЕНТ А; 

 упуштање отпадних вода из комплекса у реку Саву или околне канале, ако исте 
не задовољавају критеријуме прописане законом; 

 изградња упојних бунара за одвођење отпадних вода из пумпних станица; 
 изградњу објеката и површина за дужи боравак људи и спортских садржаја у 

заштитној зони постојећег надземног далековода; 
 уређење паркинг простора на рачун зелених и незастртих површина. 

 
 

Г.4. ПРИКАЗ ПОРЕЂЕЊА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

 
Законом о стратешкој процени утицаја је чл. 12. и 13. прописана обавеза приказа 
разматраних варијантних решења посебно са аспекта заштите животне средине. Стога 
се у складу са Законом о стратешкој процени утицаја, овим Извештајем разматрају две 
варијанте и то: 
 
Варијанта 0 – случај да се План не усвоји  

Стратешке потребе Србије у области енергетике, захтевају да ове функције и 
комплекси и даље остану доминантни, што проузрокује доградњу ових система и 
заузимање нових простора.  

Анализом технолошког процеса производње електричне енергије у ТЕНТ А очигледно 
је да поред главног погонског објекта, постоји још пет делова технолошког процеса 
(систем димних гасова, хемијска припрема воде, допрема и складиштење горива, 
депонија пепела и шљаке и систем расхладне воде) који доприносе укупном загађењу 
животне средине у ближој и даљој околини термоенергетског постројења.  

У варијанти не усвајања Плана и не реализовања предложених планских решења доћи 
ће до позитивних ефеката на животну средину који се огледају у већем проценту 
слободних и пољопривредних површина, мањем притиску објеката на здравље 
становника у непосредном окружењу планиране депоније и мањем ризику од 
потенцијалних загађења реке Саве због изградње и експлоатације пританишта за 
потребе ТЕНТ А. 

Са друге стране, не реализовањем ових решења доћи ће до негативних утицаја 
проузрокованих пре свега не унапређењем постојећег система у циљу смањења 
негативног утицаја на животну средину (система за прикупљање, транспорт и 
одлагање пепела и шљаке; електрофилтерских постројења; одсумпоравања димних 
гасова и др), не регулисањем водотокова и не реализацијом заштитног зеленила. 
Такође, доћи ће и до негативних социо-економских трендова развоја проузрокованих 
слабијим друштвеним везама и недостатком радних места. 

Без реконструкције, развоја и планске разраде на локацији термоелектране "Никола 
Тесла А" и даље се могу очекивати негативне последице на сегменте животне средине. 

Такође, без проширења, постојећа депонија неће моћи да задовољи потребе за 
смештајем целокупног материјала до краја радног века блокова ТЕНТ А. 
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Варијанта 1 – случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и 
решења 

Варијанта да се план усвоји и реализује, омогућиће наставак концепције стратегије 
развоја енергетике, повећање поузданости снабдевања електричном  енергијом, 
инсталацију савремене опреме итд.  

Планом ће се омогућити уређење комлекса, саобраћајно и инфраструктурно 

опремање комплекса, уређење зелених површина и даће се смернице за техничко-

пројектну документацију. Планом је предвиђена реконструкција, унапређење и 

модернизација производних објеката и њихових саставних делова, што ће се 

позитивно одразити на стање животне средине. Спровођење појединих пројеката и 

студија омогућиће побољшање у погледу решавања проблема отпадних вода, 

загађења земљишта, смањења емисије загађујућих материја у ваздух и др.  

Планирано проширење постојеће депоније пепела и шљаке неопходно је за несметани 
рад термоенергетског постројења ТЕНТ А. Негативан аспект овог проширења огледа се 
у заузећу нових пољопривредних површина и приближавању пепелишта стамбеним 
објектима лоцираним југоисточно од предметног простора. Ипак, може се констатовати 
да је због лоше технологије одлагања пепела предметно подручје већ изложено 
негативном утицају постојеће депоније. Развој нове технологије депоновања пепела и 
примене мера заштите имаће позитиван утицај на животну средину и здравље 
становника. Једно од најважнијих планских решења је подизање заштитног зеленила 
према стамбеним објектима, односно према пољопривредном земљишту, чиме се 
постиже позитиван ефекат у погледу квалитета ваздуха, здравља људи и визуелној 
изолованости комплекса.  

Поред великог негативног утицаја који се јавља приликом изградње сада слободних 
пољопривредних површина (конверзије земљишта), у овој варијанти могу се 
очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су 
неизбежна цена друштвено-економског развоја. То су пре свега ефекти развоја 
инфраструктурних објеката у оквиру ТЕНТ А и привредних и комерцијалних 
делатности, које по својој природи могу имати негативне утицаје на животну средину 
уколико се не примењују све планске, урбанистичке и техничко-технолошке мере 
заштите. Такође, одређене негативне ефекте проузроковаће и изградња планираног 
пристаништа на овом подручју. 

Приликом избора повољније варијанте неопходно је узети у обзир чињеницу да је 
предметни простор већ дуги низ година у функцији производње електричне енергије, 
као и то да је комплекс ТЕНТ А објекат од општег интереса. Самим тим, негативан 
ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као 
неминован продукт развоја овог простора. Уколико се тај ефекат ублажи ефектом 
позитивног друштвеног стандарда ширег подручја, онда се не може говорити о 
значајним негативним утицајима планом предвиђених активности на животну средину. 

 
 

Д. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 

Обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу, реконструкцију или уклањење објекта наведених у Листи I и 
Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, број 114/08), обрати надлежном министарству за заштиту 
животне средине, ради спровођења поступка процене утицаја на животну средину, у 



70 

 

складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 

 
За постојеће објекте,  за које се по одредбама Закона врши процена утицаја, а за које 
до дана ступања на снагу Закона о процени утицаја на животну средину није 
прибављена грађевинска или употребна дозвола, инвеститор је дужан да се обрати 
надлежном министарству за заштиту животне средине ради утврђивања потребе 
израде студије затеченог стања. 
 
 
 
Ђ. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Ђ.1. ПРЕДЛОГ ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
На локацији ТЕНТ А спроводи се законски прописани мониторинг у погледу мерења 
загађења ваздуха, квалитета земљишта и отпадних вода, нивоа буке, карактеризације 
отпада итд. Граничне вредности емисија из енергетских објеката треба да 
задовољавају норме одређене Правилником о граничним вредностима емисије, начину 
и роковима мерења и евидентирању података, у зависности од топлотне снаге 
ложишта, као и остале законске регулативе која се односи на све чиниоце животне 
средине. 
 
 Основни циљеви мониторинга могу се сагледати у следећем: 

 праћење степена загађености животне средине кроз анализу концентрације 
полутаната у појединим елементима средине, у складу са нормираним 
вредностима и стандардима; 

 идентификација извора загађења или ризика; 
 предузимање превентивних мера у сегментима значајним за заштиту животне 

средине од загађивања; 
 праћење трендова концентрација загађујућих материја; 
 успостављање ефикасног система мониторинга земљишта и подземних вода на 

предметној локацији; 
 евалуација дуготрајних трендова; 
 обезбеђивање података за доношење одлука о редукцији емисије и имисије; 
 процена изложености популације; 
 обавештавање јавности и 
 сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености животне средине.  

 
У складу са неведеним циљевима неопходно је стално спроводити законски прописани 
мониторинг на локацији "ТЕНТ А", као и по потреби вршити његово допуњавање, 
проширивање, и преиспитивање обзиром да се на основу података мониторинга 
чиниоца животне средине добијају подаци о степену, врсти и начину загађења на 
предметној локацији.  

Након реконструкције система за прикупљање, припрему, транспорт и депоновање 
пепела, шљаке и гипса у оквиру комплекса термоелектране "ТЕНТ А" неопходно је 
обезбедити спровођење програма праћења утицаја рада истих, a кроз интегрални 
систем мониторинга целог комплекса, заједно са осталим утицајима на животну 
средину који се јављају током рада термоелектране. 
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Ђ.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

 
Права и обавезе републичких органа и органа локалне заједнице задужених за 
заштиту животне средине јасно су дефинисани у Закону о заштити животне средине 
(''Сл. гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11), чланови 69-75 а део права и обавеза 
проистиче из међународних конвенција и уговора чији је потписник Република Србија. 

 

Наведени Закони прописују, како обавезе оних који потенцијално могу угрозити 
животну средину, тако и обавезе установа које се баве контролом квалитета животне 
средине. 

 
 
 
Е. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 
 
Стратегија заштите животне средине дефинисана плановима вишега реда базира на 
опредељењу одрживог развоја града. Стратегија одрживог развоја, поред осталог, 
подразумева обезбеђење имплементације свих аспеката заштите животне средине у 
све сегменте процеса планирања као и спровођења планова. У том процесу полаз чини 
процењивање еколошких ефеката планских решења  како би се на време уочили 
могући негативни утицаји и предузеле мере за  спречавање и ублажавање утицаја, као 
и мере за унапређење квалитета животне средине. 

Стратешка процена утицаја у складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕС, као и домаћом 
регулативом претставља процес којим се врши процена стратешких утицаја одређених 
планова и програма на животну средину са циљем да се интегрисањем основних 
начела заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, 
предострожности, хијерархије, координације и јавности) у поступак припреме израде и 
доношења плана обезбеди одрживи развој и заштита животне средине. Значај 
поступка стратешке процене је у томе што она: 

 афирмише и снажи процес заштите животне средине током израде концепта и 
планова; 

 омогућава еколошки здрав и одржив развој; 
 идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте; 
 смањује могућност да се направе озбиљне грешке; и 
 помаже у доношењу одлука заснованих на информацијама и процени могућих 

значајних утицаја у фази када су могућа алтернативна решења и нема 
ограничења која се јављају у фази процене утицаја већ дефинисаних намена 
или пројеката. 

Као резултат спровођења поступка стратешке процене, израђује се Извештај о 
стратешкој процени утицаја као завршни документ којим се описују, вреднују и 
процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја 
на животну средину.  

Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и 
основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја 
на животну средину и Законом о заштити животне средине. Специфичност конкретног 
плана, ниво плана, као и карактеристике постојећег стања животне средине на 
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планском подручју, условили су да садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја у 
одређеној мери буде модификован и прилагођен основним карактеристикама плана. 

У складу са чл. 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој 
процени обавезно садржи: 

 полазне основе стратешке процене; 
 опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
 процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину; 
 смернице за израду стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским 

нивоима, и процене утицаја на животну средину; 
 програм праћења стања животне средине током спровођења плана или 

програма (мониторинг); 
 приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 

утицаја; 
 приказ начина одлучивања, са аспекта разматраних варијантних решења и 

приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или 
програм; 

 закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности; и 

 друге податке од значаја за стратешку процену утицаја.  
 
Општи методолошки принцип, базиран на примени наведених закона, подразумева 
континуирани поступак усаглашавања процеса израде планског документа са процесом 
поступка стартешке процене кроз унапред утврђени редослед фаза или корака а који 
се односе на: анализу стања свих релевантних фактора-чиниоца животне средине, 
идентификацију постојећих извора загађења као и процену потенцијално могућих 
негативних утицаја, предлога најповољнијег решења са аспекта заштите животне 
средине, предлога мера за спречавање и ублажавање током свих фаза израде 
планског документа као и предлог мониторинга током спровођења планског документа 
и експлоатације објеката.  

На самом полазу утврђују се општи циљеви стратешке процене који се дефинишу у 
складу са одредбама стратешких развојних докумената, а посебни циљеви стратешке 
процене се дефинишу на основу идентификованих проблема и могућности 
превазилажења у оквиру стратешке процене односно конкретног планског документа.  

На основу дефинисаних посебних циљева стратешке процене, а као резултат 
уважавања и прилагођавања специфичним карактеристикама датог планског 
документа, утврђена је методологија рада која је примењена у изради и ове стратешке 
процене и спроведна је у неколико оперативних фаза:  

� прво су утврђене полазне основе стратешке процене које обухватају: 
дефинисање предмета као и просторног обухвата студије, циљева и метода 
рада, правног, планског и документационог основа;  

� затим је анализирано постојеће стање и стање квалитета чиниоца животне 
средине анализираних кроз природне услове, вредновање квалитета ваздуха, 
земљишта и угрожености буком на основу расположивих података добијених од 
релевантних институција, расположивих анализа и студија као и на основу 
података добијених циљаним мерењима;  

� потом је извршена процена могућег утицаја на животну средину на основу 
квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, 
података објављених у литератури, другим студијама и искустава других 
земаља и процена угрожености повредивих ресурса у околини планираних 
садржаја и процене еколошког ризика; и 
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� након тога су предложене  мере за спречавање и ограничавање штетних 
утицаја у току спровођења и реализације плана, мере за унапређење стања 
животне средине, мера за праћење стања животне средине које обухватају 
предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби 
успостављање нових мерних тачака. 

 

 
 
Ж. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ 

 
У изради стратешке процене, поред наведеног планског основа, коришћени су подаци 
преузети из расположиве документације прибављене у сарадњи са релевантним 
институцијама, литературе, као и позната страна и домаћа искуства. На овај начин 
прикупљени су подаци о степену загађења ваздуха, земљишта, вода, природним и 
створеним карактеристикама, као и други подаци из следећих докумената:  

 Стратегија развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. Године; 
 Студија оправданости са идејним пројектом и ажурираном студијом о процени 

утицаја на животну средину реконструкције система за прикупљање, припрему, 
транспорт и депоновање пепела, шљаке и гипса ТЕ "Никола Тесла А", Рударски 
институт Београд, 2015.година; 

 Квалитет животне средине града Београда 2012-2015. година (Секретаријат за 
животну средину, Градски завод за заштиту здравља); 

 Извештај о стању животне средине у ЈП Електропривреда Србије за 2015.годину, 
ЈП Електропривреда Србије, 2016.година; 

 План управљања за специјални резерват природе "Обедска бара", ЈП 
"Војводинашуме", 2011-2020; 

 ПГР за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом 
(„Сл. лист града Београда“, бр. 59/08); 

 Пројекат: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у ТЕ "Никола 
Тесла А", Esotech, 2015.год; 

 Идејно решење санације и унапређења система за одбрану од поплава ТЕНТ А, 
Енергопројект хидроинжењеринг, Београд 2016; 

 Статистички годишњак Београда 2015, Секретаријат за управу-Сектор за 
статистику, Београд 2016.год. 

 
 
 
З. ЗАКЉУЧАК  
 

Обреновац је у погледу стања животне средине изузетно угрожено подручје. Према 
просторно-регионалној дифиренцијацији животне средине Обреновац се налази у 
посавско-подунавској зони у којој су лоцирани велики загађивачи хемијске индустрије, 
металургије и енергетике, због чега се јавља деградација простора око површинских 
копова лигнита, велике количине шљаке и пепела из термоелектрана и топлана и 
велике количине комуналног и опасног индустријског отпада. 

У ТЕНТ-у се годишње сагори око 21 милион тона угља, од чега се на депоније одложи 
око 19% пепела. Депонија пепела лоцирана је уз реку Саву, на удаљености од 700m 
узводно од ТЕНТ А. Депонија захвата површину од 382 ha и подељена је у три касете 
од којих је касета 1 неактивна, на касети 2 се одлаже пепео и шљака, док је касета 3 
резервна и тренутно се не користи. Пепео се транспортује хидрауличким путем.   
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На стање животне средине планског подручја, али ширег окружења, највећи утицај 
има ТЕ „Никола Тесла“ А, у оквиру које се врши мониторинг чинилаца животне 
средине који обухвата континуална мерења емисије штетних и опасних материја у 
ваздух, мерења квалитета вода (отпадних, расхладних, површинских и подземних 
вода), мерење квалитета земљишта, мерења буке (дневна и ноћна), мерења 
радиоактивности у радној и животној средини и мониторинг отпада. 

Депоније пепела и шљаке имају негативан утицај на земљиште, воду и ваздух у широј 
околини термоелектрана. Еолска ерозија пепела се јавља у сувом и ветровитом 
периоду, када системи заштите на депонијама пепела не раде на задовољавајући 
начин. Преливне и дренажне воде са депонија пепела и шљаке садрже суспендоване 
материје, растворене сулфате, тешке метале (арсен, манган, хром), растворене 
минералне соли и друге материје у концентрацијама често изнад максималних 
дозвољених вредности. У пепелу се налази уранијум чија је концентрација увећана, 
али испод дозвољених вредности, а који је познат по малом атому и брзој миграцији 
кроз подземне воде. Спречавање загађивања ваздуха се постиже одржавањем воденог 
огледала и прскања водом, као и биолошким мерама заштите. Спречавања загађивања 
површинских и подземних вода врши се евакуацијом воде из водоносног слоја 
дренажним и цевастим бунарима по ободу депоније.  

Електропривреда Србије, свесна чињенице да термоенергетски објекти имају највећи 
негативан утицај на квалитет животне средине, урадила је програмски документ 
„Зелена књига Електропривреде Србије“, у коме су дефинисани приоритети за 
реконструкцију постојећих система заштите животне средине, а у циљу довођења 
својих постројења у склад са домаћом законском регулативом односно регулативом 
Европске Уније и тиме свођење негативног утицаја својих објеката на животну средину 
на еколошки прихватљив ниво. 

Циљ израде предметног Плана је прецизно дефинисање границе грађевинског 
подручја, површина за јавне и остале намене и услова и правила уређења и грађења 
на предметном подручју, затим инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, 
дефинисање планских услова за допуњавање постојећих и нових технолошких 
система, као и квалитетнијих услова за коришћење предметног подручја, како у 
техничко-технолошком смислу, тако и у смислу заштите животне средине и 
дефинисање динамике реализације нових инвестиција. 

За несметани рад термоенергетског постројења ТЕНТ А неопходно је проширити 
постојећу депонију пепела. У постојећем стању земљиште које се пренамењује се 
користи у пољопривредне сврхе, и у случају реализације плана оне се неповратно 
заузимају. Са друге стране применом захтеване технологије у погледу одлагања 
пепела и шљаке, може се очекивати много мањи негативан утицај на околину, него 
што је до сад то био случај.  

Једно од најважнијих планских решења је обезбеђивање заштитног зеленила према 
стамбеним објектима, односно према пољопривредном земљишту, чиме се постиже 
позитиван ефекат у погледу квалитета ваздуха, ветрозаштити и визуелној 
изолованости комплекса.  

Очекује се да се при реализацији планираних објеката као и њиховој модернизацији, 
правилним складиштењем сировина и материјала, унапређењем целокупног система 
производње топлотне енергије, увођењем нових технологија, унапређењем 
постројења за пречишћавање отпадних вода и гасова, и правилним разврставањем и 
одлагањем отпада смањи оптерећење на чиниоце животне средине на предметној 
локацији. 
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И. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

 Шира ситуација на орто фото подлози 
 Планирана намена површина 

 
 

 
Ј.ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
ПГР за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом 

 Услови Секретаријата за заштиту животне средине 
 Услови Завода за заштиту природе Србије 
 Услови Завода за заштиту споменика културе града Београда 
 Услови Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
 Услови Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 Мишљења надлежних институција на Извештај о стратешкој процени утицаја. 

 
Услови ЈКП и других надлежних институција који су поштовани приликом израде ове 
Стратешке процене су саставни део документације Плана и приложени су у посебним 
књигама Плана. 


