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PRILOG 1. 

 

ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE  O  POTREBI PROCENE UTICAJA 

NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

 
 

1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 

 

Naziv, odnosno ime Smurfit Kappa Avala Ada d.o.o. Beograd 

sedište i adresa Beograd Palilula Prilazni put Adi Huji 9 

PIB 100000475 

MB 07026129 

Datum osnivanja 31.12.1997. 

telefonski broj +381 11 2075404; +381 11 2075402; +381 11 2075543; 

e-mail. office@avalaada.rs 

Zastupnici Đurđa Radivojević Čugurović Direktor  

Hendrik Willem Wareman Direktor  

Hugh Patrick Mc Neill Direktor  

Delatnost 1721 - Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže 

od papira i kartona 

 

Smurfit Kappa Avala Ada doo je osnovana 1938. godine. U Januaru 2019. godine postala je članica 

Smurfit Kappa Grupe. Prostire se na oko 115.000 m2 zemlje, od čega je 35.000 m2 površina zgrada. 

Smurfit Kappa Avala Ada poseduje najsavremeniju opremu i predstavlja pouzdanog partnera velikom 

broju kupaca ambalaže. Osnov za kontinuiran rast i razvoj firme pored savremene opreme koju 

poseduje su i kvalifikovani kadrovi, ljudi koji poseduju stručna znanja i veliko iskustvo.  

 

U kompaniji je zaposleno preko 450 ljudi sa stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom što 

omogućava odgovor na svaki zahtev moderne ambalaže. Smurfit Kappa Avala Ada posluje u skladu sa 

internacionalnim standardima (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; FSSC 22000 v.5.0; 

SMETA; FSC CoC) i ima za cilj da obezbedi svojim kupcima vrhunski kvalitet i bezbednost 

pakovanja i moderna grafička rešenja.  
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Tokom svih godina razvoja pored značajnih investicija u opremu za proizvodnju, poseban akcenat je 

stavljen na opremanje savremene laboratorije, koja poseduje sve neophodne instrumente potrebne za 

stalno praćenje kvaliteta ulaznih sirovina i gotovih proizvoda. Smurfit Kappa Avala Ada je priznati 

dobavljač na tržištima Mađarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske, 

Holandije, Italije, Austrije, Slovenije i pozdan partner velikog broja kompanija koje posluju u Srbiji. 

Pored toga, fokus je i na stalnim inovacijama, tehnološkim unapređenjima i bliskoj saradnji sa 

kupcima i cilju zadovoljavanju njihovih potreba. 

 

Smurfit Kappa Group 

Kompanija Smurfit Kappa spada u grupu FTSE 100 kompanija i globalnih lidera u proizvodnji 

ambalaže od papira, sa prisustvom u 23 evropske zemlje i 13 zemalja u Severnoj i Južnoj Americi. 

 

 

2. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

 

Predmet projekta je rekonstrukcija, tj. uklanjanje postojeće tehnološke opreme za tretman otpadnih 

voda u postojećoj prostoriji za tretman otpadne vode u postojećem proizvodnom objektu br. 2, i 

instalranje i montaža nove opreme za tretman otpadne vode u cilju postizanja traženih parametara 

prema Uredbi o granicnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje 

(„sl. Glasnik RS“ br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).  

 

Zona intervencije je samo u prostoriji za tretman otpadne vode. Površina zone intervencije iznosi 72.60 

m2.  

 

Intervencija obuhvata izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu u gabaritu i 

volumenu objekta. Intervencijom se menja tehnološki proces tretmana otpadne vode, vrši se instalacija 

savremenije opreme čiji su instalisani kapaciteti isti kao i u postojećem stanju. 

Intervencijom se ne menja spoljni izgled, niti se utiče na stabilnost postojećeg objekta. 

Prostorija je okrenuta ka unutrašnjem atrijumu. Radi smeštanja opreme velikih dimenzija u prostoriju, 

neophodno je privremeno intervenisati na unutrašnjoj fasadi i ukopati deo atrijuma. Nakon smeštanja 

mašina, deo fasade unutrašnjeg atrijuma će biti obnovljen u originalnom izgledu. Zbog potreba 

eksploatacije objekta, postaviće se jedna dvokrilna vrata prema atrijumu.  
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Zona intervencije

36

 
 

Slika: Osnova objekta 2 sa obeleženom zonom intervencije (prostorija 36. Prostorija za tretman 

otpadnih voda) 
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Slika: Prostorija 36 (postojeće stanje) 

 
Slika: Prostorija 36 (novoprojektobano stanje) 
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U postojećem stanju sirova otpadna voda ulazi u postojeći AB bazen. U bazenu se vrši tretman i ona se 

uliva u obližnji šaht interne tehnološke kanalizacije.  

U novoprojektovanom stanju će se sirova otpadna voda ulivati u novu crpnu stanicu (deo opreme) 

odakle će se prepumpavati u rotacijsko sito (deo opreme). U rotacijskom situ počinje tretman otpadne 

vode koji je detaljno opisan u tehnološkom opisu. Kraj tretmana se dešava u filteru sa aktivnim ugljem 

(deo opreme), odakle se tretirana otpadna voda upušta u obližnji šaht tehnološke kanalizacije (isti šaht 

u kojem se upušta i tretirana voda u postojećem stanju). 

Predvi]eno je gravitaciono priklјučenje interne mreže na gradsku kanalizacionu mrežu, ukoliko je to 

izvodlјivo, u protivnom predvideti interne crpne stanice. Ukoliko se planira povećanje upotreblјenih 

voda sa predmetnog kompleksa, u odnosu na sadašnje stanje, neophodno je izvršiti proveru kapaciteta 

postojećih nizvodnih kanala u Putu za Ada Huju i u Višnjičkoj ulici, do uklјučenja u opšti kolektor 

60/110cm u Višnjičkoj ulici. Maksimalno dozvolјeno punjenje fekalnih kanala, pri merodavnom 

proticaju upotreblјenih voda, za separacioni princip kanalisanja je 70%.  

 

Recipijent za atmosferske vode je reka Dunav. Atmosferske vode nisu predmet zahteva. 

 

Kod separacionog principa kanalisanja, u gradsku kanalizaciju za odvođenje upotreblјenih voda, nije 

dozvolјeno upuštanje atmosferskih voda i obrnuto.  

 

Nakon izgradnje i puštanja u funkciju planiranog fekalnog kanala i planiranog kišnog kolektora u Ulici 

nova dunavska, biće neophodno izvršiti prevezivanje priklјučaka predmetnog kompleksa na 

novoizgrađenu kanalizaciju u pomenutoj ulici. Za izgradnju novih priklјučaka za fekalne i kišne vode 

neophodno je da se obratite investitoru saobraćajne i komunalne infrastrukture, Direkciji za 

građevinsko zemlјište radi pokretanja inicijative za projektovanje i izvođenje nove ulične 

kanalizacione mreže, u skladu sa saobraćajnim i hidrotehničkim rešenjem prema važećoj planskoj 

dokumentaciji. Priklјučke dimenzionisati na osnovu hidrauličkog proračuna u skladu sa kapacitetom 

uličnih kanala. Granične silaze projektovati u parceli, dostupne za održavanje i intervenciju, do na 

1,5m od regulacione linije, sa zaštitnom kaskadom od min 60cm – max 300cm. Kvalitet otpadnih voda 

koje se ispuštaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara Uredbi o graničnim vrednostima 

emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, III Komunalne otpadne vode 

("Sl.glasnik RS", br.67/11 i 48/12).  

 

Sve instalacije kanalizacije do ulične mreže moraju biti usaglašene sa postojećim i planiranim stanjem. 

Ukoliko se predviđa izgradnja novih priklјučaka, postojeći priklјučak propisno blindirati i ukinuti uz 

prisustvo predstavnika JKP“BVK“. Realizacija priklјučaka na novu kanalizacionu mrežu će biti 

moguća kada se kanalizaciona mreža projektuje, izvede i projekat izvedenog stanja dostavi JKP BVK. 

Sve raditi prema uslovima JKP «Beogradski vodovod i kanalizacija» broj K-777/2021 od 

20.09.2022.godine. 
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Slika: Situacija vodovoda i kanalizacije na analiziranoj lokaciji 

 

Kapaciteti otpadne vode u novoprojektovanom stanju su identični kapacitetima u postojećem stanju 

jedino je tretman otpadne vode osavremenjen i efikasniji, te nije potrebno proširivati kapacitete i 

obraćati se imaocima javnih ovlašćenja za uslove priključenja jer su svi priključci postojeći na parceli 

investitora.  

U objektu Zgrada ostalih industijskih delatnosti postoje i instalacije atmosferske i fekalne kanalizacije 

i sanitarne i hidrantske mreže. U prostoriji za tretman otpadnih voda nema ni jedne od ovih 
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hidrotehničkih instalacija. Jedina hidrotehnička instalacija koja u postojećem stanju prolazi kroz ovu 

prostoriju je tehnološka otpadna voda, i to:  

• Dovodna cev sirove tehnološke otpadne vode i odvodna cev tretirane tehnološle otpadne vode. 

• Dovodna cev sirove vode se zadržava, a odvodna cev se u rekonstruisanom stanju ukida, a 

postavlja se nova koja koja tretiranu otpadnu vodu odvodi od filtera sa aktivnim ugljem do 

šahta tehnološke kanalizacije (isti šaht u kojem se upušta i tretirana voda u postojećem stanju). 

 

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: 

Rekonstrukcijom se predviđa zamena opreme za tretman otpadne vode čija je trenutna instalisana 

snaga 44 kW. Nova oprema ima instalisani kapacitet 40 kW. Za priključak razvodnog ormana nove 

opreme iskoristiće se postojeći priključak razvodnog ormana koji se nalazi unutar komandne u 

prostoriji za tretman otpadne vode. Postojeći priključak razvodnog ormana raspolaže sa dovoljno 

kapicteta za snabdevanje novih potrošača električnom energijom. 

Instalisana snaga električne energije u novoprojektovanom stanju je neznatno manja od instalisane 

snage u postojećem stanju, te nije potrebno obraćati se inadležnoj službi Elektro Distrubucije za 

ishodovanje novih uslova za priključenje 

 

MAŠINSKE INSTALACIJE: 

U postojećem stanju nema grejanja ove prostorije, nema hlađenja i nema instalacija ventilacije. 

Ventilacija se ostvaruje prirodnim putem, pomoću prozora. 

U rekonstruisanom stanju nema potrebe za grejanjem i hlađenjen, a ventilacija će se vršiti prirodnim 

putem pomoću prozora. 

 

TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE 

Ulazni podaci 

Maksimalna količina otpadne vode na dan: Qd, max = cca. 37 m3/dan 

Maksimalni protok otpadne vode na sat: Qh, max = 4 m3/h 

 

Tabela: Sastav tehnološke otpadne vode dobijen od ovlaštene laboratorije gde je testiran dostavljeni 

uzorak od investitora 

Rb. PARAMETAR JEDINICA SREDNJA VREDNOST 

1.   pH vrednost pH 6,32 

2. 
  Hemijska potrošnja kiseonika, 

HPKCr 
mgO2/l 7840 

3.   Biološka potrošnja kiseonika, BPK5 mgO2/l 3660 

 

Na osnovu ulaznih podataka projektovano je tehnološko rešenje koje se sastoji od sledećih elemenata: 

• ulazna crpna stanica 1 kom 

• fini mehanički predtretman 1 kom 

• rezervoar za egalizaciju1 kom 

• uređaj za flotaciju (DAF) 1 kom 
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• peščani filter  1 kom 

• filter sa aktivnim ugljenom 1 kom 

• sistem za doziranje hemikalija 1 kom 

• rezervoar za mulj  1 kom 

• elektro - upravljački ormar 1 kom 

• uređaj za dehidraciju mulja  1 kom 

 

Zahtevani kvalitet prečišćavanja otapdnih voda   

Zahtevane granične vrednosti emisija otpadnih voda u Republici Srbiji koje se ispuštaju u sistem javne 

odvodnje date su u Tablici 2. - Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i 

rokovima za njihovo dostizanje ( Sl. Glasnik RS", br.67/2011,i 48/2012 1/2016 ) 

Tablela: Granične vrednosti emisija otpadnih voda 

Rb. PARAMETAR JEDINICA VREDNOST 

1.   pH vrednost pH 6,5 – 9,5 

2.   Hemijska potrošnja kiseonika, HPKCr mgO2/l 1000 

3.   Biološka potrošnja kiseonika, BPK5 mgO2/l 500 

 

OPIS TEHNOLOŠKOG REŠENJA 

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda radi automatski. Sva otpadna voda gravitacijski dolazi na 

uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. 

 

ULAZNA CRPNA STANICA 

Zadnji postojeći betonski bazen će se koristiti kao ulazna crpna stanica, gde će se montirati oprema. 

Crpna stanica služi za prihvat otpadne vode i njeno prepumpavanje na potrebnu visinu za dalji 

postupak prečišćavanja. Stanica je opremljena sa dve potopne motorne pumpe (1+1), postoljem za 

mokru ugradnju, vodilicama i svim drugim potrebnim elementima. 

 

MEHANIČKI PREDTRETMAN 

Za mehanički predtretman koristi se automatsko rotacijsko bubanj sito s perforacijama od 1 mm. 

Pomoću njega se iz otpadne vode izdvajaju grube suspendovane čestice. Izdvojeni otpad pada u 

komunalni kontejner (kanta), a mehanički prečišćena otpadna voda odlazi gravitacijski u rezervoar za 

egalizaciju. Sito je izrađeno od inox čelika AISI 316 L. Uređaj bi se trebao postaviti u predviđenu 

prostoriju. Dimenzije uređaja (d x š x v): 1023 x 697 x 980 mm. 

 

REZERVOAR ZA EGALIZACIJU 

Rezervoar za egalizaciju služi za egalizaciju, odnosno za izjednačavanje koncentracija nečistoća u 

otpadnoj tehnološkoj vodi i ublažavanje hidrauličkih udara tokom dana. U rezervoar se uduvava 

vazduh pomoću kompresora koji se nalazi u predviđenoj prostoriji. U rezervoaru se vrši intenzivno 

mešanje otpadne vode pomoću aeracije sa velikim mehurićima vazduha posledica čega je prekidanje 

anaerobnih procesa (truljenje biomase) te dolazi do oksidacije materije iz otpadne vode što uzrokuje 

smanjenje koncentracije HPK i BPK5. Mešanjem otpadne vode aeracijom sprečava se taloženje čestica 

na dnu rezervoara.Ukoliko je moguće rezervoar za egalizaciju bi se montirao na postojeće betonske 
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bazene. Za šta je potrebno da izvođač građevinskih radova obiže lokaciju i detaljno sagleda obim 

radova kako bi obezbedio uslove za smeštaj rezervoara za egalizaciju. 

Zapremina rezervoara - 40 m3 

 

FIZIKALNO HEMIJSKI TRETMAN (DAF) 

Za fizikalno-hemijski tretman se koristi uređaj za flotaciju. Rad uređaja za flotaciju temelji se na DAF 

tehnologiji (eng. DAF -Dissolved Air Flotation). 

U uređaju za flotaciju uklanjaju se taložive suspendovane čestice, emulzije, masti i otopljene 

koagulirajuće materije, uz pomoć supstanci za flokulaciju i koagulaciju. U tu svrhu vrši se doziranje 

koagulanta, lužine i flokulanta u cevni flokulator. 

Napojna pumpa uzima otpadnu vodu iz rezervoara za egalizaciju i odvodi je direktno u potisnu cev na 

cevni flokulator u kojem se odvija hemijski tretman otpadne vode. Cevni flokulator je dugačka cev sa 

većim brojem kolena i lukova, kako bi se dobila retencija vode i efikasno turbulentno mešanje. Cevni 

flokulator ima tri dozirna mesta za ubacivanje hemikalija: kao koagulant se najčešće koristi gvožđe(III) 

hlorid (FeCl3) ili polialuminij hlorid (PAC), za lužinu koje se upotrebljava za pH neutralizaciju se 

koristi natrijum hidroksid (NaOH), a kao flokulant se koristi vodena otopina polielektrolita (polimera). 

Svaka hemikalija ima svoj rezervoar i pripadajuću dozirnu pumpu. Otopina polielektrolita se priprema 

u rezervoaru sa mešalicom dodavanjem polielektrolita u prahu koji se meša sa vodom. 

Hemijski tretman se odvija na način da se prvo u otpadnu vodu dozira koagulant koji služi za stvaranje 

sitnih flokula mulja. Zatim se dozira lužina (NaOH) kako bi se izvršila pH neutralizacija otpadne vode. 

Na kraju se dozira otopina polilektrolita koja služi za flokulaciju. Nastajanje flokula (stvaranje većih 

plutajućih čestica u vodi) se poboljšava posle smirivanja toka vode, nakon izlaska iz cevi sa malim 

presekom u područje uređaja sa većim presekom. To područje označava ulaz u uređaj za flotaciju (tip 

DAF), koja radi sa tehnologijom otopljenog vazduha. 

Nakon hemijskog tretmana otpadna voda sadrži veliki broj raspršenih čestica tj. flokula. Uklanjanje tih 

produkata hemijskih reakcija obavlja se pomoću sitnih mehurića vazduha, koji nastaju od vazduha koji 

se uduvava pod pritiskom u vodu. 

Recirkulirajuća pumpa uzima prečišćenu vodu iz uređaja za flotaciju, te u nju ubacuje vazduh pod 

pritiskom. Otpadna voda koja je zasićena sa otopljenim vazduhom vraća se u reaktor uređaja za 

flotaciju, gde dolazi do pada pritiska. Ovaj pad pritiska uzrokuje isplivavanje tj. izdizanje na površinu 

nastalih flokula pomoću finih sitnih mehurića vazduha. 

U uređaju za flotaciju nastaje plivajući mulj koji se automatski uklanja pomoću površinskog zgrtača. 

Izdvojeni mulj odlazi u rezervoar za mulj. Uređaj za flotaciju je volumena 5 m3/h. 

Uređaj se postavlja u predviđenu prostoriju. 

Dimenzije uređaja (d x š x v): 2120 x 720 x 1700 mm 

Dimenzije sistema za doziranje hemikalija (d x š x v ): 1200 x 800 x 1000mm 

 

PEŠČANI FILTER 

Peščani filter se koristi za završno prečišćavanje otpadne vode. Sastoji se od posude pod pritiskom 

ispunjene kvarcnim peskom na kojem se zaustavljaju sve preostale krupne čestice. 
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FILTER S AKTIVNIM UGLEM 

Završni filter koristi se u svrhu završne obrade vode, odnosno postizanja potrebnih parametara za 

ispust u sistem javne odvodnje. 

• postavlja se nadzemno u predviđenu prostoriju 

• zapremina 500 L 

• koristi se za završno tretiranje prečišćene vode pre ispuštanja u kanalizaciju 

• protok 20 m3/h 

Prečišćena otpadna voda se preko završnog filtera ispušta u sistem javne odvodnje, a istaloženi mulj se 

prepumpava u rezervoar za mulj. U rezervoaru za mulj se prikuplja nastali tečni mulj koji je potrebno 

zbrinuti na odgovarajući način. 

 

REZERVOAR ZA MULJ 

Mulj iz hemijskog tretmana prebacuje se u rezervoar za mulj. U rezervoaru se nalazi sistem za aeraciju 

i mešanje sadržaja rezervoara. U rezervoar se uduvava vazduh pomoću jednog kompresora koji se 

nalazi u prostoriji. Mulj iz rezervoara je potrebno zbrinuti na odgovarajući način.  

Dimenzije rezervoara za mulj (prečnik x visina): Ø 1500 x 3000 mm 

 

UREĐAJ ZA DEHIDRACIJU MULJA 

Za uređaj za dehidraciju mulja koristi se pužni dehidrator. Pužni dehidrator radi automatski, ne zahteva 

konstantno prisustvo osoblja, niskih je troškova održavanja i rada. Nakon dehidracije dobije se 

dehidrirani mulj, sa 18 – 25 % suve materije, koji se prikuplja u kontejneru. 

Dehidrovani mulj se može transportovati sa UPOV-a u skladu sa pravilnikom i lokalnim zakonima, na 

odgovarajuću deponiju ili se može koristiti kao gnojivo na poljoprivrednim površinama. 

Uređaj se postavlja u predviđenu prostoriju. 

 

a) Veličina projekta (sa opisom fizičkih karakteristika objekta i proizvodnog  ostupka); 

 

Spolnji gabariti prostorije 36 su: 8,81x8,32 = 73,3 m2 

Unutrašnja površina prostora: 8,32x7,99 = 66,5 m2 

U ovaj proctor se ubacuje tehnološka oprema sledećih karakteristika: 

1. Ulazna crpna stanica Ugradnja u postojeći podzemni šaht 

  

  

  

1.1.  

Pumpe u ulaznoj crpnoj 

stanici 

Dimenzije okna: 1200 x 2000 x 3000 mm (d x š x v)  

Materijal: beton  

Kapacitet: 10 m3/h, visina dizanja: 7 m  

Komada: 2  

2. Mehanički predtretman Tip: automatsko rotacijsko bubanj sito   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Model: TR 40/50 

 Dimenzije: 1020 x 872 x 1087 mm (d x š x v) 

 Materijal: inox AISI 316 

Perforacije: 0,75 mm  

 Sigurnosni preliv: DN 100 (u ulaznu crpnu stanicu) 

 Priključak za vodu: 1/2" 
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3. Buffer rezervoar I Samostojeći zatvoreni rezervoar u cilindričnoj izvedbi 

  

  

  

* između sita i rezervoara 

za egalizaciju 

   

Dimenzije: Φ960 x 2000 mm 

Materijal: polipropilen 

Oprema: tlačna nivo sonda 

3.1. 

   

Pumpe za prebacivanje 

otpadne vode iz  

buffer rezervoara I u 

rezervoar za egalizaciju   

Tip: električna centrifugalna suha motorna pumpa 

Način rada: radna + rezervna, naizmjenični rad pumpi  

Kapacitet: 10 m3/h, visina dizanja: 4 m 

Komada: 2 

4. Rezervoar za egalizaciju 

Samostojeći zatvoreni rezervoar u pravougaonoj izvedbi 

Dimenzije: 7000 x 2150 x 2660 mm (d x š x v)  

Materijal: polipropilen, zidni elementi ili ploče s ojačanjima 

4.1.  

Pumpe za prebacivanje 

otpadne vode iz  

rezervoara za egalizaciju 

u uređaj za flotaciju 

(DAF)    

Tip: električna centrifugalna suha motorna pumpa 

Način rada: radna + rezervna, naizmjenični rad pumpi  

Upravljanje: frekventno 

Kapacitet: 5 m3/h, visina dizanja: 10 m 

Komada: 2 

4.2. 

  

  

  

  

Duvaljkaza aeraciju 

  

  

  

  

Tip: niskotlačna duvaljka s bočnim kanalom 

 Instalirana snaga: 2,2 kW 

Način rada: vremenski interval  

 Kapacitet: 100 m3/h  

Komada: 1 

4.3. 

   

  Razvod aeracije  

Tip: cijevni razvod zraka s otvorima za grubu aeraciju  

Materijal: polipropilen/PVC 

Kapacitet: 100 m3/h   

5.  Uređaj za flotaciju, DAF 

Kontinuirani uređaj za flotaciju 

 Dimenzije: 2120 x 720 x 1700 mm (d x š x v) 

 Materijal: polipropilen/inox AISI 304  

 Kapacitet: 5 m3/h 

Instalirana snaga: 5 kW, 3 x 400 VAC, 50 Hz  

5.1. 

  

  

  

  

Cevni flokulator  

  

  

  

  

Materijal: PVC/inox AISI 304 

Kapacitet: 5 m3/h 

Dozirna mesta: 3 komada (koagulant, pH neutralizator, 

flokulant) 

pH kontrola: 1 mesto  

Mesta uzorkovanja: 4 komada 

5.2. 

  

  

Multifazna pumpa 

  

  

Tip: električna multifazna suha motorna pumpa 

Kapacitet: 1-3 m3/h 

Komada: 1 
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5.3. 

  

  

  

  

  

pH senzor 

  

  

  

  

  

Tip: pH stakleni kombinirani senzor 

Prijenos signala: digitalni 

Temperaturni senzor: NTC 30k 

Mjerno područje: 0-14 pH, 0-135°C, 0,8-17 bar 

Dužina elektrode: 120 mm 

Komada: 1  

5.4. 

  

  

  

Merač protoka  

  

  

  

Tip: magnetno induktivni 

Protok (m3/h): 5 

Mjerenje: trenutni i kumulativni protok  

Komada: 1 

5.5. 

  

Kompresor za vazduh 

  

Kapacitet: 24 L  

 Komada: 1  

5.6. 

  

Pumpa s košem za prihvat 

mulja iz DAF-a  

*i prebacivanje u 

rezervoar mulja 

Tip: vijčano ekscentrična pumpa  

 Komada: 1 

6. 

Sistem za doziranje 

hemikalija Dozirna stanica dimenzija: 1200 x 800 x 1000 mm 

6.1. 

  

  

  

  

  

Uređaj za automatsku 

pripremu vodene otopine 

polielektrolita 

Tip: kontinuirani trokomorni uređaj 

Materijal: polipropilen/AISI 304 

Kapacitet: 500 L/h 

Broj mješača: 2  

Instalirana snaga: 1,5 kW  

Komada: 1 

6.2. 

  

  

Dozirna pumpa 

  

  

Tip: solenoidna membranska dozirna pumpa 

Kapacitet: 20-110 L/h 

Komada: 4 

6.3. 

  

  Dozirna pumpa  

Tip: zračno membranska pumpe  

Kapacitet: 20 L/min 

Komada: 2 

7.  

Buffer rezervoar II 

*između DAF-a i 

pješčanog filtera 

Samostojeći zatvoreni rezervoar u cilindričnoj izvedbi 

Dimenzije: Φ960 x 2000 mm 

Materijal: polipropilen 

7.1. 

  

  

  

  

Pumpe za prebacivanje 

otpadne vode iz  

buffer rezervoara II na 

filter 

  

  

  

Tip: električna centrifugalna suha motorna pumpa 

Način rada: radna + rezervna, naizmjenični rad pumpi  

Kapacitet: 10 m3/h, visina dizanja: 4 m 

Komada: 2 

Oprema: nepovratni ventili, zaporni ventili, fazonski komadi, 

PVC tlačni cjevovod 

(definira se nakon odabira pumpi), montažni pribor  
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8. 

  

  

Pjščani filter za 

poliranje 

  

  

Tip: automatski tlačni peščani filter za filtraciju tretirane 

vode 

Kapacitet: 10 m3/h 

Komada: 1  

9. 

  

  

Filter s aktivnim 

ugljenom za poliranje 

  

  

Tip: automatski tlačni filter s aktivnim ugljenom za 

filtraciju tretirane vode 

Kapacitet: 10 m3/h 

Komada: 1  

10. 

  

  

  

Rezervoar za mulj 

  

  

  

Samostojeći rezervoar u cilindričnoj izvedbi s mješačem 

Dimenzije: Φ1500 x 3000 mm 

Materijal: polipropilen 

Oprema: potopni propelerni mješač, tlačna nivo sonda  

11. 

  

Uređaj za dehidraciju 

mulja 

  

Tip: pužni dehidrator  

Kapacitet: 0,6 - 1,5 m3/h 

11.1. 

  

  

Napojna pumpa 

  

  

Tip: zračna pumpa 

Kapacitet: 1,5 m3/h, visina dizanja: 4 m 

Komada: 1 

11.2. 

  

  

  

  

Uređaj za automatsku 

pripremu vodene otopine 

polielektrolita 

  

  

Tip: diskontinuirani jednokomorni uređaj 

Materijal: polipropilen/inox AISI 304 

Kapacitet: 250 L/h 

Broj mješača: 1  

Komada: 1 

12. 

  

  

  

  

Elektro-upravljački 

ormar  

  

  

  

Upravljanje: PLC + HMI dodirni zaslon   

Automatsko i ručno upravljanje  

Lokalna svjetlosna i zvučna signalizacija   

SMS dojava alarma   

Daljinski pristup PLC-u radi nadzora i upravljanja  

 

 

b) moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata; 

 

U objektu 2 gde se nalazi analizirani projekat (prostorija 36) se vrši proizvodnja kartonske ambalaže 

i ne dolazi do kumuliranja efekata proizvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, jer se u tehnološkom 

procesu u fabrici stvaraju otpadne vode koje dolaze u prostoriju 36 a prečistač otpadnih voda nema 

uticaja na fabriku. 

 

c) korišćenje prirodnih resursa i energije; 

 

Od prirodnih resursa se koristi električna energija snage 40 kW za rad opreme. 

 

Na osnovu utvrđenih činjenica, može se zaklјučiti da planirani Projekat nema značajnih zahteva za 

korišćenjem i potrošnjom prirodnih resursa i energije, te sa tog aspekta ekološki prihvatlјiv i održiv, jer 
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ne predstavlјa faktor ugrožavanja životne sredine. Nosilac Projekta je dužan da poštuje propisane 

urbanističke parametre, propisan način uređivanja lokacije i mere zaštite životne sredine.  

 

d) stvaranje otpada (sa procenom vrste i količine otpadnih materija); 

 

Nakon tretmana otpadnih voda na predmetnom projektu nastaje mulj, koji se nakon ugušnjavanja i 

obezvodnjavanja predaje drugim operaterima za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom 

regulativom (Zakon o upravljanju otpadom). 

 

e) zagađivanje i izazivanje neugodnosti (vrste emisija koje su rezultat redovnog rada 

projekta: zagađivanje vode, zemlјišta, vazduha, emisija buke, vibracija, svetlosti, 

neprijatnih mirisa, radijacija i sl); 

 

Zagađivanje vode: 

U slučaju nepravilnog funkcionisanja predmetnog postrojenja i nepridržavanja projektovanih mera 

zaštite, zagađivanje površinskih tokova je nemoguće, s obzirom da se tehnološke otpadne vode nakon 

tretmana na predmetnom postrojenju upuštaju u kanalizacioni sistem. Zagađivanje podzemnih voda je 

malo verovatno iz razloga što se otpadne vode iz Postrojenja ne mogu izliti u okolno zemljište. 

Zagađivanje zemljišta: 

Iz istih razloga navedenih u delu „zagađivanja podzemnih voda“, zagađenje zemljišta nije moguće. Sve 

manipulativne površine su izbetonirane tako da je negativan uticaj sveden na minimum. 

Zagađivanje vazduha: 

U redovnom radu i aktivnostima koje će se odvijati u Postrojenju ne očekuje se zagađivanje vazduha. u 

objektu za prečišćavanje otpadnih voda je predviđen fizičk o hemijski tretman otpadnih bez biološkog 

tretmana, pa je i stvaranje emisija kod tretmana svedeno na minimum 

Buka i vibracije: 

Oĉekuje se povećan nivo buke koja potiĉe od rada opreme i uređaja koji ĉine sastavni deo postrojenja, 

ali ista nije od značaja jer se postrojenje nalazi u zatvorenom prostoru  i na dovoljnoj udaljenjenosti od 

stambenih i drugih vulnerabilnih objekata. 

Svetlost, toplota i radijacija: 

Emisije svetlosti, toplote i radijacije se ne oĉekuju niti u redovnom radu projekta niti u udesnim 

situacijama. 

 

f) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se 

primenjuju, u skladu sa propisima; 

 

Pod udesom se podrazumeva neočekivani, odnosno nepredviđeni događaj koji može ugroziti 

zaposlene, stanovništvo, životnu sredinu ili dovesti do materijalne štete. Na analiziranom projektu 

mogu nastati sledeći udesi: 

• kvar na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, nestanak električne energije što izaziva 

prestanka rada postrojenja. U ovom slučaju može doći do ispuštanje neprečišćenih otpadnih 

voda u objekat, što može predstavljati štetan uticaj na sam objekat. Obavezna je stalna kontrola 

rada sistema i tehnološkog procesa postrojenja, a u slučaju akcidenta odmah pristupiti 
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odgovoru na udes. Obaveza je da na lokaciji kompleksa bude obezbeđen rezervni, alternativni 

izvor napajalja električnom energijom;  

• požar predstavlja udes pri čemu dolazi do emisije produkata potpunog i nepotpunog 

sagorevanja, čiji sastav zavisi od sastava prisutnih materijala koji su zahvaćeni požarom. Požar 

nastao na lokaciji bio bi vremenski i prostorno ograničen, bez mogućnosti širenja izvan granica 

prostorije. Primenom mera zaštite i protivpožarnih mera, smanjuje se rizik od nastanka 

akcidenta ovog tipa.  

 

3. LOKACIJA PROJEKTA 

 

Lokaciju fabrike definisao je Urbanistički plan grada Beograda. Fabrika je izgrađena na "Adi Huji". 

Tačan položaj fabrike  Avala ada (u kojem se nalazi objekat 2 i analizirani projekat) dat je na sledećoj 

slici. 

 

 
Slika: Makrolokacija fabrike Avala ada 

 

Objekat je postavljen prema Višnjičkoj ulici i svi prostori su pod jednim krovom. Različiti proizvodni i 

dr. prostori odvojeni su pregradnim zidovima i atrijumom tako da proizvodnja talasastog papira čini 

jednu celinu. Pozicija sanitarnih prostorija, garderobe, restoran, ambulanta i sl. zajednički su i locirani 

izmedju proizvodnje talasastog papira i fabrike kartonaže. Prostorije zajedničkih službi locirane su 

prema Višnjičkoj ulici. 

Glavni prilazni put dat je iz Višnjičke ulice i jedan je za ceo kompleks kao što je zajednička i 
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portirnica. 

Posle zajedničkog ulaza izdvojen je saobraćaj teških vozila od saobraćaja putničkih automobila; 

izdvojen je i pesački saobraćaj, postoji samo jedan prelaz preko saobraćajnice. 

Saobraćajnica teških vozila ide oko celog objekta sa proširenjima kao platoi ispred glavnih ulaza hale. 

Ova saobraćajnica ujedno omogućava pristup i vatrogasnih kola do svakog dela objekta, a postoji 

mogućnost ulaza i u atrijum u slučaju požara. 

 

Kretanje radnika dato je uprošćeno. Jedan je ulaz za obe funkcionalne celine fabrike, preko hola 

radnici dolaze do svojih garderoba a zatim direktno ulaze u radne prostorije. Za vreme ručka radnici 

prolaze kroz garderobe tu im je omogućeno pranje i zamena odela i preko stepeništa u holu dolaze do 

restorana, Jednim stepeništem radnici dolaze, a drugim silaze bez ukrštanja. S obzirom da se ručak 

izdaje u smenama, korisnici restorana iz prostorija zajedničkih administrativnih službi preko galerije 

magacina toplom vezom dolaze do restorana. Po završenom ručku omogućena je kupovina sokova i 

kafe i izlazak na terasu koja je opremljena klupama, žardinjerama eventualno suncobranima i sl. 

Restoran je dimenzionisan za 56 stolova po četiri osoba je 224 osoba u 1 smeni. Predvidjeno je 3 

smene i po 2 smene za radnike i l za službenike. Restoran je sa kuhinjom za distribuciju hrane. 

Postojeće stanje objekta je nacrtano pomoću crteža osnove prizemlja objeka iz arhivskog projekta. 

Sken osnove prizemlja iz arhivskog projekta je priložen uz dokumentaciju. 

 

Osetlјivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom 

uticaju projekta, a naročito u pogledu: 

 

a) postojećeg korišćenja zemlјišta; 

 

Prema Planu generalne regulacije građevinskog podruĉija grada Beograd, celine I-XIX („Sluţbeni list 

grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17), predmetna lokacija se nalazi u celini III (Karaburma, 

Ada Huja, Višnjica), a svrstana je u zonu mešovitih centara. 

 

Podaci o zemlјištu (parcela i delovi parcela)  

Broj parcele: 5112/20 k.o. Palilula 

Број листа непокретности:  2024  

Vrsta zemlјišta : Gradsko građevinsko zemljište 

Broj 

dela 

parcele 

Površina m² 
Ulica/ 

Potes 
Način korišćenja zemlјišta 

1 110  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

2 34.585  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

3 2.648  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

4 601  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

5 228  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 
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6 44  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

7 36  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

8 22  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

9 21  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

10 18  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

11 3  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

12 2  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

13 102  LUKA ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM I DRUGIM OBJEKTOM 

14 5  LUKA ZEMLjIŠTE POD DELOM ZGRADE 

15 76.171  LUKA ZEMLjIŠTE UZ ZGRADU I DRUGI OBJEKAT 

 114596   

 

b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa u datom području 

 

Analizirani projekat nema uticaj na kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa u datom 

području 

 

c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, 

priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i 

kulturna dobra) i gusto naselјene oblasti. 

 

Imajući u vidu da se ne očekuju značajniji uticaji predmetnog projekta na osnovne ĉinioce životne 

sredine, apsorpcioni kapacitet prirodne sredine posmatranog lokaliteta je dovoljan da prihvati 

ograničene koliĉine zagađujućih materija. U okolini analiziranog projekta se ne nalaze močvare, 

planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra) i gusto naselјene 

oblasti, Jedino možemo da navedemo da se objekat nalazi u priobalnoj zoni reke Dunav, ali je njegov 

uticaj zanemarljiv, jer se sve prećišćene vode ovdode u gradski kanalizacioni sistem. 

 

4. Karakteristike mogućeg uticaja 

 

a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog  riziku); 

Obim uticaja predmetnog projekta (u redovnom radu i u slučaju udesa) u odnosu na posmatrano 

geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku je lokalnog karaktera i ne očekuju se 

značajniji uticaji van granica kompleksa. Grupacija stambenih objekata se nalazi na udaljenju od oko 

650m od predmetnog Postrojenja. 

 

b) priroda prekograničnog uticaja; 

Uticaji sa efektima prekograničnog prenosa zagađujućih materija se ne očekuju 
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c) veličina i složenost uticaja; 

Veličina mogućih uticaja (npr. udes/požar u postrojenju) je ograniĉena na mikrolokaciju Projekta. 

Složenost mogućih uticaja je mala, jer se u Predmetnom postrojenju ne koriste lako isparljive, 

eksplozivne i toksične materije. 

 

 

d) verovatnoća uticaja; 

Verovatnoća dešavanja manjih požara je mala do srednja, ali sa malim obimom posledica. 

Verovatnoća dešavanja velikih požara je mala, ali sa srednjim posledicama po objekte i zatečeno 

ljudstvo na kompleksu. 

 

e) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavlјanja uticaja. 

 

Trajanje udesnih situacija (požara) zavisi od vremena reagovanja na udesnu situaciju i njenog obima. 

Na lokaciji kompleksa „Smurfit Kapa doo“ postoji izvedena odgovarajuća hidrantska mreţa, a na 

kritiĉnim mestima su postavljeni i ruĉni protivpožarni aparati za početno gašenje požara. Trajanje 

udesnih situacija ne bi trebalo da bude duže od pola sata. Verovatnoća ponavljanja istih ili sliĉnih 

udesnih situacija je mala. 

 

Redovni rad i funkcionisanje postrojenja ne može izazvati trajne posledice po stanje medijuma i 

životne sredine u široj prostornoj celini. Svi potencijalni uticaji su mikrolokacijskog karaktera, 

kratkotrajni, kratkoročni, ali sa verovatnoćom ponavlјanja. Ne očekuju se pojave značajnijih 

negativnih uticaja na životnu sredinu, a samim tim trajanje, učestanost i verovatnoća ponavlјanja 

negativnih uticaja na životnu sredinu ne mogu biti značajnije izraženi.  

 

PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE 

Alternative sa aspekta pogodne lokacije nisu razmatrane od strane Nosioca projekta, jer je kompleks 

Fabrike postojeći, koja na predmetnoj lokaciji postoji više godina, a nalazi se na dovoljnom udaljenju 

od stambenih i drugih vulnerabilnih objekata. 

Za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg postrojenja za prećišćavanje otpadnih voda, odabrana je 

najbolje dostupna tehnika/tehnologija (BAT - Best Available Techniques/Technologies).  

 

Opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju  

Procena stanja životne sredine može se dati na osnovu postojećih podataka o stanju medijuma životne 

sredine u zoni lokacije, prostornoj celini i zoni kojoj pripada. U slučaju nepostojanja baze podataka o 

stanju životne sredine, procena stanja obuhvata analizu svih relevantnih faktora na osnovu kojih se i 

procena može dati: prirodnih karakteristika lokacije i prostorne celine kojoj pripada i stvorenih uslova 

na lokaciji i okruženju. Takođe, kao važan element u proceni stanja, posebno u uslovima nepostojanja 

baze podataka, predstavlјa detalјna opservacija na terenu i identifikacija izvora zagađivanja životne 

sredine. Direktni i indirektni efekti svih komponenti razvoja procenjeni su u odnosu na sledeće 

aspekte: stanovništvo; floru i faunu; zemlјište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž; materijalna dobra i 

kulturnu baštinu i interakciju između prethodno navedenih faktora.  
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Najvažniji kriterijum određivanja lokacije tokom realizacije analizirani kompleksa bio je da se što više 

udalјi od zona stanovanja. Uticaj na zdravlјe stanovništva i kvalitet životne sredine je sveden na 

najmanju meru samim izborom optimalnog rešenja lokacije u kontekstu zauzeća i namene površina. 

Realizacija ali i redovan rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru postojećeg 

kompleksa neće izazvati uticaje i promene u demografskom prostoru, u smislu rušenja objekata 

stanovanja i raselјavanja stanovništva. Projekat, po svojoj funkciji, neće takođe, izazvati doselјavanje 

niti bilo kakva trajna migratorna kretanja lokalnog stanovništva, odnosno realizacija Projekta nema 

uticaja na demografska kretanja i demografske promene neposrednog okruženja i šire prostorne celine. 

Takođe, ne očekuju se uticaji i promene tradicionalnih vrednosti i navika lokalnog stanovništva. 

Područje lokacije izgrađeno, odnosno zauzeto objektima fabrike za proizvodnju papirne ambalaže.  

  

S obzirom na karakteristike planiranog Projekta, ali i primenjene i planirane mere za otklanjanje, 

minimiziranje i sprečavnje negativnih uticaja, redovni rad neće usloviti kumulativne i sinergetske 

uticaje na životnu sredinu. Na osnovu napred iznetog može se zaklјučiti da je stanje činilaca životne 

sredine u granicama ekološke prihvatlјivosti, a funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih 

voda u okviru kompleksa, uz primenu mera prevencije, otklanjanja i minimiziranja potencijalno 

negativnih uticaja, neće uticati na ugrožavanje kapaciteta životne sredine i zdravlјa lokalnog 

stanovništva.  

 

Opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu  

Mogući uticaji na životnu sredinu od planiranih postrojenja moraju biti razmatrani sa svih aspekata u 

cilјu utvrđivanja mogućeg obima i veličine uticaja, složenosti i verovatnoće, trajanja, učestalosti, 

mogućnosti ponavlјanja negativnih uticaja sa posledicama u životnoj sredini. Mogući uticaji koje treba 

analizirati i razmatrati su:  

 u toku realizacije Projekta;  

 u toku redovnog rada i funkcionisanja;  

 u slučaju udesa (akcidenta na lokaciji);  

 u slučaju prestanka rada Projekta.  

 

Uticaji u toku realizacije Projekta - Najveći impakt na životnu sredinu može se očekivati pri 

realizaciji objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa svim pratećim sadržajima, kada 

životna sredina trpi negativne uticaje lokalnog, kratkotrajnog i vremenski ograničenog karaktera. 

Građevinski radovi na lokaciji planiranog postrojenja zahtevaju angažovanje mehanizacije, čiji rad 

uslovlјava emisiju specifičnih polutanata atmosfere, impulsne buke, prašine, generisanje građevinskog 

otpada i viška zemlјe. U slučaju forsiranog rada navedeni vidovi zagađivanja mogu kratkotrajno 

dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti. Prisustvo mehanizacije, građevinskog otpada i 

neuređenost lokacija u fazi realizacije predstavlјa vid vizuelne degradacije. Privremeno prisustvo 

građevinskih mašina, čvrstog otpada i šuta predstavlјaju razlog degradacije prostora. Po završetku 

radova, otpad će biti uklonjen sa lokacija, i sve lokacije uređene, te će se na taj način rešiti privremeni 

problem vizuelne degradacije. Ipak, s obzirom na planirani obim i trajanje radova, broj sredstava rada, 

navedeni negativni uticaji neće usloviti značajne i trajne posledice po životnu sredinu - svi negativni 

uticaji prestaju po završetku radova bez verovatnoće ponavlјanja.  
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Uticaji u toku redovnog rada i funkcionisanja Projekta - Za vreme readovnog rada, postrojenja za 

prečišćavanje otpadnih voda u okviru kompleksa biće prisutne otpadne vode čiji se tretman vrši, 

stvaraće se otpad, dolaziće do pojava buke. Redovni rad planiranih postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda u okviru postojećeg kompleksa neće dovesti do značajnih uticaja sa štetnim efektima po 

životnu sredinu. Redovni rad Projekta podrazumeva prečišćavanje otpadnih voda i kontrolisano 

ispuštanje prečišćene vode u javnu kanalizaciju. 

Uticaji u toku redovnog rada Projekta ne predstavlјaju značajno zagađivanje i ugrožavanje životne 

sredine. Na lokaciji shodno nameni i funkciji, dolazi do izvesne (ali ne značajne) količine otpadnih 

materija, ali pošto će se predmetna delatnost obavlјati u strogo kontrolisanim uslovima nema 

negativnih uticaja na životnu sredinu. Realizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 

predstavlјa Projekat usmeren ka unapređenju stanja i kvaliteta životne sredine u okviru komleksa - 

fabrike.  

Akcidenti koji mogu nastati u toku redovnog rada na predmetnoj lokaciji Projekta, a mogu se 

predvideti su:  

• havarija sistema za tretman otpadnih voda i  

• požar.  

Sprovođenjem tehnološke discipline, praćenjem i kontrolom ispravnosti uređaja i instalacija na lokaciji 

u toku redovnih aktivnosti biće svedena na minimum.  

 

Opis mera predviđenih u cilјu sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja  

 

Uvidom u postojeću urbanističku i projektnu dokumentaciju, karakteristike Projekta, može se 

konstatovati da bezbednu i ekološki prihvatlјivu realizaciju i rad planiranih mora pratiti projektovanje i 

primena odgovarajućih mera zaštite životne sredine.  

Analizom karakteristika lokacije kompleksa fabrike i neposrednog okruženja, može se zaklјučiti da 

planirana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, primenom mera zaštite životne sredine, neće 

dovesti do značajnih uticaja na medijume životne sredine i zdravlјe stanovništva.  

Neophodne mere za smanjivanje ili sprečavanje štetnih uticaja mogu se sistematizovati u sledeće 

kategorije:  

Radove na realizaciji planiranih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izvoditi u skladu sa 

projektnom dokumentacijom i Uslovima imaoca javnih ovlašćenja.  

Izvođenje radova na izgradnji objekata i ugradnji tehnološke opreme, poveriti izvođaču radova sa 

zahtevanom licencom, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.  

Obavezno je redovno, kvartalno, ispitivanje kvaliteta otpadnih voda na mestu ispusta iz postrojenja, 

preko akreditovanih laboratorija, koje su u obavezi da uzorkuju i ispitaju kvalitet uzoraka i da na 

osnovu dobijenih rezultata izdaju Mišlјenje o kvalitetu otpadnih voda.  

Nosilac Projekta/Upravlјač postrojenja je u obavezi da redovan rad postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda organizuje i sprovodi uz puno poštovanje tehnološke discipline, na način definisan 

projektnom dokumentacijom.  

Po završenoj realizaciji i puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, obaveza Nosioca 

Projekta/Upravlјač postrojenja je da izvrši kontorlno ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i to pre 
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tretmana (iz ulaznog šahta) i nakon tretmana (iz izlaznog šahta) kako bi se proverila efikasnost rada 

postrojenja.  

Obezbediti kontejnere/vodonepropusne platoe za prihvat materija nastalih u procesu prečišćavanja, a 

konačnu dispoziciju predvideti na prostoru koji odobri nadležni organ.  

U skladu sa Članom 23, Zakona o upravlјanju otpadom („Sl.glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 

95/18 (dr.zakon)) Nosilac Projekta-Upravlјač PPOV je u obavezi da preko ovlašćene (akreditovane) 

organizacije/laboratorije izvrši karakterizaciju otpada koji nastaje u redovnom radu postrojenja.  

U skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 

(dr.zakon)) obavezno je upravlјanje otpadom koji nastaje u procesu tretmana otpadnih voda. 

Upravlјanje tako nastalim otpadom podrazumeva obavezno sakuplјanje i skladištenje na bezbedan 

način po životnu sredinu, do predaje operateru koji poseduje dozvolu za upravlјanje otpadom, uz 

dokument o kretanju otpada.  

Upravlјanje i postupanje sa reciklabilnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža i ostali neopasan 

reciklabilni otpad), koji mogu nastati na lokaciji kompleksa, mora biti u skladu sa odredbama 

Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS”, br. 56/10) i Zakona o 

ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 95/18 (dr. zakon) i ustupaće se 

zainteresovanim operaterima koji poseduju dozvolu za upravlјanje otpadom na dalјi tretman, uz 

evidenciju i dokument o kretanju otpada.  

Upravlјanje komunalnim otadom, koji će nastati na lokaciji kao posledica boravka zaposlenih mora 

biti usklađeno sa uslovima nadležnog komunalnog preuzeća; iznošenje komunalnog otpada iz 

kompleksa mora se obavlјati kontrolisano, prema definisanoj dinamici, preko nadležnog komunalnog 

preduzeća, što će biti potvrđeno Ugovorom o pružanju usluga.  

Nosilac Projekta/Upravlјač postrojenja je u obavezi da, u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima 

emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS”, br. 67/11, 

48/2 i 1/16):  

- prati kvalitet i karakteristike otpadnih voda koje se dovode na postrojenje za prečišćavanje otpadnih 

voda;  

- prati kvalitet prečišćenih otpadnih voda po izlasku iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a 

pre upuštanja u javnu kanalizaciju;  

- prati količine otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;  

- vrši redovnu kontrolu i nadzor nad funkcionisanjem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa 

pripadajućim kanalizacionim sistemom.  

Obaveza Nosioca Projekta da izvrši obuku zaposlenih za slučaj nastanka udesa za:  

- adekvatno reagovanje i odgovor na udes;  

- brzo opažanje situacije koja se razlikuje od očekivane;  

- brzo alarmiranje nadležnih i odgovornih lica i službi koja organizuju akciju efikasnog lokalizovanja i 

saniranja posledica, što predstavlјa važan preduslov kako za nastanak, tako i za sprečavanje širenja 

udesa.  

Nosilac Projekta je u obavezi da striktno sprovodi mere zaštite od požara i mere zaštite i bezbednosti 

zdravlјa na radu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom i uslovima nadležnog organa 

protivpožarne policije  
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Obavezna je obučenost zaposlenih da se u slučaju nastanka udesa: adekvatno reaguje, osigura brzo 

opažanje situacije koja se razlikuje od očekivane, obezbedi brzo alarmiranje nadležnih i odgovornih 

službi i lica koja organizuju akciju efikasnog lokalizovanja i saniranja posledica, je vrlo važan 

preduslov kako za nastanak, tako i za sprečavanje širenja udesa.  

U slučaju prestanka rada planiranih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Nosilac Projekta je 

dužan da predmetnu lokaciju dovede u prostorno i ekološki prihvatlјivo zadovolјavajuće stanje, u 

skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  
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KRATAK OPIS PROJEKTA 

 

 

red

. 

br. 

 

Pitanje 

da/ne 

Kratak 

opis 

projekta 

Da li će to imati značajne 

posledice? 

DA/NE i zašto? 

 

 

1. 

Da li izvođenje, rad ili prestanak rada 

projekta podrazumevaju aktivnosti koje će 

prouzrokovati fizičke promene na lokaciji     

(topografije, korišćenja zemlјišta, izmenu vodnih tela)? 

 

ne 

 

Rekonstruiše se postojeći objekat 

bez proširenja. Ugrađuje se nova 

oprema za prečišćavanje otpadne 

vode 

 

 

2. 

Da li izvođenje ili rad projekta 

podrazumeva korišćenje prirodnih 

resursa, kao što su zemlјište, vode, 

materijali ili energija, posebno resursa 

koji nisu obnovlјivi ili koji se teško 

obezbeđuju? 

 

Da 

 

U radu projekta koristi se el. 

energija (rad opreme) 

 

 

 

3. 

Da li projekat podrazumeva korišćenje, 

skladištenje, transport, rukovanje ili 

proizvodnju materija ili materijala koji 

mogu biti štetni po lјudsko zdravlјe ili 

životnu sredinu ili koji mogu izazivati 

zabrinutost zbog postojećih ili 

potencijalnih rizika po lјudsko zdravlјe? 

 

ne 

 

Količuina opasnih materija u radu 

projekat je minimalna (hemikalije 

za hemijski tertman otpadne vode) 

i ne mogu biti štetni po lјudsko 

zdravlјe ili životnu sredinu  

 

4. 

Da li će na projektu tokom izvođenja, 

rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti 

otpad ? 

da Mulj od tretmana 

 

5. 

Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja 

zagađujućih materija ili bilo kakvih 

opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u 

vazduh? 

ne Nema lako isparljivih materija 

 

6. 

Da li će projekat prouzrokovati buku i 

vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne 

energije ili elektromagnetnog zračenja? 

da Rad opreme, ali je uticaj 

minimalan jer se oprema nalazi u 

zatvorenom prostoru 

 

7. 

Da li projekat dovodi do rizika od 

kontaminacije zemlјišta ili vode 

ispuštenim zagađujućim materijama na 

tlo ili u površinske ili podzemne vode? 

ne Nema prosipanja na zemljište 

 

8. 

Da li će tokom izvođenja ili rada projekta 

postojati bilo kakav rizik od udesa, koji 

može ugroziti lјudsko zdravlјe ili životnu 

sredinu? 

ne Nema zapaljivih materija u 

procesu rada, a evntualni kvar bi 

mogao dovesti do minimalnog 

prosipanja otapdne vode u 
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prostoru projekta 

 

9. 

Da li će Projekat dovesti do socijalnih 

promena, na primer u demografskom 

smislu, tradicionalnom načinu života, 

zapošlјavanju? 

ne Projekat radi automatski bez 

prisustva ljudi 

 

 

 

10. 

Da li postoje bilo koji drugi faktori koje 

treba analizirati, kao što je razvoj koji će 

uslediti, koji bi mogli doveti do posledica 

po životnu sredinu ili do kumulativnih 

uticaja sa drugim postojećim ili planiranim 

aktivnostima na lokaciji? 

 ne  

 

 

11. 

Da li ima područja na lokaciji ili u blizini 

lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili 

domaćim propisima zbog svojih 

ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih 

vrednosti, koja mogu biti zahvaćena 

uticajem projekta? 

 ne  

 

 

12. 

Da li ima područja na lokaciji ili u blizini 

lokacije, važnih i osetlјivih zbog 

ekoloških razloga, na primer močvare, 

vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili 

šumska područja, koja mogu biti 

zagađena izvođenjem projekta? 

 ne  

 

 

 

13. 

Da li ima područja na lokaciji ili u blizini 

lokacije koja koriste zaštićene, važne i 

osetlјive vrste faune i flore, na primer za 

naselјavanje, leženje, odrastanje, 

odmaranje, prezimlјavanje i migraciju, a 

koja mogu biti zagađena realizacijom 

projekta? 

 ne  

 

14. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 

postoje površinske ili podzemne vode 

koje mogu biti zahvaćene uticajem 

projekta? 

 ne  U blizini loakcije je reka Dunav, 

ali se vode iz postrojenja ulivaju u 

gradsku kanalizaciju 

 

15. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 

postoje područja ili prirodni oblici visoke 

ambijentalne vrednosti koji mogu biti 

zahvaćeni uticajem projekta? 

 ne  
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16. 

 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 

postoje putni pravci ili drugi objekti koji 

se koriste za rekreaciju ili drugi objekti 

koji mogu biti zahvaćeni uticajem 

projekta? 

 ne  

 

 

17. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 

postoje transportni pravci koji mogu biti 

zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po 

životnu sredinu, a koji mogu biti 

zahvaćeni uticajem projekta? 

 ne  

 

18. 

Da li se projekat nalazi na lokaciji na 

kojoj će verovatno biti vidlјiv velikom 

broju lјudi? 

 ne  

 

19. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima 

područja ili mesta od istorijskog i 

kulturnog značaja koja mogu biti 

zahvaćena uticajem projekta? 

 ne  

 

20. 

Da li se projekat nalazi na lokaciji u 

prethodnom nerazvijenom području koje 

će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih 

površina? 

 ne  

 

 

 

 

21. 

Da li se na lokaciji ili u blizini  

lokacije projekta koristi zemlјište, na 

primer za kuće, vrtove, druge privatne 

namene, industrijske ili trgovačke 

aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni 

prostor, za javne objekte, polјoprivrednu 

proizvodnju, za šume, turizam, rudarske 

ili druge aktivnosti koje mogu biti 

zahvaćene uticajem projekta? 

 ne  

 

22. 

Da li za lokaciju ili okolinu lokacije 

postoje planovi za buduće korišćenje 

zemlјišta koje može biti zahvaćeno 

uticajem projekta? 

 ne  

 

23. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 

postoje područja sa velikom gutinom 

naselјenosti ili izgrađenosti, koja mogu 

biti zahvaćena uticajem projekta? 

 ne  
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24. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima 

područja zauzetih specifičnim (osetlјivim) 

korišćenjem zemlјišta, na primer bolnice, 

škole, verski objekti, javni objekti koji 

mogu biti zahvaćeni uticajem projekta? 

 ne  

 

 

 

 

25. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima 

područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili 

retkim resursima (na primer podzemne 

vode, površinske vode, šume, 

polјoprivredna, ribolovna, lovna i druga 

područja, zaštićena prirodna dobra, 

mineralne sirovine i dr) koja mogu biti 

zahvaćena uticajem projekta? 

 ne  

 

 

 

26. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima 

područja koja već trpe zagađenja ili štetu 

na životnoj sredini (na primer gde su 

postojeći pravni normativi životne sredine 

pređeni), koja mogu biti zahvaćena 

uticajem projekta? 

 ne  

 

 

 

27. 

Da li je lokacija projekta ugrožena 

zemlјotresima, sleganjem zemlјišta, 

klizištima, erozijom, poplavama ili 

povratnim klimatskim uslovima (na 

primer temperaturnim razlikama, maglom, 

jakim vetrovima) koje mogu dovesti do 

prouzrokovanja problema u životnoj 

sredini od strane projekta? 

 ne  

 

Rezime karakteristika Projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom studije procene 

uticaja na životnu sredinu: 

 

Karakteristike projekta: Predmet projekta je rekonstrukcija, tj. uklanjanje postojeće tehnološke opreme 

za tretman otpadnih voda u postojećoj prostoriji za tretman otpadne vode u postojećem proizvodnom 

objektu br. 2, i instalranje i montaža nove opreme za tretman otpadne vode u cilju postizanja traženih 

parametara prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo 

dostizanje („sl. Glasnik RS“ br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).  

 

Lokacija projekta: Prema Planu generalne regulacije građevinskog podruĉija grada Beograd, celine I-

XIX („Sluţbeni list grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17), predmetna lokacija se nalazi u 

celini III (Karaburma, Ada Huja, Višnjica), a svrstana je u zonu mešovitih centara. 

 

Predmet ovog Zahteva je odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta, na životnu sredinu je “ 

Rekonstrukcija dela objekta – prostorije za tretman otpadnih voda u okviru zgrade ostalih 
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Mikrolokacija (zona intervencije u objektu 2.) 

Zona intervencije

36
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Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А  
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ  
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  
Сектор за издавање локацијских услова  
и грађевинске послове за објекте јавне  
намене и велике инвестиције у  
поступку обједињене процедуре  
ROP-BGDU-12738-LOCН-2/2022  
IX-20 број 350-1649/2022  
10.10.2022. године  
Б е о г р а д

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор
за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике
инвестиције у поступку обједињене процедуре, поступајући по усаглашеном захтеву фирме
„Smurfit Kappa Avala Ada d.o.o Beograd“, ул. Прилазни пута Ада Хуји бр.9, Београд,
 поднетог преко овлашћеног правног лица „SERVO MIHALJ-INŽENJERING DOO
ZRENJANIN“, ул. Петра Драпшина бр. 15, Зрењанин, за издавање локацијских услова за
реконструкцију дела објекта – просторије за третман отпадних вода у оквиру
фабрике„Smurfit Kappa Avala Ada doo Beograd“ на катастарској парцели 5112/20, КО
Палилула, на основу чл. 8ђ, 56 и 53а. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21), члана 13. Уредбе о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 115/20),
чл. 41. Одлуке о градској управи града Београда (Сл. лист града Београда бр. 126/16, 2/17,
36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19 и 85/19), Плана генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град  Београд /целине I –
XIX/ (Сл. лист града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22), и з д а ј е:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за реконструкцију дела објекта - просторије за третман отпадних вода, у постојећем
габариту и волумену зграде осталих индустријских делатности – објекат број 2,
фабрике „Smurfit Kappa Avala Ada d.o.o Beograd“, укупна БРГП просторије после
реконструкције 69,80м2, цео објекат је  категорије В, класификационе ознаке 125103,
на катастарској парцели 5112/20, КО Палилула, у Београду, улица Прилази пут за Ада
Хују бр. 9.

 

Предметна катастарска парцела 5112/2, КО Палилула, има површину од 114.596м2.

На предметној катастарској парцели у оквиру постојеће фабрике хартије „Авала Ада“
планирано је уклањање постојеће технолошке опреме у просторији за третман отпадних
вода и инсталирање и монтажа нове опреме за третман отпадне воде у циљу постизања
тражених параметара према уредби о граничним вредностима загађујућих материја у водама
и роковима за њихово достизање („сл. Гласник РС“ бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). Зона
интервенције је само у просторији за третман отпадне воде, укупне БРГП 78,40 m².
Интервенција обухвата извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у
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габариту и волумену објекта. Интервенцијом се мења технолошки процес третмана отпадне
воде, врши се инсталација савремене опреме чији су инсталисани капацитети исти као и у
постојећем стању. Интервенцијом се не мења спољни изглед, нити се утиче на стабилност
постојећег објекта. Укупна бруто грађевинска површина просторије у којој су предвиђени
радови након реконструкције ће бити 69,80 m².

Објекат има постојеће прикључке на јавни водовод и јавну фекалну канализацију,
прикључци остају истог капацитета. Капацитети отпадне воде у новопројектованом стању су
идентични капацитетима у постојећем стању.

Реконструкцијом је предвиђена уградња нове опреме у постојећу просторију за третман
отпадних вода. Сва опрема може да се ослони на постојећу АБ плочу. Једини део опреме
који не може да прође кроз постојећа врата нити може да се директно ослони на постојећу
АБ плочу је егализациони спремник. Да би се егализациони спремник унео у просторију
потребно је: направити отвор на фасадном зиду у оси А, а између оса 1 и 3. Неопходно је
направити монтажну подконструкцију за време извођења радова која ће држати фасадне АБ
панеле на етажи изнад одбрушавања. Будуће место егалазационог спремника треба
припремити насипањем ситног каменог агрегата са набијањем у постојећи АБ базен у
слојевима од по 20 cm. Након пуњења АБ базена агрегатом до потребне коте извршиће се
ливење нове АБ плоче, дебљине 30 cm армиране мрежастом арматуром Q335 у обе зоне. Део
постојећег АБ базена ће се задржати, бетонирањем једног зида и од њега ће се направити
улазна црпна станица. Након извршене монтаже опреме, привремена монтажна
подконструкција се демонтира, а фасадни зид се у потпуности враћа у првобитно стање.

Новопројектовано технолошко решење састоји се од следећих елемената: улазна црпна
станица, механички предтретман, резервоар за егализацију, физикално хемијски третман,
пешчани филтер, филтер са активним угљем, резервоар за муљ, уређај за дехидрацију муља.

Услови за пројектовање и прикључење на комуналну и другу инфраструктуру:  
К а н а л и з а ц и ј а: Прикључење реконструисаног постројења за пречишћавање отпадних
вода из погона за производњу амбалажних папира на предметној локацији, првенствено
усмерити на постојећи прикључак комплекса преко интерне црпне станице и потиса уколико
фукционално и хидраулички одговара потребама. Уколико капацитет постојећег прикључка
не задовољава капацитете постојећег објекта и реконструсаног система, предвидети
реконструкцију постојећег прикључка, у зависности од постојећег стања и пројектног
решења канализационих инсталација комплекса. Предвидети гравитационо прикључење
интерне мреже на градску канализациону мрежу, уколико је то изводљиво, у противном
предвидети интерне црпне станице. Уколико се планира повећање употребљених вода са
предметног комплекса, у односу на садашње стање, неопходно је извршити проверу
капацитета постојећих низводних канала у Путу за Ада Хују и у Вишњичкој улици, до
укључења у општи колектор 60/110cm у Вишњичкој улици. Максимално дозвољено пуњење
фекалних канала, при меродавном протицају употребљених вода, за сепарациони принцип
каналисања је 70%. Реципијент за атмосферске воде је река Дунав. За услове за упуштање
атмосферских вода у реку обратити се надлежној водопривредној организацији. Код
сепарационог принципа каналисања, у градску канализацију за одвођење употребљених
вода, није дозвољено упуштање атмосферских вода и обрнуто. Након изградње и пуштања у
функцију планираног фекалног канала и планираног кишног колектора у Улици нова
дунавска, биће неопходно извршити превезивање прикључака предметног комплекса на
новоизграђену канализацију у поменутој улици. За изградњу нових прикључака за фекалне
и кишне воде неопходно је да се обратите инвеститору саобраћајне и комуналне
инфраструктуре, Дирекцији за грађевинско земљиште ради покретања иницијативе за
пројектовање и извођење нове уличне канализационе мреже, у складу са саобраћајним и
хидротехничким решењем према важећој планској документацији. Прикључке
димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са капацитетом уличних
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канала. Граничне силазе пројектовати у парцели, доступне за одржавање и интервенцију, до
на 1,5m од регулационе линије, са заштитном каскадом од min60cm – max300cm. Квалитет
отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Отпадне воде са
нивоа гаража, паркинг површина и других објеката и површина које испуштају воде са
садржајем масти,бензина итд., пројектовати преко таложника и сепаратора (одвајача) масти
и уља, пре ГРС. Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела
објекта, предвидети њихово препумпавање, тако да се пројектује шахт за умирење за
прелазак на течење са слободном површином, у парцели пре ГРС. Пројектом приказати све
инсталације канализације до уличне мреже и усаглашавање постојећег и планираног стања.
Уколико се предвиђа изградња нових прикључака, постојећи прикључак прописно
блиндирати и укинути уз присуство представника ЈКП“БВК“. Реализација прикључака на
нову канализациону мрежу ће бити могућа када се канализациона мрежа пројектује, изведе
и пројекат изведеног стања достави ЈКП БВК. Све радити према условима ЈКП «Београдски
водовод и канализација» број К-777/2021 од 20.09.2022.године. 

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:
        1.Обавеза је инвеститора да пре подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе или другог акта којим се одобрава реконструкција/постављање предметног
постројења за третман отпадних вода, поднесе надлежном органу за заштиту животне
средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну
средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а у складу са Решењем о утврђивању
мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине,
V-04 број: 501.2-299/2022 од 21.09.2022. године; 
       2. Уколико је потребна изградња новог прикључка за канализациону мрежу
инвеститор је дужан да достави уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и
изградњу Београда за извођење планираних радова.

Посебни услови: 
В о д н и   у с л о в и: На основу члана 115-118 Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10,
93/2012, 101/16, 95/18, 95/18 и 95/18-др.закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за
издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини
извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС”, број 72/17, 44/18-
др.закон и 12/22), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), Упутства о начину поступања надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у
поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015- 07, од 19.05.2015. године и
преузете документације у електронском облику кроз систем обједињене 2 процедуре,
обавештавамо вас да планирани радови немају додатни утицај на водни режим и обрнуто (у
односу на издату водну дозволу), тако да нема потребе за издавањем посебних услова из
надлежности водопривреде, односно тражених Водних услова у поступку обједињене
процедуре НАПОМЕНА: Приликом израде техничке документације и извођења радова на
реконструкцији је уклањању постојеће технолошке опреме за третма отпадних вода у
просторији за третман отпадне воде, и инсталрање и монтажа нове опреме за третман
отпадне воде неопходно је придржавати се услова наведених у важећој Водној дозволи (до
15.03.2023. године) број 10528/1 од 24.12.2019. године (уведено у Уписник Водних дозвола
за водно подручје Дунав под редним бројем 147 од 24.12.2019. године). Све радити према
условима ЈВП «Србијаводе» број 8935/1 од 19.09.2022.године.

Мере и услови заштите животне средине:  
1. предметно постројење за третман отпадних вода пројектовати и реконструисати у складу
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са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката;
обезбедити спречавање, односно смањење утицаја истог, на чиниоце животне средине, као и
непосредну околину, кроз мере: 
          1.1. заштите вода и земљишта, и то: 
− одабиром одговарајућег техничко – технолошког решења (најбоље доступне технике)
пречишћавањa отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање пројектованог
квалитета ефлуента који задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), 
– Глава I. Технолошке отпадне воде, Одељак 21. Граничне вредности емисије отпадних вода
из постројења и погона за производњу папира и картона, Уредбом о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14) и Уредбом о граничним
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово 2/6 достизање („Службени гласник РС“, број 50/12); обавезно је
прибављање водних услова надлежног водопривредног предузећа, 
          1.2. заштите ваздуха и то: − одабиром одговарајућег начина аерације отпадне воде
којим се обезбеђује смањење концентрације биоаеросола, а тиме и смањење интензитета
мириса, у складу са чланом 55. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
10/13 и 26/21-др.закон), − уградњом филтера за задржавање честичног загађења из отпадног
ваздуха, којим се обезбеђује да концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима,
које могу бити испуштене у ваздух, задовољавају критеријуме прописане Уредбом о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21), по
потреби; 
Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или
другог акта којим се одобрава реконструкција/постављање предметног постројења за
третман отпадних вода, поднесе надлежном органу за заштиту животне средине захтев за
одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са
одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 36/09). 
Реконструкција/постављање планираног постројења (линије) за пречишћавање отпадних
вода налази се на 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), под редним бројем 14. Остали пројекти, тачка (3) -
„Постројења за пречишћавање отпадних вода – технолошке отпадне воде – Сви пројекти“, за
које се, у складу са чланом 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучује о
потреби процене утицаја пројеката на животну средину. 
Остале мере и услови заштите животне средине у циљу спречавања, односно смањења
утицаја планираних објеката на чиниоце животне средине, којих се у току пројектовања,
изградње и коришћења учесници морају придржавати, садржане су у Решењу о утврђивању
мера и услова заштите животне средине V-04 број: 501,2-299/2022 од 21.09.2022. год.

Саставни део ових локацијских услова чини Идејно решење, са Главном свеском бр. 1-
18-2022-0-IDR, пројектом архитектуре бр. 1-18-2022-1-IDR и Прилогом 10 бр. 1-18-2022-
Р10-IDR, за реконструкцију просторије за третман отпадних вода вода у оквиру зграде
осталих индустријских делатности – објекат број 2, фабрике „Smurfit Kappa Avala Ada
d.o.o Beograd“, на КП 5112/20, КО Палилула, у Београду, урађено у августу 2022. године
од стране фирме „SERVO MIHALJ-INŽENJERING DOO ZRENJANIN“, ул. Петра
Драпшина бр. 15, Зрењанин, одговорно лице пројектанта - Чедомир Ивковић дипл.
инж. ел., главни пројектант – БојанСтанижан, дипл.инж.грађ., /лиценца 314 I00353 19/,
као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних
овлашћења: 
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      - ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација) број К-777/2021 од
20.09.2022.године.; 
      - ЈВП „Србијаводе“ број: 8935/1 од 19.09.2022. године; 
      - Решењу о утврђивању мера и услова заштите животне средине V-04 број: 501,2-
299/2022 од 21.09.2022. год.

Одговорни пројектант дужан је да Идејни пројекат уради у складу са овим локацијским
условима и важећим нормативима и правилницима у складу са Законом.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења Решења о
одобрењу за извођење радова издатог у складу са тим условима, за катастарску парцелу за
којe је поднет захтев.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу преко овог
Секретријата у року од три дана, од дана достављања локацијских услова уплатом 510,00
динара градске административне таксе, прималац Градска управа Града Београда, на рачун
840-742241843-03, бр. модела  97  3650105.

 

                                           ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Секретар Секретаријата за урбанизам и 

грађевинске послове

Бојана Радаковић, дипл.правник
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Јавно водопривредно преду зеће  „Србијаводе“  Београд  

Водопривредни цент ар „Сава -  Дунав“  

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs; 

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106; 

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-

25; Факс: 011/311-29-27 

 

Број:8935/1                                                                            Датум:19.09.2022 

 Јавно  водопривредно  предузеће  „Србијаводе“  Београд  

Водопривредни цен тар  „Сава  -  Дунав“  

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs; 

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106; 

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25; 

Факс: 011/311-29-27 

 

Број:3801/1                                                                            Датум:18.04.2019.      

В.З.М. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Сектор за издавање локацијских услова и и грађевинских 

послова за објекте јавне намене и велике инвестиције 

у поступку обједињене процедуре 

 

Ул. Краљице Марије бр.1/ВИИИ-X 

11000 Београд 

 
Предмет: Обавештење о захтеву за издавање водних услова 

 
Ваш број: РОП-БГДУ-12738-ЛОЦХ-2/2022; Заводни број: ИX-20.350-1649/2022 од 14.09.2022. 

године 

Наш број: 8935 од 16.09.2022. године 

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда, као надлежни орган у 

поступку обједињене процедуре, у име Инвеститора Предузећа „Смурфит Каппа Авала Ада доо 

Београд“, са адресом улица Прилазни пут Ада Хуји број 9, градска општина Палилула, поднео је 

захтев за издавање водних услова у поступку обједињене процедуре под бројем: РОП-БГДУ-12738-

ЛОЦХ-2/2022 (Заводни број: ИX-20.350-1649/2022 од 14.09.2022. године) за издавање локацијских 

услова за реконструкцију дела објекта – просторије за третман отпадних вода у оквиру зграде осталих 

индустријских делатности  - објекат број 2. на КП број 5112/20 КО Палилула, градска општина 

Палилула, град Београд.   

Увидом у достављену документацију, констатовано је да је на предметној локацији, 

предвиђена реконструкцију дела објекта – просторије за третман отпадних вода у оквиру зграде 

осталих индустријских делатности  - објекат број 2. на КП број 5112/20 КО Палилула, градска 

општина Палилула и да ће предметни објекат бити прикључен на јавни водовод и јавну канализацију 

и вода ће се користити  за производњу, пиће и санитарне потребе. 

Предмет реконструкције је уклањање постојеће технолошке опреме за третма отпадних вода 

у просторији за третман отпадне воде, и инсталрање и монтажа нове опреме за третман отпадне воде 

у циљу постизања тражених параметара према Уредби о границним вредностима загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). 
Зона интервенције је само у просторији за третман отпадне воде. 

Површина зоне интервенције износи 72,60м². 

Интервенција обухвата извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у 

габариту и волумену објекта. Интервенцијом се мења технолошки процес третмана отпадне воде, 

врши се инсталација савременије опреме чији су инсталисани капацитети исти као и у постојећем 

стању. 

Објекат има постојеће прикључке на јавни водовод и јавну фекалну канализацију, прикључци 

остају истог капацитета. 
Капацитети отпадне воде у новопројектованом стању су идентични капацитетима у 

постојећем стању 
Сви постојећи прикључци су на парцели инвеститора. 

На основу члана 115-118 Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/2012, 101/16, 95/18, 

95/18 и 95/18-др.закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, 

садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања 

водне дозволе („Службени гласник РС”, број 72/17, 44/18-др.закон и 12/22), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), Упутства о 

начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену 

процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-

07, од 19.05.2015. године и преузете документације у електронском облику кроз систем обједињене 
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процедуре, обавештавамо вас да планирани радови немају додатни утицај на водни режим и обрнуто 

(у односу на издату водну дозволу), тако да нема потребе за издавањем посебних услова из 

надлежности водопривреде, односно тражених Водних услова у поступку обједињене процедуре  

 
НАПОМЕНА: 
Приликом израде техничке документације и  извођења радова на реконструкцији је уклањању 

постојеће технолошке опреме за третма отпадних вода у просторији за третман отпадне воде, и 

инсталрање и монтажа нове опреме за третман отпадне воде неопходно је придржавати се услова 

наведених у важећој  Водној дозволи (до 15.03.2023. године) број 10528/1 од 24.12.2019. године 

(уведено у Уписник Водних дозвола за водно подручје Дунав под редним бројем 147 од 24.12.2019. 

године). 

 

 

 

Р У К О В О Д И Л А Ц 

ВПЦ “Сава - Дунав“ 

 

Александар Николић, дипл.инж.грађ 

 
Доставити: 

- Наслову 

- А р х и в и 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

ЗА 40103000 001/08 

 

 
ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

Текући рачун: 160-6789-79,  

265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 
325-9500700032854-88 

 

ЈКП„Београдски водовод и канализација“ 

Кнеза Милоша 27 

11000 Београд, Србија 

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 

Контакт центар: 3 606 606 

e-mail: info@bvk.rs 

Датум:20.09.2022. 

 

 

 

 

www.bvk.rs 

Служба техничке документације 

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 

Тел: 2065 018 

Факс: 3612 896 

e-mail: std@bvk.rs 

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Сектор за издавање локацијских услова 

и грађевинске послове за објекте јавне 

намене и велике нвестиције 

у поступку обједињене процедуре 

Београд 

 

ROP-BGDU-12738-LOCH-2/2022 

K-777/2021 

 

ПРЕДМЕТ: Услови канализације за израду локацијских услова за реконструкцију 

дела објекта – просторије за третман отпадних вода у оквиру зграде осталих 

индустријских делатности – објекат бр.2, на катастарској парцели 5112/20,  

КО Палилула, Београд. 

 

      

У вези захтева бр.  IX-20 број 350-1649/2022 од 06.09.2022.године, инвеститора „Smurfit Kappa Avala Ada 

doo Beograd“, Ул. прилазни пута Ада Хуји бр.9, Београд, заведеног у Служби техничке документације  

ЈКП "БВК" под бр.К-777/2022 од 08.09.2022. године, којим тражите услове канализације за реконструкцију 

дела објекта – просторије за третман отпадних вода у оквиру зграде осталих индустријских делатности – 

објекат бр.2, на катастарској парцели 5112/20, КО Палилула, Београд, у складу са Одлуком о одвођењу и 

пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Сл. лист града 

Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/2017 и 85/2019), издају се:  

 

                                                        У С Л O В И 
 

Подаци о објекту из достављеног идејног решења:  
Објекат је постављен према Вишњичкој улици и сви простори су под једним кровом. Различити 

производни и др. простори одвојени су преградним зидовима и атријумом тако да производња таласастог 

папира чини једну целину. Позиција санитарних просторија, гардеробе, ресторан, амбуланта и сл. 

заједнички су и лоцирани између производње таласастог папира и фабрике картонаже. Просторије 

заједничких служби лоциране су према Вишњичкој улици. 

Главни прилазни пут дат је из Вишњичке улице и један је за цео комплекс као што је заједничка и 

портирница. 

После заједничког улаза издвојен је саобраћај тешких возила од саобраћаја путничких аутомобила; 

издвојен је и пешачки саобраћај, постоји само један прелаз преко саобраћајнице. 

Саобраћајница тешких возила иде око целог објекта са проширењима као платои испред главних улаза 

хале. Ова саобраћајница уједно омогућава приступ и ватрогасних кола до сваког дела објекта, а постоји 

могућност улаза и у атријум у случају пожара. 

Кретање радника дато је упрошћено. Један је улаз за обе функционалне целине фабрике, преко хола 

радници долазе до својих гардероба а затим директно улазе у радне просторије. За време ручка радници 

пролазе кроз гардеробе ту им је омогућено прање и замена одела и преко степеништа у холу долазе до 
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ресторана, Једним степеништем радници долазе, а другим силазе без укрштања. С обзиром да се ручак 

издаје у сменама, корисници ресторана из просторија заједничких административних служби преко 

галерије магацина топлом везом долазе до ресторана. По завршеном ручку омогућена је куповина сокова 

и кафе и излазак на терасу која је опремљена клупама, жардињерама евентуално сунцобранима и сл. 

Ресторан је димензионисан за 56 столова по четири особа је 224 особа у 1 смени. Предвиђено је 3 смене 

и по 2 смене за раднике и л за службенике. Ресторан је са кухињом за дистрибуцију хране. 

Објекат служи за производњу и има све елементе фабрике. Концепција објекта је просто решена и објекат 

одговара функционалном решењу. Технолошки пројекат који је дефинисао производњу и др. Технолошке 

елементе био је база по коме је решен објекат. Поштовани су токови производње и усклађени са кретањем 

транспортних средстава и кретањем особља. Код решавања велика је пажња посвећена технолошком 

пројекту али ни остали елементи нису запостављени већ је све заједно синтеза потреба технологије, 

функције, технике, рационалности конструкције, архитектуре, амбијента радних просторија, услова рада 

др. Доста пажње дато је код решавања гардероба радника и ресторана да се неби стварале гужве код 

замена смена ради и смена у ресторану. Кретање радника решено је без укрштања. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА – ПРОСТОРИЈА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНЕ ВОДЕ 

Предмет реконструкције је уклањање постојеће технолошке опреме за третма отпадних вода у просторији 

за третман отпадне воде, и инсталрање и монтажа нове опреме за третман отпадне воде у циљу постизања 

тражених параметара према уредби о границним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). 

Зона интервенције је само у просторији за третман отпадне воде. 

Површина зоне интервенције износи 72.60m2. 

Интервенција обухвата извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у габариту и 

волумену објекта. Интервенцијом се мења технолошки процес третмана отпадне воде, врши се 

инсталација савременије опреме чији су инсталисани капацитети исти као и у постојећем стању. 

Интервенцијом се не мења спољни изглед, нити се утиче на стабилност постојећег објекта. 

У постојећем стању сирова отпадна вода улази у постојећи АБ базен. У базену се врши третман и она се 

улива у оближњи шахт интерне технолошке канализације. Интерна технолошка канализација завршава 

изливом у Реку Дунав, која је и реципијент третиране отпадне воде. 

У новопројектованом стању ће се сирова отпадна вода уливати у нову црпну станицу (део опреме) одакле 

ће се препумпавати у ротацијско сито (део опреме). У ротацијском ситу почиње третман отпадне воде 

који је детаљно описан у технолошком опису. Крај третмана се дешава у филтеру са активним угљем (део 

опреме), одакле се третирана отпадна вода упушта у оближњи шахт технолошке канализације (исти шахт 

у којем се упушта и третирана вода у постојећем стању). 

Капацитети отпадне воде у новопројектованом стању су идентични капацитетима у постојећем стању 

једино је третман отпадне воде осавремењен и ефикаснији, те није потребно проширивати капацитете и 

обраћати се имаоцима јавних овлашћења за услове прикључења јер су сви прикључци постојећи на 

парцели инвеститора. 

У објекту Зграда осталих индустијских делатности постоје и инсталације атмосферске и фекалне 

канализације и санитарне и хидрантске мреже. У просторији за третман отпадних вода нема ни једне од 

ових хидротехничких инсталација. Једина хидротехничка инсталација која у постојећем стању пролази 

кроз ову просторију је технолошка отпадна вода, и то: 

Доводна цев сирове технолошке отпадне воде и одводна цев третиране технолошле отпадне воде. 

Доводна цев сирове воде се задржава, а одводна цев се у реконструисаном стању укида, а поставља се 

нова која која третирану отпадну воду одводи од филтера са активним угљем до шахта технолошке 

канализације (исти шахт у којем се упушта и третирана вода у постојећем стању). 

Максимална количина отпадне воде на дан: Qd, mаx ~ 37 m3/dan 

Максимални проток отпадне воде на сат: Qh, mаx = 4 m3/h 

ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ РЕШЕЊА 

Уређај за пречишћавање отпадних вода ради аутоматски. Сва отпадна вода гравитацијски долази на 

уређај за пречишћавање отпадних вода. 

УЛАЗНА ЦРПНА СТАНИЦА 

Задњи постојећи бетонски базен ће се користити као улазна црпна станица, где ће се монтирати опрема. 
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Црпна станица служи за прихват отпадне воде и њено препумпавање на потребну висину за даљи 

поступак пречишћавања. 

Станица је опремљена са две потопне моторне пумпе (1+1), постољем за мокру уградњу, водилицама и 

свим другим потребним елементима. 

 

       
извод из Идејног решења 

Постојеће стање:  

Локација предметне  парцеле  припада Централном систему београдске канализације, где је заступљен и 

предвиђен сепарациони систем каналисања. Најближи канали који су део градског канализационог система 

су у Вишњичкој улици. 

У самом комплексу постоји интерна канализациона мрежа Фабрика хартије са Аде Хује (само санитарне 

отпадне воде) прикључене преко фекалног потиса  Ø300mm, у прилазном путу (није у надлежности  

ЈКП БВК),  на  фекалну канализацију Ø350mm у Вишњичкој улици.  

У складу са надлежностима, ЈКП БВК нема податке о интерној мрежи.  

Податке о интерној канализационој мрежи чије је одржавање ван надлежности ЈКП БВК, преузети од 

Инвеститора.  

Такође, ни постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) које предмет пројекта, није у надлежности 

ЈКП БВК. 

   

Пројектовано и планирано стање:  

За предметну локацију на снази је планска и пројектна документација:  

- у изради ПДР подручја Аде Хује, Градска општина Палилула ("Сл. лист града Београда", бр. 71/15, 

донета одлука о изради плана), 

-  План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-град Београд 

(целине I и XIX), ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 

- Генерални план Београда 2021 ("Сл. лист града Београда", бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14), 

- Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу објеката за пречишћавање отпадних вода  ППОВ 

на к.п. 5112/16 КО Палилула, у Београду, под бр. 350-01-014558/2021-11 дана 15.10.2021 године.  

- Прилазни пут Ада Хуји je обухваћен ПДР спољне магистралне тангенте (СМТ) - I фаза, од Панчевачког 

пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за Трафо станицу (средња стационажа km 6+650), са 

мостом преко Дунава и локацијом ТС "Београд 20", ("Сл. лист града Београда", бр. 24/13) 

- Главни пројекат водовода и канализације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута 

за Ада Хују,“ИМ Пројект”, 2006. године, 

- Главни пројекат водовода и канализације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута 

за Ада Хују - 1. фаза”,“ИМ Пројект”, 2006. године, 
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- Идејни пројекат КЦС “Пристаниште””,“Јарослав Черни”, 2007. године. 

Инвеститор саобраћајне и комуналне инфраструктуре за територију града је Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, ЈП. 

 

               
 

             извод из синхрон плана ПДР-а бр.32/14                       извод из синхрон плана ПДР-а бр.24/13 

 

Према важећем хидротехничком консепту, предвиђено је да се употребљене воде пројектованим 

фекалним колектором ПЕØ600mm у Новој Дунавској улици (према Главном пројекту водовода и 

канализације саобраћајнице Нова дунавска од Панчевачког моста до пута за Ада Хују, усмере ка 

планираној канализационој ЦС “Пристаниште”, одакле би се потискивале у Интерцептор, када овај буде 

изграђен. У периоду до изградње Интерцептора, употребљене воде би планирана КЦС “Пристаниште”,  

привремено потискивала у постојећи општи колектор ОБ60/110 cm (за који је потребна реконструкција и 

санација) у Дунавској улици, а потом постојећим општим колектором  ОБ350/450 cm би се одводиле и 

испуштале у Дунав, низводно од Панчевачког моста. 

У будућности реципијент за атмосферске воде са предметне локације је пројектовани кишни колектор у 

Улици нова дунавска (према Главном пројекту водовода и канализације саобраћајнице Нова дунавска од 

Панчевачког моста до пута за Ада Хују) Ø1000mm-Ø1500mm, који атмосферске воде треба да одведе ка 

пројектованом кишном колектору ПЕØ1800mm (паралелан са општим колекторима ПЕØ1200mm).  

Према коначном решењу каналисања, постојећи општи колектори: два колектора ПЕØ1200mm и 

ОБ300/450cm (налазе се источно од Панчевачког моста), након изградње Интерцептора, користиће се 

искључиво за евакуацију атмосферских вода у Дунав. Постојећи општи колектори ПЕØ1200mm, налазе 

се под успором од Дунава и раде под притиском. 

 

У претходној сарадњи издати су услови канализације за: 

- израду локацијских услова за реконструкцију - уградња система за мерење нивоа горива за постојеће 

резервоара у кругу Фабрике хартије Београд к.п. 5111/2, 5112/13, 5112/16 и 5112/20 КО Палилула, 

Прилазни пут Ада Хуји број 9, Београд, у оквиру обједињене процедуре бр. ROP-MSGI-34417-LOCH-

2/2020, под бр. К-940/2020 дана 15.12.2020. године; 

- израду Урбанистичког пројекта за за реконструкцију и доградњу објеката за пречишћавање отпадних 

вода  ППОВ на к.п. 5112/16 КО Палилула, у Београду, под бр. бр. I4-1/197/21, арх. бр. 8726/1 од 24.02.2021. 

године (З/25). 

- израду локацијских услова за доградњу и реконструкцију постојећег постројења за пречишћавање 

технолошких отпадних вода  Smurfit Kappa d.o.o. Београд на к.п. 5112/16 КО Палилула, у Улици пут за 

Аду Хују бр. 9, у Београду, бр. К-898/2021 од 20.12.2021.године. 

 

Прикључење дограђеног и реконструисаног  постројења за пречишћавање отпадних вода из погона за 

производњу амбалажних папира на предметној локацији, првенствено усмерити на постојећи прикључак 

комплекса преко интерне црпне станице и потиса уколико фукционално и хидраулички одговара 

потребама. Уколико капацитет постојећег прикључка не задовољава капацитете постојећег објекта и 

реконструсаног система, предвидети реконструкцију постојећег прикључка, у зависности од постојећег 

стања и  пројектног решења канализационих инсталација комплекса.  
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Предвидети гравитационо прикључење интерне мреже на градску канализациону мрежу, уколико је то 

изводљиво, у противном предвидети интерне црпне станице. 

Уколико се планира повећање употребљених вода са предметног комплекса, у односу на садашње стање, 

неопходно је извршити проверу капацитета постојећих низводних канала у Путу за Ада Хују и у 

Вишњичкој улици, до укључења у општи колектор 60/110cm у Вишњичкој улици.  

Максимално дозвољено пуњење фекалних канала, при меродавном протицају употребљених вода, за 

сепарациони принцип каналисања је 70%. 

Реципијент за атмосферске воде је река Дунав.  За услове за упуштање атмосферских вода у реку обратити 

се надлежној водопривредној организацији.     

Код сепарационог принципа каналисања, у градску канализацију за одвођење употребљених вода, није 

дозвољено упуштање атмосферских вода и обрнуто. 

Након изградње и пуштања у функцију планираног фекалног канала и планираног кишног колектора у 

Улици нова дунавска, биће неопходно извршити превезивање прикључака предметног комплекса на 

новоизграђену канализацију у поменутој улици. 

За изградњу нових прикључака за фекалне и кишне воде неопходно је да се обратите инвеститору 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре, Дирекцији за грађевинско земљиште ради покретања 

иницијативе за пројектовање и извођење нове уличне канализационе мреже, у складу са саобраћајним и 

хидротехничким решењем према важећој планској документацији. 

Прикључке димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са капацитетом уличних канала. 

Граничне силазе пројектовати у парцели, доступне за одржавање и интервенцију, до на 1,5m од 

регулационе линије, са заштитном каскадом од min60cm – max300cm. 

Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара  Уредби о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III 

Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12).  

Отпадне воде са нивоа гаража, паркинг површина и других објеката и површина које испуштају воде са 

садржајем масти,бензина итд., пројектовати преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре 

ГРС. Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела објекта, предвидети њихово 

препумпавање, тако да се пројектује шахт за умирење за прелазак на течење са слободном површином, у 

парцели пре ГРС. 

Пројектом приказати све инсталације канализације до уличне мреже и усаглашавање постојећег и 

планираног стања.  

Уколико се предвиђа изградња нових прикључака, постојећи прикључак прописно блиндирати и укинути 

уз присуство представника ЈКП“БВК“. 

Реализација прикључака на нову канализациону мрежу ће бити могућа када се канализациона мрежа 

пројектује, изведе и пројекат изведеног стања достави ЈКП БВК. 

Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према 

будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу. 

 

Општи стандарди и прописи ЈКП БВК за пројектовање инсталација канализације: 

-Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда. 

Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с тим да пречник цеви 

не може бити мањи од 150mm; 

-Са аспекта одржавања, максимална дужина пројектованог прикључка је до 15,0m, с тим да је 

гранични ревизиони силаз у припадајућој парцели. Веће дужине прикључка пројектовати само уз 

консултације са ЈКП БВК; 

-Гранични ревизиони силаз (ГРС) извести у припадајућој парцели на 1,5m од регулационе линије и 

у њему извршити каскадирање сa обавезном хоризонталном ревизијом (минимална вредност заштитне 

каскаде је 60cm, а максимална 300cm). ГРС са једном везом и каскадом је пречника 1,0m, а са две 1,2m. На 

увек приступачној локацији ГРС не може се предвидети паркирање. У случају поклапања регулационе и 

грађевинске линије објекта, ГРС пројектовати у објекту уз обезбеђивање приступа за несметано одржавање. 

Прикључак од ревизионог силаза до канализационе мреже пројектовати и извести са падом од 2% до 6% 

управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. Прикључак 

обавезно пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала и то: 
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а) у улични ревизиони силаз-у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету   

б) у тело колектора-на 0,5-0,6 m од дна код мањих колектора 

в) у тело колектора-на 0,8-1,0 m од дна код већих колектора 

г) преко типизираних фазонских комада(рачви)на цевни улични канал-постојећи прикључак. 

-Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела објекта, предвидети њихово 

препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење за прелазак на течење са слободном 

површином, у парцели пре ГРС; 

-Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара  

Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III 

Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Посебно важи за воде из подземља, из 

сопствених бунара које се упуштају у канализацију после термотехничког третмана; 

-Приључење гаража, сервиса, паркинга и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, 

масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС. 

-Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи  40ºС. За отпадне воде из 

топлотне подстанице пројектовати расхладну јаму; 

-Прикључење дренажних вода одобјекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре 

граничног ревизионог силаза; 

- на територији Новог Београда најниже уливно место на унутрашњим инсталација у објекту не сме 

бити на коти нижој од 74mnm; 

-Прикључак се не сме изводити без надзора Сектора канализационе мреже односно стручног лица  

ЈКП БВК које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. Уз обавезан надзор, све до тада 

постојеће прикључке на парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати; 

-Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објеката са градском 

канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени накнаде коју утврђује 

орган управљања ЈКП „Београдски водовод и канализација“; 

-Саставни део услова је типска ситуација са диспозицијом улична мрежа, регулациона линија 

парцеле, објекат на парцели, прикључак и детаљ граничног ревизионог силаза, првог силаза у парцели са 

заштитном каскадом; 

- за прикључење објекта за потребе грађења – привремени градилишни прикључак - процедура 

за канализацију се спроводи паралелно са градилишним водоводским прикључком: у случају постојећих 

прикључака за водовод и канализацију на парцели-првенствено предвидети коришћење постојећег 

прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова, у Сектору продаје и наплате, Данијелова 32, извршити 

промену корисника за водовод, јер су воде за евакуацију финансијски (не и рачунски) приказане као део 

измерене воде на градилишном водомеру). Уколико не постоји прикључак канализације на парцели, 

усагласити динамику пројектовања инсталација канализације објекта тако да се одмах по добијању пријаве 

радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег објекта, тако да се један од 

прикључака у Сектору продаје и наплате пререгиструје преко водоводског прикључка, привремено, и у 

току грађења користи као градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност 

инвеститора). Ако се нису испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје 

захтева за прикључење преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења 

објекта, са садржајем према упутству ЈКП БВК уз услове канализације за потребе израде локацијских 

услова или са сајта www.bvk.rs  (потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и 

графички  прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање 

процедуре само у ЈКП БВК подношењем захтева за издавање услова; 

- Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација 

према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну 

дозволу; 

-Сва локална алтернативна техничка решења су ван градског канализационог система и самим тим 

ван надлежности ЈКП БВК. Са санитарног аспекта, неопходно је евидентирање таквог привременог решења 

у циљу контроле, ради усклађивања коришћења и мониторинга будућег објекта у експлоатацији са 

законском регулативом из предметне области. По изградњи уличне фекалне канализације, инвеститор и/или 

власници као крајњи корисници зависно од динамике њене изградње, остају у обавези да прикључе објекат 

на градску канализациону мрежу о свом трошку.  
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Накнада за прикључење: 

 
 шифра према 

важећем 

ценовнику 

ЈКП БВК 

износ накнаде 

[динара] 
напомене: 

накнада за један прикључак на 

канализациону мрежу 11025 60977,50 
Укупан износ трошкова прикључења 

зависиће од броја пројектованих 

канализационих прикључака. 
Уколико се пројектном документацијом 

предвиди коришћење постојећег 

канализационог прикључка, за податке 

(пречник, материјал, пад, улични 

силаз/рачва, ГРС...) и техничку исправност 

постојећег прикључка приказане пројектом, 

гарантује инвеститор/пројектант.  

Све интервенције на постојећем 

канализационом прикључку у циљу његовог 

довођења у функционално  и хидраулички 

исправно стање или у циљу усклађивања са 

прописима и стандардима  ЈКП БВК 

учествују у цени прикључења. 
Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 

нивоу података из достављеног идејног 

решења уз захтев, не обухвата цену 

пројектовања и извођења уличне 

канализационе мреже. Цена недостајуће 

спољне канализационе мреже биће саставни 

део уговора са Дирекцијом за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, ЈП. 

Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на 

дан издавања услова. 

коришћење постојећег канализационог 

прикључка за нов објекат и/или 

реконструкцију граничног ревизионог 

силаза                                             

11026 30488,75 

стварно остварена површина и 

намена објекта БРГП [m2] 
  

укупна 34585.00   
надземна    
подземна    
стамбени 

део 
   

пословни 

део 
нето 72.60 14202 20664,53 

укупно:  

износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака и не подразумева 

трошкове свих припремних и грађевинских радова на терену на извођењу прикључка у надлежности подносиоца захтева, 

а уз надзор ЈКП БВК (сви радови на прикључењу ће бити дефинисани пројектом, а обезбеђивање имовинско правног 

основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП БВК). Накнада за прикључак не обухвата ископ, изградњу 

ревизионог силаза са заштитном каскадом и хоризонталном ревизијом и набавку цевног материјала. Такође, не обухвата 

трошакове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП БВК по његовом извођењу и преузимању 

на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу канализације.  

ЈКП БВК у поступку прикључења објекта у обједињеној процедури кроз ЦИС доставља предрачун/профактуру на основу 

поднетог захтева за прикључење (у складу са достављеним хидротехничким решењем према упутству уз услове (и са сајта 

ЈКП БВК: www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко решење и исправан рад унутрашњих инсталација канализације 

објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о уплатиоцу уз захтев. 
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ПРИКЉУЧАК  НА  КАНАЛИЗАЦИОНУ  МРЕЖУ 
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ДЕТАЉ  ГРАНИЧНОГ  РЕВИЗИОНОГ  СИЛАЗА 
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прилог/напомене: 

- ситуациони план постојеће канализације, гис, у pdf формату, Р=1:2500; 

- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске и пројектне документације; 

- податке за формирање документације споја – текстуални и графички  прилози које је неопходно 

доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs  

 

 

Рок важности услова број  К – 777/2022 је 2 (две) године од дана издавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрадио/ла : 

 

Весна Стојаковић, 

мастер струк.инж.грађ. 

 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ  

СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

              

                     Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 
 

04 47

http://www.bvk.rs/


1/6 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

V-04 број: 501.2-299/2022 

21. 09. 2022. године 

Б е о г р а д 

Карађорђева 71 

 

 

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу 

члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 

95/18 – аутентично тумачење), члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Уставни суд, 24/11, 121/12, 42/13-Уставни 

суд, 50/13-Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 

9/20 и 52/21) и чл. 26, 27. и 47. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени 

лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 

85/19, 101/19, 71/21, 94/21 и 111/21), у поступку утврђивања мера и услова заштите 

животне средине за потребе издавања Локацијских услова за реконструкцију дела 

објекта – просторије за третман отпадних вода у оквиру зграде осталих индустријских 

делатности – објекат број 2, на катастарској парцели 5112/20 КО Палилула, Београд, 

спроведеном на захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске 

управе града Београда, Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-12738-LOCH-2/2022 (IX–20 

број 350-1649/2022) од 08.09.2022. године, а поднетом у име Предузећа „Smurfit Kappa 

Avala Ada“ д.о.о. из Београда, Прилазни пут Ада Хуји 9, доноси            

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ МЕРА И УСЛОВА  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

За потребе издавања Локацијских услова за реконструкцију дела објекта – 

просторије за третман отпадних вода у оквиру зграде осталих индустријских 

делатности – објекат број 2, на катастарској парцели 5112/20 КО Палилула, 

Београд, утврђују се мере и услови заштите животне средине:   

1. предметно постројење за третман отпадних вода пројектовати и реконструисати у 

складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту 

објеката; обезбедити спречавање, односно смањење утицаја истог, на чиниоце 

животне средине, као и непосредну околину, кроз мере:  

1.1. заштите вода и земљишта, и то: 

− одабиром одговарајућег техничко – технолошког решења (најбоље доступне 

технике) пречишћавањa отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање 

пројектованог квалитета ефлуента који задовољава критеријуме прописане 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) 

–  Глава I. Технолошке отпадне воде, Одељак 21. Граничне вредности емисије 

отпадних вода из постројења и погона за производњу папира и картона, Уредбом 

о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени 

гласник РС“, број 24/14) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
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достизање („Службени гласник РС“, број 50/12); обавезно је  прибављање водних 

услова надлежног водопривредног предузећа, 

− уградњом одговарајућих прикључака и арматуре за узорковање непречишћене/ 

пречишћене отпадне воде, односно обављање континуалног и дисконтинуалног 

праћења квалитета воде на улазу/излазу из постројења за пречишћавање, 

− обезбеђењем одговарајућег простора и услова за складиштење и припрему 

хемикалија које се користе у третману отпадних вода,  

− привремено складиштење остатака од третмана отпадних вода (отпада из 

ротацијског сита, муља након прераде отпадне воде, односно дехидрираног муља 

из уређаја за дехидрацију) искључиво у оквиру предметног комплекса, на начин 

којим се спречава његово расипање и растурање (у затвореним објектима или 

контејнерима на водонепропусним површинама); инвеститор/корисник је у 

обавези да сакупљени отпад преда лицу које има дозволу за управљање овим 

врстама отпада, 

− одабиром одговарајућих материјала за изградњу нове одводне цеви, а у складу са 

обавезом да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода 

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 (слегање, бубрење 

материјала и др); 

1.2. заштите ваздуха и то: 

− одабиром одговарајућег начина аерације отпадне воде којим се обезбеђује 

смањење концентрације биоаеросола, а тиме и смањење интензитета мириса, у 

складу са чланом 55. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 

36/09, 10/13 и 26/21-др.закон), 

− уградњом филтера за задржавање честичног загађења из отпадног ваздуха, којим 

се обезбеђује да концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима, које 

могу бити испуштене у ваздух, задовољавају критеријуме прописане Уредбом о 

граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 

111/15 и 83/21), по потреби; 

1.3. применом одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у 

радној средини и околини постројења за пречишћавање отпадних вода, којом се 

обезбеђује да бука емитована током функционисања истог не прекорачује 

прописане граничне вредности у складу са у складу са Законом о заштити од буке 

у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21), Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10), и утврђеном акустичком зоном 4, за коју ниво буке 

износи 60 dB(A) за дан и вече, а 50 dB(A) за ноћ, oдређених Одлуком о 

одређивању акустичких зона на територији града Београда („Службени лист града 

Београда, број 2/22); 

2. обезбедити услове за континуиран рад постројења за пречишћавање отпадних вода, у 

току редовног рада и у случају нестанка електричне енергије уградњом агрегата за 

струју (уколико исти не постоји); 

3. обезбедити одговарајући простор и услове за смештај агрегата за струју, а нарочито: 

− предност дати агрегату који као енергент користи гас, 

− агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на 

објекат, 
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− у случају да агрегат као енергент користи течно гориво, резервоар за складиштење 

енергената за потребе рада агрегата сместити у непропусну танквану чија 

запремина мора да буде за 10% већа од запремине резервоара, или обезбедити друго 

одговарајуће техничко решење са системом за аутоматску детекцију цурења 

енергента; при одабиру врсте течног горива предност дати биодизелу, 

− издувне гасове из агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха;  

4. испоштовати минимално дозвољена растојања новопројектоване одводне цеви која 

третирану отпадну воду одводи од филтера са активним угљем до шахта технолошке 

канализације и осталих инфраструктурних водова, при њиховом укрштању и 

паралелном вођењу;  

5. пројектом предвидети заштиту од могућих деформација тла приликом ископа, као и 

заштиту и мониторинг могућих деформација тла у фази експлоатације доводног и 

новопланираног одводног вода; 

6. планирати спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера 

за отклањање последица у случају удеса; прибавити сагласности надлежног органа на 

предвиђене мере заштите од експлозије и пожара; 

7. након реконструкције/постављања постројења за пречишћавање отпадних вода, 

обезбедити: 

− спровођење програма мониторинга и контроле процеса пречишћавања, 

− управљање отпадом (процесни, амбалажни, рециклабилни, комунални и други 

неопасни отпад); 

а кроз интегрални систем мониторинга и управљања отпадом целог комплекса; 

8. инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. 

закон), у току извођења радова на реконструкцији/постављању предметног постро-

јења за третман отпадних вода, предвиди и обезбеди:   

8.1. одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са 

законом и прописима1донетим на основу закона којима се уређује поступање са 

секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима 

отпада, 

8.2. грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току извођења радова, 

сакупи, разврста и привремено складишти у складу са извршеном класифика-

цијом на одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову намену, 

 
1Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који 

се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 

98/2010); Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“, 

бр. 104/09 и 81/10); Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима 

(„Службени гласник РС“, број 71/10); Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама 

и акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/10); Правилник о начину складиштења, 

паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21); Правилник 

о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу 

(„Службени гласник РС“, број 97/10); Правилник о листи електричних и електронских 

производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која 

садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских 

производа („Службени гласник РС“, број 99/10); Правилник о поступању са уређајима и отпадом 

који садржи ПЦБ („Службени гласник РС“, број 37/11); Правилник о листи ПОПс материја, 

начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним вредностима концентрација ПОПс 

материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама 

(„Службени гласник РС“, бр. 65/11 и 17/17); Правилник о поступању са отпадом који садржи 

азбест („Службени гласник РС“, број 75/10) 
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искључиво у оквиру градилишта; спроведе поступке за смањење количине 

отпада за одлагање (посебни услови складиштења отпада - спречавање мешања 

различитих врста отпада, расипања и мешања отпада са водом и сл) и примену 

начела хијерархије управљања отпадом (превенција и смањење, припрема за 

поновну употребу, рециклажа и остале операције поновног искоришћења, 

одлагање отпада), односно одваја отпад чије се искоришћење може вршити у 

оквиру градилишта или у постројењима за управљање отпадом, 

8.3. извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим се на 

градилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником 

о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, 

бр. 56/10, 93/19 и 39/21), 

8.4. води евиденцију о: 

− врсти, класификацији и количини грађевинског отпада који настаје на 

градилишту, 

− издваjању, поступању и предаји грађевинског отпада (неопасног, инертног, 

опасног отпада, посебних токова отпада), 

8.5. преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, обавља искључиво преко 

лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног 

одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом 

отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање), 

8.6. попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, 

у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за 

његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и Правилником о 

обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, 

начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени 

гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног 

отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању опасног 

отпада, у складу са законом, 

8.7. снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно 

опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште 

одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене 

површине, 

8.8. примену мера заштите за превенцију и отклањање последица у случају удесних 

ситуација у току извођења радова, (опрема за гашење пожара, адсорбенти за 

сакупљање изливених и просутих материја и др); 

9. инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 

или другог акта којим се одобрава реконструкција/постављање предметног постро-

јења за третман отпадних вода, поднесе надлежном органу за заштиту животне 

средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну 

средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 

О б р а з л о ж е њ е 

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда достављен је 

захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 

Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-12738-LOCH-2/2022 (IX–20 број 350-1649/2022) од 

08.09.2022. године, а поднет у име Предузећа „Smurfit Kappa Avala Ada“ д.о.о. из 

Београда, Прилазни пут Ада Хуји број 9, за давање услова заштите животне средине за 

потребе издавања Локацијских услова за реконструкцију дела објекта – просторије за 

третман отпадних вода у оквиру зграде осталих индустријских делатности – објекат број 

2, на катастарској парцели 5112/20 КО Палилула, Београд. Предметни захтев достављен 
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је у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Уз захтев су 

достављени и: Копија катастарског плана (број 952-04-015-18070/2022 од 01.09.2022. 

године) и Копија катастарског плана водова (број 956-301-20102/2022 од 05.09.2022. 

године), које је израдио Републички геодетски завод, Катастарско-топографски план, 

Р=1:500, из априла 2022. године и ИДР Идејно решење, из августа 2022. године: 0-Главна 

свеска (број техничке документације 1-18-2022-0-IDR), 1-Пројекат архитектуре (број 

техничке документације: 1-18-2022-1-IDR) и Прилог 10 – Посебни садржаји идејног 

решења, које је израдило предузеће „SERVO MIHALJ – INŽENJERING“, д.о.о, из 

Зрењанина, Улица Петра Драпшина број 15. 

Предметна локација, према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта 

јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града 

Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22), припада површини јавне намене 

- зелене површине (јавне зелене површине и шуме на подручју Ада Хује). Oбјекат број 

2, у оквиру ког се налази просторија за третман отпадних вода, припада комплексу 

фабрике картона „Авала Ада“ и налази се у делу планиране функционалне целине парк 

(ЗП1), у коме је за све планиране интервенције (доградњу постојећих и изградњу нових 

објеката) обавезна израда урбанистичког пројекта, а до истека обавеза из важећих 

уговора са државним органима. 

На предметној катастарској парцели, површине 114,596 m² у оквиру постојеће фабрике 

хартије „Авала Ада“ планирано је уклањање постојеће технолошке опреме у просторији 

за третман отпадних вода и инсталирање и монтажа нове опреме за третман отпадне воде 

у циљу постизања тражених параметара. Зона интервенције је само у просторији за 

третман отпадне воде, укупне БРГП 78,40 m². Интервенција обухвата извођење 

грађевинских и других радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта. 

Интервенцијом се мења технолошки процес третмана отпадне воде, врши се инсталација 

савремене опреме чији су инсталисани капацитети исти као и у постојећем стању. 

Интервенцијом се не мења спољни изглед, нити се утиче на стабилност постојећег 

објекта. Укупна бруто грађевинска површина просторије у којој су предвиђени радови 

након реконструкције ће бити 69,80 m², а спратност П-П+2.  

Реконструкцијом је предвиђена уградња нове опреме у постојећу просторију за третман 

отпадних вода. Сва опрема може да се ослони на постојећу АБ плочу. Једини део опреме 

који не може да прође кроз постојећа врата нити може да се директно ослони на постојећу 

АБ плочу је егализациони спремник. Да би се егализациони спремник унео у просторију 

потребно је: направити отвор на фасадном зиду у оси А, а између оса 1 и 3. Неопходно 

је направити монтажну подконструкцију за време извођења радова која ће држати 

фасадне АБ панеле на етажи изнад одбрушавања.  

Будуће место егалазационог спремника треба припремити насипањем ситног каменог 

агрегата са набијањем у постојећи АБ базен у слојевима од по 20 cm. Након пуњења АБ 

базена агрегатом до потребне коте извршиће се ливење нове АБ плоче, дебљине 30 cm 

армиране мрежастом арматуром Q335 у обе зоне. Део постојећег АБ базена ће се 

задржати, бетонирањем једног зида и од њега ће се направити улазна црпна станица. 

Након извршене монтаже опреме, привремена монтажна подконструкција се демонтира, 

а фасадни зид се у потпуности враћа у првобитно стање. 

У новопројектованом стању ће се сирова отпадна вода уливати у нову црпну станицу, са 

две потопне моторне пумпе (1+), одакле ће се препумпавати у ротацијско сито. У 

ротацијском ситу почиње третман отпадне воде. Крај третмана се дешава у филтеру са 

активним угљем одакле се третирана отпадна вода упушта у оближњи шахт технолошке 

канализације (исти шахт у који се упушта и третирана вода у постојећем стању). 

Капацитети отпадне воде у новопројектованом стању су идентични капацитетима у 

постојећем стању, једино је третман отпадне воде осавремењен и ефикаснији, те није 
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потребно проширивати капацитете. Доводна цев сирове воде се задржава, а постојећа 

одводна цев се у реконструисаном стању укида, а поставља се нова која третирану 

отпадну воду одводи од филтера са активним угљем до шахта технолошке канализације. 

Реконструкцијом се предвиђа замена опреме за третман отпадне воде чија је тренутна 

инсталисана снага 44 kW. Нова опрема има инсталисани капацитет 40 kW. Нема потребе 

за грејањем и хлађењем, а вентилација ће се вршити природним путем помоћу прозора.  

Новопројектовано технолошко решење састоји се од следећих елемената: (1) улазна 

црпна станица, (2) фини механички предтретман, (3) резервоар за егализацију, (4) 

пешчани филтер, (5) филтер са активним угљем, (6) систем за дозирање хемикалија, (7) 

резервоар за муљ, (8) електро-управљачки ормар и (9) уређај за дехидрацију муља. 

Максимална количина отпадне воде на дан је Qh, max=37 m³/h, а максимални проток 

отпадне воде на сат је Qh, max=4 m³/h. 

Реконструкција/постављање планираног постројења (линије) за пречишћавање отпадних 

вода налази се на 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), под редним бројем 14. Остали пројекти, 

тачка (3) - „Постројења за пречишћавање отпадних вода – технолошке отпадне воде – 

Сви пројекти“, за које се, у складу са чланом 4. Закона о процени утицаја на животну 

средину, одлучује о потреби процене утицаја пројеката на животну средину.  

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе 

града Београда, у поступку утврђивања мера и услова заштите животне средине за 

потребе издавања Локацијских услова за реконструкцију дела објекта – просторије за 

третман отпадних вода у оквиру зграде осталих индустријских делатности – објекат број 

2, на катастарској парцели 5112/20 КО Палилула, Београд, а применом одредаба члана 

54. Закона о планирању и изградњи – одлучио је као у диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштен је приговор у року од 3 

дана од дана достављања локацијских услова за чије потребе су утврђене предметне мере 

и услови заштите животне средине. Приговор се изјављује Градском већу града Београда, 

а подноси се преко Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе 

града Београда. 

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под 

V-04 број: 501.2-299/2022, дана 21. септембра 2022. године. 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 

- Архиви. 

ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 

Проф. др Јасмина Маџгаљ 
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