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Носилац прoјекта: Град Београд - Градска управа Града Београда, 

Адреса: Карађорђева 71, 

11000 Београд 

Овлашћено лице за израду: BMD Bau d.o.o. 

Предузеће за инжењеринг, грађевинарство, 

унутрашњу и спољну трговину 

Адреса: Др Зоре Илић Обрадовић бр. 8/3, 

11050 Београд 

Одговорно лице овлашћеног лица: Драгиша Жугић, дипл.грађ.инж. 

Одговорно лице за израду Студије: Марија Савковић, маст.инж.зжс. 

Учесници у изради Студије: Јелена Радовановић. дипл.инж.зжс. 

Ђорђе Симовић, маст.инж.технол. 

Никола Жугић, маст.инж.грађ. 
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На основу члана 19. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04 и 36/09) доносим: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању мултидисциплинарног тима за израду Студије о процени утицаја на животну 

средину центра за сакупљање отпада на КП 6194, КО Добановци 

Чланови тима: 

Одговорно лице за израду Студије: Марија Савковић, маст.инж.зжс. 

Учесници у изради Студије: Јелена Радовановић, дипл.инж.зжс. 

Ђорђе Симовић, маст.инж.технол. 

Никола Жугић, маст.инж.грађ. 

Именовани су дужни да се, при изради Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта 

изградње рециклажног дворишта за сакупљање отпада на к.п. 6194, КО Добановци 

придржавају прописа, техничких норматива, стандарда и правила струке, све у складу са 

Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), Законом 

о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др. закон)), Правилником о садржини Студије о 

процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 65/05).  

Београд, 2022. године 

Драгиша Жугић, директор 

________________________ 
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Подаци о правном лицу које је израдило Студију 
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Подаци о лицима која су учествовала на изради Студије 

Драгиша Жугић, дипломирани грађевински инжењер, са преко 15 година радног искуства у 

јавном и приватном сектору у областима хидротехнике, хидроенергетике и заштите животне 

средине. Тренутно обавља функцију власника фирме BMD Bau d.o.o., предузећа за 

инжењеринг, грађевинарство, унутрашњу и спољну трговину. Поседује богато радно искуство 

на пољу пројектовања и извођења радова. Члан је Инжењерске коморе Србије и лиценцирани 

инжењер са лиценцама одговорног пројектанта и одговорног извођача радова хидротехничких 

објеката и инсталација водовода и канализације од 2005. године. 

Марија Савковић, основне и мастер студије завршила је на Факултету техничких наука у 

Новом Саду, на департману за заштиту животне средине. Професионалну каријеру започиње 

на Институту за водопривреду „Јарослав Черни“ у Београду, као сарадник у лабораторији. 

Поседује преко 5 година радног искуства у области пројектовања, извођења и консалтинга у 

области заштите животне средине. Ради на позицији пројектанта и одговорног лица за 

безбедност и здравље на раду. Располаже добрим познавањем и искуством у примени домаћег 

и европског законодавства у области заштите животне средине и заштите на раду. Поред 

многобројних ангажовања на изради пројектно - техничке документације, активно ради на 

пословима управљања отпадом. 

Јелена Радовановић, основне академске студије завршила је на Рударско - геолошком 

факултету у Београду и стекла звање дипломираног инжењера заштите животне средине. 

Тренутно похађа мастер студије на Технолошко - металуршком факултету на смеру 

инжењерство заштите животне средине. Запослена је годину дана и ангажована на пројектима 

у области заштите животне средине, међу којима су израда техничке документације на 

пројектима санације несанитарних депонија и третмана отпадних вода. Укључена је на изради 

Студија и Планова управљања животном средином и друштвеним аспектима. Такође, поред 

наведених задужења ангажована је пословима управљања отпадом, односно транспортом 

опасног и неопасног отпада. 

Ђорђе Симовић, диплому мастер инжењера технологије стекао је на Технолошко - 

металуршком факултету у Београду, где започиње своју професионалну каријеру као 

Истраживач сарадник на катедри за неорганску хемијску технологију. Поред тога, има преко 4 

године радног искуства у државном и приватном сектору. Ради на изради техничке 

документације на свим нивоима пројектвања у области заштите животне средине, конкретно 

на пројектима који се односе на несанитарне и санитарне депоније и на пречишћавање 

отпадних вода. Поседује лиценцу одговорног пројектанта технолошких процеса издату од 

стране Инжењерске коморе Србије. 

Никола Жугић, мастер инжењер грађевинарства, смер хидротехника и водно - еколошко 

инжењерство. Радно искуство започиње радећи на пословима процене ризика за време трајања 

студија. По завршетку студија ангажован је на пословима пројектовања санација и 

ремедијација, пројектовања и извођења система за рециркулацију и хидротехничких 

инсталација. 
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Поред многобројних пројеката које је BMD Bau d.o.o. израдио, у наставку је приказ неколицине 

успешно одрађених пројеката у области заштите животне средине за које су исходоване 

сагласности надлежних органа: 

 Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину на подцелини IV -

„Плато за третман отпада“ Регионалног центра за управљање отпада у Кикинди, 2017;

 Идејно решење и Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу компостане са

пратећим платоима на локацији Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту;

 Израда Студије о процени утицаја на животну средину Постројења за пречишћавање

отпадних вода Гај у Барајеву, 2020;

 Пројекат санације несанитарне депоније Говеђак у Сјеници, 2022;

 Пројекат санације, затварања и рекултивације градске депоније - сметлишта чврстог

комуналног отпада у Руми, 2022;

 Израда техничке документације пројекта изградње рециклажног дворишта - центра за

сакупљање отпада Добановици, 2022;

 Израда захтева за одлучивање о потреби за израду Студије о процени утицаја на

животну средину рециклажног дворишта Центра за сакупљање отпада Добановци,

2022;

 Израда ЕСМП плана пројекта „Шид - безбедан град“, 2022.
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Циљ студије 

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 

36/09) и Решењем о потреби студије процене утицаја, за потребе изградње рециклажног 

дворишта центра за сакупљање отпада на к.п. 6194, КО Добановци број V -04 број 501.4.-107/22 

од 07.11.2022.године, приступило се изради Студије о процени утицаја на животну средину. 

Носилац пројекта је Градска управа Града Београда, која је по Уговору заведеног од стране 

Наручиоца под бројем V-01-401.1-104 од дана 16.08.2021. и од стране Извршиоца под бројем 

378/21 од дана 12.08.2021. ангажовала Групу понуђача коју чине BMD Bau doo Beograd, 

Geodetski biro GAUS и Доо Пожар-електро инжењеринг Зрењанин, чији је овлашћени члан 

групе понуђача BMD BAU doo Beograd. 

Наведеним Уговором је обухваћена и израда целокупне документације која прати процедуру 

добијања Сагласности на Студију процене утицаја предментог пројекта, а која је дефинисана 

Законом о процени утицаја на животну средину. 

Циљ Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на к.п. 6194, КО Добановци, је да се у складу са одредбама Закона 

о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) процене 

потенцијални и значајни утицаји планираног Пројекта на чиниоце животне средине, односно 

на животну и друштвену средину, дефинишу и утврде мере и услови превенције, спречавања, 

смањења и отклањања значајних и штетних утицаја и утврди режим праћења утицаја на 

животну средину (мониторинг животне средине). 

Предметном студијом ће се извршити: 

 анализа и процена постојећег стања у простору и животној средини дефинисаног и

утврђеног подручја, на основу постојећих података о простору, свих релевантних

лабораторијских и осталих истраживања и опсервације на терену, просторно-планске и

пројектне документације, мишљења и услова надлежних органа,

 анализу карактеристика предметног Пројекта који могу имати утицај на животну

средину, као и процену потенцијалних и значајних утицаја на стање медијума живоне

средине на локацији, на реципијент – канал Велики Бегеј и на непосредно и ширем

окружењу локације,

 дефинисање свих значајних мера заштите ради реализације мониторинга животне

средине по изградњи Пројекта.

Основни методолошки приступ и садржај Студије, дефинисани су Законом о процени утицаја 

на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије 

о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05). 

У поступку процене утицаја на животну средину вршена је анализа претходне документације, 

као и тумачење резултата добијених у оквиру истражних радова, и то: 

- ПГР насеља Добановци, ГО Сурчин („Службени лист града Београда“, број 63/15);

- КТП – Катастарско топографска подлога у размери 1:1000 (оверена);
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- Урбанистички пројекат на ГП 1 - КП.БР. 4728/1 И КП.БР. 4728/21 (ФАЗА 1), КО 
Добановци у циљу формирања рециклажног дворишта;

- Информација о локацији бр. 4523 од 29.03.2021. године;

- Геотехнички елаборат о условима изградње хале и асфалтних путева на КП 4728/1, 
4728/2, КО Добановци, који је израдио GEO-MARGI INŽENJERING DOO BEOGRAD 
из Београда, октобра 2021;

- Елаборат о истражним радовима изведеним на к.п. 4728/1 и 4728/2, КО Добановци, 
BMD Bau doo Beograd, октобар 2021. године

- Идејни пројекат санације несанитарне депоније у Добановцима, на к.п. 4728/1, 4728/2, 
4728/3, 4728/4, 4728/5 и 5012, КО Добановци; BMD Bau doo Beograd, март 2022. године

- ИДР – Идејно решење Изградња рециклажног дворишта - Центра за сакупљање отпада на 
к.п. 6194 К.О. Добановци, BMD Bau doo Beograd, септембар 2022. године

- Пројекат за грађевинску дозволу  Изградња рециклажног дворишта - Центра за 
сакупљање отпада на к.п. 6194 К.О. Добановци BMD Bau doo Beograd, септембар 2022. 
године

- услови надлежних институција и то:

o Завод за заштиту споменика културе града Београда, инв.бр.IX-20 

350-1812/2022 од 03.10.2022. године

o Завод за заштиту природе број 353-02-03496/2022-04 од 07.11.2022. године

o ЈКП Градска чистоћа ,бр. 13764 од 05.10.2022.

o ЈКП Зеленило Београд -обавештење о надлежности број 49/260 од 10.10.2022. 
године

o Телеком Србија,предузеће за телекомуникације а.д., дел.бр.403547/1 од 
05.10.2022

o Секретаријат заштите животне средине,V-04 број 501.2-319/2022 од 12.10.2022.

o Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” број 9912/3 од 02.11.2022.

o Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације ,број 

217-586/2022

o ЈКП Водовод и канализација број К-848/2022

o ЈКП Водовод и канализација број B-1215/2022

o Секретаријат за саобраћај; Сектор за планску документацију-одељење за 
планску документацију IV-08 број 344.5-571/2022 од 19.10.2022. године

o Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне 
намене и велике инвестиције у поступку обједињење процедуре, број IX - 20 
350-1812/2022 од 22.11.2022. године 

Град Београд – Градска управа Града Београд, је по Уговору број V-01-401.1-104 од 16.08.2021. 

године ангажовала Групу понуђача коју чине BMD Bau doo Beograd, Geodetski biro GAUS и 

Доо Пожар-електро инжењеринг Зрењанин, чији је овлашћени члан групе понуђача BMD BAU 

doo Beograd, ради израде целокупне техничке документације, која прати процедуру добијања 

Сагласности на Студију процене утицаја предметног пројекта, а које је дефинисана Законом о 

процени утицаја на животну средину.  

1 Према Решењу бр.952-02-2-223-155 издатог од стране Републичког геодетског завода - Службе за катастар 

непокретности Сурчин од 29.07.2022. наведене парцеле су спојене у једну катастарску парцелу број 6194 ко 

Добановци 
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У оквиру услова о мерама и условима за заштиту животне средине, датих Решењем о 

утврђивању мера и услова заштите животне средине број 501.2-273/2021 од 01.22.2021. године, 

тачком 11. дефинисано је да се надлежном органу поднесе Захтев о одлучивању о потреби 

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

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).  

Сходно томе, носилац пројекта подноси Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 

Пројекта на животну средину надлежном органу, Градска управа Града Београда – 

секретаријат за заштиту животне средине, на основу којег се, даље, доноси Решење о потреби 

израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње рециклажног 

дворишта – вентра за сакупљање отпада, на катастарској парцели 6194, КО Добановци V -04 

број 501.4.-107/22 од 07.11.2022.године. 
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При изради Студије коришћена је следећа законска регулатива: 

 

Закони: 

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

Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 

- др. закон, 43/11 - Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон); 

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10- одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 , 145/14 и 83/18, 

31/19, 37/19 - др. закон и 9/20 и 52/21) 

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16 и 95/18 - др. закон) 

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС" бр. 36/09и 95/18 – др. закон); 

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16, 95/18); 

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр и 14/16 и 95/18 – др. 

закон и 71/21); 

Закон о водама ("Сл. гласник РС", 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) 

Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др.закон); 

Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС” бр. 112/15); 

Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/21); 

Закон о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18 – др. закон и 10/19 

– др. закон); 

Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15); 

Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон); 

Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон, 

6/20 - др.закон и 35/21 - др.закон); 

Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15); 

Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 

44/77, 45/85, 18/89, "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон, 54/15 – др. 

закон); 

Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони); 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 

бр. 87/18); 

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.101/05 и 91/15 и 113/17 – 

др.закон); 

Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Сл. гласник РС" бр. 95/18 i 

10/19). 
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Правилници: 

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину(„Службени гласник РС“ 

бр 69/05);  

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 69/05); 

Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и 

садржини извештаја о извршеним мерењима(„Сл. гласник РС“ бр.33/16); 

Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснадбевања („Сл. гласник РС“,бр.92/08); 

Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", бр. 74/11); 

Правилник о референтним условима за типове површинских вода ("Сл. гласник РС", бр. 67/11); 

Сл. гласникПравилник о методама мерења буке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/10); 

Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/10); 

Сл. гласникПравилник о категоријама,испитивању и класификацији отпада(„Службени 

гласник РС“56/10 и 93/19); 

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово 

попуњавање („Службени гласник РС“,бр.7/20); 

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

се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/10); 

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС, 

број 92/10); 

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима ("Сл. 

гласник РС", број 86/10); 

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 („Сл. гласник РС “, бр. 99/10); 

Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и 

граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који 

садржи или је контаминиран POPs материјама ("Сл. гласник РС", бр. 65/11 и 17/17); 

Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB ("Сл. гласник РС ", бр. 37/11); 

Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС" бр. 

71/10); 
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Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Сл. 

гласник РС", бр. 21/10, 30/13 и 44/18 –др. закон); 

Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. 

гласник РС", бр. 114/13); 

Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, 

начину његовог достављања и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 17/17); 

Сл. гласникСл. гласникСл. гласникПравилник о техничким нормативима за инсталације 

хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/18); 

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 

81/10)Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима која 

садрже живу ("Сл. гласник“, бр. 97/10) 

Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 

(„Службени СРЈ“ бр.11/96); 

Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр. 53/97 

и 14/09); 

Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. 

гласник РС” бр. 01/13 ); 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци ("Сл. гласник 

РС", 96/11, 78/15 и 93/19); 

Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Сл. гласник РС", бр. 41/19); 

Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на 

основу којих се сачињавају план заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и 

ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјалних добара и животну средину 

("Сл. гласник РС" бр. 48/16),; 

Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса ("Сл. 

гласник РС" бр. 18/12); 

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању 

запаљивих течности ("Сл. гласник", 114/17 и 85/2021); 

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара, (“Службени лист СРЈ”, бр. 

8/95); 

Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. 

гласник СРС“, бр. 24/87); 

Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожар („Сл. 

гласник РС“, бр. 3/18); 
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Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Службени гласник РС", бр. 121/12 и 

102/15); 

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног 

отпада на територији јединице локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 61/2010); 

Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, 

поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта ("Сл. 

гласник РС“, бр. 102/20) 

 

Уредбе: 

Уредба о утврђивању листа пројеката за које је обавезна процјена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,бр. 

114/08); 

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС" бр. 11/10, 

75/10 и 63/13); 

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, 

осим постројења за сагоревање(„Сл. гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21); 

Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС", бр. 5/68); 

Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС", бр. 5/68); 

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 50/12); 

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 

загађују површинске воде и рокови за њихово достизање ("Службени гласник РС" број 24/14); 

Уредба о системском праћењу стања и квалитета земљишта ("Сл. гласник РС“, бр. 88/20) 

Уредба о граничним вредностима штетних, опасних и загађујућих материја у земљишту ("Сл. 

гласник РС" број 30/2018 и 64/2019); 

Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", број 92/10); 

Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате 

прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", 

бр. 60/09); 

Уредба о режимима заштите ("Службени гласник РС", бр. 31/12); 

Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10); 
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Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. глласник РС” број 

75/10); 

Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 

од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 88/10, 30/18 – др. уредба) 
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2. Опис локације на којој се планира извођење пројекта

2.1. Макролокација 

Добановци су градско насеље у београдској општини Сурчин у Граду Београду. Насеље је, 

позиционирано у југоисточном Срему, 25 km западно од центра Београда, поред ауто-пута 

Београд — Загреб. 

На следећој слици (слика бр. 2.1.1) приказан је шири простор будућег центра за сакупљање 

отпада у Добановцима. 

Слика 2.1.1. Макролокација центра за сакупљање отпада

Предметна локација заузима површину од око 1.6 ha, при чему је од центра насеља Добановци 

удаљена око 1,5 km ваздушном линијом. У непосредној близини предметне локације налази се 

мелиорациони канал Велики Бегеј, док је са осталих страна оивичена пољопривредним 

земљиштем. 

2.2. Микролокација 

Локација будућег рециклажног дворишта Центра за сакупљање отпада намењеног за третман 

кабастог отпада сакупљеног на територији Града Београда предвиђена је на катастарској 

парцели број 6194, КО Добановци. На поменутим парцелама се тренутно налази несанитарна 

депонија за који је израђен Идејни пројекат санације несанитарне депоније у Добановцима, 

који је добио сагласност надлежних органа, односно Министарства заштите животне средине. 

ПГР-ом је дефинисана грађевинска парцела „ГП9“, чије се границе поклапају са границом 

комплекса. Парцела има неправилан издужен облик, дужине ˜340m и ширине ˜50m.  
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Микролокацијом обухваћена је процена удаљености осетљивих објеката, на који изградња 

предметног центра може имати утицај, и то:  

 Природна добра посебне вредности; 

 Непокретних културних добара; 

 Најближи стамбени објекти; 

 Вулнерабилни објекти (школа, здравствена станица). 

 

На слици 2.2.1. приказано је међусобно растојање будућег центра за сакупљање и третман 

кабастог отпада и стамбених објеката, мелиорационог канала Галовица и пољопривредних 

површина. 

 
Слика 2.2.1. Шематски приказ положаја и удаљености објеката и садржаја 

Удаљеност будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада у односу на осетљиве 

стамбене објекте насеља Добановци износи око 250 m, посматрано ваздушном линијом, док је 

предметна локација од центра насеља Дoбановци удаљена 1,5 km, ваздушном линијом. 

Мелиорациони канал Велики Бегеј се у односу на будући центар за сакупљање и третман 

кабастог отпада налази се на удаљености од око 50 m. 

На наредној слици бр. 2.2.2. дат је приказ удаљености рециклажног дворишта центра за 

сакупљање отпада од мелиорационог канала Галовица. 
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Слика 2.2.2. Удаљеност будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада од 

мелиорационог канала Угриновачка бара 

Будући центар за сакупљање и третман кабастог отпада се налази на удаљености од око 10 km 

од Споменика природе – Бојчинска шума, ваздушном линијом.  

 
Слика 2.2.3. Удаљеност будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада од Споменика 

природе 

Будући центар за сакупљање и третман кабастог отпада се налази на удаљености од око 1,5 km 

(ваздушном линијом) од основне школе, као вулнерабилног објекта.  
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Слика 2.2.4. Удаљеност будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада од 

вулнерабилног објекта – основна школа 

Будући центар за сакупљање и третман кабастог отпада се налази на удаљености од око 1,5 km 

(ваздушном линијом) од дома здравља, као вулнерабилног објекта.  

 

Слика 2.2.5. Удаљеност будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада од 

вулнерабилног објекта – дом здравља 

Предметна локација се налази на удаљености од око 6,5 km (ваздушном линијом) од аеродрома 

,,Никола Тесла''. 
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Слика 2.2.6. Удаљеност будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада од аеродрома 

,,Никола Тесла'' 

Будући центар за сакупљање и третман кабастог отпада је позициониран тако да се налази на 

довољној удаљености од осетљивих објеката, те се ужи утицај односи само на наведене 

парцеле. У широј зони се налази центар Добановаца. 

Локација на којој се планира изградња предметног центра није у зони водозахвата – водних 

објеката и санитарне заштите изворишта која се користе за снабдевање водом насеља 

Добановци.  

Поред локације постоји нелегални објекат на којем се обављају активности прераде дрвета –

стругара. Објекат се састоји од надстрешнице и машине за обраду дрвета. Према 

информацијама које је Обрађивач добио, до тренутка састављања овог Захтева, предметни 

објекат ће бити уклоњен од стране надлежних институција, те се у будућности не може 

очекивати стварање кумулативног ефекта. 

Што се тиче осталих могућих кумулативних ефеката са другим пројектима не очекује се 

кумулативни ефекат са другим пројектима. 

  



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

28 

 

2.3. Подаци о потребној површини земљишта са карактеристикама 
  

Према карти „Планирана намена површина“ из Плана генералне регулације насеља Добановци, 

градска општина Сурчин („Сл. лист града Београда“, бр. 63/15), земљиште обухваћено 

парцелама 6194, КО Добановци је предвиђено за „комуналне делатности - третман отпада“. 

Будући центар за сакупљање и третман кабастог отпада ће бити изграђен на парцели 6194, КО 

Добановци на којој се тренутно налази несанитарна депонија, а чија површина износи 2.7 ha 

(≈27000 m2)и чији је обухват приказан на слици 2.3.1.  

 
Слика 2.3.1. Површина постојећег стања – размера 1:500 

Локација, на којој је предвиђена изградња будућег центра за сакупљање и третман кабастог 

отпада заузима површину од 1,6 ha (≈16000 m2). Ситуацион приказ пројектованог стања центра 

приказан је на слици 2.3.2. 

 
Слика 2.3.2. Површина пројектованог стања – размера 1:500 

Центар за сакупљање и третман кабастог отпада биће изграђен на санираној површини 

парцеле, на којој је претходно била несанитарна депонија. За наведену несанитарну депонију 

је израђен идејни пројекат санације, у оквиру којег је дато техничко решење за санацију 

деградиране површине. У оквиру тог решења је предвиђено да се неконтролисано и 

неправилно депоновани отпад сепарише и део који је неопасан и који одговара крупној 

фракцији одвезе на санитарну депонију, а део који има инертне карактеристике остаје на 

локацији и користи се за нивелисање терена.  

Приликом формирања овог техничког решења санације коришћен је интегрисан приступ, у 

оквиру којег се сагладала могућност пренамене ове деградниране површине, односно узето је 

у обзир да санирана површина треба да се користи у функцији центра за сакупљање и третман 
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отпада. С тим у вези је, техничким решењем, предвиђено нивелисање терена до коте (-)1m од 

тренутно пројектоване у техничкој документацији за изградњу центра. разлог за то се огледа у 

томе што је за обезбеђивање довољне носивости за планиране објекте планирано насипање 

терена материјалом довољне носивости (различит од инертног материјала са несанитарне 

депоније) за предвиђена оптерећења тла.  

У складу са горе наведеним, карактеристике земљишта ће бити следеће:  

1. од коте нуле – кота„здравице“ тла саниране површине до коте минус 1 m2 од 

пројектоване коте (минимална пројектована кота је 78.3 mnm) – инертни материјал 

добијен сепарацијом депонованог отпада (фракција <40 mm инертних карактеристика), 

2. од коте минус 1 m од пројектоване коте до пројектоване коте (мин ) – материјал чије 

карактеристике су такве да се обезбеђује довољну носивост за пројектовано оптерећење 

у зонама где се налазе објекати и саобраћајнице и материјал чије карактеристике су 

такве да обезбеђује довољан квалитет за биљке у зонама зеленог појаса. 

 

2.4. Приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких и хидрогеолошких 

и сеизмолошких карактеристика терена 
 

2.4.1. Педолошке, геоморфолошке и геомеханичке карактеристике терена 

 

Предметно подручје обухвата део простране лесне заравни познате под називом ,,Земунски 

лесни плато''. Карактеристична је појава благих ,,лесних брежуљака'' (уздигнућа) и лесних 

,,вртача'' (депресија). Благи брежуљци и депресије показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква 

орјентација облика, поред савремених егзодинамичних процеса може се повезати са њиховом 

генезом.  

Велики део ширег простора је под пољопривредним културама, тако да су очуване природне 

геоморфолошке карактеристике предметног простора. 

Tерен у широј околини предметне локације представљен је са две геоморфолошке целине: 

алувијална и речно-терасна зараван и Сремска равница алувијалне заравни Саве са остацима 

речне терасе и простране заравни од алувијално-барских творевина. 

Алувијална терасна зараван реке Саве је на коти око 77 m. Алувијално-терасна зараван се са 

благим нагибом спушта према реци Сави.  

За потребе израде пројектне документације вршена су геомеханичка испитивања тла и том 

приликом је закључено да се испод неплански депонованог отпада налазе серије суглина, 

пескова, барских глина, лесоидних глина, алувијални пескови речне фазе. 

                                                 
2 ово је максимална просечна висина до које ће се вршити нивелисање терена, у деловима где се налазе темељи 

објеката ће бити нижа нивелација инертним материјалом 
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У наредним табелама су из, Геомеханичког елабората који је дат као прилог 3 ове студије, 

издвојене табеле са прегледом геомеханичких карактеристика затеченог материјала и тла.  

У табели 4.2.1. дат је преглед физичко-механичких својстава за комунални отпад који је затечен 

приликом теренског истраживања 

 

У табели 4.2.2. дат је преглед физичко-механичких својстава за хумус који је затечен приликом 

теренског истраживања 

 

У табели 4.2.3. дат је преглед физичко-механичких својстава за прашинасто-песковити 

седимент који је затечен приликом теренског истраживања 
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У табели 4.2.4. дат је преглед физичко-механичких својстава за прашинасто-песковити 

седимент који је затечен приликом теренског истраживања 

 

 

2.4.2. Хидрографске и хидрогеолошке карактеристике терена 

 

У хидролошком погледу, предметно подручје припада сливу реке Саве. Протицаји Саве су 

неуједначени (иако је просечан проток око 1500 m3/sec, максимални протицаји могу бити и 

преко 30 пута већи од минималних: у зони Града Београда минимални протицаји се могу 

спустити и на 200 m3/sec, док максимални могу достићи и 6600 m3/sec). Нарочито је неповољно 

када је количина воде мала, јер се тада моћ самопречишћавања водотока смањује.  

Због минималних локалних денивелација правци површинског отицања нису увек усмерени ка 

Сави, већ се највећи део терена дренира преко система канала, од којих је најважнији канал 

Галовица, који дренира централни део територије. У њега се уливају воде које се прикупљају 

са околних терена и одводе Угриновачким каналом (подручје Добановаца), Сурчиновицом, 

Михаљевачким каналом, Крстаљицом (подручје Петровчића и Бечмена), Римским и Сењачким 

каналом (подручје Јакова), Јарчином, (западни део око Бојчинске шуме), Зидинским каналом, 

и Петрацом (подручје од баре Живача, Бољеваца, Гаја и Лабудице). Главни канали, Галовица 

и Сурчински канал, представљају значајне реципијенте вода са својих сливних подручја.  

Латералним каналима, који се на њих ослањају, врши се и дренажа подземних вода у подручју.  

На подручју сурчинске општине постоји више бара – старача – напуштених меандара Галовице 

(Угриновачка бара, бара Живача).  

Подземна вода у предметном подручју јавља се у два основна вида: као слободна и као физички 

везана (капиларна) вода. У терену се довољно јасно издваја изданска зона слободне воде и 

неизданска зона са претежно физички везаном водом.  

Приликом извршених геомеханичких испитивања терена на локацији, подземне воде су 

регистроване на дубини од 7,5-11,5 m, што би одговарало апсолутним котама 71,0-71,8 m.  
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2.4.3. Сеизмолошке карактеристике терена  

 

По процени сеизмолога, на основу положаја Србије у Медитеранском појасу, земљотреси који 

могу погодити Србију не могу бити јачи од 6,2 до 6,3 по Рихтеру. Србија на свом простору не 

бележи велике сеизмичке активности, али земљотреси чија магнитуда достиже 5,8 јединица 

Рихтера по својој енергији могу бити рушилачки.  

Према важећој законској регулативи за оцену сеизмичности терена, меродавна је Карта 

сеизмичког хазарда Р. Србије из 2018. године. Предметна локација, на олеатама 

макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони 7-8° MCS скале (слика бр 2.5.3.1. 

и 2.5.3.2.).  

 
Слика 2.4.3.2. Карта сеизмичког хазарда Републике 

Србије - максималне вредности хоризонталног 

убрзања осциловања тла у стени Acc(g), за повратни 

период од 475 година, Републички сеизмолошки завод, 

2018. год 

 

Све вредности су за референтни период од 475 година. 

 

Слика 2.4.3.1. Карта сеизмичког хазарда Републике 

Србије – вредности макросеизмичког интензитета 

земљотреса (по MCS скали), за повратни период од 

475 година, Републички сеизмолошки завод, 2018. 

год 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

33 

 

Локални геолошки услови у односу на сеизмичко убрзање карактеришу терен према следећој 

табели која је део Геотехничког елабората о условима изградње хале и асфалтних путева на КП 

4728/1 и 4728/2 КО Добановци, октобар 2021. године, који је израдио GEO-MARGI 

INŽENJERING DOO из Београда.  

Табела 2.5.3.1. Сеизмичке карактеристике терена 

Фактор амплификације 

убрзања Fa 

Коефицијент 

сеизмичности Ks 

Категорија тла 

3.50 0.055 III 
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2.4.4. Подаци о изворишту водоснабдевања са основним хидролошким 

карактеристикама 

 

Подаци о хидоролошким и хидрогеолошким карактеристима подручја на којем је планиран 

центар за сакупљање и третман отпад је преузет из Измене и допуне плана генералне 

регулације насеља „Добановци“, градска општина СУРЧИН: 

Хидрогеолошке одлике терена зависе од морфологије, геолошког склопа и литолошког 

састава, односно заступљеног структурног типа порозности. Заступљене литофацијалне 

јединице у грађи терена до дубине истраживања (макс. 58 m) према хидрогеолошким одликама 

представљају две средине: повлатну полупропусну средину, коју чине лесни и лесоидни пакет 

и алувијално - барске наслаге и водоносну средину, коју чине ситнозрни до средњезрни 

пескови.  

У повлатном полупропусном слоју формирана је акумулација подземних вода са слободним 

нивоом. У хидродинамичком смислу она нема карактеристике издани. Хоризонтална 

компонента кретања подземних вода је занемарљива у односу на вертикалну, а условљена је 

климатским и антропогеним факторима.  

Из фонда постојеће геолошке документације ниво подземних вода у нижим деловима терена  

80 m н.в. установљен је на дубинама 0.60 - 4.60 m, односно у распону кота 73.90 - 78.20 m н.в. 

и то углавном у трећем лесном хоризонту, а у вишим деловима терена између апсолутних кота 

81.50 и 95.00 m н.в., на дубинама 8.50 - 12.90 m (коте 76.90 - 78.40 m н.в.) у контактној зони 

првог хоризонта погребене земље и трећег лесног хоризонта. На основу мерења осцилација 

нивоа подземних вода у току хидролошког циклуса преко мреже пијезометара (Косовопројект, 

1978. - 1980. год.) у непосредном суседству предметног простора, као и на основу 

установљених секундарних измена седимената, величина осцилација нивоа подземне воде је 

реда 0.50 - 1.50 m режим подземних вода акумулираних у лесном комплексу, искључиво је 

климатски диктиран, величином инфилтрације атмосферских падавина. Основна издан, 

формирана у почетним члановима-песковитим шљунковима и средњезрним песковима, 

полицикличног речног-језерског пакета, је регионалног распрострањења, експлоатише се за 

водоснабдевање Добановаца, Батајнице и осталих насеља на лесном платоу. Прихрањује се 

посредном инфилтрацијом од атмосферских падавина кроз повлатни полупропусни слој (лесни 

и лесоидни комплекс). У време високих водостаја Саве и Дунава, речне воде инфилтрирањем 

у водоносну средину, такође, прихрањују издан. Комплекс лесних наслага и комплекс 

алувијално - барских глина представљају добру природну заштиту основне издани од 

површинског загађивања у истражном подручју. 

Подручје насеља Добановци се водом снадбева са београдске водоводне мреже и по свом 

висинском положају, целина XI, припада I висинској зони водоснабдевања. Стуб 

дистрибутивног система који омогућава сигурно снабдевање водом предметне територије 

чине: 

 ППВ ,,Бежанија'' са црпним станицама у оквиру постројења које се налази у целини X; 

 Цевоводи Ø1200 mm - Ø1000 mm од ЦС ,,Бежанија Б'' до цевовода Ø1000 mm у 

Угриновачкој улици (налази се у оквиру целине X и VII); 
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 Цевовод Ø1200 mm – Ø900 mm – Ø700 mm – Ø500 mm дуж новог новосадског пута до 

Батајнице; 

 Цевовод Ø700 mm од ППВ ,,Бежанија'' до Сурчина. Предметни цевовод даље продужава 

ван граница целина за потребе водоснабдевања источних делова општине Сурчин 

(Јаково, Бољевци).3 

 

Слика 2.4.4.1. Инфраструктурни системи општине Сурчин 

 

Опремљеност локације комуналном инфраструктуром 

У близини парцеле која је предмет овог центра за заскупљање и третман отпада тренутно не 

постоји улична водоводна мрежа. Према Условима надлежног јавно комуналног предузећа 

БВК, најближа водоводна мрежа већег пречника I висинске зоне београдског водоводног 

система је у Улици маршала Тита.  

На предметном простору и шире није изграђена градска канализација, што значи да није могуће 

извршити прикључење ниједне локације на градску канализациону мрежу. Према важећој 

Претходној студији оправданости са Генералним решењем београдског канализационог 

система (Пројектант: „Институт за водопривреду Јарослав Черни“), предметно насеље, у 

погледу одвођења употребљених вода, гравитира Батајничком канализационом систему и то 

на делу где је планира сепарациони принцип каналисања. За потребе израде Просторног плана 

                                                 
3 План генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин 
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територије општине Сурчин, урађен је „Генерални пројекат за одвођење отпадних вода за 

територију општине Сурчин“ („Нови ходропројекат“, 2009. године). 

Реципијенти за атмосферске воде су локални мелорациони канали који се преко канала 

Галовица уливају у реку Саву. На свом путу до реке Саве канал Галовица пролази кроз ужу 

зону санитарне заштите београдског изворишта и директно утиче на квалитет воде у њој. Из 

тих разлога атмосферске воде које се из атмосферске канализације упуштају у мелиорационе 

канале и у канал Галовица, морају бити ослобођене присуства нафте и њених деривата, као и 

других материја које би могле негативно да утичу на квалитет воде у водоносном слоју 

изворишта. За неометано одвођење употребљених вода са предметне територије 

испројектовати, изградити (реконструисати) планиране (постојеће) низводне објекте 

канализације. До тада одвођење употребљених вода решити локално, што није у надлежности 

ЈКП „БВК“. Минимални дозвољени пречници у београдском канализационом систему су за 

атмосферске воде Ø300 mm и за употребљене воде Ø250 mm.   
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2.5. Климатске карактеристике подручја Добановци 
 

Клима у подручју Добановаца је умерено-континентална. Зиме су умерено хладне, а лета 

топла, пролећа и јесени су прилично кишовити. Температура ваздуха варира у односу на 

сезону. Најхладнији месеци у години су децембар и јануар, када температура ваздуха достиже 

-21°C. Најтоплији месеци су јул и август, када и има највећи број тропских дана са 

температурама око 40°C, што се одражава на појаву летње жеге. 

   

Слика 2.5.1. Приказ просечних температура и падавина за Добановце4 

"Просечни дневни максимум" (пуна црвена линија) приказује просечну дневну вредност 

температура сваког месеца за Добановце. Исто тако, "просечни дневни минимум" (пуна плава 

линија) приказује просечну дневну минималну температуру. Тропски дани или ледене ноћи 

(испрекидана црвена и плава линија) приказују средњу вредност најтоплијег дана и најхладније 

ноћи сваког месеца за последњих 30 година. 

 

 

Слика 2.5.2. Приказ облачних, сунчаних и кишних дана за Добановце 

                                                 
4 Извор: MeteoBlue  
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Овај дијаграм приказује месечне вредности сунчаних, делимично облачних, облачних и 

кишних дана. Дани са облачношћу мањом од 20% се сматрају сунчаним, од 20-80% као 

делимично облачни, а са облачношћу већом од 80% као облачни.  

 

 
 

Слика 2.5.3. Приказ максималних температура за Добановце 

Дијаграм максималне температуре за Добановце приказује колико дана у месецу се достигну 

одређене температуре на овој локацији.  

 

Слика 2.5.4. Приказ количина падавина за Добановце 

Дијаграм количине падавина за Добановце приказује колико дана у месецу су одређене 

вредности падавина достигнуте.  
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Слика 2.5.5. Приказ брзине ветра за Добановце 

Дијаграм за Добановце приказује дане по месецима за време којих ветар достиже одређену 

брзину.  

 

Слика 2.5.6. Приказ руже ветрова за Добановце 

Ружа ветрова за Добановце приказује колико сати у години ветар дува из појединих праваца. 

 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

40 

 

2.6. Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности 

(заштићених) ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових 

станишта 
 

С обзиром на то да се насеље Добановци налази у општини Сурчин, доле наведени подаци се 

такође односе се на општину Сурчин. Општина Сурчин обилује разноликим биљним и 

животињским светом. 

 

2.6.1. Флора 

 

Простор у близини предметне локације раније су, у највећој мери, заузимале шумско-степске 

и степске заједнице. Најраспрострањеније су биле шуме лужњака и граба. Ове шуме су биле 

доминантне на простору целог Срема. Уз Саву и Дунав налазиле су се алувијалне шуме тополе 

и врбе, а спорадично су се налазиле и шуме сладуна и цера. Влажна станишта су била 

распрострањена у алувионима Саве и Дунава. Простор леве обале Саве, јужно од Бежаније и 

Сурчина, био је прекривен пространим мочварним стаништима.  

Данас су на простору југозападног Срема веома мало заступљена природна станишта. 

Најзаступљенија су измењена секундарна станишта настала као последица антропогеног 

утицаја. Највећи део подручја претворен је у пољопривредне површине.  

На простору општине Сурчин налази се седам шума: Церова греда, Гибавац, Црни луг, Зидине, 

Бојчинска шума, Добановачки забран. 

Од биљних врста највише је заступљен храст лужњак (Quercus robur). Поред лужњака у спрату 

дрвећа јавља се граб (Carpinus betulus), ситнолисна липа (Tilia parvifolia), пољски брест (Ulmus 

minor), клен (Acer campeste). У спрату жбуња, осим подмлатка граба и клена, чести су и глогови 

(Crataegus monoguna, Crataegus oxycantha), дрен (Cornus mas), свиб (Cornus sangninea) и 

калина (Ligustrum vulgare). У спрату приземне флоре јављају се Clechoma hedreacea, Carex 

silvatica, Rubus caesius, Rosa arvensis, Viola hirta, Viola silvestris, Hedera helix и други.  

На предметној локацији на којој се планира изградња центра за сакупљање и третман кабастог 

отпада нема ендемских или неких других карактеристичних биљних врста. 

 

2.6.2. Животињски свет 

 

Животињски свет општине Сурчин је изразито хетерогене структуре и обухвата различите 

врсте дивљих животиња, птица и инсеката. Од дивљачи најзаступљеније врсте су: срне, дивље 

свиње, пољске јаребице и фазани.  

Од инсеката присутни су комарци, пчеле, стршљенови, обади. 

Од гмизаваца присутни су барске змије белоушке и пијавице. 

Од птица присутне су птице селице, ласте и роде. 
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Што се тиче микролокације будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада, оно не 

представља станиште ендемских или других карактеристичних животињских врста. 

 

2.6.3. Природна добра посебне вредности 

 

Према Централном регистру заштићених природних добара, Завода за заштиту природе 

Србије, на делу територије општине Сурчин налази се Споменик природе (ботаничког 

карактера) – Бојчинска шума. Бојчинска шума се налази на удаљености од око 10 km 

ваздушном линијом од локације на којој је планирана изградња центра за сакупљање и третман 

кабастог отпада. 

Бојчинска шума је мочварана шума под заштитом државе. Лежи између насеља Прогар 

(најближе), Бољеваца и Ашање, у општини Сурчин. Припада рејону Обедске баре. Налази се у 

равничарском пределу југоисточног Срема, на југозападној граници града Београда, 30 

километара од центра, између реке Саве и канала Јарчине. Шума служи као излетиште, са 

бројним садржајима. Од 1965. године је заштићен природни споменик.  

Шума заузима површину од 629,51 хектара. На њеној територији посебно је заступљен храст 

лужњак, као фрагмент некада огромних старих низијско-мочварних шума. У шуми је укупно 

евидентирано 185 биљних врста, од којих 15 имају статус заштићених и строго заштићених 

врста. У шуми расте 165 врста гљива, од којих 15 врста ужива статус заштите, док се две врсте 

налазе на Црвеној листи гљива Европе. Осим храста, шума је богата је грабом и липом, 

заступљени су топола, дрен, зова и дивља ружа. У једном делу шуме расте сремуш, док је на 

пролеће има доста шумских јагода, у мочварним деловима има перунике, а веома је заступљена 

и коприва. 

У шуми је евидентирано 108 врста птица односно 30% укупног броја врста птица забележених 

у Србији. Такође, ту су 10 врста водоземаца и гмизаваца, од чега чак 8 врста је заштитићено 

законом. Од дивље животиње, које слободно лутају шумом, могу се видети зечеви и срндаћи. 

У шуми свињари држе своје свиње, а могу се наћи и дивље свиње, које се хране жиревима. 

На самој локацији на којој се планира изградња центра за сакупљање и третман кабастог отпада 

не налази се ниједно природно добро посебне вредности. 

 

2.7. Преглед основних карактеристика пејзажа 
 

Локација на којој се планира изградња центра за сакупљање и третман кабастог отпада налази 

се у југозападном делу Панонске низије, на равном пределу са претежно уједначеним 

надморским висинама. Северно од предметне локације налазе се пољопривредне површине са 

ретким остацима шумске и жбунасте вегетације.  

Јужно од предметне локације налази се канал Угриновачка бара који се улива у канал Галовица. 
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2.8. Преглед непокретних културних добара 
 

На простору насеља Добановци налази се црква Светог Николе, која је подигнута 1803. године. 

Црква Светог Николе представља непокретно културно добро као споменик културе.  

Црква је посвећена преносу моштију светог оца Николаја, а подигнута је на месту раније 

постојећих цркава из 18. века. Изграђена је у стилу класицизма с елементима барока као 

правоугаона једнобродна грађевина с полукружном апсидом и четвртастим, двоспратним, 

барокно обликованим звоником. Има све типичне одлике цркава подигнутих у овом делу 

Срема крајем 18. до почетка 19. века. 

На територији насеља Добановци налази се и археолошко налазиште Забран Петровчић, који 

се налази у кругу Ловно-шумарског газдинства Добановачки забран, на југоисточној 

периферији шуме. Током археолошких ископавања изведених 1963. године, на овом 

локалитету откривени су остаци једне мање једнобродне цркве, две зидане гробнице, и остаци 

веће некрополе. Остаци цркве, за коју немамо података у историјским изворима, представљају 

за сада најстарији истражени објекат те врсте у Срему. 

На микролокацији будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада нема 

евидентираних непокретних културних добара. 

 

2.9. Подаци о насељености, концентрацији становништва и демографским 

карактеристикама 
 

На основу процењеног броја становника за 2011. годину уочено је да је тренд повећања броја 

становника у општини Сурчин данас блискији тренду из осамдесетих него из деведесетих 

година прошлог века (у периоду 1991-2002. година број становника се повећавао за 385 

становника годишње, а у периоду 2002-2005. за 155). Разлог томе је смањење механичког 

прилива, али и транзициона привреда која са собом повлачи низ неизвесности због којих је 

теже планирати породицу или промену места живљења. Поред насеља Бољевци које је и у 

претходном периоду имало негативан тренд раста броја становника, овакав тренд је у периоду 

2002-2005. година захватио и насеља Добановци и Прогар. 

Према попису становништва из 2011. године, број становника за насеље Добановци износио је 

8503, што је 0,12 % од укупне популације Републике Србије.  

Добановци су великим делом насељени Србима (92,56%). Значајнији део популације чине 

Словаци (2,85%) док је остатак мањи број Хрвата, Црногораца, Рома, Македонаца и неколико 

породица Украјинаца, Горанаца, Словенаца. Албанаца, Мађара, Русина и Руса.  

Становништво је опредељено за рад у пољопривреди, али у новије време почињу да ничу 

индустријски објекти, нарочито у близини аутопута и Аеродрома, те се становништво све више 

опредељује за трговину и индустрију. 

На слици број 2.9.1. дат је графички приказ пораста броја становника за насеље Добановци.  
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Слика 2.9.1. Приказ пораста броја становника за насеље Добановци5 

 

2.10. Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и објектима 

инфраструктуре и супраструктуре 
 

Општина Сурчин се налази југозападно од Београда и обухвата површину од 288 km2 . Састоји 

се од седам насеља (катастарсаких општина) у којима према попису из 2011. живи 42.012 

становника. Општина Сурчин је најмлађа од укупно 17 општина Града Београда. Границе 

општине Сурчин према суседним општинама Града Београда (Нови Београд, Земун и 

Чукарица), као и према општинама Пећинци и Обреновац, чине спољашње границе 

катастарских општина Сурчин, Добановци, Петровчић, Прогар, Бољевци и Јаково. 

Пољопривредно земљиште обухвата територију од две трећине укупне површине општине 

(198,16 km2). На територији општине Сурчин, већинско становништво је српске националности 

док су значајније присутни Словаци, Роми и Хрвати. 

Насеље Добановци има повољан саобраћајни положај, јер се налази у близини важних 

саобраћајних праваца. Кроз центар насеља, као окосница саобраћајног решења, правцем 

југоисток – северозапад пролази Државни пут IIБ реда 319 (веза са државним путем А1 – 

Батајница – Угриновци – Сурчин – веза са државним путем А1) (стари назив Регионални пут 

Р267). Овом саобраћајницом насеље Добановци повезано је на северу са Угриновцима и 

Батајницом, односно на југу са Сурчином и даље са Јаковом и Бољевцима, односно 

Обреновцем. Такође, Државни пут IIБ реда 319 се у петљи Добановци повезује са Државним 

путем IА реда А3 (државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд), 

односно у петљи Сурчин са обилазницом око Београда, тј. Државним путем IА реда А1 

(државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Ниш – 

Врање – државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)). Такође, у близини се 

                                                 
5 Република Србија, Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинастава и станова у Р. Србији 2011, Књига 20 Упоредни 

преглед броја становника 1948-2011. 
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налази и најважнији објекат саобраћајне и социо-економске инфраструктуре на територији 

општине Сурчин, а то је међународни аеродром ,,Никола Тесла''.  

Бројне велике међународне компаније су регистроване на територији општине Сурчин, при 

чему многе од њих имају своје погоне и складишта поред аутопута, у Добановцима. На 

територији општине Сурчин, па тако и у Добановцима. У складу са наведеним може се 

закључити да је индустралитација насеља у константном успону. Такође, насеље карактерише 

веома развијена пољопривредна делатност. 

Водоводна мрежа 

Предметна територија овог плана генералне регулације припада првој висинској зони 

снабдевања Београда водом. Снабдевање водом потрошача на левој обали Саве и ово 

конкретно подручје врши се из постројења ППВ „Бежанија”. Допремање воде примарним 

системом леве обале Саве врши се постојећим цевоводима Ø 1000 – Ø 500 mm дуж Новосадског 

пута (М – 22) до насеља Батајница. 

Са друге стране изграђен је цевовод Ø 700 mm Сурчинском, односно Војвођанском улицом од 

ЦС „Бежанија” (ППВ Бежанија) до насеља Сурчин.  

Дуж пута Батајница–Сурчин се налази ливено – гвоздени цевовод Ø 400 mm изграђен од 

Батајнице до Добановаца и цевовод Ø 250 mm од Добановаца до Сурчина, који су повезани са 

примарним цевоводима Ø 500 mm у Батајници и на другој страни цевоводом Ø 700 mm у 

Сурчину. 

Постојећи цевовод Ø 400 mm (В1 Л 400) изграђен је дуж пута Батајница–Добановци у путном 

појасу до Аутопута Загреб–Београд и даље до уласка у насеље Добановци и улице Словачке 

обилазећи саобраћајну петљу „Добановци”. 

Дуж Угриновачке улице изграђени су цевоводи Ø 250 mm (В1А250) и Ø 150 mm (В1А150) који 

су лоцирани са леве и десне стране пута. Цевоводи В1Л400 и В1А250 су повезани везним 

цевоводом В1Ч250 mm. 

У насељу Добановци изграђена је дистрибутивна водоводна мрежа профила цевовода 

различитих димензија од Ø80 mm (В1А80), Ø 100 mm (В1А100), Ø 150 mm (В1А150) и Ø 250 

mm (В1А250). 

Трасе постојећих цевовода дистрибутивне мреже су у регулацији постојећих саобраћајница. 

Канализациона мрежа 

На предметном простору и шире није изграђена градска канализација, што значи да није могуће 

извршити прикључење ниједне локације на градску канализациону мрежу. 

Атмосферске воде насеља усмеравају се на постојећи систем отворене каналске мреже путем 

постојећих путних канала изграђених дуж путева. Према важећој претходној Студији 

оправданости са Генералним решењем београдског канализационог система предметни 

простор у погледу одвођења употребљених вода гравитира „Батајничком” канализационом 

систему. „Батајнички канализациони систем” је делимично изграђен и функционише на 
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подручју насеља Батајница, Земун поље – Камендин и аеродрома „Никола Тесла” и делимично 

у насељу Сурчин. 

У функцији је црпна станица КЦС „Батајница” и КЦС „Земун поље 2” са везним каналима и 

изливима 2xØ 700 mm до Дунава. Није изграђено постројење ППОВ „Батајница”. 

Ове канализационе црпне станице тренутно раде као провизорне, оне по капацитету (а, КЦС 

„Батајница” и по локацији) не одговарају коначном планираном концепту „Батајничког” 

канализационог система. 

Урађен је Генерални пројекат за одвођење отпадних вода за територију општине Сурчин 

(„Нови хидропреојекат” 2009. године), који је уграђен у Просторни план општине Сурчин 

(„Службени лист Града Београда”, број 10/12). 

Овим пројектом је предложен концепт одвођења употребљених вода општине Сурчин, по коме 

се употребљене из насеља Добановци одводе из правца „Добановачке петље” преко насеља 

Добановци уз помоћ релејних црпних станица. Употребљене воде би се довеле до планиране 

потисне црпне станице КЦС „Сурчин 2” и преко привредне зоне „Аутопут” довеле до КЦС 

„Земун поље 2” и будућег ППОВ „Батајница”. 

Израђен је „Генерални пројекат каналисања кишних и употребљених вода насеља Шангај–

Батајница” (Грађевински факултет универзитета у Београду, 2010. године). 

Овим усаглашеним пројектом планирано је да се употребљене воде воде за делове предметног 

подручја који се налазе у зони „Добановачке петље” и северно у односу на аутопут Београд–

Шид, затим насеља Грмовац, привредне зоне уз пут Батајница–Добановци, насеља Угриновци, 

Бу- сије и Шангај одводе гравитационим одводом (уз помоћ две КЦС „Угриновци” и „Шангај”) 

до КЦС „Нова Батајница” и потом према КЦС „Земун поље 2” и даље према будућем ППОВ 

„Батајница”. 

Постојећи објекти на предметном простору одвођење употребљених, санитарних вода 

решавају путем септичких јама, интерно. Постоје интерни изливи у канале, фекални Ø 300 mm 

и кишни Ø 500 mm.  
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3. Опис пројекта

Пројекат изградње рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада који је предмет ове 

студије о процени утицаја на животну средину, подразумева изградњу комплекса на којем ће 

се вршити механички третман кабастог отпада и другог отпада који може да се подведе под 

исту врсту отпада (дрво, пластика, текстил и др.), а све ради примене начела хијерархије 

управљања отпадом која предвиђа да се у сваком циклусу управљања отпадом предност даје 

поновној употреби, односно искоришћењу материјала или рециклажи у односу на коначно 

одлагање отпада на депоније. Применом овог принципа се остварује мање оптерећење на 

санитарне депоније и на заузетост ограничених капацитета за одлагање, а то узрочно 

последично доводи и до смањења оптерећења на животну средину.  

Тако је, овим пројектом, предвиђено да се применом једноставне технологије механичког 

третмана кабастог отпада и оног отпада који одговара по карактеристикама а који се генерише 

на нивоу града Београда, смањи оптерећење на депонију, а сама парцела и површина приведе 

намени која је предвиђена Решењем број 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о одређивању 

локација за формирање центара за сакупљање отпада на територији донет од стране Града 

Београда.  

Пројектном документацијом је предвиђена изградња комплекса за механички третман кабастог 

отпада, са свим припадајућим техничко-технолошким целинама за независно функционисање 

и применом најбоље доступне технологије.  

Комплекс је осмишљен тако да отпад који може да се подвргне механичком третману буде 

довожен од стране надлежног јавног комуналнох предузећа у складу са постојећом 

логистиком, али и од стране грађана, који на овај начин се укључују у управаљање отпадом и 

циркуларну економију.  

Комплекс се састоји од следећих целина: 

 Јавна целина која у свом склопу има Објекат за боравак радника са припадајућим

паркингом као и манипулативни приступ платоу за одлагање отпада за грађане са којег

грађани одлажу кабасти отпад у за то предвиђене контејнере.

 Приватна (радна) целина којој приступ имају радници и камиони који довозе отпад.

Унутар ове целине налази се хала за третман кабастог отпада са надстрешницом за

привремено складиштење отпада и објекат за складиштење опасног отпада. На

асфалтираном платоу и око објеката се налазе обележена места за истовар напуњених

контејнера и простор за преузимање празних контејнера. У близини хале, налазе се

боксови (преграде) од армираног бетона који служе за депоновање веће количине

кабастог отпада директно из камиона кипера.

На комплексу разликујемо следеће објекте и зоне: 

- објекти за пријем отпада (портирница, вага),

- зоне за пријем отпада (зона за пријем отада – ЈКП и зона за пријем отпада - Грађани),

- објекат са постројењем за третман отпада (плато и хала),
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- складиште опасног отпада,

- зона за празне аброл контејнере,

- припадајуће саобраћајнице и

- објекат за боравак радника.

Технологија механичког третмана кабастог отпада подразумева његово уситњавање, 

првенствено у дробилици - шредеру са погноским дизел горивом. Напредовањем изградње 

центра, односно по завршетку изградње центра, шредер на дизел гориво ће касније бити 

замењен стационарним шредером на електрични погон, чиме се у потпуности отклањају 

емисије гасова у ваздух. 

Након завршетка механичког третмана кабастог отпада, предвиђено је пресовање (балирање) 

истог (осим стакла које ће се привремено складиштит у аброл контејнерима), по чијем 

завршетку следи привремено складиштење материјала на тачно одређеном месту прописаном 

за складиштење претходно третираног материјала до предаје овлашћеном оператеру. 

У наредној табели је дат приказ индексних бројева отпада који се могу довести на комплекс 

на механички третман, а ради поновне употребе. 

Табела 3.1. Приказ индексних бројева отпада који се могу третирати унутар комплекса 

Индексни бројеви који могу да се теретирају на постројењу за механички 

третман 

Индексни број Опис индексног броја 

Група 15 - отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали 

и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано 

Отпад настао сакупљањем - амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у 

комуналном отпаду) - 15 01 

15 01 03 дрвена амбалажа 

15 01 02 пластична амбалажа 

15 01 07 стаклена амбалажа 

15 01 09 текстилна амбалажа 

група 17 - грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са 

контаминираних локација) 

Отпад настао у процесу рушења  - дрво, стакло и пластика 17 02 

17 02 01 дрво 

17 02 02 стакло 

17 02 03 пластика 
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група 20 - Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални индустријски 

отпади), укључујући и одвојено сакупљене фракције  

отпад настао сакупљањем - одвојено сакупљене фракције (изузев оних у 15 01) - 20 

01 

20 01 02 стакло 

20 01 10 одећа 

20 01 11 текстил 

20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 

20 01 39 пластика 

отпад настао сакупљањем - остали комунални отпад 20 03 

20 03 07 кабасти отпад 
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3.1. Опис претходних радова на извођењу пројекта 
 

Како је на предметној локацији у тренутку израде пројектне документације за изградњу 

рециклажног дворишта – центра за сакупљање и третман отпада, евидентирано постојање 

несанитарне депоније за даље пројектовање је било потребно предвидети санацију, односно 

уклањање несанитарне депоније.  

На следећој слици бр. 3.1.1.приказано је тело несанитарне депоније на локацији КП 6194, КО 

Добановци пре тренутка извођења истражних радова. 

 
Слика 3.1.1. Тело несанитарне депоније на локацији КП 6194, КО Добановци 

Како би се наставило са даљим пројектовањем у складу са правилима струке, јавила се потреба 

за решење овог изазова, која је превазиђена израдом Идејног пројекта санације и несанитарне 

депоније у Добановцима на КП 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4, 4728/5 и 5012 КО Добановци у 

складу са Правилником о методологији за израду пројеката санације и ремедијације („Сл. 

гласник РС“, бр. 74/15). Овим пројектом је дато техничко решење за санацију несанитарне 

депоније, а концепција је заснована на претходним истражним радовима који су извршени на 

терену.  

Истражи радови изведени на несанитарној депонији у Добановцима обухватали су следеће 

активности: 

 Геодетске радове; 

 Геомеханичка испитивања; 

 Уградњу биотрнова за потребе мониторинга депонијских гасова; 

 Одређивање морфолошког састава отпада; 

 Одређивање граница тела депоније; 

 Лабораторијско испитивање узорака отпада; 

 Лабораторијско испитивање узорка земљишта са дубине до које се дошло до ,,здравог'' 

тла; 

 Лабораторијско испитивање узорка земљишта са предметне локације; 

 Лабораторијско испитивање узорка подземне воде из постављеног пијезометра; 
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 Лабораторијско испитивање узорака површинске воде из канала Галовица – пре и 

после тела депоније. 

 

Геодетски радови  

Геодетски радови подразумевали су геодетско снимање терена и израду катастарско-

топографског плана у размери 1:500. Катастарско-топографски план је било потребно урадити 

тако да својим садржајем и детаљношћу представља верну слику терена и да се може користити 

као подлога за пројектовање. 

На геодетском снимку било је неопходно приказати све постојеће објекте, путеве, насипе, 

планум депонованог отпада, депресије, узвишења, истражне бушотине, растиње, забарења, 

инсталације, и друге карактеристичне детаље. 

Геомеханичка испитивања 

Потом су, у оквиру истражних радова, извршена геомеханичка испитивања терена како би се 

утврдила својства тла на коме се предвиђа изградња центра за сакупљање и третман кабастог 

отпада. У оквиру геомеханичких радова, извршено је и уграђивање пијезометра, ради 

утврђивања квалитета подземне воде на предметној локацији. 

Резултати су показали који је састав тла, односно да се после слоја отпада налази слој 

прашинастих глина и хумуса. Дат је преглед степена порозонсти тла, носивости и других 

карактеристика. Детектоване су подземне воде на просечној дубини од 9 m. Детаљни резултати 

испитивања су представљени и детаљније анализирани су у Елаборату геомеханичких 

испитивања који је дат као прилог ове студије.  

Одређивање граница депоније 

Како би се одредила граница тела депоније, одређена је површина захваћена отпадом, на 

основу које су потом одређене и количине отпада који се налазе на предметној локацији.  

Одређивање је вршено тако што се по визуелно одређеном ободу тела депоније, врши ископ 

рова до дубине на којој се јавља „здраво тло“, односно до дубине на којој се визуелно не 

примећује присуство отпада. Потом се у оквиру рова кочићем обележава тачка која представља 

границу, а коју касније, геодета бележи приликом снимања терена. Број ровова и дубину, 

одређује пројектант, искуствено и у складу са ситуацијом на терену.  

Одређивањем граница тела несанитарне депоније, одређена је и количина депонованог отпада, 

која према попречним пресецима који су дати у оквиру пројекта санације, износи око 182 000 

m3. 

Истражни биотрнови 

Такође, у оквиру истражних радова, извршена је и уградња истражних биотрнова, као и мерење 

концентрације компонената у депонијском гасу. На основу постављене мреже истражних 

биотрнова и мерења на њима, добила се реална слика степена разградње отпада у телу 

депоније, што је даље, имало утицај на одабир техничког решења. Резултати мерења 
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концентрација компоненти депонијског гаса на постављеним биотрновима нису показали 

значајну концентрацију метана, који је носилац негативног утицаја несанитарне депоније у 

погледу емисија у ваздух. Одсуство депонијског гаса још указује на то да је безбедно вршити 

ископе на предметној локацији, с обзиром да није детектована концентрација гаса која указује 

на запаљиву смешу која у додиру са кисеоником из ваздуха може да доведе до пожара и 

експлозија.  

Детаљни резултати испитивања су представљени и детаљније анализирани су у Елаборату 

истражних радова који је дат као прилог ове студије.  

Морфологија отпада 

Планом истражних радова било је предвиђено и одређивање морфологије депонованог 

материјала на постојећој депонији у циљу формирања техничког решења припреме предметне 

локације за изградњу центра за третман кабастог отпада, које би подразумевало њихово даље 

искоришћење за вршење ове активности. Како је вршено неконтролисано депоновање отпада 

одређивање морфологије отпада је довело до упознавања пројектанта са саставом отпада и дало 

полазни основ за техничко решење санације.  

За потребе одређивања начина управљања отпадним материјалом који се тренутно налази на 

предметој локацији, извршено је лабораторијско испитивање узорака отпада. Резултати су 

показали да карактеристике издвојених фракција имају неопасне и инертне карактеристике.  

Детаљни резултати испитивања су представљени и детаљније анализирани су у Елаборату 

истражних радова који је дат као прилог ове студије.  

Лабораторијско испитивање земљишта, подземне и површинске воде 

За потребе пројекта у оквиру истражних радова извршено је и узорковање и лабораторијско 

испитивање узорака земљишта, површинске и подземне воде, а резултати су представљени у 

поглављу бр. 5 ове Студије. 
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3.2. Опис објекта, планираног производног процеса и активности, његове 

технолошке и друге карактеристике 
 

Предвиђена изградња центра за сакупљање и третман кабастог отпада представља иновативни 

приступ у минмизирању и спречавању одлагања кабастог отпада на депоније, чиме се остварује 

примена принципа хијерархије управљања отпадом. 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

Планирано је да се на локацију која је предвиђена за третман кабастог отпада у Добановцима 

долази приступним путем који ће бити изграђен на грађевинским парцелама ,,ГП141’’ и 

,,ГП145’’ (цела ,,ГП145’’ и део ,,ГП141’’-од раскрснице са ,,ГП147’’ до раскрснице са 

,,ГП145’’), како је приказано на следећој слици. 

 

Слика 3.2.1. Приступна саобраћајница до центра за третман кабастог отпада 

Улаз на предметну локацију планиран је директно са приступне саобраћајнице. Планирано је 

да на локацији постоје два улаза - улаз за камионе и улаз за грађане који кабасти отпад довозе 

сопственим возилом. 

Сaoбраћај и саобраћајне површине  

На предметном комплексу планирана је изградња саобраћајних површина са уређењем 

слободних површина, а све у функцији будућег рециклажног дворишта, па је сходно томе 

целокупан концепт спољног уређења терена произашао из намене будућег центра за сакупљање 

отпада и прилагођен је постојећој конфигурацији терена. 
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Све саобраћајне површине унутар комплекса се према важећим прописима класификују као 

интерне саобраћајнице са малим интензитетом саобраћаја (рачунска брзина V≤30km/h) и у 

складу са тим усклађени су гранични елементи за ситуациона и нивелациона решења. 

Обезбеђена је могућност функционалног камионског, колског и пешачког приступа објектима, 

не угрожавајући безбедност учесника у саобраћају. 

Манипулативни простори неопходни за извршење технолошких процеса пројектовани су као 

веза са планираним интерним саобраћајницама и даље до њиховог уклапања у постојеће стање.  

Саобраћајне површине на предметној локацији омогућавају нормално кретање оне структуре 

возила која ће га користити, тј. специфична возила сходно садржају зоне. 

На местима укрштања једних са другим саобраћајницама предвиђени су радијуси кривина за 

меродавна возила и формиране раскрснице тако да се могу уклопити у пројектом предвиђене 

саобраћајнице и постојеће саобраћајнице. Као меродавно возило узето је тешко теретно возило.  

Ради обезбеђења услова комуналног опремања овог комплекса предвиђен је и простор за 

стационарни саобраћај, тј. обезбеђена су паркинг места за теретна возила, доставна возила, као 

и за путничка возила запослених и корисника предметног простора, при чему је паркирање 

организовано као управно (под углом 90º), у односу на осу коловоза или подужно, паралелно 

са осом коловоза. 

Пројектом је дефинисано оптимално коришћење предметних површина и то тако да се 

резервише довољан простор за несметано функционисање и одвијање кретања и манипулисања 

предвиђених возила, као и за инсталационе коридоре по потреби.  

Нивелационо решење саобраћајних површина је проистекло из синтезе свих ограничења која 

су условљена нивелационим положајем постојећих и планираних јавних саобраћајница и самим 

објектима који имају своје захтеве у погледу нивелационог решења.  

Нагиби саобраћајница су проистекли из конфигурације терена и положаја објеката. 

Пројектом су дефинисани нивелациони положаји нових саобраћајних површина. Пројектант се 

руководио претпоставком да ће кроз даљу разраду планиране саобраћајне површине у 

нивелационом смислу бити прилагођене постојећем и планираном стању како се не би угрозили 

предвиђени садржаји. Из тог разлога су проистекли и сви подужни и попречни нагиби.  

Нивелационим решењем предвиђено је висинско уклапање пројектованих саобраћајница са 

планираним саобраћајницама на које се врши прикључење и околним тереном, при чему је и 

обезбеђено одвођење атмосферских вода са свих саобраћајних површина. 

Нивелација саобраћајних површина прилагођена је предвиђеним саобраћајним површинама, 

као и систему одвођења површинских вода.  

Одводњавање атмосферске воде се обавља подужним и попречним нагибима. Из свега 

наведеног, саобраћајне површине су нивелационо решене тако да се несметано обавља отицање 

атмосферских вода. Атмосферске воде се гравитационо воде по коловозу, тј. вода се слободно 

слива по коловозу или даље до предвиђених реципијената. Дуж саобраћајница је предвиђено 

оивичење бетонским ивичњацима 18/24cm.  

Одводњавање атмосферских вода са асфалтних површина превиђа се преко сливничких 

решетки и бубањ сливника. Сливници су повезани са колекторима за атмосферске воде. 

Предвиђена је изградња 27 сливника са сливничким решеткама димензија 50х50 cm. Предвиђа 

се да слив сваког сливника укључује око 400 m2 асфалтних и бетонских површина центра за 

прикупљање и третман кабастог отпада. Сливници су спојени са колектором атмосферске 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

54 

 

канализације преко шахтова. Укупна дужина колектора атмосферске канализације износи око 

525 метара. Колектори атмосферских вода повезани су са сепаратором уља и нафтних деривата 

из ког се преко сабирног шахта (СШ1) атмосферске воде испуштају у канал Угриновачка бара 

(Галовица), који се налази у непосредној близини постројења.  

Атмосферска вода која падне на кров хале сматра се чистом, те је олуцима и одвојеним 

колектором повезана са сабирним шахтом где се „спаја“ са пречишћеним атмосферским водама 

из сепаратора уља и нафтних деривата, након чега се испушта у канал Велики Бегеј. 

Саобраћајне површине су, у зависности од намене, предвиђене са савременом флексибилном 

коловозном конструкцијом, за потребно саобраћајно оптерећење, а у свему према техничким 

условима за ову врсту саобраћајница. 

Пројектовано решење коловозне конструкције је дефинисано у складу са Законом о планирању 

и изградњи, према затеченом стању постојећег терена, усвојеним пројектним периодом и 

претпостављеном саобраћајном оптерећењу, а у циљу да се задовоље очекивани 

експлоатациони услови. Сходно томе је усвојена флексибилна коловозна конструкција за 

тешко оптерећење. 

Димензионисање флексибилне коловозне конструкције саобраћајних површина извршено је 

применом националног стандарда СРПС У.Ц4.012. 

Пре почетка изградње саобраћајнице потребно је  извести адекватну припрему подтла за израду 

коловозне конструкције. Припрему подтла извршити стабилизацијом збијањем при чему треба 

остварити степен збијености од Ms=20MPa. Контролу збијености подтла вршити опитом 

кружне плоче пречника 30cm. Након тога пристушити даљој изградњи коловозне конструкције. 

Утицај мраза на коловозну конструкцију биће третиран применом националног стандарда 

СРПС У.Б9.012. 

Измерена дубина продирања мраза у тло за територију републике Србије креће се у распону: 

0.70m - 0.90m. Хидролошки услови се према СРПС У.Ц4.016. дефинишу као повољни. 

На основу СРПС У.Б9.012 постељица је довољно заштићена уколико је дебљина коловозне 

конструкције већа од 60% вредности дубине продирања мраза. Усвојивши просечну вредност 

дубине продирања мраза од 0.80m, добијамо вредност 0.60×0.80m=0.48m. Дакле, потребно је 

да новопројектована коловозна конструкција има укупну дебљину већу или једнаку од 0.48m 

јер се сматра да је утицај мраза на смањење носивости постељице при овако одређеној дебљини 

занемарљиво малог значаја за коловозну конструкцију. 

Пројектом је дефинисано следеће решење флексибилне коловозне конструкције саобраћајних 

површина у делу пријема кабастог отпада од стране ЈКП Градска чистоћа и овлашћених 

оператера: 

- асфалт бетон, тип АБ 11 ….d =  5cm 

- битумензирани дробљени камени агрегат, тип БНС 22А ….d =  8cm 

- дробљени камени агрегат  0-31.50mm ….d = 20cm 

- дробљени камени агрегат  0-63.00mm ….d = 30cm 

                          

укупна дебљина: ….д = 63cm 
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Такође, пројектом је дефинисано и решење флексибилне коловозне конструкције саобраћајних 

површина у делу пријема кабастог отпада од стране грађана: 

- асфалт бетон, тип АБ 11 ….d =  4cm 

- битумензирани дробљени камени агрегат, тип БНС 22А ….d =  7cm 

- дробљени камени агрегат  0-31.50mm ….d = 15cm 

- дробљени камени агрегат  0-63.00mm ….d = 25cm 

                          

укупна дебљина: ….d = 51cm 

Током извођења радова на терену се мора контролисати стварна CBR вредност тла и 

евентуалним додатним побољшањима доводити на пројектовани ниво. 

На улазу/излазу из парцеле намењеном корисницима путничких возила, формиран је улаз 

ширине 7,2m, док је улаз/излаз намењен теретним возилима ширине 16,6m. Брзина кретања на 

улазу у комплекс ограничена је на 30km/h. Функционисање улаза/излаза предвиђено је у 

почетку као двомеран режим саобраћаја, а након тога као једносмеран. Приликом уласка 

теретних возила у комплекс, возила се крећу према ваги, а затим настављају даље у смеру 

дефинисаном пројектом технологије. 

На југо-источној страни парцеле формиран је прилаз приближне ширине 16,6m. За потребе 

пешачке комуникације предвиђено је обележавање пешачког прелаза ширине 4,0m. На прилазу 

је предвиђен двосмеран режим кретања, при чему су формиране 3 саобраћајне траке. 

Саобраћајне траке су ширине 4,0m предвиђене за одвијање двосмерног саобраћаја унутар 

источног дела парцеле. Две саобраћајне траке су предвиђене за излаз, док је једна за улаз у 

предметну парцелу. Након уласка у парцелу/изласка предвиђен је простор (саобраћајна трака) 

намењена мерењу возила. Трака је намењена коришћењу из оба смера уз праћење и 

организацију оператера из портирнице. Након мерења возило наставља кретање ка 

контејнерима, или ка излазу у супротном смеру. У наставку дела интерне саобраћајнице која 

је намењена искључиво теретним возилима ознаке на коловозу су предвиђене, како би се 

омогућила довољна површина за маневрисање и олакшало кретање приликом напуштања 

позиција за истовар ходом унапред. Прилаз возила контејнерима врши се ходом уназад. Режим 

саобраћаја дефинисан је саобраћајним знацима III-2.1 и III-2. На овом делу платоа предвиђено 

је постављање саобраћајних знакова на постољима, услед потребе за повременим 

манипулисањем возила већих димензија, односно потребе за привременим померањем 

саобрћајних знакова . 

У јужном делу парцеле формиран је паркинг на коме је предвиђено 7 паркинг места. Паркинг 

места су предвиђена за паркирање под ∠90°. Димензије паркинг места износе 2.5x5,0m. Од 

предвиђених 7 п.м, 1 паркинг место је предвиђено за особе са инвалидитетом. Димензије овог 

паркинг места износе 3,7x5,0m. Ширина комуникације (интерне саобраћајнице) износи 7,0m, 

односно ширина саобраћајне траке 3,5m. На саобраћајници је успостављен двосмеран режим 

кретања. Предвиђено је обележавање нумерације паркинг места. Првенство пролаза и смер 

кретања регулисани су знакови изричитих наредби, односно саобраћајним знаковима II-2, II-4  

и III-2, као и допунском таблом IV-5 која ближе описује одређене категорије корисника. Од 

саобраћајне опреме, предвиђено је постављање рампи са даљинском контролом. 
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У наставку интерне саобраћајнце, тј. у смеру кретања, ширине 4,2m успостављен је 

једносмеран режим саобраћаја и уведена контрола приступа у првенствено у складу са наменом 

и функцијом интерне саобраћајнице. Режим саобраћаја успостављен је саобраћајним знацима 

као и одговарајућим допунским таблама, док је контрола приступа обезбеђена постављањем 

рампе са даљинском контролом.  

На северо-западном прилазу предвиђено је паркиралиште са 4 п.м. намењентеретним 

возилима. Паркинг места су предвиђена за паркирање под ∠90°. Димензије паркинг места 

износе 3,0x10,0m. 

Такође, и на источном прилазу интерне саобраћајнице која спаја ул. Партизанску и ул. Илија 

Гојковића, успостављена је контрола приступа коришћењем рампи на даљинску контролу. 

Систем контроле уласка  

Контрола приступа на саобраћајници, предвиђена је коришћењем рампи на даљинску 

контролу. 

Систем контроле уласка реализован је као систем једносмерних аутоматских рампи. Састоји 

се од улазне и излазне рампе. Систем може бити са УХФ читачима, затим даљинском 

контролом или комбинацијом истих, уз одговарајуће кабловске инсталације. Тачан начин, 

модел рампи и начин функционисања дефинише Инвеститор. 

У случају пожара потребно је да постоји аутоматско отварање рампи преко извршног модула 

дојаве пожара, која остају отворене док се не ресетује сигнал. Инсталациони и напојни каблови 

воде се положени у саобраћајници. 

 

Архитектонско – грађевински део 

 

Уређење комплекса 

 

Око предметне локације, ка суседним парцелама, које нису у оквиру центра за сакупљање 

кабастог отпада, предвиђена је зона заштитног зеленила ширине 4 m на јужној страни 

комплекса, ка каналу Галовица и 6 m на северној страни комплекса. Комплекс ће бити ограђен 

жичаном оградом висине 2,20 m. Ограда је од пластифициране челичне жице, причвршћена на 

пластифицираним челичним стубовима. 

Улазна зона се састоји од два дела: улазне капије за камионе и улазне капије за раднике и 

грађане који ће кабасти отпад довозити сопственим возилом. Улаз за камионе је ограничен 

улазном рампом која се подиже и спушта аутоматски, командом из портирнице или ручно. 

Улаз за запослене и грађане који довозе отпад је такође ограничен улазном рампом која се 

подиже и спушта аутоматски, командом из портирнице или ручно. Улази су физички одвојени 

тротоаром и зеленом површином како не би дошло до мешања саобраћаја унутар предметне 

локације. Између два улаза налази се објекат портирнице који надгледа приступ предметној 

локацији . Овим је омогућено формирање две засебне целине и то: 
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- Јавна целина која у свом склопу има објекат за боравак радника са припадајућим 

паркингом, као и манипулативни приступ платoу за одлагање отпада за грађане са којег 

грађани одлажу кабасти отпад у за то предвиђене контејнере. 

- Приватна (радна) целина којој приступ имају радници и камиони који довозе отпад. 

Унутар ове целине налази се хала за прераду кабастог отпада са надстрешницом за 

привремено складиштење отпада и објекат за складиштење опасног отпада. На 

асфалтираном платоу и око објеката се налазе обележена места за истовар напуњених 

контејнера и простор за преузимање празних контејнера. У близини хале, налазе се 

боксови (преграде) од армираног бетона који служе за депоновање веће количине 

кабастог отпада директно из камиона кипера. 

 

Кретање унутар комплекса 

 

Након уласка грађана приватним возилима на локацију овлашћено лице врши преглед и даје 

упутства где се може одложити кабасти отпад. Возила се, затим, крећу обележеном 

једносмерном путањом и врше истовар кабастог отпада према добијеним инструкцијама. Зона 

за пријем кабастог отпада који довозе грађани је осмишљена тако да се формира 

манипулативни плато до којег се стиже рампом нагиба 10%. Манипулативни плато се налази 

на коти 1,3 метра висине од приступне саобраћајнице и има припадајућу ограду од армираног 

бетона висине 0,9 метара. Ово омогућава висинску разлику од 2,2m која је потребна за 

постављање контејнера у које грађани могу одложити кабасти отпад. Након одлагања отпада, 

грађани настављају једносмерним кретањем ка излазу. Овим је омогућено несметано кретање 

и ток саобраћаја унутар јавног дела локације. 

Запослени центра за прикупљање отпада приступају локацији преко истог улаза као и грађани 

и имају паркинг који је формиран на јужној страни локације.  

Запослени након паркирања или проласка кроз рампу долазе до објекта за раднике где врше 

пресвлачење и проласком поред портирнице излазе са јавног дела парцеле и одлазе у приватни 

(радни) део на обављање свакодневних послова. 

Камиони са контејнерима који долазе на локацију пролазе кроз рампу и долазе на вагу где им 

се очитава тежина, истоварају контејнер у непосредној близини хале за рециклажу и 

једносмерном путањом одлазе на задњи део парцеле на северозападу парцеле где узимају 

празан контејнер и одлазе јужном страном парцеле поново до мерне ваге где се поново мере 

празни и напуштају комплекс. Овим је омогућено једносмерно кретање без пресецања путева 

камиона који довозе кабасти отпад. 

Камиони шлепери који довозе отпад, улазе на улаз предвиђен за њих, стају на вагу, те затим 

користе манипулативни асфалтирани плато како би испразнили садржај у за то предвиђене 

боксове. Манипулацијом по асфалтном платоу крећу се ка излазу где им се очитава празна 

тежина и преко улазно излазне рампе напуштају комплекс. 

Кретање возила унутар парцеле је осмишљено да нема утицаја на процес рециклаже који се 

одвија унутар хале и складишног простора која се налази у центру постројења. 
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Планирани објекти унутар комплекса 

 

На предметној локацији планирана је изградња следећих објеката: 

 

 Објекат за запослене; 

 Портирница/оператер ваге; 

 Објекат за привремено складиштење опасног отпада; 

 Хала за третман кабастог отпада са настрешницом за привремено одлагање 

третираног материјала. 

 

1. Објекат за запослене 

Објекат за запослене је приземан и налази се у непосредној близини планиране саобраћајнице 

„ГП 141“ унутар јавне зоне предметне локације. Унутар објекта су формиране свлачионице са 

припадајућим мокрим чворовима за мушке и женске запослене, остава, канцеларија и кухиња 

са трпезаријом. У свим просторијама је омогућена природна вентилација. 

 

2. Портирница/оператер ваге 

Објекат је приземан, спратности П+0 и налази се, такође у непосредној близини планиране 

саобраћајнице „ГП 141“. Унутар објекта ће бити формиране две независне радне целине, и то, 

прва, која садржи радно место портира и окренута је ка југоистоку и улазу у комплекс, те друга, 

оператер ваге, која је окренута ка северозападу и има несметану визуелну комуникацију са 

вагом и манипулативним платоом за грађане. На објекту су формирана 2 одвојена улаза. Улаз 

намењен радницима се налази са југозападне стране, док је са северне стране на којој се налази 

мерна вага омогућен приступ возачима директно у просторију оператера ваге ради преузимања 

и издавања докумената. 

 

3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада 

Објекат је приземан спратности П+0, налази се на крајњем северозападном крају парцеле. На 

овај начин је омогућено да приступ објекту имају само запослени. Сам објекат је димензија 

5.4x6.4 метара. Прилаз објекту је пројектован преко југоисточне фасаде. 

 

4. Хала за третман кабастог отпада са настрешницом за привремено одлагање 

третираног материјала 

 

Хала за третман кабастог отпада смештена је у централном делу комплекса. Са свих страна 

објекта налазе се манипулативне асфалтне површине. Хала је спратности П+0. Димензија хале 

са настрешницом са фасадном облогом износи 70.6 x 20.6 метара. 

Планирана је изградња хале у 2 фазе: 
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- Прва фаза: подизање челичне конструкције хале и постављање кровних панела као 

заштита од атмосферских падавина. 

- Друга фаза: затварање фасаде простора предвиђеног за рециклажу панелима, 

инсталирање врата и прозора на фасади. 
 

У наредној табели бр. 3.2.1. приказана су правила парцелације и остварени урбанистички 

параметри. 

Табела 3.2.1. Правила парцелације и остварени урбанистички параметри 

Урбанистички 

параметри 

 

Грађевинска парцела „ГП9“ – површина 15566 m2  

План генералне 

регулације насеља 

Добановци, 

градска Општина 

Сурчин (Сл.лист 

града Београда 

63/15). 

Урбанистички пројеакт за изградњу 

рециклажног дворишта – центра за 

сакупљање отпада на „ГП9“, к.п. 

4728/1 и 4728/2 К.О. Добановци 

Идејно решење за 

изградњу рециклажног 

дворишта – центра за 

сакупљање отпада на 

„ГП9“, к.п. 4728/1 и 4728/2 

К.О. Добановци 

Грађевинска 

парцела 

„ГП9“, П= 15566 m² 

и ширине фронта 

према јавној саобр. 

са које се приступа 

41.5 m. 

 Граница комплекса с поклапа са 

границом грађ.парцеле „ГП9“; 

П=15566 m2 

 Граница комплекса с 

поклапа са границом 

грађ.парцеле „ГП9“; 

П=15566 m2 

Намена 

површина 

Рециклажно 

двориште 

Рециклажно двориште – центар за 

сакупљање отпада 

Рециклажно двориште – 

центар за сакупљање 

отпада 

Индекс 

изграђености 

0.8 (мах. 12.452,80 

m2) 
0.1 (1713.85 m2) 0.1 (1713.85 m2) 

БРГП 
Максимало 

 12 452,80 m2 

1. Објекат за запослене  -  83.16 m2 1. Објекат за запослене  -  

104.00 m2 
2. Објекат портирнице – 39.55 m2 2. Објекат портирнице – 

39.55 m2 

3. Објекат за складиштење опасног 

отпада – 34.54 m2 

3. Објекат за складиштење 

опасног отпада – 34.54 m2 

4. Објекат за третман кабастог 

отпада  - 1556.60 m2 

4. Објекат за третман 

кабастог отпада - 1556.60 

m2 

БРГП укупно остварено   1 734.69 m2 

Максимална 

спратност/ 

висина  

П +0 (висина према 

захтеваној 

технологији објекта) 

1. Објекат за запослене  - 

+3.92м/83.22м.н.в. 

1. Објекат за запослене  - 

+3.92м/83.22м.н.в. 

2. Објекат портирнице - +4.47 

m/83.77 m.n.v. 

2. Објекат портирнице - 

+4.47м/83.77 m.n.v. 

3. Објекат за складиштење опасног 

отпада – +4.57м/82.97 m.n.v. 

3. Објекат за складиштење 

опасног отпада – +4.57 

m/82.97 m.n.v. 
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4. Објекат за третман кабастог 

отпада - +14.33 m/93.23 m.n.v. 

4. Објекат за третман 

кабастог отпада  - +14.33 

m/93.23 m.n.v. 

% Зелених и 

слободних 

површина 

10% у директном 

контакту са тлом 

(мин.1555.6 m2). 

Остварено је 28% зелених површина 

на парцели у директном контакту са 

тлом (4409 m2) 

Остварено је 28% зелених 

површина на парцели у 

директном контакту са 

тлом (4409 m2) 

Паркирање 

За комуналне 

делатности: 

1ПМ на 3 запослена 

Остварено је 7ПМ за запослене.  
Остварено је 7ПМ за 

запослене.  

 

Грејање објеката 

 

Термотехничке инсталације су пројектоване у складу са следећим условима:   

Спољна температура и влажност пројекта су зими – Тsp = -12,1 ° C ; φsp = 90%, а у складу са 

Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", Број 61/2011).  

Унутрашње температуре су усвојене као што следи:  

Радни простор                                   Тп = 20 °C  

Комуникације                                    Тп = 20 ° C   

Прорачун топлотних губитака направљен је у складу са ЕН 12831. Коефицијенти пролаза 

топлоте који се користе у прорачуну узети су из Елабората ЕЕ објекта. 

За грејање објекта предвиђени су електрични радијатори са термостатом. 

Климатизација објеката 

 

Климатизација простора је предвиђена сплит климатизерима. Систем се састоји од спољне 

јединице на коју се повезује унутрашња зидна јединица. Спољне јединице смештене су на 

фасади објекта. Изоловани бакарни цевни развод од спољне до унутрашњих јединица води се 

од кроз спуштени плафон до одговарајуће унутрашње јединице. Кондензат од унутрашњих 

јединица се води до најближег мокрог чвора. 

 

Инфрастуктура – хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације и 

телекомуникационе инсталације 
 

Електроенергетске инсталације 

Планирани објекти унутар комплекса ће се напајати из Главног разводног ормана (GRO - STS) 

који се налази на стубу трафостанице. Развод ниског напона се изводи на нисконапонским (НН) 

сабирницама, бакарним шинама 60 х 10 mm, монтираним у GRO - STS. 
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Главни разводни орман ће бити од висококвалитетног двокаљеног лима, отпорног на корозију 

и офарбан завршним лаком, са потребном опремом електро опремом. 

Веза из Главног разводног ормана GRO - STS са нисконапонском 0,4kV мрежом изводи се са 

5 нисконапонских извода, тј. са 5 трополних осигурачких летви следећих карактеристика и 

броја: 

- Тропoлна осигурачка летва 400A, ком 1, 

- Тропoлна осигурачка летва 160A, ком 1, 

- Тропoлна осигурачка летва 63A, ком 3. 

На основу листе потрошача која је преузета из Машинског и Технолошког пројекта и 

планиране изградње 4 објекта , планиран је НН развод који ће имати 4 нисконапонска извода 

за сваки објекат појединачно , од 0,4 кV сабирница у GRO-STS до (разводнoг ормана) RO-1 у 

Објекту за запослене , до RO-2 у Портирници, до RO-3 у Објекту за привремено складиштење 

опасног отпада и до RO-4 у Објекту за третман кабастог отпада и један резервни 

нисконапонски извод који ће се искористити у другој фази за напајање електричног шредера. 

Oд НН извода до сваког објекта полагаће се каблови 0,4 кV у припремљеним рововима. 

 

Објекат 1. Објекат за запослене 

 

Објекат за запослене предвиђен је као приземни објекат димензија у основи 8x13 метара са 

дужом страном која прати подужну осу парцеле. Унутар објекта су формиране свлачионице са 

припадајућим мокрим чворовима за мушке и женске запослене, остава, канцеларија и кухиња 

са трпезаријом. У свим просторијама је омогућена природна вентилација. 

Напајање потрошача у објекту предвиђено је из RO-1 . Орман је смештен у ходнику, надградни, 

метални, са вратима и бравом, опремљени заштитним и командним уређајима. У објекту је 

предвиђена употреба каблова типа N2XH који не шире пламен, имају малу густину дима и не 

садрже корозивне гасове. 

Инсталациони каблови се полажу делом у зидовима испод малтера, делом у спуштеном 

плафону по регалима и на обујмицама, делом у поду у заштитним цевима. Кабловски регали 

су хладно цинковани, перфорирани, ширине дефинисане на графичкој документацији. 

Отвори изведени у противпожарним секторима, на зидовима, морају бити у складу са степеном 

захтеване противпожарности. Отвори који служе за пролаз каблова, запуњавају се 

одговарајућим материјалом и чине једну компактну јединицу у смислу захтеване 

противпожарности од 120 минута. Каблови се додатно облажу са обе стране одговарајућим 

заштитним премазом у дужини од преко 1м, са сваке стране. 

Инсталација осветљења предвиђена је надградним светиљкама са LED изворима. Ниво 

осветљаја је одређен у складу са прописима и технолошким захтевима. Светиљке су 

одговарајућег степена IP заштите. Укључење осветљења је локално, прекидачима и тастерима. 
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Сигурносно осветљење предвиђено је надградним LED светиљкама, у приправном споју, са 

сопственим резервним напајањем, аутономије 3h. Светиљке се монтирају у спуштеном 

плафону, на плафону и на зиду, по потреби са одговарајућим пиктограмима. 

Поред општих и технолошких прикључака, у објекту су предвиђени прикључци за потрошаче 

термотехничких инсталација, као и за потрошаче телекомуникационих и сигналних 

инсталација. 

За грејање објекта предвиђени су електрични радијатори са термостатом. 

Климатизација простора је предвиђена сплит климатизерима. Систем се састоји од спољне 

јединице на коју се повезује унутрашња зидна јединица. Спољне јединице смештене су на 

фасади објекта. Изоловани бакарни цевни развод од спољне до унутрашњих јединица води се 

од кроз спуштени плафон до одговарајуће унутрашње јединице. Кондензат од унутрашњих 

јединица се води до најближег мокрог чвора. 

Унутрашње јединице су обрађене у пројекту термотехничких инсталација. Спољна јединица је 

предвиђена за рад са променљивим протоком расхладног флуида и инверторском контролом 

рада компресора. Систем климатизера може служити као алтернативни извор загревања у 

прелазним периодима (јесен/пролеће). 

У случају пожара предвиђено је искључење VRF сплит система. 

За напајање осталих технолошких и телекомуникационих потрошача користиће се монофазне 

утичнице беле боје са заштитним контактом 16A, 230V као и трофазне прикључнице са 

неутралним и заштитним контактом, одговарајућег степена IP заштите. 

Заштита од електричног удара 

Заштита од електричног удара у складу са SRPS HD 60364-4-41:2012 остварује се: 

 заштитом од директног додира, 

 заштитом од индиректног додира, 

 допунским изједначењем потенцијала. 

Заштита од директног додира је остварена опремом, која конструкцијом и заштитним 

изоловањем, спречава сваки додир делова под напоном. 

У објекту су предвиђене додатне мере изједначења потенцијала. За локално изједначење 

потенцијала у мокрим чворовима користе се кутије са локалном сабирницом за изједначење 

потенцијала PS-49, које се бакарним изолованим проводницима за изједначење потенцијала 

пресека 6mm2 везују на PE сабирницу у орману. На PS-49 се помоћу бакарних изолованих 

проводника за изједначење потенцијала пресека 4mm2 везују сви страни проводни делови у 

мокром чвору. 

Заштита од индиректног додира је остварена аутоматским искључењем напајања, које у 

случају квара на изолацији, спречава настајање напона додира, који величином или трајањем 

може представљати опасност. 
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За остварење заштите је предвиђено: 

 примена посебног заштитног проводника који повезује изложене проводне 

делове покретне и непокретне опреме, напајане са електроинсталације, 

 аутоматски заштитни прекидачи. 

Громобранска заштита и уземљивач 

Потребни ниво заштите објекта је према приложеним прорачунима IV. Заштита од 

атмосферског пражњења се решава мрежом прихватних и спустних проводника. Према SRPS 

IEC 1024-1 средња вредност растојања између спусних проводника за IV ниво заштите треба 

да износи 25 m. 

Прихватни и спустни водови громобранске инсталације израђени су од Al žice Ø10mm, која је 

положена на одговарајућим носачима по крову, са екстензионим елементима, односно са 

носачима по зиду. На фасади је предвиђен мерни спој на 1,5m висине, где је предвиђено 

спајање спустног проводника са изводом са уземљивача. Извод за уземљивача је механички 

заштићен. 

Као основни уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач , који се реализује челичном 

поцинкованом траком типа Fe/Zn 25x4mm положеном у темељним гредама и темељима 

самцима. 

Са уземљивача су предвиђени изводи за спустне проводнике, за SIP, за олуке и за везу са 

другим суседним уземљивачима и др. 

По завршетку извођења инсталације уземљења потребно је извршити мерење прелазног отпора 

уземљивача. 

 

Објекат 2. Портирница/оператер ваге 

 

За објекат Портирница/оператер ваге предвиђен је приземни објекат димензија у основи 

4.6x8.6 метара са дужом страном која прати подужну осу парцеле. Овим је омогућено да се 

унутар објекта формирају две независне радне целине, и то, прва, која садржи радно место 

портира и друга, оператер ваге, која има несметану визуелну комуникацију са вагом и 

манипулативним платоом за грађане. Поред поменуте две одвојене радне целине, унутар 

објекта се налазе тоалет и чајна кухиња за потребе радника. Свим просторијама се приступа 

преко ходника. На објекту су формирана 2 одвојена улаза. Улаз намењен радницима се налази 

са југозападне стране, док је са северне стране на којој се налази мерна вага омогућен приступ 

возачима директно у просторију оператера ваге ради преузимања и издавања докумената. 

Напајање потрошача у објекту предвиђено је из RO-2. Орман је смештен у ходнику, надградни, 

метални , са вратима и бравом, опремљени заштитним и командним уређајима. У објекту је 

предвиђена употреба каблова типа N2XH који не шире пламен, имају малу густину дима и не 

садрже корозивне гасове. 
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Инсталациони каблови се полажу делом у зидовима испод малтера, делом у спуштеном 

плафону по регалима и на обујмицама, делом у поду у заштитним цевима. Кабловски регали 

су хладно цинковани, перфорирани, ширине дефинисане на графичкој документацији. 

Отвори изведени у противпожарним секторима, на зидовима, морају бити у складу са степеном 

захтеване противпожарности. Отвори који служе за пролаз каблова, запуњавају се 

одговарајућим материјалом и чине једну компактну јединицу у смислу захтеване 

противпожарности од 120 минута. Каблови се додатно облажу са обе стране одговарајућим 

заштитним премазом у дужини од преко 1м, са сваке стране. 

Инсталација осветљења предвиђена је надградним светиљкама са LED изворима. Ниво 

осветљаја је одређен у складу са прописима и технолошким захтевима. Светиљке су 

одговарајућег степена IP заштите. Укључење осветљења је локално, прекидачима и тастерима. 

Из разводног ормана RO-2 предвиђено је и напајање рампе, мотора капије, разводни орман RO-

SО спољне расвете и ПП централа. 

Сигурносно осветљење предвиђено је надградним LED светиљкама, у приправном споју, са 

сопственим резервним напајањем, аутономије 3h. Светиљке се монтирају у спуштеном 

плафону, на плафону и на зиду, по потреби са одговарајућим пиктограмима. 

Поред општих и технолошких прикључака, у објекту су предвиђени прикључци за потрошаче 

термотехничких инсталација, као и за потрошаче телекомуникационих и сигналних 

инсталација. 

За грејање објекта предвиђени су електрични радијатори са термостатом. 

Климатизација простора је предвиђена сплит климатизерима. Систем се састоји од спољне 

јединице на коју се повезује унутрашња зидна јединица. Спољне јединице смештене су на 

фасади објекта. Изоловани бакарни цевни развод од спољне до унутрашњих јединица води се 

од кроз спуштени плафон до одговарајуће унутрашње јединице. Кондензат од унутрашњих 

јединица се води до најближег мокрог чвора. 

Унутрашње јединице су обрађене у пројекту термотехничких инсталација. Спољна јединица је 

предвиђена за рад са променљивим протоком расхладног флуида и инверторском контролом 

рада компресора. Систем климатизера може служити као алтернативни извор загревања у 

прелазним периодима (јесен/пролеће) 

У случају пожара предвиђено је искључење vrf сплит системом. 

За напајање осталих технолошких и телекомуникационих потрошача користиће се монофазне 

утичнице беле боје са заштитним контактом 16A, 230V као и трофазне прикључнице са 

неутралним и заштитним контактом, одговарајућег степена IP заштите. 

Заштита од електричног удара 

Заштита од електричног удара у складу са SRPS HD 60364-4-41:2012 остварује се: 

 заштитом од директног додира, 

 заштитом од индиректног додира, 
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 допунским изједначењем потенцијала. 

Заштита од директног додира је остварена опремом, која конструкцијом и заштитним 

изоловањем, спречава сваки додир делова под напоном. 

У објекту су предвиђене додатне мере изједначења потенцијала. За локално изједначење 

потенцијала у мокрим чворовима користе се кутије са локалном сабирницом за изједначење 

потенцијала PS-49, које се бакарним изолованим проводницима за изједначење потенцијала 

пресека 6mm2 везују на PE сабирницу у орману. На PS-49 се помоћу бакарних изолованих 

проводника за изједначење потенцијала пресека 4mm2 везују сви страни проводни делови у 

мокром чвору. 

Заштита од индиректног додира је остварена аутоматским искључењем напајања, које у 

случају квара на изолацији, спречава настајање напона додира, који величином или трајањем 

може представљати опасност. 

За остварење заштите је предвиђено: 

 примена посебног заштитног проводника који повезује изложене проводне 

делове покретне и непокретне опреме, напајане са електроинсталације, 

 аутоматски заштитни прекидачи. 

Громобранска заштита и уземљивач 

Потребни ниво заштите објекта је према приложеним прорачунима IV. Заштита од 

атмосферског пражњења се решава мрежом прихватних и спустних проводника. Према SRPS 

IEC 1024-1 средња вредност растојања између спусних проводника за IV ниво заштите треба 

да износи 25 m. 

Прихватни и спустни водови громобранске инсталације израђени су од Al žice Ø10mm, која је 

положена на одговарајућим носачима по крову, са екстензионим елементима, односно са 

носачима по зиду. На фасади је предвиђен мерни спој на 1,5м висине, где је предвиђено спајање 

спустног проводника са изводом са уземљивача. Извод за уземљивача је механички заштићен. 

Као основни уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач , који се реализује челичном 

поцинкованом траком типа Fe/Zn 25x4 mm положеном у темељним гредама и темељима 

самцима. 

Са уземљивача су предвиђени изводи за спустне проводнике, за SIP, за олуке и за везу са 

другим суседним уземљивачима и др. 

По завршетку извођења инсталације уземљења потребно је извршити мерење прелазног отпора 

уземљивача. 

 

Објекат 3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада 

 

За објекат за привремено складиштење опасног отпада предвиђен је приземни објекат 

димензија у основи 5.4x6.4 метара. Приступ објекту имају само запослени. 
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Напајање потрошача у објекту предвиђено је из RO-3 . Орман је смештен унутар објекта, 

надградни, метални , са вратима и бравом, опремљени заштитним и командним уређајима. У 

објекту је предвиђена употреба каблова типа PPOO. 

Инсталациони каблови се полажу делом у регалима, делом надградно на обујмицама (ОГ 

инсталација) делом у заштитним цевима. 

Инсталација осветљења предвиђена је надградним светиљкама са LED изворима. Ниво 

осветљаја је одређен у складу са прописима и технолошким захтевима. Светиљке су 

одговарајућег степена IP заштите. Укључење осветљења је локално, прекидачима . 

Из разводног ормана RO-3 предвиђено је и напајање црпне станице. 

Сигурносно осветљење предвиђено је надградним LED светиљкама, у приправном споју, са 

сопственим резервним напајањем, аутономије 3h, са одговарајућим пиктограмима. 

Због намене објекта није предвиђено грејање и климатизација објекта. 

За напајање потрошача користиће се монофазне надградне утичнице беле боје са заштитним 

контактом 16A, 230V као и трофазне надградне прикључнице са неутралним и заштитним 

контактом, одговарајућег степена IP заштите. 

Заштита од електричног удара 

Заштита од електричног удара у складу са SRPS HD 60364-4-41:2012 остварује се: 

 заштитом од директног додира, 

 заштитом од индиректног додира, 

 допунским изједначењем потенцијала. 

Заштита од директног додира је остварена опремом, која конструкцијом и заштитним 

изоловањем, спречава сваки додир делова под напоном. 

У објекту су предвиђене додатне мере изједначења потенцијала. За локално изједначење 

потенцијала користе се кутије са локалном сабирницом за изједначење потенцијала (SIP) којa 

се бакарним изолованим проводницима за изједначење потенцијала пресека 6mm2 везују на PE 

сабирницу у орману. На SIP се помоћу бакарних изолованих проводника за изједначење 

потенцијала пресека 4mm2 везују сви страни проводни делови . 

Заштита од индиректног додира је остварена аутоматским искључењем напајања, које у 

случају квара на изолацији, спречава настајање напона додира, који величином или трајањем 

може представљати опасност. 

За остварење заштите је предвиђено: 

 примена посебног заштитног проводника који повезује изложене проводне 

делове покретне и непокретне опреме, напајане са електроинсталације, 

 аутоматски заштитни прекидачи. 
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Громобранска заштита и уземљивач 

Потребни ниво заштите објекта је према приложеним прорачунима IV. Заштита од 

атмосферског пражњења се решава мрежом прихватних и спустних проводника. Према SRPS 

IEC 1024-1 средња вредност растојања између спусних проводника за IV ниво заштите треба 

да износи 25 m. 

Прихватни и спустни водови громобранске инсталације израђени су од Al žice Ø10mm, која је 

положена на одговарајућим носачима по крову, са екстензионим елементима, односно са 

носачима по зиду. На фасади је предвиђен мерни спој на 1,5м висине, где је предвиђено спајање 

спустног проводника са изводом са уземљивача. Извод за уземљивача је механички заштићен. 

Као основни уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач , који се реализује челичном 

поцинкованом траком типа Fe/Zn 25x4 mm положеном у темељним гредама и темељима 

самцима. 

Са уземљивача су предвиђени изводи за спустне проводнике, за oлуке, СИП-ови као и изводи 

за везу са другим суседним уземљивачима и др. 

По завршетку извођења инсталације уземљења потребно је извршити мерење прелазног отпора 

уземљивача. 

 

Објекат 4. Објекат за третман кабастог отпада 

За објекат за третман кабастог отпада предвиђен је приземни објекат димензија у основи, које 

се односе на главне осе носеће челичне конструкције, износе 75,0mx20,0m. Димензија објекта 

са фасадном облогом износи 75.6 x 20.6 метара. Висина конструкције у слемену износи 14,17 

m, док је на венцу висина 12,00 m. Објекат прати подужну осу парцеле. 

Конструкција хале је челична. Подна плоча, дебљине d=20cm, планира се од армираног бетона, 

завршно обрађена до црног сјаја, како би се повећала отпорност на хабање и потенцијално 

агресивну средину. У поду хале планирају се канали са сливним решеткама, као и адекватна 

евакуација течности и једноставан приступ каналима где су смештени тракасти транспортери 

– технолошка канализација. 

Планирана је изградња хале у 2 фазе услед потреба технолошког процеса: 

- Прва фаза: подизање челичне конструкције хале и постављање кровних панела као 

заштита од атмосферских падавина 

- Друга фаза: затварање фасаде простора предвиђеног за рециклажу панелима, 

инсталирање врата и прозора на фасади. 

Напајање потрошача у објекту предвиђено је из RO-4 . Орман је слободно стојећи, метални, са 

вратима и бравом, опремљени заштитним и командним уређајима, одговарајућег степена IP 

заштите . 

У објекту је предвиђена употреба каблова типа N2XH који не шире пламен, имају малу густину 

дима и не садрже корозивне гасове. 
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Инсталациони каблови се полажу у регалима или у заштитним цевима. Кабловски регали су 

хладно цинковани, перфорирани, ширине дефинисане на графичкој документацији. 

Инсталација осветљења предвиђена је надградним светиљкама са LED изворима. Ниво 

осветљаја је одређен у складу са прописима и технолошким захтевима. Светиљке су 

одговарајућег степена IP заштите. Укључење осветљења је локално, прекидачима . 

Поред општих и технолошких прикључака, у објекту су предвиђени прикључци за потрошаче 

телекомуникационих и сигналних инсталација. 

Због намене објекта није предвиђено грејање и климатизација објекта. 

За развод монофазних, трофазних и индустријских утичница користиће се мини разводни 

ормани „Kaedre“, укупно две у објекту. 

Заштита од електричног удара 

Заштита од електричног удара у складу са SRPS HD 60364-4-41:2012 остварује се: 

 заштитом од директног додира, 

 заштитом од индиректног додира, 

 допунским изједначењем потенцијала. 

Заштита од директног додира је остварена опремом, која конструкцијом и заштитним 

изоловањем, спречава сваки додир делова под напоном. 

У објекту су предвиђене додатне мере изједначења потенцијала. За локално изједначење 

потенцијала користе се кутије са локалном сабирницом за изједначење потенцијала (SIP) којa 

се бакарним изолованим проводницима за изједначење потенцијала пресека 6mm2 везују на PE 

сабирницу у орману. На SIP се помоћу бакарних изолованих проводника за изједначење 

потенцијала пресека 4mm2 везују сви страни проводни делови . 

Заштита од индиректног додира је остварена аутоматским искључењем напајања, које у 

случају квара на изолацији, спречава настајање напона додира, који величином или трајањем 

може представљати опасност. 

За остварење заштите је предвиђено: 

 примена посебног заштитног проводника који повезује изложене проводне 

делове покретне и непокретне опреме, напајане са електроинсталације, 

 аутоматски заштитни прекидачи. 

Громобранска заштита и уземљивач 

Потребни ниво заштите објекта је према приложеним прорачунима II. Заштита од 

атмосферског пражњења се решава мрежом прихватних и спустних проводника. Према SRPS 

IEC 1024-1 средња вредност растојања између спусних проводника за II ниво заштите треба да 

износи 15 m. 
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Прихватни и спустни водови громобранске инсталације израђени су од Al жице Ø10mm, која 

је положена на одговарајућим носачима по крову, са екстензионим елементима, односно са 

носачима по зиду. На фасади је предвиђен мерни спој на 1,5m висине, где је 

предвиђеноннспајање спустног проводника са изводом са уземљивача. Извод за уземљивача је 

механички заштићен. 

Као основни уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач, који се реализује челичном 

поцинкованом траком типа Fe/Zn 25x4mm положеном у темељним гредама и темељима 

самцима. 

Са уземљивача су предвиђени изводи за спустне проводнике, олуке, СИП-ове и изводи за везу 

са другим суседним уземљивачима и др. 

По завршетку извођења инсталације уземљења потребно је извршити мерење прелазног отпора 

уземљивача. 

 

Спољни развод и спољно осветљење 

 

Каблови ће се полагати у припремљеним рововима, у цевима кроз земљу. На траси каблова ће 

бити израђено укупно 5 кабловских шахтова на местима промене правца, као и на дужим 

правим деоницама. Обзиром на број каблова, услова обављања рада у шахти (окну) , 

дозвољеног полупречника савијања каблова итд. , величине шахти ће бити унутрашњих 

димензија 1,2m х 1,2m. Кабловски шахт (окно), заједно са поклопцем, мора статички да поднесе 

сва оптерећења која се јављају на месту уградње. Улазни отвор кабловског окна треба да буде 

покривен поклопцем од ливеног гвожђа. 

До разводних ормана у oбјектима се постављају цеви кроз темељ објекта. Напојни каблови су 

типа PP00. 

Систем спољне расвете извешће се са LED рефлекторима, у IP65 заштити, који се монтирају 

на стубовима дуж саобраћајнице. Стубови су висине 8m. 

Класификација спољашњих утицаја 

Генерални услови 

- клима: континентална клима 

- земљиште: равничарско, II и трећа категорија 

- ветар 

- смер ветра (најчешћи број случајева): североисточни  

- Основна брзина: 19 m/s 

- Забележена амбијентална температура: 

- Максимална температура лети у хладу:40 ºC 
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- Минимална температура зими -25 ºC 

- Забележена влага: Маx 95 %, Мин 30 % 

- Падавине у току године: 

 

- Максималне годишње: 200mm; 

 

- Максималне дневне 88 mm 

На основу горе наведеног извршена је класификација спољашњих утицаја у складу са 

SRPS N.B2.751. за затворене просторије. 

Утицај околине 

температура околине (-25 ºC do + 5 ºC) AA3 (- 5 ºC do + 40 ºC) AA4 

- надморска висина (<2000 m) AC1 

- присуство воде AD1 

- присуство страних чврстих тела (занемарњиво) AE1 

- присуство корозивних и прљајућих материја (занемарњиво) AF1 

- механичка напрезања (слаби удари) AG1  

(мале вибрације) AH1 

- присуство флоре (занемарљиво)  AK1 

- присуство фауне (занемарљиво)  AL1 

- електромагнетски, електростатички   

или утицај јонизације (занемарљив) AM1  

- сунчево зрачење (занемарљиво)  AN1 

- сеизмички ефекти (мале јачине)  AP2 

 

Употреба 

- оспособљеност лица (обучени) BA5 

- додир лица са потенцијалом земље (нема додира) BC1 

- могућност евакуације у случају хитности 

(мала густина насељености, добри услови) BD1 

- присуство материје која се обрађује или ускладиштава 

(опасност од загађења) BE4 
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Конструкција зграде 

- састав материјала (незапаљиво) CA1 

Систем детекције и дојаве пожара 

 

Пројектовани систем за дојаву пожара треба да обезбеди надзор и контролу свих релевантних 

просторија, благовремену детекцију појаве и места настанка пожара, као и упозорење 

присутних особа да је до његове појаве дошло. ПП централа треба да заодољава захтеве 

стандарда EN54-2, ручни јављачи са EN54-11, сирене са EN54-3 и EN54-23. Напајање 

противпожарне централе електричном енергијом је обезбеђено преко електро мреже 

предвиђене пројектом електроенергетских инсталација. Централа је опремљена сопственим 

напајањем и батеријским модулима, у складу са стандардом EN54-4.  

Пројектом је предвиђена конвенционални систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара са 

три дојаве зоне која се састоји од: 

- основне јединице за дојаву пожара са две зоне, 

- ручних јављача пожара, 

- алармних сирена и, 

- кабловске инсталације. 

Предвиђена централа подржава рад са четири зоне и укупним бројем до 25 детектора пожара 

у зони. ПП централа ће бити лоцирана у портирници, на висини 1.5 м од пода. Пожарна 

централа ће бити под сталним надзором дежурног особља.  

Главна контролна јединица обезбеђује следеће функције и излазе: 

- контрола сигналних линија на прекид и кратак спој, 

- контрола исправности напајања,  

- излаз за алармне сирене, 

- релејни излази за искључивење напајања потрошача. 

Напајање централе је предвиђено пројектом електроенергатских инсталација и врши се из 

разводног ормара предвиђеног пројектом електроенергетских инсталација. Као резервни извор 

напајања, предвиђени су батеријски модули који обезбеђују аутономију система од 72 сата у 

мирном и додатних 30 минута у стању аларма.  

За алармне линије, полагање каблова је предвиђено у зидовима, кроз пластичне цеви испод 

малтера, бетона или монтажно/демонтажних лаких преграда и на одстојним обујмицама у 

простору спуштеног плафона. Обујмице морају бити исте функционалне ватроотпорности 

(Е30) као и каблови. 

Све унутрашње инсталације су реализоване помоћу каблова са изолацијом од безхалогених 

пластичних маса. 

Пројектом система аутоматске детекције и дојаве пожара предвиђено је покривање 

аутоматским детекторима пожара свих затворених простора у објекту. 
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Пројектовани систем за дојаву пожара треба да обезбеди надзор и контролу свих релевантних 

просторија, благовремену детекцију појаве и места настанка пожара, као и упозорење 

присутних особа да је до његове појаве дошло.  

Пожарна централа обезбеђује следеће функције: 

- контрола сигналних линија на прекид и кратак спој, 

- контрола исправности напајања,  

- излази за алармне сирене и, 

- Интерна ЛЕД сигнализација са бипером. 

Поред ових функција, пожарна централа има могућност повезивања извршних функција преко 

„Open Collector“ (OC) излаза. Један излаз ће бити искоришћен за везу са контролером контроле 

приступа, који је искоришћен као интерфејс ка рачунарској мрежи, односно удаљеном центру 

за надзор и управљање.  

Овим пројектом предвиђено је повезивање једног OC излаза на контролер контроле приступа 

ради интегације система у интегрални систем безбедности. Систем има резерве за повезивање 

са осталим елементима извршења, који ће бити разрађени у ПЗИ фази пројектовања. 

Пројектом су предвиђени батеријски модули који обезбеђују аутономију система од 72 сата у 

мирном и додатних 30 минута у стању аларма.  

Постављање ручних јављача пожара је предвиђено у близини улаза/излаза из објекта. Ручни 

јављачи се монтирају на висини од 1.5m од завршног слоја пода.  

Упозорење присутних лица о настанку пожара у објектима 1 и 2 вршиће се звучним сигналом 

преко алармних сирена предвиђених у ходницима. У објекту 3, предвиђене су сирене са 

бљескалицама за спољну монтажу. 

За повезивање детекторских линија предвиђен је инсталациони кабл J-H(St)H 2x2x0.8mm.  За 

потребе повезивања извршних функција користи се кабл J-H(St)H 2x2x0.8mm са 

карактеристиком FE180/Е90. За потребе повезивања алармних линија користи се кабл J-H(St)H 

2x2x0.8mm са карактеристиком FE180/Е30. 

 

Опис хидротехничких инсталација 

Планирани су следећи хидротехнички системи: 

 

1. атмосферска канализациона мрежа, 

2. мрежа за атмосферске воде са крова објекта за третман кабастог отпада, 

3. фекална канализациона мрежа, 

4. мрежа за отпадне воде из објекта за третман кабастог отпада, 

5. мрежа за отпадне воде из објекта за привремено складиштење опасног отпада, 

6. водоводна санитарна мрежа, 

7. хидрантска мрежа и 

8. заливни систем. 

 

Наведене хидротехничке инсталације биће појединачно описане у наставку текста. 
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Атмосферска канализациона мрежа 

 

Унутар комплекса рециклажног дворишта, одвођење атмосферских вода са асфалтних 

површина, предвиђено је армиранобетонским сливницима – таложницима са решеткама 

(графички прилог 8. у оквиру прилога 1). Слив сваког сливника обухвата око 400 m2 асфалтних 

и бетонских површина унутар центра за сакупљање кабастог отпада. Ова површина је усвојена 

на основу искуства Пројектанта и стручне литературе, те је претпостављено да 1 сливник може 

обезбедити ефикасно одвођење са дате сливне површине. Сходно наведеном, предвиђена је 

изградња 27 сливника са решеткама димензија 50х50 cm (графички прилог 8.).  

 

Сливници су спојени са колекторским PVC цевоводима Ø250-Ø400 преко шахтова. 

Предвиђена је изградња укупно 33 армиранобетонска шахта Ø1000 (АШ1-АШ29, СШ2, Т1-Т3) 

(графички прилог 8). Њихово позиционирање је извршено тако да не ометају саобраћај, тј. тако 

да трпе минимално саобраћајно оптерећење. Ово је постигнуто позиционирањем шахтова у 

средини предвиђене коловозне траке, где год су услови то дозволили. 

 

У зони улаза у центар за сакупљање кабастог отпада, као и у зони прилазне рампе, предвиђени 

су армиранобетонски канали са решеткама за прикупљање атмосферских вода у циљу 

спречавања изливања истих на јавну саобраћајницу. Ови канали су преко таложника Т1, Т2 и 

Т3 повезани са остатком атмосферске канализационе мреже. Предвиђена је изградња 3 канала 

КА1, КА2 и КА3, укупне дужине око 45 m. Канал KA3 је у деловима који пролазе кроз прилазну 

рампу, армиранобетонски канал са решетком, док је у делу који пролази кроз зелену површину, 

потпуно затворен армиранобетонски канал. Канал је ширине 30 cm, са почетном дубином 15 

cm, уз минимални пад 5 ‰ ка таложницима. Таложници, преко којих се предметни канали 

спајају са остатком атмосферске канализационе мреже, означени су као T1, Т2 и T3. 

 

Укупна дужина колекторских цевовода атмосферске канализације износи око 610 m. 

Максимални рачунски проток атмосферских вода за повратни период од 2 годинe износи 178,6 

l/s. Колекторски цевоводи повезани су на сепаратор уља и нафтних деривата, након ког се 

пречишћене атмосферске воде, преко сабирних шахтова СШ1 и СШ2, испуштају у канал 

Велики Бегеј, који се налази у непосредној близини центра. Шахт СШ1 је предвиђен као 

армиранобетонски шахт, унутрашњих димензија 2x1 m, са дебљином зидова d=20 cm, унутар 

ког се налази Паршалов прелив са ултразвучним мерачем протока. 

 

Излив у канал (са жабљим поклопцем) је усмерен под углом у односу на осовину тока воде 

унутар канала, како би се избегло угрожавање стабилности обале и корита канала (ерозија). 

Меродаван проток за димензионисање испуста је количина вода прикупљених у сепаратору и 

износи 178,6 l/s. Детаљнији прорачун меродавних падавина и елемената атмосферске 

канализације дат је у оквиру нумеричке документације.  

 

За пречишћавање атмосферских вода са асфалтних површина центра, предвиђен је сепаратор 

уља и нафтних деривата капацитета 40/200 l/s. Сепаратор је израђен од полиетилена високе 

густине (PEHD) и састоји се из таложника и коалесцентног филтера. Таложник омогућава 

таложење чврстих материја, док коалесцентни филтер омогућава висок степен издвајања 

нафтних деривата и осигурава да пречишћена вода има највише до 5 mg/l неемулгираних уља 

и масти. 
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С обзиром на то да је могућа повремена појава већих количина вода од оних усвојених 

прорачуном, у склопу сепаратора је предвиђен бајпас, односно предвиђено је да се први талас 

запрљане воде усмери кроз сепаратор, док ће се преостала количина воде усмеравати кроз 

бајпас, чиме се постиже оптимизација капацитета уређаја и значајно смањење укупне 

инвестиције.  

 

У зависности од дужине рада, количине и степена контаминације улазне воде, потребно је у 

одређеном временском интервалу извршити одвожење исталожених чврстих материја из 

таложника и издвојеног уља, и обезбедити њихово одлагање у складу са прописима о одлагању 

отпада. 

 

На атмосферску канализациону мрежу је повезан и систем резервоара за хидрантску мрежу. 

Наиме, у случају квара у раду аутоматике предметног система, предвиђена је преливна цев која 

би евентуални вишак воде евакуисала у атмосферску канализациону мрежу, у циљу 

спречавања неконтролисаног изливања исте из система резервоара.  

 

Мрежа за атмосферске воде са крова објекта за третман кабастог отпада 

 

С обзиром на то да је кров објекта за третман кабастог отпада на 2 воде, мрежа за прихват 

атмосферских вода са њега је конципирана тако да подразумева формирање 2 засебна система 

(графички прилог 8.). Наиме, један систем обухвата одвођење атмосферских вода са 

североисточне стране крова и састоји се из следећег: 

 

 секундарни PVC цевоводи Ø160, сабирни армиранобетонски шахтови Ø1000 КШ1-

КШ8, примарни PVC цевоводи Ø250, колекторски PVC цевовод Ø300, PEHD резервоар 

КР1 (D=1500 mm, L=5,66 m, V=10 m3) и PP инфилтрациони систем ИНР1 (B=2,4 m, L=3 

m, H=1,4 m, V=10 m3); 

 

док други систем обухвата одвођење атмосферских вода са југозападне стране крова и састоји 

се из следећег: 

 

 секундарни PVC цевоводи Ø160, сабирни армиранобетонски шахтови Ø1000 КШ9-

КШ16, примарни PVC цевоводи Ø250, колекторски PVC цевовод Ø300, PEHD 

резервоар КР2 (D=1500 mm, L=5,66 m, V=10 m3) и PP инфилтрациони систем ИНР2 

(B=1,2 m, L=4,8 m, H=1,8 m, V=10,5 m3). 

 

Атмосферске воде које падну на кров објекта за третман кабастог отпада, прикупљаће се 

системом хоризонталних и вертикалних олука, а потом ће се, секундарним PVC цевоводима 

Ø160 гравитационо одводити у сабирне армиранобетонске шахтове Ø1000 КШ1-КШ16, који 

су међусобно повезани примарним PVC цевоводима Ø250, из којих ће се даље одводити 

колекторским PVC цевоводима Ø300 до укопаних PEHD резервоара КР1 и КР2. Предметни 

резервоари су димензионисани тако да могу прихватити количину атмосферских вода са крова 

услед меродавне кише повратног периода T=2 god и трајања t=10 min.  

 

𝑉КР = 𝑃 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡 = 1.556,6 𝑚2 ∙ 1,2 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ∙ 10 𝑚𝑖𝑛 = 18,7 𝑚3 

𝑉КР1 = 𝑉КР2 =
𝑉КР

2
= 9,3 𝑚3 ≈ 10 𝑚3 

где је: 
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P – површина крова објекта за третман кабастог отпада, 

i – интензитет меродавне кише, 

t – време трајања меродавне кише. 

 

Након акумулације воде унутар резервоара, постоји могућност употребе акумулисане воде за 

заливање зелених површина унутар комплекса рециклажног дворишта одговарајућим 

системом. У случају дотока воде који превазилази капацитет резервоара, предвиђена је 

могућност преливања у укопане модуларне инфилтрационе системе ИНР1 и ИНР2. Наведени 

системи функционишу тако да прикупљене воде контролисано упуштају у тло, тј. омогућавају 

инфилтрацију у земљиште. Реч је о пластичном ћелијском систему који се састоји од 

полипропиленског тела које се може састављати на различите начине формирајући отворену 

стабилну структуру (слика 3.5.5.2.1.). Око инфилтрационог система се обавија храпави 

полипропиленски геотекстил са одличним особинама филтрације и водопропусности, у циљу 

минимализовања нагомилавања талога. 

 

Наведени системи ће бити графички детаљније обрађени кроз наредну фазу израде пројектне 

документације. 

 

 
Слика 3.2.2. Пример модуларног инфилтрационог система 

 

Фекална канализациона мрежа 

 

У оквиру комплекса за прикупљање отпада предвиђене су и санитарне просторије и то: 

 

• објекат за запослене 1 (управна зграда), 

• објекат за запослене 2 (портирница/оператер ваге). 

 

У оквиру објекта за запослене 1 (управне зграде), налазе се 2 купатила, свако опремљено 

тушем, WC шољом, умиваоником и са 3 сливника, као и кухиња са судопером. У оквиру 

објекта за запослене 2 (портирница/оператер ваге), налазе се купатило са WC шољом, 

умиваоником и сливником и кухиња са судопером. 

 

Предвиђено је да у комплексу борави 15 запослених који у објекту бораве у осмочасовним 

сменама, тј. 12 радника и 3 портира/чувара од којих је у сваком тренутку један присутан на 

локацији, који би користили предвиђена точећа места (тушеве, тоалете и сл.). Како запослена 

лица не бораве у објекту целодневно, већ у радним сменама, усвојена је просечна потрошња 

воде седамдесет литара по особи дневно. На основу ових података, предвиђено је решење 
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фекалне канализације преко септичке јаме СЈ1. Септичка јама СЈ1 налази се непосредно уз 

портирницу, у зеленој повришини, и служи за пријем фекалних вода из портирнице и објекта 

за запослене. Димензије септичке јаме у основи су 4,3х2,8 m. Укупна висина септичке јаме је 

409 cm, док је корисна висина септичке јаме 2,8 m. Поклопац септичке јаме је на коти 79,05 

mnm. Дно септичке јаме је на коти 75,15 mnm, са нагибом дна од 1,5 %. Септичка јама се 

израђује на подлози од мршавог бетона (min. d=10 cm) и шљунка (min. d=20 cm). Септичка јама 

је опремљена вентилационим лулама. Капацитет септичке јаме СЈ1 износи 28 m3, а предвиђено 

је да се празни цистернама, једном месечно.  

 

Предвиђена је изградња 2 шахта за фекалну канализацију и то на местима скретања колектора 

фекалне канализације који повезује објекат за запослене 1 (управну зграду) са септичком 

јамом. Ови шахтови означени су на ситуацији (графички прилог 8.) као Ш1 и Ш2. Предвиђени 

су колектори пречника Ø160 mm, са нагибом од 1 % и 1,5 %.  Укупна дужина спољашње 

фекалне канализационе мреже је око 18 m. 

 

Унутрашњи развод фекалне канализације је од PVC цеви димензија Ø75 mm, Ø110 mm и 

Ø160mm са минималним нагибом од 1 %. Унутрашња фекална канализација укључује и 

вентилацију канализације унутар објеката за запослене 1 и 2.  

 

Мрежа за отпадне воде из објекта за третман кабастог отпада 

 

За одвођење отпадних вода од евентуалног прања пода хале, предвиђен је армиранобетонски 

канал са решетком, у дужини од L=74,7 m (графички прилог 8). Канал се налази уз унутрашњу 

ивицу дуже стране објекта. Ширина канала износи b=30 cm, док је дубина променљива h=10-

45 cm, са падом 0,5 % ка шахту ХШ1. Предметним каналом се отпадне воде гравитационо 

одводе до армиранобетонског шахта ХШ1 – таложника, који се налази са спољашње 

северозападне стране објекта. Шахт ХШ1 је повезан на атмосферску канализациону мрежу 

преко шахта АШ27, унутар ког долази до мешања са атмосферским водама. Затим се, тако 

измешане воде, одводе даље колекторским цевоводима атмосферске канализационе мреже до 

сепаратора уља и нафтних деривата на пречишћавање, и потом се испуштају у канал Велики 

Бегеј. 

 

Мрежа за отпадне воде из објекта за привремено складиштење опасног отпада 

 

У оквиру центра за сакупљање кабастог отпада, неће се вршити довоз опасног отпада, тј. не 

очекује се појављивање врста отпада које би се могле окарактеристати као опасне. За 

непредвиђене случајеве када би се грешком извршио довоз опасних врста отпада, предвиђена 

је изградња објекта за привремено складиштење опасног отпада до предаје овлашћеном 

оператеру. Унутар објекта планирано је постављање одговарајућих посуда (резервоари, 

контејнери и сл.) за привремено складиштење опасног отпада који би могао евентуално да се 

појави на локацији. Течни опасни отпад ће бити смештен у ИБЦ контејнер запремине 1 m3. 

Остали, чврсти опасни отпад ће бити смештен у одговарајућим посудама – контејнерима. 

 

Унутар објекта, на супротној страни од улаза и на једној од бочних страна, предвиђен је 

водонепропусни армиранобетонски канал са решетком, запремине око 1 m3. Канал је дужине 

око L=10 m, ширине b=30 cm и дубине h=35-40 cm, са падом 0,5 % ка водонепропусном 

армиранобетонском шахту изван објекта, у непосредној близини (графички прилог 8.). Намена 
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описаног система јесте да, у случају акцидентних ситуација, прихвати и задржи целокупну 

количину евентуално изливеног течног опасног отпада  до предаје овлашћеном оператеру. 

 

Водоводна санитарна мрежа 

 

Предвиђена је изградња водоводне мреже којом се водом снабдевају потрошачи у објекту за 

запослене и портирници. Предвиђа се прикључак на будући јавни водовод између улазне, тј. 

излазне рампе за камионе и рампе за запослене и грађанство. Такође, предвиђено је да се 

прикључак на јавни водовод повеже са водомерним шахтом ВШ1.  

 

Водомерни шахт ВШ1 је унутрашњих димензија у основи 1,7x1,6 m, а у њему се налазе 2 

водомера DN40. Дубина водомерног шахта је 1,7 m, а дебљина зида је 0,2 m. Основа и пресеци 

водомерног шахта су обрађени у оквиру графичке документације. Спољашња водоводна 

санитарна мрежа укопава се 1 метар изнад темена цеви. 

 

Предвиђена су 2 развода, један за потребе снабдевања водом објеката за запослене и хале, а 

други за пуњење хидрантске мреже. Према томе се у водомерном шахту ВШ1 налазе 2 

водомера, за хидрантску мрежу и за водоводну санитарну мрежу. Након водомерног шахта 

ВШ1, развод за објекте за запослене се грана на 3 гране које снабдевају водом објекат за 

запослене 1 (управну зграду), објекат за запослене 2 (портирницу) и халу. Ка објекту за 

запослене 1 пројектована је цев Ø32 mm, ка објекту за запослене 2 Ø25 mm, и ка хали такође 

Ø25mm. Цевовод у хали завршава се ЕК вентилом са ког је могуће прикључити црево за 

прописано прање пода хала, у свему према Пројекту Технологије који је саставни део овог 

Пројекта. ЕК вентил заштићен је стандардним поклопцем за подземни хидрант или сличним, 

и налази се у поду саме хале. Разводне цеви за објекте за запослене 1 и 2 пројектоване су тако 

да задовоље потребе 15 запослених који у објекту бораве у осмочасовним сменама, тј. 12 

радника и 3 портира/чувара од којих је у сваком тренутку један присутан на локацији. Разводне 

цеви су HDPE, док су унутрашње цеви водоводне санитарне мреже од PP-R водоводних цеви. 

Унутрашња водоводна санитарна мрежа састоји се од цеви пречника Ø20 mm, Ø25 mm и Ø32 

mm.  

 

Укупна дужина спољашње водоводне санитарне мреже је око 500 m. У ту дужину урачуната је 

и доводна цев за резервоаре за хидрантску мрежу. Укупна дужина унутрашње санитарне 

водоводне мреже је око 100 m. 

 

Разводна цев којом се пуне резервоари за хидрантску мрежу је пречника Ø50 mm. Предвиђено 

је време пуњења резервоара од 24 h. Запремина резервоара је 120 m3, што обезбеђује захтевани 

капацитет хидрантске мреже са аспекта противпожарних захтева, уз резерву од око 10 % 

капацитета. 

 

Хидрантска мрежа 

 

У оквиру комплекса предвиђена је и изградња хидрантске мреже која је неопходна за гашење 

пожара. Захтевани капацитет хидрантске мреже је 15 l/s, а меродавни пожар је трајања 2 h. У 

оквиру хидрантске мреже предвиђена је уградња 3 хидраулички повезана пластична 

резервоара, сваки капацитета 40 m3. Наведени резервоари обезбеђују захтевани капацитет 

хидрантске мреже од 108 m3, уз резерву од 12 m3. Диспозиција ових резервоара приказана је на 

приложеној ситуацији (графички прилог 8.). Предвиђа се да се резервоар, преко водомерног 
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шахта ВШ1 и припадајућег цевовода, пуни водом из будућег јавног водовода. Предвиђена је и 

изградња прстенасте хидрантске мреже. Пречник цевовода хидрантске мреже је Ø160 mm. 

Хидрантска мрежа се укопава 1 метар од темена цеви. Укупна дужина хидрантске мреже је око 

710 m. 

 

Резевоари се водом пуне преко цевовода Ø50 mm из јавне водоводне мреже. У оквиру 

водомерног шахта ВШ1 обезбеђен је одвојен водомер за хидрантску мрежу. 

 

Три резервоара за хидрантску мрежу функционишу као „спојени судови“ и хидраулички су 

повезани. Резервоари су обезбеђени преливом пречника 90 mm из ког се вишак воде спроводи 

до шахта атмосферске канализације АШ13. 

 

У оквиру хидрантске мреже димензионисана је шахтна пумпна станица димензија у основи 3,6 

х 3,0 m и висине 3,88 m. Пумпна станица је позиционирана у непосредној близини резервоара 

за хидрантску мрежу. Пумпна станица опремљена је са 3 пумпе, 2 радне и 1 резервном. У ову 

сврху изабрано је пумпно постројење Wilo SiBoost Smart Helix EXCEL 1604 или друго истих 

или сличних карактеристика.  

 

У оквиру прстена хидрантске мреже, предвиђена је уградња 9 противпожарних хидраната 

(ПХ1-ПХ9), који су такође означени на ситуацији. Радијус дејства сваког од хидраната означен 

је на ситуацији. Хидранти ПХ1-ПХ7 су „спољашњи хидратни“, док су хидратни ПХ8-ПХ9 

„унутрашњи“ и њихова сврха је унутрашња противпожарна заштита хале центра за сакупљање 

кабастог отпада. Оваквом хидрантском мрежом било би обезбеђено противпожарно дејство на 

целокупној територији центра за сакупљање кабастог отпада. За потребне хидрантске мреже 

предвиђа се укопана црпна станица. Детаљнији прорачун капацитета хидрантске мреже дат је 

у оквиру нумеричке документације.  

 

 

Заливни систем 

 

Након акумулације атмосферских вода, прикупљених са крова објекта за третман кабастог 

отпада, унутар резервоара КР1 и КР2, постоји могућност употребе акумулисане воде за 

заливање зелених површина унутар комплекса рециклажног дворишта заливним системом. 

 

Заливни систем чине две пумпе, једна за резервоар КP1 и једна за резервоар КР2. Свака од 

пумпи има захтевани капацитет од 1,40 l/s и висину дизања од 20,65 m. Свака пумпа водом 

снабдева по две заливне латерале. Латерале су опремљене прскачима капацитета 40 l/h. 

Растојање између прскача је 3 m. Захтевани присиак у латералама је 2 bara. Меродавна 

(најдужа) латерала је дужине 185 m. Латералама се залива зелени појас са обе стране 

рециклажног дворишта у Добановцима. На овај начин омогућава се искоришћавање 

прикупљене пале воде са крова хале. 

 

Саме латерале воде се површински, у зеленој површини уз ивицу са асфалтним 

површинама/ивичњаком, без укопавања. Укупна дужина заливних латерала је око 650 m. 
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Технолошки процес уситњавања кабастог отпада 

 

У оквиру изградње рециклажног дворишта - Центра за сакупљање кабастог отпада предвиђено 

је инсталисање постројења за третман кабастог отпада у Добановцима, којим је планиран 

третман, односно уситњавање кабастог отпада који настаје на територији Града Београда, а 

који ће се на локацију постројења довозити од стране ЈКП Градска чистоћа, од стране 

овлашћених оператера, а такође ће бити омогућено и грађанима да довозе кабасти отпад 

самостално. 

 

Слика 3.2.3. Приказ улаза на комплекс 

 

Предвиђен је одвојен улаз за камионе (од ЈКП Градске чистоће и овлашћених оператера) и за 

грађане који ће кабасти отпад на локацију довозити сопственим превозом. Кретање унутар 

постројења предвиђено је једносмерним саобраћајницама. 

Комплекс ће се састојати од следећих целина: 

 Зона за пријем кабастог отпада који се довози у типским аброл контејнерима; 

 Зона за пријем кабастог отпада који се довози претоварном станицом и камионима 

киперима; 

 Зона за пријем кабастог отпада који довозе грађани; 

 Зона за смештај празних аброл контејнера; 

 Третман (уситњавање) кабастог отпада; 

 Пресовање (балирање) уситњеног кабастог отпада и улаз уситњеног отпада који се не 

балира у контејнере; 

 Привремено складиштење третираног материјала испод надстрешнице. 

Технолошка шема процеса приказана у графичком прилогу број 3. 
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Пријем кабастог отпада од стране ЈКП „Градска чистоћа“ и овлашћених оператера 

ЈКП Градска чистоћа и овлашћени оператери ће моћи да довозе кабасти отпад на локацију 

постројења за третман кабастог отпада у типским аброл контејнерима запремине 20-35 m3, 

претоварном станицом запремине 90 m3, као и камионима киперима.  

Након уласка на локацију предвиђено је мерење бруто тежине камиона електромеханичкој 

друмској ваги. 

Вага је лоцирана непосредно на улазу у објекат поред вагарске кућице. Кроз стаклене 

површине кућице оператер има прегледност комплетне ваге (моста ваге). 

Вага је армирано бетонске конструкције. Бетонска газећа површина је од бетона са убаченим 

кварцним песком (феробетон) у хабајућем слоју што чини површину веома отпорну на хабање. 

Вага је произведена од стандардних профила са газећом армирано бетонском плочом, 

ослоњена директно на мерне претвараче силе . 

Вага је максималне носивости 60.000 kg са димензијом мерног моста 3 x 18 m. Мерни опсег 

ваге је од 400 kg – 60.000 kg. Температурни опсег рада ваге је од -10 Cº до +40 Cº. 

Након извршеног мерења камион се упућује од стране овлашћеног лица на одговарајућу зону 

за истовар. 

 Камиони који довозе кабасти отпад у аброл контејнерима врше истовар аброл контејнера 

у Зони за пријем кабастог отпада који се довози у типским аброл контејнерима (Зона 2). 

У оквиру ове Зоне постоји место за пријем укупно 8 аброл контејнера. Након истовара 

аброл контејнера, камион одлази до зоне у којој се налазе празни аброл контејнери где 

се врши натовар истих на камион, након чега камион са натовареним празним 

контејнером излази са локације. Након истовара кабастог отпада камион излази са 

локације, при чему се на излазу врши мерење камиона на ваги како би се одредила нето 

тежина отпада. 

 

 
Слика 3.2.4. Зона за пријем кабастог отпада који се довози у типским аброл 

контејнерима (Зона 2) 

 Претоварна станица и камиони кипери који довозе кабасти отпад након проласка 

иницијалне контроле и мерења одлазе до Зоне за пријем кабастог отпада који се довози 

претоварном станицом и камионима киперима (Зона 3), где се врши истовар кабастог 
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отпада на под бетонског бокса, након чега камион прописаном рутом напушта локацију 

при чему се на излазу врши мерење камиона на ваги како би се одредила нето тежина 

отпада. 

Пријем кабастог отпада од стране грађана 

У оквиру постројења за третман кабастог отпада предвиђен је одвојен улаз за грађане који 

довозе кабасти отпад сопственим возилом. Зона за пријем кабастог отпада који довозе грађани 

је осмишљена тако да се формира навозна рампа која иде до висине од 2,2 m. Испод навозне 

рампе, односно на нултом нивоу налазиће се аброл контејнери запремине 30 m3 у које ће се 

одлагати кабасти отпад.  

 

 

Слика 3.2.5. Приказ зоне за грађане 

Предвиђено је да се сепарација довеженог кабастог отпада врши тако што се различите врсте 

отпада одлажу у различите контејнере који су означени према врсти отпада.  

Након уласка грађана приватним возилима на локацију, овлашћено лице вршиће преглед и 

давати упутства где се може одложити кабасти отпад. Возила ће се, затим, кретати обележеном 

путањом и вршити истовар кабастог отпада према добијеним инструкцијама у одговарајући 

контејнер, након чега ће, обележеном путањом, напуштати комплекс. 

 

Транспорт кабастог отпада од зона пријема до зоне за третман кабастог отпада 

1) Транспорт кабастог отпада из Зоне за пријем кабастог отпада који се довози 

претоварном станицом и камионима киперима до објекта за третман кабастог 

отпада 

У претходном делу је приказан начин пријема отпада који се довози претоварном станицом и 

камионима киперима и начин истовара на под великог бетонског бокса (бокс 1), који је 
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приказан на Графичком прилози бр.5 и 6.Након истовара отпада, вршиће се груба сепарација 

по мањим боксовима, тако да врста кабастог отпада које буде било количински највише остаје 

у највећем боксу, а врсте кабастог отпада којих буде било количински мање ће се 

распоређивати по мањим боксовима (боксови 2-4). 

 

 

Слика 3.2.6. Начин пријема отпада који се довози претоварном станицом и камионима киперима 

Груба сепарација отпада ће се вршити помоћу утоваривача, а кабасти отпад ће се разврставати 

у 4 различита бокса који ће бити подељени према врсти кабастог отпада:  

1. ДРВО (канцеларијски намештај, столови, столице, ормари, и сл.);  

2. ТЕКСТИЛ (теписи, душеци);  

3. ТРОСЕДИ/ДВОСЕДИ;  

4. ПЛАСТИКА. 

Утоваривач ће, потом, одређену врсту грубо сортираног кабастог отпада транспортовати до 

објекта за третман кабастог отпада, у којој ће се налазити шредер, и директно убацивати у 

шредер на уситњавање. На овај начин ће се постићи уједначен квалитет излаза, тј. уситњеног 

кабастог отпада.  

На следећој слици приказан је утоваривач. 
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Слика 3.2.7. Приказ утоваривача 

У првој фази, третман кабастог отпада ће се вршити помоћу мобилног шредера на дизел погон, 

а у другој фази помоћу стационарног шредера на електро погон, при чему друга фаза није 

предмет ове техничке документације. На наредној слици је приказана диспозиција опреме у 

делу за третман отпада 

 

 

Слика 3.2.8. Приказана диспозиција опреме у делу за третман отпада 
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2) Транспорт контејнера из Зоне за пријем кабастог отпада који се довози у 

типским аброл контејнерима до објекта за третман кабастог отпада 

Контејнере са кабастим отпадом који су довезени на локацију постројења биће неопходно 

помоћу камиона са куком (енгл. hookloader) транспортовати до објекта - надстрешнице (I фаза) 

где ће се вршити третман кабастог отпада. Контејнери ће се утоварати на камион са куком 

(енгл. hookloader), након чега ће се транспортовати до објекта за третман кабастог отпада и 

позиционирати на дефинисано место у близини шредера. 

 

3) Транспорт контејнера из Зоне за пријем кабастог отпада који довозе грађани 

до објекта за третман кабастог отпада 

Када се напуне контејнери у који грађани одлажу кабасти отпад, вршиће се натовар контејнера 

на камион са куком (енгл. hookloader), након чега ће се вршити мерење бруто тежине 

контејнера на колској ваги, у циљу вођења евиденције о количини отпада који довозе грађани. 

Контејнер ће се након тога транспортовати до објекта - надстрешнице (I фаза) за третман 

кабастог отпада и позиционирати на дефинисано место у близини шредера. 

На следећој слици приказан је камион са куком (енгл. hookloader). 

 

Слика 3.2.9. Приказ камиона са куком (енгл. Hookloader) 

Третман (уситњавање) кабастог отпада 

За уситњавање кабастог отпада користиће се посебно дизајнирана машина за те потребе – 

шредер. Предвиђено је да се у првој фази користи шредер на дизел погон, када ће се третман 

вршити под надстрешницом. 

Капацитет наведеног шредера за третман кабастог отпада износи 30 t/h. 

Величина излазног материјала након уситњавања кабастог отпада износи 0 – 300 mm. 

На следећој слици приказан је шредер са дизел погоном. 
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Слика 3.2.10. Приказ шредера са дизел погоном 

Технолошки процес третмана (уситњавања) кабастог отпада помоћу шредера ће се одвијати на 

следећи начин: након позиоционирања контејнера поред шредера, вршиће се убацивање 

кабастог отпада у шредер. Дозирање и убацивање кабастог отпада из контејнера у шредер 

вршиће се помоћу багера са грајфером (слика бр. 3.2.1.1.). 

 

 

Слика 3.2.11. Приказ багера са грајфером 
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Приликом дозирања кабастог отпада у шредер вршиће се и делимична сепарација отпада 

(слика бр. 3.2.12.), тако што возач багера са грајфером, када примети да се разликује врста 

кабастог отпада у контејнеру од оне која се тренутно уситњава, одлаже различиту врсту на под 

надстрешнице за третман кабастог отпада где ће се привремено чувати док не дође та врста 

отпада на ред за третирање.  

Након уситњавања отпада у шредеру, исти ће пролазити кроз магнетни сепаратор, на коме ће 

се вршити издвајање металних фракција, које ће се, потом, убацивати и привремено 

складиштити у контејнеру запремине 5m3. На овај начин ће се постићи уједначен квалитет 

излаза, тј. уситњеног кабастог отпада, приликом чега ће се добити следеће фракције уситњеног 

материјала: дрво, Фе метали, текстил, стакло, пластика.  

 

Слика 3.2.12. Приказ делимичног сортирања отпада помоћу багера са грајфером 

Уситњени материјал са косе траке шредера пада на реверзибилну траку. Реверзибила трака 

мења смер у зависности од тога да ли се уситњени отпад балира када се отпад усмерава ка кошу 

балирке или ка аброл контејнеру када се отпад не балира. Аброл контејнер је лоциран 

непосредно поред реверзибилне траке. 

Кабасти отпад који је довезен претоварном станицом и камионима киперима ће се, као што је 

већ наведено, директно помоћу утоваривача убацивати у шредер на уситњавање.  

Након што се целокупна количина кабастог отпада из контејнера истретира (уситни), биће 

потребно празан контејнер одвести до Зоне на којој се налазе празни контејнери. 
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Пресовање (балирање) уситњеног кабастог отпада 

Кабасти отпад након уситњавања ће моћи да се пресује у одговарајућој машини за пресовање 

или да се одлаже у адекватним аброл контејнерима, у зависности од типа кабастог отпада који 

је третиран. Највећи удео кабастог отпада који се уситњава ће се и балирати, док се одређене 

фракције (попут стакла) неће балирати, већ ће се одлагати у аброл контејнере и на тај начин 

привремено складиштити до предаје овлашћеном оператеру. 

Пресовање уситњеног отпада се врши помоћу система за балирање који се састоји из усипног 

коша у који се убацује уситњени материјал одакле се врши дозирање материјала у део машине 

где се врши балирање отпада. На крају процеса пресовања добијају се бале у облику цилиндра. 

Димензије бала су следеће:  

- Пречник бале: 1,2 m 

- Висина бале: 1,2 m. 

 

На излазу машине за балирање врши се стречовање бала и помоћу телехендлера са хватачем 

бала врши се пренос бала у складиште. 

На следећим сликама приказан је телехендлер - телескопски виљушкар, као и хватач бала. 

 

 

Слика 3.2.13. Приказ телехендлера – телескопски виљушкар 
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Слика 3.2.14.Приказ посебног додатка за телехендлер – хватач цилиндричних бала 

ОПИС СИСТЕМА ЗА БАЛИРАЊЕ 

Систем за балирање се састоји од следеће опреме: 

1. Балирка; 

2. Комбиновани транспортер; 

3. Попречни транспортер за скупљање просутог материјала; 

4. Транспортер за враћање просутог материјала; 

5. Транспортер за бале; 

6. Хватач бала. 

 
Материјал који се балира се доводи у комбиновани транспортер, обично са предње стране 

транспортера преко реверзибилне траке. Комбиновани транспортер се састоји од транспортне 

траке за пријем и пренос материјала до дозирног транспортера који испушта материјал у 

балирку. Дозирни транспортер ради већом брзином од транспортера за пријем и пренос 

материјала како би се обезбедио равномеран и контролисан проток материјала у балирку. 

Материјал који се испушта из дозирног транспортера се на силу убацује у комору за балирање 

између ротирајућих горњих и доњих површина које су повезане ланцима. Компресија се 

постиже сталним окретањем отпада у комори за балирање како више материјала улази. Ова 

метода захтева релативно малу снагу и обезбеђује да бала буде хомогена и да се већина ваздуха 

из бала вентилише. Такође, пошто је притисак усмерен ка центру бале, вода се не одводи из 

материјала. 

Додавање материјала се наставља све док се не постигне дефинисани притисак у комори за 

балирање. У овом тренутку, довод материјала је заустављен. Притисак је функција количине 

отпада у бали и у зависности од врсте материјала дефинисани притисак за пуну балу подешава 

оператер. 

Бала се затим умотава у неколико слојева пластичне мреже која се компримованим ваздухом 

доводи у комору за балирање. Сврха мреже је да одржи облик бале и спречи ширење 

компримованог материјала када се отвори комора за бале. 
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Након отварања коморе за балирање, бала, која је причвршћена између две хидрауличне плоче 

на покретној руци , преноси се у јединицу за обмотавање. Након отпуштања бале, покретна 

рука се враћа како би омогућила почетак производње нове бале. 

У јединици за обмотавање, бала се полако ротира дуж своје осе у исто време када се рука за 

чишћење ротира око бале да би се нанео дефинисани број слојева пластичне фолије. Ротација 

бале обезбеђује 50% преклапање пластичне фолије. 

Када је умотавање завршено, бала се испушта на транспортну траку за бале која помера балу 

према крају транспортне траке. Транспортер за бале може да прими до три бале. Бале се 

уклањају помоћу хватаљке за бале, која је монтирана на предњи утоваривач, и одвози се или у 

складиште за бале или се утоварује на камион. Хваталица за бале може да поднесе две бале 

истовремено. 

Отпад и просути материјал из операције се испуштају из балирке помоћу доњих стругача. Као 

опција, могу се уградити транспортери за враћање овог материјала у комбиновани 

транспортер. 

Процес је потпуно аутоматски и контролише га PCL систем монтиран на балирку. PCL је 

опремљен контролном плочом са LCD дисплејом. Ручно управљање сваким кораком процеса 

могуће је са контролне табле. Јединица за даљинско управљање која је укључена у испоруку 

може се користити за управљање неким функцијама. 

За руковање различитим условима рада, оператер мења подешени притисак у комори за 

балирање, количину мреже и количину пластичне фолије која се наноси. 

Балирка је опремљена ротирајућим светлом да упозори руковаоце када је процес заустављен. 

Привремено складиштење истретираног кабастог отпада 

Третиран кабасти отпад (балиран и небалиран) ће се привремено складиштити испод 

надстрешнице која ће се налазити у продужетку објекта за третман кабастог отпада.  

Димензије предвиђеног складишног простора су 30x20 m. 

Бале ће се слагати у једном делу складишта, док ће се контејнери са небалираним уситњеним 

кабастим отпадом складиштити на другом делу, у оквиру истог складишта. Место на којима је 

предвиђено привремено складиштење истретираног материјала (балираног и небалираног) 

приказано је у оквиру графичког прилога број 2. 

Поменути контејнери у којима се налази небалиран уситњен кабасти отпад ће се помоћу 

камиона са куком (енгл. hookloader) одвозити из објекта за третман кабастог отпада и 

позиционирати на дефинисано место за привремено складиштење истретираног материјала 

испод надстрешнице. 

Балирани материјал ће се одговарајућом машином - телехендлером са хватачем бала из објекта 

за третман кабастог отпада одвозити до надстрешнице за привремено складиштење 

истретираног материјала и позиционирати на предвиђено место за привремено складиштење 

пресованог, тј балираног материјала. Бале ће се слагати једна на другу, како би заузеле што 

мање места под надстрешницом за привремено складиштење истретираног материјала.  
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Слика 3.2.15. Приказ могућег начина слагања балираног материјала 

Излаз третираног кабастог отпада 

Контејнери са небалираним уситњеним материјалом ће се са локације постројења одвозити 

помоћу камиона са куком (енгл. hookloader). 

Балирани материјал ће се помоћу телехендлера утоварати у камионе којима ће се, потом, 

одвозити са локације. 

 

Привремено складиштење опасног отпада 

У оквиру Центра за сакупљање и третман кабастог отпада у Добановцима неће се вршити довоз 

опасаног отпада. Према томе, у оквиру предметног Центра не очекује се појављивање врста 

отпада које би се могле окарактеристати као опасне. За непредвиђене случајеве када би се 

грешком извршио довоз опасних врста отпада, предвиђена је изградња објекта за привремено 

складиштење опасног отпада до предаје овлашћеном оператеру. Привремено складиштење 

опасног отпада у оквиру рециклажног дворишта ће се вршити на начин којим се спречава 

његово расипање и растурање, до предаје правном лицу које има одговарајућу дозволу за 

управљање наведеном врстом отпада. 

Простор привременог складишта ће увек бити закључан, при чему ће приступ објекту бити 

омогућен само овлашћеним лицима. 

Привремено складиштење опасног отпада ће бити усаглашено са Законом о управљању 

отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), као и 

Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (,,Сл. гласник 

РС'', бр 92/2010 и 77/2021). 

Опасан отпад у овиру складишта ће се складиштити у одговарајућим посудама за складиштење 

(резервоари, контејнери и сл.), у складу са законом и одговарајућим подзаконским актима, као 

и са техничким захтевима и стандардима. 
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Унутар објекта планирано је постављање одговарајућих посуда (резервоари, контејнери и сл.) 

за привремено складиштење опасног отпада који би могао евентуално да се појави на локацији. 

Течни опасни отпад ће бити смештен у ИБЦ контејнере, који ће имати своју непропусну 

танквану која ће моћи да сакупи целокупну количину евентуално изливених течности у случају 

акцидентних ситуација (процуривања). Остали, чврсти опасни отпад ће бити смештен у 

одговарајућим посудама - контејнерима. 

Предметни објекат за складиштење опасног отпада је приземни објекат, димензија спољног 

габарита 6.4m х 5.4m и лоциран је у крајњем северозападном делу парцеле. 
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Телекомуникациона мрежа 

 

Предвиђено је да комплекс поседује следеће сигнално-телекомуникационе инсталације, 

односно интегрисане системе телефонско-рачунарске мреже, видео надзора, видео интерфона 

и то: 

- Телефонске инсталације, 

- Видео интерфонске инсталације, 

- Системи видео надзора, 

- Рачунарске мреже системом структурног каблирања 

- Противпровални и алармни системи 

- Кабловско дистрибутивни системи 

- Бежични интернет на сваком делу комплекса 

- Телекомуникациони привод 

 

Зелени појас 

Концепција уређења зелених површина условљена је специфичном наменом центра за третман 

кабастог отпада. Појас заштитног зеленила ће се формирати континуирано око читавог 

комплекса, уз жичану ограду која ће бити постављена око центра за третман кабастог отпада. 

Појас заштитног зеленила пројектован је у ширини од 4m уз јужну границу комплекса ка 

мелиорационом каналу Велики Бегеј и 6m уз северну границу, ка пољопривреднoм земљишту. 

Заштитни појас ће се састојати из затравњених површина, на којима ће се формирати дрвореди 

и групације жбунастог растиња. За формирање заштитног појаса предвиђено је коришћење 

аутохтоних жбунастих и дрвенастих четинарских и листопадних врста у комбинованој, 

вишередној, вишеспратној садњи чиме се омогућава континуална заштита, односно осигурава 

да појас буде у функцији током целе године. Овако формиран појас имаће санитарно-

декоративну функцију и утицаће како на спречавање загађења гасовима, прашином, лаким 

отпадом и буком тако и на стварање визуелне баријере, са циљем ублажавања потенцијално 

негативних ефеката и велике сагледивости у окружењу. 
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3.3. Приказ врсте и количине потребне енерије и енергената, воде, 

сировина, потребног материјала за изградњу и др. 
 

3.3.1. Енергија и енергенти 

 

Електроенергетски потрошачи 

Напајање електроенергетских потрошача у оквиру комплекса се планира са стубне трафо 

станице 10/0,4 kV, капацитета 400kVA са уграђеним трансформатором снаге 400kVA у склопу 

регулације на предметној парцели, све у складу са важећим техничким прописима. 

У оквиру третмана кабастог отпада на предметној локацији, су предвиђени потрошачи чије су 

једновремене максималне снаге дате у следећој табели. 

 

Табела бр. 3.3.1.1: Табела потрошача: 

 

 
РЕД.БР. 

 
ПОТРОШАЧИ 

ИНСТАЛИСАНА 

СНАГА (kW) 

ЈЕДНОВРЕМЕНА 

МАКСИМАЛНА 

СНАГА (kW) 

RO-1 Објекат за запослене 28 20 

RO-2 
Портирница/оператер 

ваге 
16 12 

RO-3 
Објекат за складиштење 

опасног отпада 
15 12 

RO-4 
Објекат за третман 

кабастог отпада 
95 80 

 Хала за третман 

кабастог отпада – 

шредер (II 

фаза 

инсталација опреме) 

 

260 

 

205 

УКУПНО: ∑ Pj=328 
kW 

 

Потрошња воде 

Прорачун меродавних протока водоводних цеви за објекат за запослене 1 и објекат за запослене 

2 (портирницу), извршен је по Бриксу. Еквивалентне јединице потрошње за одговарајућа 

точећа места преузета су из стручне литературе (Комунална хидротехника – примери из 

теорије и праксе, Прилог 2, Д. Љубисављевић, Б. Бабић, А. Ђукић, Б. Јовановић, Грађевински 

факултет Универзитета у Београду, 2010).  
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Табела 3.3.1.2. Прорачун протока водоводне цеви за објекат за запослене 1 по Бриксу 

Точеће место 
Број точећих 

места 

Јединица 

потрошње e (-) 
Екв. број јединица потрошње e (-) 

умиваоник 2,00 0,50 1,00 

туш 2,00 2,00 4,00 

судопера 1,00 0,50 0,50 

клозетски 

резервоар 
2,00 0,25 0,50 

      ∑j.p. 6,00 

      Q (l/s) 0,61 

 

Табела 3.3.1.3. Прорачун протока водоводних цеви за објекат за запослене 2 по Бриксу 

Точеће место 
Број точећих 

места 

Јединица 

потрошње e (-) 
Екв. број јединица потрошње e (-) 

умиваоник 1,00 0,50 0,50 

судопера 1,00 0,50 0,50 

клозетски 

резервоар 
1,00 0,25 0,25 

      ∑j.p. 1,25 

      Q (l/s) 0,28 

 

Димензионисање унутрашње водоводне мреже извршено је на основу меродавних јединица 

потрошње за различита точећа места. Меродавне јединице потрошње преузете су из стручне 

литературе (Комунална хидротехника – примери из теорије и праксе – Дејан Љубисављевић). 

Сам прорачун унутрашње водоводне мреже за објекте за запослене дат је табеларно. Прорачун 

је усклађен са графичким прилозима аксонометријске шеме. 

 

Табела 3.3.1.4. Унутрашњи развод водоводне мреже објекта за 

запослене 1 

Деоница 
L 

(cm) 

∑j.p. 

(l/s) 

q 

(l/s) 

Dusv 

(mm) 

IE 

(m/m') 

∆hi 

(cm) 
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Топла вода 

3-6 120 0,5 0,18 20 0,04 4,8 

25-21 275 0,5 0,18 20 0,04 11 

23-21 220 1 0,25 20 0,09 19,8 

21-20 60 1,5 0,31 20 0,13 7,8 

22-20 220 1 0,25 20 0,09 19,8 

20-12 110 2,5 0,40 25 0,07 7,7 

8-12 145 0,5 0,18 20 0,04 5,8 

12-11 105 3 0,43 25 0,08 8,4 

Хладна вода 

25-24 120 0,5 0,18 20 0,04 4,8 

24-13 250 0,5 0,18 20 0,04 10 

18-17 230 0,25 0,13 20 0,02 4,6 

19-17 230 0,25 0,13 20 0,02 4,6 

17-14 130 0,5 0,18 20 0,04 5,2 

15-14 100 1 0,25 20 0,09 9 

16-14 100 1 0,25 20 0,09 9 

14-13 45 2,5 0,40 25 0,07 3,15 

13-9 170 3 0,43 25 0,08 13,6 

10-9 190 1 0,25 20 0,09 17,1 

9-7 80 4 0,50 25 0,11 8,8 

8-7 120 0,5 0,18 20 0,04 4,8 

7-1 355 4,5 0,53 30 0,045 15,975 

5-4 160 1 0,25 20 0,09 14,4 

4-2 60 1 0,25 20 0,09 5,4 

3-2 100 0,5 0,18 20 0,04 4 

2-1 625 1,5 0,31 20 0,13 81,25 

1-VŠ1 1440 6 0,61 30 0,06 86,4 
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Табела 3.3.1.5. Унутрашњи развод водоводне мреже објекта за 

запослене 2 

Деоница 
L 

(cm) 

∑j.p. 

(l/s) 

q 

(l/s) 

Dusv 

(mm) 

IE 

(m/m') 

∆hi 

(cm) 

Топла вода 

9-10 490 0,5 0,18 20 0,04 19,6 

8-10 40 0,5 0,18 20 0,04 1,6 

10-7 140 1 0,25 20 0,09 12,6 

Хладна вода 

9-4 550 0,5 0,18 20 0,04 22 

8-5 265 0,5 0,18 20 0,04 10,6 

6-5 190 1 0,25 20 0,09 17,1 

5-4 90 1,5 0,31 20 0,13 11,7 

4-2 50 2 0,35 20 0,18 9 

3-2 230 0,25 0,13 20 0,02 4,6 

2-1 630 2,25 0,38 25 0,06 37,8 

1-VŠ1 925 2,25 0,38 25 0,06 55,5 

 

Биланс хидрантске мреже 

За прорачун хидрантске мреже усвојен је проток меродавног пожара Qp=15 l/s, трајања 2 h. На 

основу овога је израчунат захтевани капацитет резервоара од 108 m3. Усвојен је капацитет од 

120 m3 чиме се обезбеђује резервни капацитет од 12 m3. Усвојена је максимална брзина у 

цевоводу за пуњење резервоара од 1 m/s. Максимална брзина у самој хидрантској мрежи је 1,5 

m/s. Испод су дате табеле са прорачуном пречника цевовода на основу претпостављених 

вредности.  

Захтевано време пуњења резервоара је 24 h. На основу тога и усвојене максималне брзине у 

цевоводу одређен је пречник доводног цевовода за резервоаре хидрантске мреже. 

Табела 3.3.1.6.. Прорачун капацитета и пуњења резервоара 

QP 

(l/s) 

tpož 

(h) 
Vrez (m

3) 
Vrez

usv 

(m3) 

tpun 

(h) 

Qpun 

(l/s) 

vmax 

(m/s) 

D 

(mm) 

Dusv 

(mm) 
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15,00 2 108 120 24 1,39 1 42,05 50,00 

 

За хидрантску мрежу усвојено је пумпно постројење типа Wilo SiBoost Smart 3 Helix 1604 или 

друго истих или сличних карактеристика, са 2 радне и једном резервном пумпом. Испод је дата 

радна крива изабраног пумпног постројења. 

Биланс заливног система 

За димензионисање пумпи заливног система узета је најдужа заливна латерала као меродавна. 

Захтевани притисак у латералама износи 2 bara.  

Сам прорачун дат је у наредној табели бр.3.3.1.7. 

Табела 3.3.1.7. Прорачун заливног система 

L (m) 
lp 

(m) 

sp (-

) 

qp 

(l/h) 

p(bar

) 
λ (-) 

Dk 

(mm) 

Qlat 

(l/s) 

Qp 

(l/s) 

k 

(sp) 

∆E 

(m) 

HG 

(m) 

HP 

(m) 

184,0

0 
3,00 61 40 2 

0,02

8 
50 0,68 

1,3

6 

0,34

2 

0,2

2 
0,00 20,61 

 

Биланс погонског горива 

Машина за механички третман отпада 

 

Машина за механички третман отпада која је предвиђена у првој фази пројекта је намењена за 

дробљење кабастог отпада, отпадног дрвета, мадраца, тепиха, пластике и комуналног отпада. 

Конструкција је на стабилном постољу са гусеницама. Машина је опремљена једним 

погонским мотором за погон свих функција машине. Дизел погонског мотора : 6 цилиндара , 

минималне снаге 768 KS , 565 Kw. 

Табела 3.3.1.8. Карактеристике машине за механички третман отпада 

Минимална дужина осовине :  2000 mm 

Пречник радне осовине минимално :  650 mm 

Максимална брзина окретање осовине :  15-42 O/min 

Димензије утоварног спремника  L=5400mm и B=400 mm 

Хидростички погон преко хидрауличких пумпи  2x165cm3+90cm3 

Обртни момент :  220.000Nm 

Капацитет резервоара :  640 l 
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Утоваривач (грајфер) 

Машина која ће се користити за транспорт отпада унутар комплекса. Карактеристике радних 

машина су дате у наредној табели.  

Табела 3.3.1.9. Карактеристике машине утоваривач 

Catepillar модел C4.4, задовољава TIER final.  

Еu stage V норме о емисији издувних гасова  

 
нето снага : 108 

кW / 145 КS 

 
радна запремина 

4,4 lit 

грејач ваздуха на усисној грани  

филтер за гориво високог учинка  

радијални заптивени ваздушни филтери са двоструким елементом  и 

циклон предфилтером са индикатором запрљаности  

Запремине резервоара  

Гориво :  350 lit 

Систем за хлађење :  36 lit 

Моторно уље са филтером :  13 lit 

Хидраулички систем са танком :  345 lit 

DEF :  30 lit 

 

Табела 3.3.1.10. Карактеристике машине утоваривач 

модел 906 М  

Дизел мотор (55кЊ/74КС), V=3,3l 

Хидростатичкa трансмисијa  

Радна тежина 5600 kg 
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3.3.2. Биланси сировина 

 

Према подацима од Инвеститора, кабасти отпад се на територији Града Београда сакупља и 

транспортује сваког дана, а посебно је наглашена већа количина сваког првог викенда у месецу. 

Према тим подацима, током 2021. године (прва половина године) сакупљена је количина 

кабастог отпада на територији Града Београда дата у следећој табели:  

Табела бр. 3.3.2: Количина кабастог отпада која је сакупљена на територији Града Београда за 

период прве половине 2021. године: 

Oдношење кабастог отпада (намештај, бела техника и сл.) у току првог викенда у 

месецу 

Редни бр. Погон Количине кабастог отпада, m3 

    јануар фебруар март април мај јун јул 

1 СТАРИ ГРАД 65 120 70 120 90 220 215 

2 ПАЛИЛУЛА 110 170 180 170 180 160 250 

3 ЗВЕЗДАРА 63 76 101 105 76 68 84 

4 ВРАЧАР 40 120 124 88 70 92 116 

5 САВСКИ ВЕНАЦ 42 121 112 93 89 73 114 

6 ВОЖДОВАЦ 45 76 130 84 92 124 180 

7 ЧУКАРИЦА 90 170 300 270 190 250 240 

8 РАКОВИЦА 110 120 120 130 130 140 80 

9 НОВИ БЕОГРАД 87 204 206 218 224 222 304 

10 ЗЕМУН 82 141 242 262 168 252 227 

УКУПНО 734 1318 1585 1540 1309 1601 1810 

СВЕГА 9897 

 

Oдношење кабастог отпада (намештај, бела техника и сл.) осталим данима, без 

првог викенда у месецу 

Редни бр. Погон Количине кабастог отпада, m3 

    јануар фебруар март април мај јун јул 

1 СТАРИ ГРАД 469 410 487 479 421 483 506 

2 ПАЛИЛУЛА 483 450 637 596 530 622 589 

3 ЗВЕЗДАРА 458 457 502 461 600 587 558 

4 ВРАЧАР 27 34 41 26 30 35 30 
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5 САВСКИ ВЕНАЦ 319 335 408 365 333 774 812 

6 ВОЖДОВАЦ 288 330 240 344 327 368 357 

7 ЧУКАРИЦА 741 852 861 800 845 814 818 

8 РАКОВИЦА 171 147 185 168 128 126 155 

9 НОВИ БЕОГРАД 1451 1556 1791 1861 1978 2431 2262 

10 ЗЕМУН 740 770 931 1066 1094 1126 933 

УКУПНО 5147 5341 6083 6166 6286 7366 7020 

СВЕГА 43409 

 

Такође, сада се кабасти отпад највише транспортује камионима који имају аброл контејнере 

запремине 20-35 m3, претоварном станицом запремине 90 m3, као и камионима киперима. 

Процењено је да се око 80 % од укупне количине кабастог отпада довози аброл контејнерима 

и претоварном станицом. Евиденција о морфолошком саставу кабастог отпада никада није 

вођена. 

Капацитет постројења за третман (уситњавање) кабастог отпада (мобилног шредера са дизел 

погоном који ће се користити у I фази и стационарног шредера са електро погоном који ће се 

користити у II фази) је 30 t/h. 

Планирани рад постројења у коме ће се вршити третман (уситњавање) кабастог отпада је 8 h 

дневно (једна смена), 7 дана недељно, 365 дана годишње. 

Пријем кабастог отпада који ће се довозити од стране ЈКП Градска чистоћа претоварном 

станицом биће могућ током 24 часа сваког дана у недељи. 

По потреби је могуће организовати продужени рад у ситуацијама када је то неопходно (нпр. у 

случајевима прикупљања веће количине кабастог отпада сваког првог викенда у месецу). 

Прорачун количина отпада који се довози првог викенда у месецу и осталим данима у 

месецу 

 

На основу података о количини кабастог отпада која се сакупља, за 2021. годину, датих у 

поглављу 7.5.4. овог документа, одрађен је следећи прорачун дат у табели бр. 2: 

 

Табела бр. 3.3.2.2: Количина кабастог отпада која је сакупљена на територији Града Београда за 

период прве половине 2021. године, као и проценат кабастог отпада који се довози првог викенда 

Количине кабастог отпада за првих 6 месеци 2021. године 

Месец 

Количине 

кабастог 

отпада у току 

првог 

викенда у 

месецу, m3 

Количине кабастог отпада 

осталим данима, без првог 

викенда у месецу, m3 

Укупна количина 

кабастог отпада 

на месечном 

нивоу, m3 

Проценат 

кабастог 

отпада који се 

довози првог 

викенда, % 
 

јануар 734 5.147 5.881 12,481  

фебруар 1.318 5.341 6.659 19,793  

март 1.585 6.083 7.668 20,670  
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април 1.540 6.166 7.706 19,984  

мај 1.309 6.286 7.595 17,235  

јун 1.601 7.366 8.967 17,854  

УКУПНО 8.087 36.389 44.476 18,183  

 

На основу претходног прорачуна, за пројектовање се усваја да се 20 % од укупне количине 

кабастог отпада довози првог викенда у месецу.  

 

С обзиром да је за првих шест месеци 2021. године сакупљено 44.476 m3 кабастог отпада, као 

и да је према пројектном задатку у 2020. години сакупљено око 90.000 m3 кабастог отпада, за 

пројектовање се усваја годишња количина од 90.000 m3 кабастог отпада.  

 

Просечна количина сакупљеног кабастог отпада на месечном нивоу износи: 
90.000 m3 

12 месеци
= 𝟕. 𝟓𝟎𝟎 𝐦3  

 

Првог викенда у месецу (два дана) довози се 20 % од укупне количине кабастог отпада, што 

износи: 

7.500 m3 ∙ 0,2 = 𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝐦𝟑/ 1. викенд у месецу=
1.500 m3 

2 дана
= 𝟕𝟓𝟎 𝐦³/дан  

Количине кабастог отпада које пристижу осталим данима у месецу: 

7.500 m3 ∙ 0,8 = 𝟔. 𝟎𝟎𝟎 𝐦³ =
6.000 m3 

28 дана
= 𝟐𝟏𝟒 𝐦³/дан   

 

Прорачун удела кабастог отпада који се у контејнерима и удела кабастог отпада који се 

довози камионима киперима 

 

 Количине кабастог отпада које првог викенда пристижу у контејнерима и камионима 

киперима дате су у следећој табели. 

 

Табела бр. 3.3.2.3: Количине кабастог отпада које првог викенда пристижу у контејнерима и 

камионима киперима 

   Количине отпада за 

први викенд у месецу, 

m3/1. vikend 

Удео који се довози у контејнерима: 0,80 1.200 

Удео који се довози у камионима киперима: 0,20 300 

 

 Количине отпада које осталим данима у месецу пристижу у контејнерима и камионима 

киперима дате су у следећој табели. 

 

Табела бр. 3.3.2.4: Количине кабастог отпада које осталим данима у месецу пристижу у 

контејнерима и камионима киперима 

   Количине отпада 

за остале дане у 

месецу, m3/дан 
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Удео који се довози у контејнерима: 0,80 171 

Удео који се довози у камионима киперима: 0,20 43 

 

Спецификација механизације 

За функционисање постројења неопходна је следећа опрема: 

Табела бр. 3.3.2.5. Спецификација механизације 

Позиција Број 

Шредер (дробилица) 1 

Преса за балирање 1 

Телехендер 1 

Багер са грајфером 1 

Утоваривач 1 

Камион са куком (енг. Hookloader) 1 

 

Спецификација радне снаге 

У следећој табели (табела бр. 3) приказана је спецификација радне снаге: 

Табела бр. 3.3.2.6. Спецификација радне снаге 

Позиција Број 

Рад на преси за балирање 3 

Возач камиона са куком 1 

Возач телехендера 1 

Возач багера са грајфером (рад на 

шредеру) 

1 

Возач утоваривача 1 

Технички руководилац 1 

Рад на портирници - вагар 1+1+1 

Рад на портирници – навигатор 

(контрола и усмеравање саобраћаја) 

1+1+1 

Aдминистрација 1 
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Прорачун улазних складишних капацитета 

Табела бр. 3.3.2.7. Прорачун улазних скалдишних капацитета за први викенд 

  

Запремина 

доступног 

складишног 

простора 

Врста отпад 

који се 

складишти 

Максимални једновремени складишни 

капацитети 
Индексни 

број 
Запремина (m3) Маса (t) 

Зона 

1 
120 

Кабасти 

отпад - 

довоз 

грађани 

120 24 20 03 07 

Зона 

2 
240 

Кабасти 

отпад - 

довоз ЈКП 

,,Чистоћа’’ 

240 48 20 03 07 

Зона 

3 
544 

Кабасти 

отпад - 

довоз ЈКП 

,,Чистоћа’’ 

544 109 20 03 07 

 

Табела бр. 3.3.2.8. Прорачун улазних скалдишних капацитета за остале дане, без првог викенда 

  

Укупна 

запремина 

доступног 

складишн

ог 

простора 

Врста отпад који 

се складишти 

Максимални једновремени складишни 

капацитети 
Индексни 

број 
Запремина Маса 

Зона 

1 
120 

Кабасти отпад - 

довоз грађани 
120 24 20 03 07 

Зона 

2 
240 

Кабасти отпад - 

довоз ЈКП 

,,Чистоћа’’ 

120 24 20 03 07 

Грађевински отпад 

од рушења - дрво 

60 (2 аброл 

контејнера) 
30 17 02 01 

Комунални отпад - 

стакло 
30 (1 аброл контејнер) 30 

20 01 02 

Грађевински отпад 

од рушења - стакло 
17 02 02 

Отпад од амбалаже 

- стаклена 

амбалажа 

30 (1 аброл контејнер) 15 15 01 07 

Зона 

3 

54

4 

Бокс 

1 

Кабасти отпад - 

дрво 
418 85 20 03 07 
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Отпад од амбалаже 

- дрвена амбалажа 
15 01 03 

Комунални отпад - 

дрво 
20 01 38 

Бокс 

2 

Кабасти отпад - 

текстил 

42 20 

20 03 07 

Отпад од амбалаже 

- текстилна 

амбалажа 

15 01 09 

Комунални отпад - 

одећа 
20 01 10 

Комунални отпад - 

текстил 
20 01 11 

Бокс 

3 

Кабасти отпад - 

пластика 

42 20 

20 03 07 

Отпад од амбалаже 

- пластична 

амбалажа 

15 01 02 

Грађевински отпад 

од рушења - 

пластика 

17 02 03 

Комунални отпад - 

пластика 
20 01 39 

Бокс 

4 

Кабасти отпад - 

троседи/двоседи 
42 10 20 03 07 

 

Биланс – технолошки процес балирања 

Табела бр. 3.3.2.9. Биланс потрошње – балирање  

  

Потрошња на годишњем 

нивоу 

(kg/god) 

Потрошња на месечном 

нивоу 

(kg/mesec) 

Потрошња пластичне мреже 7962 663 

Потрошња пластичне фолије 34,500 2,875 
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3.4. Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде и других течних и 

гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама 

укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне 

реципијенте, одлагања на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачења 

(јонизујућа и нејонизујућа) и др. 
 

3.4.1. Емисије у ваздух 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

 

Извођење радова у смислу овог пројекта подразумева извођење радова на санацији 

несанитарне депоније, а затим и радове на изградњи самог Центра.  

Током санације локације вршиће се сепарација отпада који се уклања према фракцијама (>80 

mm, <80;>40 mm и <40 mm), где ће се фракције веће од 40 mm одвозити на одговарајућу 

санитарну депонију, а фракција мања од 40 mm ће по доказивању инертности се користити за 

нивелисање терена. У току извођења радова на санацији може доћи до генерисања чврстог 

комуналног отпада услед редовних радних активности радника. Овај отпад ће се одлагати у 

контејнер који мора бити постављен на градилиште и за који ће бити задужено надлежно 

предузеће које има све дозволе за управљање отпадом дефинисане законском регулативом.  

У току извођења радова на изградњи комплекса се, такође, не очекује нека додатна емисија 

чврстог отпада, осим оног који потиче од свакодневних радних активности на градилишту. 

Овај отпад ће се одлагати у контејнер који мора бити постављен на градилиште и за који ће 

бити задужено надлежно предузеће које има све дозволе за управљање отпадом дефинисане 

законском регулативом 

Приликом санације доћи ће и до емитовања прашине и појаве буке тренутног типа.  

Приликом санације несанитарне депоније, односно локације будућег центра и његове изградње 

неминовна је појава емитовања издувних гасова у ваздух, проистеклих од погонског рада 

машина (грађевинске машине и дробилица за грађевински отпад) на санирању постојеће 

несанитарне депоније и при самој изградњи центра. Полутанти који произилазе из процеса 

сагоревања дизел горива и тиме директно угрожавају квалитет ваздуха. Исти се манифестују у 

гасовитом агрегатном стању и подразумевају: угљен - моноксид (CO), оксиде азота (NOx), 

испарљива органска једињења (VOCs) и сумпoр - диоксид (SO2). 

Загађујуће материје, у току извођења радова у гасном облику који могу да се јаве на предметној 

локацији од погонског рада машина. С тим у вези јавља се емисија гасова услед сагоревања 

дизел горива које представља погонско гориво за рад машина за бушење и машина за ископне 

радове – багера, булдозера и пикомера. 

Састав гасова који настају приликом сагоревања дизел горива је NОx, CO2, CO, SO2.  
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Теоријски, приликом сагоревања дизел горива, емитовани гасови имају следећи однос у 

емисији гасова6: 

 

Слика 3.4.1.1. Састав издувних гасова из мотора на дизел погонско гориво 

У табели број 3.4.1.1 је приказана количина емитованих гасова по европском стандарду за 

дизел горива за тешку механизацију.  

Табела 3.4.1.1. Количина емитованих гасова по еврпоском стандарду за дизел горива 

Ниво Датум Емисиони 

стандард 

CO 
(g/kWh) 

HC 
(g/kW

h) 

NOx 
(g/kWh) 

NH3 [ppm] PM 
(g/kWh) 

PN 

[kWh] 

Dim 

[m−1] 

Euro I 1992, < 

85 kW 

ECE R49 4.5 1.1 8  0.612   

1992, > 

85 kW 

4.5 1.1 8  0.36   

Euro 

II 

Oкt-95 4 1.1 7  0.25   

Oкt-97 4 1.1 7  0.15   

Euro 

III 

Окт - 99 

ЕЕВс 

ESC & ELR 1.5 0.2

5 

2  0.02  0.15 

Окт-00 2.1 0.6

6 

5  0.1  0.8 

0.13* 

Euro 

IV 

Окт-05 1.5 0.4

6 

3.5  0.02  0.5 

Euro 

V 

Окт-08 1.5 0.4

6 

2  0.02  0.5 

                                                 

6 The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust aftertreatment systems. Clean 

Technologies and Environmental Policy volume 17, pages15–27. 2015 
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Euro 

VI 

Дец - 15 WHSC 1.5 0.1

3 

0.4 10 0.01 8×1011  

WHTC 4 0.1

6 

0.46 10 0.01 6×1011  

*за моторе мање од 0.75 m3 запремине по цилиндру и процењена брзина више од 3000 у 

минуту 

Еколошки пријатељски мотори 

 

У наредној табели је приказана емисија штетних гасова од сагоревања погонског дизел горива 

по ангажованој грађевинској механизацији.  

Табела 3.4.1.2. Предвиђена емисија по ангажованој тешкој машини за извођење радова на 

санацији 

 

Штетни гас (g/kWh) CO HC NOx NH3 [ppm] PM Dim [m-1] 

Механизација која припада типу III 1680 528 4000 0 80 640 

Механизација која припада типу  IV-V 1200 368 2800 0 16 400 

 

За прорачун је усвојена претпоставка да ће ангажована механизација припадати III до V 

категорији европског стандарда. Претостављено је да ће радови на санацији трајати 100 радних 

дана, са осмочасовним ангажовањем радних машина.  

У наредној табели је приказана емисија штетних гасова од сагоревања погонског дизел горива 

по ангажованој грађевинској механизацији за извођење радова на изградњи комплекса.  

Табела 3.4.1.3. Предвиђена емисија по ангажованој тешкој машини за извођење радова на 

изградњи комплекса 

 

Штетни гас (g/kWh) CO HC NOx NH3 [ppm] PM 
PN 

[#/kWh] 

Dim 

[m-1] 

Механизација која 

припада типу III 
3696 1161.6 8800 0 176 0 1408 

Механизација која 

припада типу IV-V 
2640 809.6 6160 0 35.2 0 880 

 

За прорачун је усвојена претпоставка да ће ангажована механизација припадати III до V 

категорији европског стандарда. Претостављено је да ће радови на изградњи комплекса трајати 

220 радних дана, са осмочасовним ангажовањем радних машина.  

За фазу извођења карактеристична је емисија и повећање нивоа буке и појава буке која ће бити 

испрекиданог типа. Ниво буке који ће се емитовати зависи од карактеристика коришћене 

механизације. Процена је да ће у овој фази долазити до прекорачења нивоа буке на локацијама, 
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посебно при форсираном раду ангажоване механизације. Емисија буке овог типа је 

краткотрајна, износи око 85 dB (А) и која има негативан утицај само у периоду извођења радова 

и сматра се да је занемарљив с обзиром на локацију извођења радова.   

Топлотно загађење, такође, се јавља само краткотрајно и то као нус-појава обављања 

грађевинских радова на локацији. 

Када се говори о загађењу ваздуха, у току рада предметног центра очекивана је емисија 

прашине која ће настајати током механичког третмана отпада (уситњавања дрвета, и др.).  

Истовремено, емитовање прашине може потицати и од кретања ангажоване механизације и 

возила који транспортују отпад. 

Како је у првој фази пројекта предвиђено да све машине буду на дизел погон, у наставку је дат 

преглед очекиваних емисија гасова у атмосферу на месечном нивоу. 

У наредној табели је приказана месечна емисија штетних гасова од сагоревања погонског дизел 

горива за машину која ће да врши механички третман – шредер.  

Табела 3.4.1.4. Предвиђена емисија на месечном нивоу за шредер 

Штетни гас (g/kWh) CO HC NOx 
NH3 

 [ppm] 
PM 

PN 

[#/kWh] 
Dim [m-1] 

Механизација која припада 

типу III 
369.6 116.16 880 0 17.6 0 140.8 

Механизација која припада 

типу IV-V 
264 80.96 616 0 3.52 0 88 

 

За прорачун је усвојена претпоставка да ће изабрана машина припадати III до V категорији 

европског стандарда. Претостављено је да ће месечно ангажовање трајати 22 радних дана, са 

осмочасовним ангажовањем.  

У наредној табели је приказана месечна емисија штетних гасова од сагоревања погонског дизел 

горива за машину која ће да врши балирање третираног материјала.  

Табела 3.4.1.5. Предвиђена емисија на месечном нивоу за балирку 

Штетни гас (g/kWh) CO HC NOx NH3 [ppm] PM 
PN 

[#/kWh] 
Dim [m-1] 

Механизација која 

припада типу III 

369.

6 
116.16 880 0 17.6 0 140.8 

Механизација која 

припада типу IV-V 
264 80.96 616 0 3.52 0 88 

 

За прорачун је усвојена претпоставка да ће изабрана машина припадати III до V категорији 

европског стандарда. Претостављено је да ће месечно ангажовање трајати 22 радних дана, са 

осмочасовним ангажовањем.  

У другој фази изградње предметног центра предвиђена је технологија уситњавања кабастог 

отпада, која подразумева коришћење дробилице - шредера на електро погон, услед чега ће 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

109 

 

емисије издувних гасова који су били присутни у првој фази за време коришћења шредера са 

дизел погоном бити отклоњене. 

 

3.4.2. Генерисање отпадних вода/Загађивање воде 
 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

У току активности на извођењу радова при санацији и изградњи комплекса не очекује се 

генерисање отпадних вода које потичу од самог процеса рада.  

У току процеса санације, у случају падавина, може се десити да атмосферска вода дође у додир 

са ископаним отпадом и у том случају она постаје отпадна јер поприма карактериситке отпада. 

Међутим, како је технологија рада на санацији предвиђена тако да се ископи врше по фазама 

и зонално, ни у једном третнутку се неће десити да се на градилишту налази значајна количина 

издвојеног отпада која може довести до катастрофалних последица у случају падавина. Ископ 

и транспорт наведеног отпада до санитарне депоније ће бити синхронизовани, и може се рећи 

да неће бити генерисања вода од падавина које могу постати отпадне.  

У току извођења на градилишту неће бити генерисања фекалних отпадних вода јер су 

предвиђени мобилни тоалети којим управља овлашћено лице и које је задужено за 

манипулацију генерисане фекалне отпадне воде. Снадбевање воде је предвиђено у оквиру 

контејнера преко апарата за воду. 

 

У ТОКУ РАДА 

 

У току рада центра за управљање отпадом очекује се генерисање: 

1. атмосферских отпадних вода, и то: 

a. условно чисте атмосферске воде које падају на кров хале  

b. зауљене атмосферске воде (из хале за третман, са манипулативних површина и др) 

2. санитарно – фекалних отпадних вода 

 

Атмосферске отпадне воде  

Атмосферске воде које падну на кров објекта за третман кабастог отпада, прикупљаће се 

системом хоризонталних и вертикалних олука, а потом ће се, секундарним PVC цевоводима 

Ø160 гравитационо одводити у сабирне армиранобетонске шахтове Ø1000 КШ1-КШ16, који 

су међусобно повезани примарним PVC цевоводима Ø250, из којих ће се даље одводити 

колекторским PVC цевоводима Ø300 до укопаних PEHD резервоара КР1 и КР2. Предметни 

резервоари су димензионисани тако да могу прихватити количину атмосферских вода са крова 

услед меродавне кише повратног периода T=2 god и трајања t=10 min.  
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𝑉КР = 𝑃 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡 = 1.556,6 𝑚2 ∙ 1,2 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ∙ 10 𝑚𝑖𝑛 = 18,7 𝑚3 

𝑉КР1 = 𝑉КР2 =
𝑉КР

2
= 9,3 𝑚3 ≈ 10 𝑚3 

где је: 

P – површина крова објекта за третман кабастог отпада, 

i – интензитет меродавне кише, 

t – време трајања меродавне кише. 

 

Након акумулације воде унутар резервоара, постоји могућност употребе акумулисане воде за 

заливање зелених површина унутар комплекса рециклажног дворишта одговарајућим 

системом. У случају дотока воде који превазилази капацитет резервоара, предвиђена је 

могућност преливања у укопане модуларне инфилтрационе системе ИНР1 и ИНР2. Наведени 

системи функционишу тако да прикупљене воде контролисано упуштају у тло, тј. омогућавају 

инфилтрацију у земљиште. Реч је о пластичном ћелијском систему који се састоји од 

полипропиленског тела које се може састављати на различите начине формирајући отворену 

стабилну структуру. Око инфилтрационог система се обавија храпави полипропиленски 

геотекстил са одличним особинама филтрације и водопропусности, у циљу минимализовања 

нагомилавања талога. 

 

Зауљене атмосферске воде (из хале за третман, са манипулативних површина и др) 

Одводњавање атмосферских вода са центра за сакупљање кабастог отпада у Добановцима 

решено је постављањем сливничких решетки и сливника.  

Укупна површина са које је потребно прикупити атмосферске воде износи: 

Fsl = 9.400 m2. 

Укупна површина покривена је са 27 сливника од којих сваки покрива око 400 m2  асфалтне и 

бетонске површине. Прорачуном је претпостављено да 95 % укупних падавина доспе у систем 

атмосферске канализације те је коефицијент отицаја ψ=0,95.  

Време концентрације слива сливника одређено је по FAA (US Federal Aviation Administration) 

једначини: 

tC = 0,7 * (1,1 – C ) * L0,5 * S-0,333 (min); 

где су: 

C – коефицијент отицаја у рационалној методи, 

L – дужина површинског течења, 

S – нагиб површине (m/m). 
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За меродавну кишу усвојена је киша повратног периода од 2 године и трајања 10 минута која  

износи i=1,2 mm/min (извор: „Интезитети јаких киша у Србији“, Прохаска Ј. Стеван, Ветош 

Дивац И. Владислава, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2014.). 

Проток у колекторима израчунат је по рационалној методи као: 

Q = F * ψ * Imk  

где су: 

F – површина слива, 

ψ – коефицијент отицаја, 

Imk – интезитет меродавне кише. 

 

Према томе, рачунски проток за меродавну кишу са асфалтних и бетонских површина износи: 

Qab = F * ψ * Imk  = 9.400 m2 * 0,95 * 1,2 mm/min = 8.930 m2 * 200 l/s ha = 178,6 l/s 

Отпадна вода потекла од привременог складиштења течног опасног отпада у ИБЦ 

контејнерима и чврстог у наменским контејнерима за наведену врсту отпада, предвиђена је 

изградња водонепропусног армиранобетонског канала са решетком и њихово задржавање до 

предаје овлашћеном оператеру. Самим тим, отклоњена је могућност мешања са осталим 

водама и доспевање у површинске и подземне воде. 

 

Санитарно-фекалне отпадне воде 

Када је реч о систему фекалне канализације предвиђен је систем прикупљања вода у септичкој 

јами, која ће се празнити једном месечно. 

Приликом прорачуна капацитета септичке јаме СЈ1, предвиђено је да ће санитарне објекте 

користити 15 корисника (запослених). С обзиром на то да се очекује да они у центру бораве 8 

часова дневно, усвојена је специфична потрошња qspec=70 l/st. dan. Усвојено је да 85 % 

употребљених вода доспева у фекалну канализацију. Капацитет септичке јаме срачунат је тако 

да се она празни једном месечно, тј. на 30 дана. Дневна производња отпадних вода прорачуната 

је као: 

Qdn=Nk*qspec*ψ 

где су:  

Nk – број корисника, 

qspec – специфична потрошња,  

ψ – проценат употребљених вода које доспевају у фекалну канализацију. 

 

На овај начин је добијен неопходан капацитет септичке јаме СЈ1: 

Vsj = Qdn*30=15*70 l/st.dan*0,85*30 dan=26,78 m3 

Усваја се септичка јама корисне запримене Vsj
k =28 m3.  
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3.4.4. Генерисање чврстог отпада 
 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Као што је већ раније напоменуто, извођење радова подразумева две активности, а то су радови 

на санацији и радови на изградњи самог комплекса.  

Радови на санацији подразумевају уклањање неконтролисано депонованог отпада, и то након 

претходне сепарације отпада на ситну и крупну фракцију. Укупна количина отпада која се 

налази на локацији износи око 182 000 m3, од чега се према морфологији отпада одвози 

приближно 55 000 t.  

Поред овог отпада, на локацији се очекује и настанак комуналног чврстог отпада који потиче 

од свакодненвих радних активности на градилишту. Овај отпад ће се одлагати у контејнер, који 

ће за те намене бити постављен на локацији. Управљање овим контејнером је у надлежности 

јавног комуналног предузећа. 

У току извођења радова на изградњи центра очекује се генерисање грађевинског отпада и то 

претежно отпадне земље, као продукт нивелисања терена, ископа темеља и остало. Поред овог 

отпада, на локацији се очекује и настанак комуналног чврстог отпада који потиче од 

свакодненвих радних активности на градилишту. Овај отпад ће се одлагати у контејнер, који 

ће за те намене бити постављен на локацији. Управљање овим контејнером је у надлежности 

јавног комуналног предузећа. 

 

РАД ЦЕНТРА 

 

У току рада рециклажног дворишта, центра за сакупљање отпада, осим примарног настајања 

третираног отпада који након третмана има комерцијалну вредност, очекује се генерисање: 

 комуналног чврстог отпада који потиче од свакодневних активности радника, 

 рециклабилног отпада (папир, пластична и стаклена амбалажа), 

 електронског отпада (након престанка рада опреме, флуо цеви), 

 генерисање опасног отпада. 

 

3.4.5. Бука и вибрације 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

За фазу извођења карактеристична је емисија и повећање нивоа буке и појава буке која ће бити 

испрекиданог типа. Ниво буке који ће се емитовати зависи од карактеристика коришћене 

механизације. Процена је да ће у овој фази долазити до прекорачења нивоа буке на локацијама, 

посебно при форсираном раду ангажоване механизације. Емисија буке овог типа је 
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краткотрајна, износи око 85 dB (А) и која има негативан утицај само у периоду извођења радова 

и сматра се да је занемарљив с обзиром на локацију извођења радова. 

РАД ПРОЈЕКТА 

Бука у току рада пројекта може да се очекује у два случаја, и то: 

1. бука која се генерише приликом кретања возила током допремања отпада на третман, 

2. бука која се генерише у току рада машина 

Емисија буке која се очекује приликом кретања возила нема тенденцију да пређе 85 dB (А), и 

зависи од фрекфентности саобраћаја.  

Емисија буке која потиче од рада машина је ограничена само на радно време, и према 

карактеристикама опреме која је предвиђена пројектном документацијом износи: 

1. машина за механички третман – дробилица – максимални ниво буке 82 dB (А), 

2. машина за балирање – 77 dB (А) до 83 dB (А)  

3.4.6. Светлост, топлота, јонизујуће и нејонизујуће зрачење 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Топлота која ће се генерисати је краткотрајног карактера и настаје као нус-појава обављања 

грађевинских радова на предметној локацији, односно погонског рада мотора, као и радних 

активности варења, лемљења и др. Пројектом није предвиђен рад када није доступна природна 

светлост, тако да се не очекује емисија вештачке светлости. 

 
РАД ПРОЈЕКТА 

Радијациони и светлосни ефекти се током рада постројења се неће рефлектовати јер њихових 

извори нису предвиђени планираним производним процесом. Центар ће бити осветљен ради 

контроле ван радног времена.  
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3.5. Приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање и сл.) 

свих врста отпадних материјала 
 

Третиран кабасти отпад (балиран и небалиран) ће се привремено складиштити испод 

надстрешнице која ће се налазити у продужетку објекта за третман кабастог отпада. Бале ће се 

слагати у једном делу складишта (приказано у графичком прилогу 3), док ће се контејнери са 

небалираним уситњеним кабастим отпадом складиштити на другом делу, у оквиру истог 

складишта (приказано у графичком прилогу 3). Поменути контејнери ће се помоћу камиона са 

куком (енгл. hookloader) одвозити из објекта за третман кабастог отпада и позиционирати на 

дефинисано место под надстрешницом за привремено складиштење истретираног материјала. 

Након уситњавања отпада у шредеру, исти ће пролазити кроз магнетни сепаратор, на коме ће 

се вршити издвајање металних фракција, које ће се, потом, убацивати и привремено 

складиштити у контејнеру запремине 5 m3. 

С обзиром да се на локацији могу јавити и одређене врсте опасног отпада (нпр. зауљене крпе 

у случају да примарна сепарација није добро извршена), пројектом је предвиђено привремено 

складиштење опасног отпада до предаје одговарајућем оператеру за третман и збрињавање 

опасног отпада у складу са Законом о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС“, 6/2009, 88/2010, 

14/2016 и 95/2018 – др. закон). Простор привременог складишта ће увек бити закључан, при 

чему ће приступ објекту бити омогућен само овлашћеним лицима. Привремено складиштење 

опасног отпада ће бити усаглашено са Правилником о начину складиштења, паковања и 

обележавања опасног отпада (,,Сл. гласник РС'', бр 92/2010 и 77/2021). Унутар објекта 

планирано је постављање посебних контејнера за привремено складиштење опасног отпада 

који би могао евентуално да се појави на локацији. Течни опасни отпад ће бити смештен у ИБЦ 

контејнере, који ће имати своју непропусну танквану која ће моћи да сакупи целокупну 

количину евентуално изливених течности у случају акцидентних ситуација (процуривања). 

Остали, чврсти опасни отпад ће бити смештен у одговарајућим посудама - контејнерима. 

На локацији се очекује и стварање комуналног отпада који потиче од редовних радних 

активности из просторија за боравак радника. Пројектом се предвиђа сепарација комуналног 

отпада у посебне контејнере и збрињавање истог у складу са Законом о управљању отпада („Сл. 

гласник РС“, бр. 6/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон). 

У наставку је дат шематски приказ управљања дефинисаним токовима отпада: 
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Слика 3.5.1. Шематски приказ технологија третирања дефинисаних токова отпада 
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3.6. Приказ утицаја на животну средину изабраног и других разматраних 

технолошких решења 
 

С обзиром да предметни Пројекат превасходно базира санацији тренутне несанитарне 

депоније, а потом и на изградњи рециклажног дворишта, односно Центра за сакупљање отпада 

на к.п. бр. 6194, КО Добановци, могући утицаји на животну средину могу настати за време 

извођења радова на санацији, током рада самог постројења, током ремонта и током 

евентуалних акцидентних ситуација.  

Утицаји на животну средину се сагледавају као три основна типа: 

- Директан/непосредан – утицај узрокован конкретном активношћу, који се истовремно 

јавља на истом месту када и конкретна активност (примарни утицај); 

- Индиректан/посредан – утицај узрокован конкретном активношћу, који се јавља касније 

током времена и на различитом месту од места одвијања конкретне активности 

(секундарни утицај); 

- Кумулативни утицај/ефекат – користи се да опише утицај који је последица увећавања 

појединачног утицаја током времана прошлог, садашњег и будућег. 

Сваки од наведених типова се даље може окарактерисати као:  

- Могући – утицаји који тренутно не постоје, али за чије појављивање може да се утврди 

одређена вероватноћа; 

- Краткорочан – утицај узрокован конкретном активношћу који траје у кратком 

временском периоду; 

- Дугорочан – утицај узрокован конкретном активношћу који траје у дугом временском 

периоду и након завршетка те активности; 

- Привремен – утицај узрокован конкретном активношћу који има ограничено трајање у 

времену и након завршене активности престаје, а предмет утицаја се враћа у првобитно 

стање; 

- Сталан – утицај узрокован конкретном активношћу који траје и након завршетка те 

активности при чему се предмет утицаја не враћа у првобитно стање. 
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4. Приказ главних алтернатива које је Носилац Пројекта 

разматрао 
 

4.1. Локација или траса 
 

Према добијеним подацима, на предметној локацији је средином двадесетог века вршен ископ 

земљаног материјала који је коришћен у грађевинске сврхе, након чега је настала ископна јама 

(удубљење у земљи), у коју је годинама након тога вршено неконтролисано одлагање 

мешовитог комуналног, грађевинског и кабастог отпада. 

С обзиром да се на предметној локацији неселективно генеришу знатне количине мешовитог 

комуналног отпада, грађевинског отпада, земље и шута, као и кабастог отпада у временском 

периоду дужем од 50 година, предметна локација нема алтернативу у погледу локације, већ је 

сама по себи јединствена за санирање постојаћег стања и изградњу центра за третирање 

кабастог отпада. 

 

4.2. Производни процес или технологије 
 

Будући да је технологија описана у Поглављу број 3. константована као најефикаснија, 

алтернативне технологије нису раматране. Уколико би постојала алтернатива у односу на 

технолошки процес, не би се значајно разликовала од примарне. 

 

4.3. Методе рада 
 

Медоте рада су унапред одређене од стране Инвеститора.  

 

4.4. Планови локације и нацрти пројекта 
 

Основ за израду техничке документације Пројекта изградње центра за сакупљање и третман 

отпада је План генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин („Сл. лист 

града Београда“, бр. 63/15), земљиште обухваћено парцелама 6194, КО Добановици је 

предвиђено за „комуналне делатности - третман отпада“. У складу са Планом, као и издатим 

локацијским условима бр. џџџ од датума џџџ, издатим од стране Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а на основу идејног решења/пројекта за 

грађевинску дозволу изградње центра за сакупљање и третман отпада, израђена је техничка 

документација, без алтернативних планова и нацрта. 
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4.5. Врста и избор материјала 
 

Приликом израде техничке документације, пројектом је предвиђена хала за третман кабастог 

отпада са надстрешницом за привремено одлагање третираног материјала, чија би се изградња 

одвијала у две фазе. Прва фаза изградње подразумева постављање челичних конструкција и 

корвних панела ради заштите од атмосфералија, док би се у другој фази извршило затварање 

фасадом и постављањем врата и прозора. За извођење ових радова је планирано коришћење 

конвенцијалних доступних грађевинских материјала високог квалитета. На предметној 

локацији је предвиђен и простор за постављање касете за привремено складиштење опасног 

отпада који се може појавити на локацији приликом довожења кабастог отпада на третман. 

Планирано је да се касета озида бетонским блоковима са три стране и буде ограђена челичном 

оградом како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. 

Сходно наведеном, друге алтернативе у односу на врсту и избор материјала приликом 

изградње, нису разматране. 

 

4.6. Временски распоред извођења пројекта 
 

Временски распоред извођења пројекта је у директној зависности од дозвола и сагласности 

надлежних државних органа, с тим у вези алтернативе нису разматране. 

 

4.7. Функционисање и престанак функционисања 
 

Град Београд не поседује ни један центар за прикупљање и третман кабастог отпада, а сходно 

томе да се ради о локацији на којој је годинама уназад вршено непланско генерисање отпада и 

да су грађани навикли да овде одлажу отпад, овај пројекат представља иновативно решење 

дугорочног проблема, чији се престанак рада не очекује у даљој будућности. 

 

4.8. Датум почетка и завршетка извођења 
 

Као што је већ поменуто, почетак извођења грађевинских радова на санацији постојеће 

депоније и изградњи центра за сакупљање и третман отпада првенствено је условљен 

исходовањем неопходних дозвола и услова надлежних органа. Такође, временски распоред 

извођења грађевинских радова у многоме зависи од временских прилика на предметној 

локацији, што онемогућава прецизирање почетка и краја извођења радова, док је период 

трајања извођења радова могуће оквирно претпоставити, што ће бити подробније дефинисано 

у наредној фази пројектовања. 
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4.9. Обима производње 
 

Усвојеним техничким решењем, а на основу улазних података добијених коришћених за 

пројектовање, предвиђен је улаз од 90.000 m3 кабастог отпада, који ће се третити у оквиру 

постројења, приликом чега би просечна количина сакупљеног кабастог отпада износила 7.500 

m3.  

Планирани рад постројења у коме ће се вршити третман (уситњавање) кабастог отпада је 8 h 

дневно (једна смена), 7 дана недељно, 365 дана годишње.  

Капацитет рада постројења ће бити флексибилан. Просечне дневне количине кабастог отпада 

који ће се третирати износе: 214 m3/dan. 

Максимални радни капацитет изабраног шредера Arjes VZ 850 DK за третман кабастог отпада 

износи 30 t/h, док максимални радни капацитет балирке за пресовање уситњеног кабастог 

отпада износи 25 t/h.  

Усвојени максимални капацитет рада постројења за третман кабастог отпада износи: 20 t/h, 

односно 160 t/dan (рад у једној смени од 8 h), при чему је узет степен сигурности од 20 %. 

По потреби је могуће организовати продужени рад, односно рад у више смена, у ситуацијама 

када је то неопходно (нпр. у случајевима прикупљања веће количине кабастог отпада сваког 

првог викенда у месецу). 

Имајући у виду да су количине кабастог отпада на територији Града Београда представљале 

полазну основу приликом пројектовања Центра за сакупљање и третман отпада и самим тим 

алтернативне могућности у погледу обима производње нису разматране. 

 

4.10. Контрола загађења 
 

Са становишта контроле загађења, изградња и рад предметног пројекта предупредиће 

досадашње загађење медијума животне средине насталог као последица вишегодишњег 

експлоатисања тренутне несанитарне депоније. 

У скалду са производним процесом Пројекта, контрола свих потенцијалних загађења чинилаца 

животне средине, односно квалитета подземних и површинских вода, ваздуха, земљишта и 

заштите од прекомерне буке и вибрација, мере минимизирања и спречавања спроводиће се у 

складу са актуелним законским нормативима, прописима и стандардима према утврђеном 

Плану мониторинга, који је детаљније описан у поглављу бр. 9., без алтернатива. 

 

4.11. Уређење одлагања отпада 
 

Особље ангажовано на обављању послова у постројењу ће генерисати одређене количине 

ситног комуналног отпада, тако да је предвиђено и постављање једног контејнера за 
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прикупљање комуналног отпада унутар граница комплекса. Овај комунални отпад ће се 

одвозити на депоновање. 

 

4.12. Уређење приступа и саобраћајних путева 
 

С обзиром на то да предметна локација омогућава ограничен ниво саобраћајне услуге, 

предметни комплекс је повезан саобраћајницама у циљу приступа, снабдевања и обезбеђења 

услова за одвијање технолошког процеса. 

Пројектом је дефинисано оптимално коришћење предметних површина и то тако да се 

резервише довољан простор за несметано функционисање и одвијање кретања и манипулисања 

предвиђених возила, као и за инсталационе коридоре по потреби.  

Нивелационо решење саобраћајних површина је проистекло из синтезе свих ограничења која 

су условљена нивелационим положајем постојећих и планираних јавних саобраћајница и самим 

објектима који имају своје захтеве у погледу нивелационог решења.  

Пројектом је дефинисана тачна траса кретања механизације и грађана који самостално доносе 

отпадни материјал. 

Нагиби саобраћајница су проистекли из конфигурације терена и положаја објеката, тако да 

алтернатива у односу на уређење приступа и путева није била предмет разматрања. 
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5. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини 

(микро и макро локација) 
 

5.1. Становништво 
 

Према расположивим подацима Републичког завода за статистику, односно према попису 

становништва из 2011. године, број становника за насеље Добановци износио је 8503, што је 

0,12 % од укупне популације Републике Србије.  

Добановци су великим делом насељени Србима (92,56%). Значајнији део популације чине 

Словаци (2,85%) док је остатак мањи број Хрвата, Црногораца, Рома, Македонаца и неколико 

породица Украјинаца, Горанаца, Словенаца. Албанаца, Мађара, Русина и Руса.  

Становништво је опредељено за рад у пољопривреди, али у новије време почињу да ничу 

индустријски објекти, нарочито у близини аутопута и Аеродрома, те се становништво све више 

опредељује за трговину и индустрију. 

Концентрација људи на предметној локацији будућег центра за сакупљање отпада је у 

директној зависности од учесталости доношења отпада од стране грађана и броја запослених.  

 

5.2. Флора и фауна 
 

Простор у близини предметне локације раније су, у највећој мери, заузимале шумско-степске 

и степске заједнице. Најраспрострањеније су биле шуме лужњака и граба.  

На предметној локацији на којој се планира изградња центра за сакупљање и третман кабастог 

отпада нема ендемских или неких других карактеристичних биљних врста. 

Животињски свет општине Сурчин је изразито хетерогене структуре и обухвата различите 

врсте дивљих животиња, птица и инсеката.  

На микролокацији будућег центра за сакупљање и третман кабастог отпада, нису евидентирана 

станишта ендемских или других карактеристичних животињских врста, самим тим опасност 

од изумирања практично не постоји. 

 

5.3. Земљиште 
 

Према актуелној карти „Планирана намена површина“ из Плана генералне регулације насеља 

Добановци, градска општина Сурчин („Сл. лист града Београда“, бр. 63/15), земљиште 

обухваћено парцелама 6194, КО Добановици је предвиђено за „комуналне делатности - 

третман отпада“. Сходно наведеном изградња центра за сакупљање отпада и редовни рад неће 

изазвати промену намену земљишта ван планских оквира. 
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Као што је раније наведено, за потребе израде Пројекта санације постојеће депоније кабастог 

отпада у Добановцима спроведен је низ истражних радова, како би се испитао квалитет 

медијума животне средине. Истражним радовима је обухваћено узорковање и лабораторијско 

испитивање земљишта испод одложеног отпада и околног земљишта које се налази у близини 

несанитарне депоније и које није захваћено отпадом. 

У следећој табели приказани су резултати лабораторијског испитивања узорка земљишта које 

се налази испод отпада (испод несанитарне депоније). 

Табела 5.3.1. Резултати лабораторијског испитивања узорка земљишта 

Параметар 

Резултат из 

Извештаја о 

испитивању бр. 

2109020305 

Гранична 

вредност 

према 

Уредби7  

Ремедијациона 

вредност 

према Уредби8 

Параметар за испитивање 

токсичних карактеристика отпада 

намењеног одлагању   

  

Арсен (As) 7,8 29 55 

Баријум (Ba) 40 160 625 

Кадмијум (Cd) 0,31 0,8 12 

Укупни хром (Cr) 16 100 380 

Бакар (Cu) 14 36 190 

Жива (Hg) <0,05 0,3 10 

Никл (Ni) 32 35 210 

Олово (Pb) 7,9 85 530 

Антимон (Sb) <1,2 3 15 

Селен (Se) <2,3 0,7 100 

Ванадијум (V) 12 42 250 

Сребро (Ag) <2,4  15 

Цинк (Zn) 34 140 720 

Кобалт (Co) 7 9 240 

                                                 
7 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 
30/2018 и 64/2019) 
8 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 
30/2018 и 64/2019) 
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Молибден(Mo) <0,2 3 200 

Берилијум (Be) 0,17 1,1 30 

Телур (Te) <0,1  600 

Талијум (Th) <1,6 1 15 

Калај (Sn) <1,2  900 

Цијаниди - слободни <0,1 1 20 

Цијаниди - комплекс (pH<5,0) <0,1 5 650 

Цијаниди - комплекс (ph ≤ 5,0) <0,1 5 50 

Тиоцијаниди <0,1 1 20 

Бромиди (Br), mg/kg <1,0 20  

Флуориди (F), mg/kg <1,0 500  

Фенол <0,05 0,05 40 

Крезол укупни <0,05 0,05 5 

Ароматични растварачи <0,1  200 

Хлоровани угљоводоници     

Винилхлорид <0,005 0,01 0,1 

Дихлорметан <0,01 0,4 10 

1,1-дихлоретан <0,01 0,02 15 

1,2- дихлоретан  <0,01 0,02 4 

1,1- дихлоретан <0,01 0,1 0,3 

1,2- дихлоретан <0,01 0,2 1 

Дихлорпропан <0,005 0,002 2 

Трихлорметан (хлороформ) <0,01 0,02 10 

1,1,1-трихлоретан <0,01 0,07 15 

1,1,2- трихлоретан <0,01 0,4 10 

Трихлоретен <0,01 0,1 60 

Тетрахлорметан <0,01 0,4 1 

Тетрахлоретен <0,001 0,002 4 
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Хлорфеноли укупни <0,01 0,01 10 

Садржај полихлорованих 

бифенила (PCBs), mg/l:   

  

PCB 28 <0,05   

PCB 52 <0,05   

PCB 101 <0,01   

PCB 118 <0,01   

PCB 138 <0,01   

PCB 153 <0,01   

PCB 180 <0,01   

PCB (укупно) (mg/l) <0,2 0,02 1 

EOX <0,5 0,3  

Параметри за испитивање отпада 

и процедних вода   

  

Лакоиспарљиве супстанце 

(BTEX), mg/kg   

  

Бензен <0,001 0,01 1 

Толуен <0,01 0,01 130 

Етилбензен <0,005 0,03 50 

Стирен <0,002 0,3 100 

Ксилен <0,002 0,1 25 

BTEX укупни, mg/kg <0,01   

Полициклични ароматични 

угљоводоници, mg/kg:   

  

Аценафтен <0,01   

Аценафтилен <0,01   

Антрацен <0,01   

Бензо(a)антрацен <0,01   

Бензо(a)пирен <0,01   

Бензо(б)флуорантен <0,02   
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Бензо(г,х,и)перилен <0,08   

Бензо(к)флуорантен <0,02   

Кризен <0,09   

Дибензо(a,х)антрацен <0,08   

Флуорантен <0,03   

Флуорен <0,01   

Индено(1,2,3-цд)пиренª <0,06   

Нафтален <0,01   

Фенантрен <0,01   

Пирен <0,01   

PAHs (укупно) <0,5 1 40 

Пестициди, mg/kg     

DDT/DDD/DDR (укупни) <0,002 0,01 4 

Дрини <0,002 0,005 4 

Aлдрин <0,00006 0,00006  

Диелдрин <0,0005 0,0005  

Ендрин <0,00004 0,00004  

HCH-једињења <0,002 0,01 2 

Α-HCH <0,001 0,003  

Β-HCH <0,001 0,009  

Y-HCH <0,00005 0,00005  

Атразин <0,0002 0,0002 6 

Карбарил <0,00003 0,00003 5 

Карбофуран <0,00002 0,00002 2 

Органо калајна једињења укупна <0,001 0,001 2,5 

Азинфосметил <0,000005 0,000005 2 

Фталати укупни <0,1 0,1 60 

Укупни нафтни угљоводоници 

C6-C40   
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Укупни нафтни угљоводоници 

C10-C40 
<10 

50 5000 

Укупни нафтни угљоводоници 

C6-C10 
<0,01 

50 5000 

Метилетилкетон (MEK) <0,01  35 

 

На основу приложених резултата узорка земљишта, а у поређењу са Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 

30/2018 и 64/2019), утврђује се да су сви параметри усклађени са граничним вредностима 

прописаним овом Уредбом, односно да не прелазе прописане граничне и ремедијационе 

вредности. 

Како би се испитао потенцијални утицај предметне несанитарне депоније на земљиште које се 

налази у њеној непосредној близини, извршено је узорковање и испитивање земљишта са 

парцеле која се налази поред депоније, а која није захваћена отпадом. За анализу узет је један 

композитни узорак по дубини од 1 m. Узорковање и испитивање је извршено од стране 

акредитоване лабораторије Институт ватрогас д.о.о. из Новог Сада. Узорковање је извршено 

дана 22.10.2021. године. Извештај о испитивању узорка земљишта дат је у прилогу број 3.  

На слици 22 приказана је локација са које је извршено узорковање земљишта. 

 

Слика 5.3.1. Тачка узорковања земљишта 

 

Резултати испитивања приказани су на слици бр. 5.3.2. 
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Слика 5.3.2. Резултати испитивања узорка земљишта које се налази поред несанитарне депоније 

На основу добијених резултата закључује се да вредности испитиваних метала не прелазе 

кориговане граничне максималне вредности и кориговане ремедијационе вредности према 

Уредби о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. 

гласник РС", бр. 30/2018 и 64/2019). Измерене концентрације испитиваних органских 

полутаната имају вредности које су знатно испод вредности које могу указати на значајну 

органску контаминацију према Уредби о граничним вредностима загађујућих, штетних и 

опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018 и 64/2019). 
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На основу приказаних резултата испитивања земљишта може се закључити да земљиште 

које се налази испод несанитарне депоније, као и околно земљиште није значајно 

контаминирано и није потребна ремедијација истог. 

 

5.4. Вода 
 

Како би се добила детаљна слика о показатељима контаминације извршено је узорковање и 

анализирање подземне воде из уграђене пијезометарске конструкције и површинске воде из 

мелирационог канала Велики Бегеј, узетих узводно и низводно од тела депоније. 

Површинска вода 

Узорковање и испитивање површинских вода извршено је од стране акредитоване 

лабораторије Институ ватрогас д.о.о. из Новог Сада. Узорковање је вршено из канала Велики 

Бегеј, и то узводно и низводно од тела несанитарне депоније, односно пре и после тела 

депоније. Локације са којих је извршено узорковање површинске воде из канала Угриновачка 

бара приказане су на слици 5.4.1 

 

Слика 5.4.1. Тачке узорковања површинских вода 

 

Анализа резултати испитивања површинских вода: 

На основу резултата испитивања узорака површинске воде из канала Угриновачка бара (узорак 

површинске воде пре тела депоније (узводно) је означен бројем 2210/21-331, док је узорак 

после тела депоније (низводно) означен бројем 2210/21-332) и тумачењем добијених вредности 

према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 50/2012), закључује 

се да постоји утицај тела депоније на канал Угриновачка бара, с обзиром на то да постоји 

благо повећање BPK5 и HPK параметара у површинској води из канала низводно од тела 

депоније, на основу чега се закључује да постоји оптерећење у погледу органске материје. 

Такође је приметно и повећање суспендованих материја у површинској води која се налази 

после тела депоније (низводно). 
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Резултати испитивања површинских вода приказани су на сликама број 17 и 18. 

Званични Извештај о испитивању узорка површинске воде дат је у прилогу број 3. 

 

Слика 5.4.2. Резултати испитивања површинске воде – узорак пре тела депоније (узводно) 
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Слика 5.4.3. Резултати испитивања површинске воде – узорак после тела депоније (низводно) 

 

Подземне воде 

Узорак подземне воде узет је из пијезометра који је током истражних радова постављен на телу 

несанитарне депоније у Добановцима. Узорковање и испитивање подземне воде извршила је 

акредитована лабораторија Институ ватрогас д.о.о. из Новог Сада. Локација пијезометра 

приказана је на слици 19. 
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Слика 5.4.4. Локација пијезометра 

Резултати испитивања подземних вода приказани су на следећој слици, док је званичан 

Извештај о испитивању узорака подземне воде дат у прилогу 3 овог Пројекта. 
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Слика 5.4.5: Резултати испитивања узорка подземне воде 

Анализом резултата закључује се да измерене вредности испитиваних параметара не прелазе 

вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих штетних и опасних 

материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019) – Прилог 2 – Ремедијационе 

вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју. У складу са тим може 

се закључити да предметна несанитарна депонија нема значајнији негативан утицај на 

подземне воде. 

 

5.5. Ваздух 
 

У оквиру испитивања ваздуха вршена су мерења концентрације метана за потребе одређивања 

техничког решења. Других емисија на локацији нема.  

 

5.6. Климатски чиниоци 
 

Метеролошки параметри и подручја насеља Добановаци детаљно су приказани у поглављу бр. 

2.5. Реализацијом предметног пројекта током радова на изградњи центра за сакупљање отпада 

на к.п.6194, КО Добановци, као и током рада истог, не постоји могућност нарушавања 

климатских чиниоца. 

 

5.7. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и 

амбијенталне целине 
 

Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, констатовано је да на предметној 

парцели на којој је планирана изградња центра за сакупљање отпада нема регистрованих 

објеката грађевинског наслеђа, односно споменика културе, као ни археолошких налазишта. 

 

5.8. Пејзаж 
 

Пејзаж подразумева свеобухватну просторну, биофизичку и антропогену структуру подручја 

у распону од потпуно природне до претежно или потпуно антропогене.  

У непосредњој близини локације, као и на самој локацији будућег центра не постоје забележена 

заштићена природна добра, значајне и остале јавне површине, туристички и рекреативни 

објекти и простори. Самим тим нема ограничавајућих услова за изградњу и рад предметног 

центра. 
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Према Централном регистру заштићених природних добара, Завода за заштиту природе 

Србије, на делу територије општине Сурчин налази се Споменик природе (ботаничког 

карактера) – Бојчинска шума. Бојчинска шума се налази на удаљености од око 10 km 

ваздушном линијом од локације на којој је планирана изградња центра за сакупљање и третман 

кабастог отпада. 

 

5.9. Међусобни однос наведених чинилаца 
 

При процени могућих утицаја морају се сагледати, анализирати и вредновати сви краткотрајни, 

локални и реверзибилни утицаји. Такође, неминовна је и процена потенцијално могућих 

кумулативних, дугорочних, иверзибилних , као и утицаја са вероватноћом понављања. 

Краткотрајни утицаји локалног каракетера очекују се у зони локације, првенствено у време 

одвијања радова на санацији постојеће несанитарне депоније и радова на изградњи предметног 

центра, односно функционалних целина комплекса у погледу емитовања буке и вибрација 

потеклих од рада грађевинских машина и пропратне механизације, емисије издувних гасова у 

ваздух и генерисања отпада. 

У току редовног рада Пројекта може се очекивати генерисање отпадних вода, чврстог отпада, 

међу којима је и отпад настао од радних активности запослених и емисије гасова насталих 

посредством шредера на дизел погон и честица прашине. 

Емисије топлоте, зрачења и електромагнетног зрачења нису карактеристичне за усвојену 

технологију сакупљања и третмана отпада. 

На основу наведеног може се претпоставити и очекивати да ће се квалитет чиниоца животне 

средине бити у оквиру граница еколошке прихватљивости, а реализација и редовни рад 

Пројекта, уз поштовање и примену мера превенције, спречавања, отклањања и сузбијања 

потенцијално негативних утицаја, неће утицати на нарушавање квалитете медијума животне 

средине на целокупном простору, који ће бити обухваћен Пројектом. 
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6. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну 

средину 
 

Процена утицаја на животну средину представља значајну карику у погледу заштите животне 

средине и очувања здравља људи. Потреба за еколошким вредновањем пројеката, различити 

циљеви које је потребно испунити и све израженији захтеви друштвених група које могу бити 

захваћене пројектом захтевају расположивост информацијама потребним за сагледавање 

потенцијалних утицаја, намећу неопходност развоја посебних приступа за процену утицаја на 

животну средину. 

Развој методологије за процену утицаја изискује висок ниво познавања директних и 

индиректних утицаја различите природе и могућих нежељених последица на животну средину 

и друштво.  

Предметним планом обухваћени су потенцијални утицаји Пројекта, који ће у овом поглављу 

детаљно бити разрађени посматрајући са свих еколошких аспеката, у циљу утврђивања 

могућег обима и величине утицаја, сложености и вероватноће, трајања и учесталости, 

могућности понављања нежељених утицаја са последицама у животној средини. Потенцијални 

утицаји које треба аналитирати и разматрати су: 

 У току припремних активности за реализацију Пројекта; 

 У току извођења планираних радова; 

 У току и за време редовног рада; 

 У случају акцидента на локацији или зонама утицаја; 

 У случају престанка рада. 

 

6.1. Методологија процене утицаја на животну средину  
 

Циљ процене утицаја је сагледавање стања животне средине уз дефинисање превентивних мера 

заштите, смањења/минимизирања и спречавања негативних утицаја, како Пројекат не би 

оставио дугорочне и значајне последице на великом подручју. 

У претходном периоду развијено је мноштво методологија за вредновање утицаја. Исте 

захтевају висок ниво познавања директних и индиректинх утицаја различитих фактора и 

могућих нежељених утицаја, а који апроксимирају на животну средину. 

Досадашња искуства у домену третиране проблематике дефинишу матрицу утицаја при чему 

је потребно имати у виду да оваква матрица представља просторно и временски променљиву 

категорију. Релативни значај појединих утицаја и њихове апсолутне границе морају се 

посматрати у границама реалних просторних односа. Ово првенствено значи да се сваки утицај 

мора квантификовати уз помоћ верификованих поступака и да му се у зависности од 

конкретних локалних односа мора одредити прави значај. 
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Табела 6.1 - Вероватноћа/ учесталост појаве аспеката и утицаја 

Опис    (када се може појавити утицај и учесталост 

појаве) Оцена 

Ретка учесталост (једном годишње и ређе) 1 

Мала учесталост (једном у шест месеци) 2 

Средња учесталост (једном - два пута месечно) 3 

Велика учесталост 4 

Свакодневна учесталост 5 

 

Табела 6.2 - Последице појаве утицаја на животну средину 

Опис (које су последице које утицај оставља) Оцена 

Без последица на животну средину  1 

Благе последице на животну средину 2 

Значајне последице на животну средину 3 

Oзбиљне последице по животну средину 4 

Врло озбиљне последице по животну средину, директно 

угрожавање флоре и фауне, прекоогранични утицај, неповратно 

угрожавање више екосистема 

5 

 

Квантификација је неопходна ради лакшег разумевања наведених корака. Озбиљност 

потенцијалног штетног утицаја, односно ризика се може утврдити множењем вероватноће да 

се догађај деси са потенцијалним негативним утицајем на препознате индикаторе стања 

животне средине. 

Озбиљност ризика (утицаја) =  Вероватноћа утицаја х Последице утицаја 

R = V х P 

    Вероватноћа/учесталост појаве ризика 

  

R = V x P  
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Врло озбиљне 
последице 

  5     10    15   20     25 

                      

Озбиљне последице   4    8    12     16    20 
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Значајне последице   3     6   9    12    15  

                      

Благе последице    2    4    6   8    10  

                      

Без последица    1   2     3    4    5 

 

Врста утицаја 

Значајан утицај 

Средњи утицај 

Мање значајан утицај 

Нема утицаја 

 

Утицај се дефинише као занемарљив уколико неки од рецептора неће бити директно угрожен 

на било који начин одређеном активношћу или се предвиђени ефекат сматра „незнатним“ или 

се не разликује од природних варијација. 

Утицај је мање значајан уколико се на ресурс или рецептор одрази приметан ефекат, али је 

обим утицаја довољно мали или мале осетљивости/рањивости, односно важности. 

Утицај се може окарактерисати као умерен ако се налази унутар граница применљивих 

стандарда, тачније у распону од прага испод којег је утицај мањи, до нивоа где може доћи до 

одступања законом прописаних граничних вредности. 

Утицај је од великог значаја када може доћи до прекорачења граничних вредности или 

стандарда, или се велики ефекти одражавају на високо вредноване/осетљиве 

ресурсе/рецепторе.  

На основу приложених критеријума за оцењивање величине утицаја извршен је процес анализе 

и вредновања (евалуације) ризика на животну средину и друштвене аспекте предметног 

пројекта. Исти је приказан у наредним табелама. 

Дефинисање односа и оцене утицаја изградње центра за сакупљање и механички третман 

отпада на животну средину могуће је само уколико се сваки од наведених критеријума 
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анализира у конкретним просторним и временским односима и поступцима квантификације 

показатеља вреднује. 
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6.2. Идентификација и обим утицаја 
 

У овом поглављу биће ближе представљени и дескриптивно описани потенцијални утицаји 

који се могу очекивати и идентификовати приликом припремних радова на изградњи центра 

за сакупљање и третман отпада, односно приликом санације постојеће несанитарне депоније, 

у току изградње предметног центра, у току редовног рада центра, у случају настанка 

акцидентних ситуација и престанка рада Пројекта. Упркос примени свих техничких и 

технолошких карактеристика процеса и предвиђење опреме које су установљене као 

најефикасније, у обзир су узети сви потенцијални извори загађивања који могу проистећи као 

последица антропогеног или природног дејства. 

У наставку поглавља описани су аспекти животне средине који су препознати као они који 

могу бити изложени утицају Пројекта, а према захтеву прописа, и то: 

 Утицај на квалитет ваздуха; 

 Утицај на квалитет површинских вода; 

 Утицај на квалитет подземних вода и земљишта; 

 Утицај на ниво буке и интензитета вибрација; 

 Утицај на стварање отпада. 
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА ЦЕНТРА ЗА САКУПЉАЊЕ 

ОТПАДА НА кп 6194 КО ДОБАНОВЦИ 

Чинилац 

животне 

средине 

Активност Врста утицаја Карактеристика утицаја Процена 

ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЦЕНТРА ЗА 

САКУПЉАЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА НА К.П. БР. 6194, КО ДОБАНОВЦИ 
Вероватноћа Последица 

Ризик 

(ВxП) 

Земљиште и 

подземне воде 

• Извођење грађевинских 

радова на санацији 

постојеће несанитарне 

депоније и изградњи 

центра.                                                 

• Попуњавање ископне јаме 

материјалом фракције  <40 

mm, за коју је претходно 

доказано да не садржи 

токсичне карактеристике 

које би могле утицати на 

земљиште, односно да је 

инертна.        Такође, за 

попуњавање и нивелисање 

терена ће се користити 

затечени крупни комади 

грађевинског отпада који се 

налазе на депонији уз 

претходно уситњавање у 

шредеру - дробилици на 

дизел погон и доказивања 

инертности у акредитованој 

лабораторији. 

• Процуривање и изливање уља 

или нафтних деривата из 

грађевинских машина и 

ангажоване механизације 

приликом превртања или судара 

може проузроковати акцидентну 

ситуацију и довести до загађења 

земљишта/подземних вода.           • 

Неадекватно руковање горивом и 

уљима може изазвати 

контаминацију земљишта и 

подземних вода.                                                   

• Удес. 

   • Краткорочни;                                                   

• Повремени;                                                                                                                               

• Локални;                                       

•Иреверзибилни;                          

•Индиректни. 

1 3 3 

Површинске 

воде 

• Извођење грађевинских 

радова на санацији 

постојеће несанитарне 

депоније и изградњи 

центра.                                                 

• Коришћење горива за рад 

механизације.  • Стварање 

• Неконтролисано површинско 

отицање/одвођење 

контаминираних атмосферских 

отпадних вода. 

   • Краткорочни;                                                   

• Повремени;                                                                                                                               

• Локални;                                       

•Иреверзибилни;                          

•Индиректни. 

3 2 6 
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атмосферских отпадних 

вода. 

Ваздух 

• Извођење грађевинских 

радова на санацији 

постојеће несанитарне 

депоније и изградњи центра 

грађевинском 

механизацијом.                                                

• Емисије издувних гасова (СО, 

NOx, SOx i VOCs)  потеклих од 

погонског рада  мотора са 

унутрашњим сагоревањем 

дробилице, ангаћоване 

механизације и возила за довоз 

отпада.                                                                     

• Емисије прашине. 

   • Краткорочни;                                                   

• Повремени;                                                                                                                               

• Локални;                                                                

• Реверзибилни;                                                   

• Директни. 

4 2 8 

Бука и вибрације 

• Извођење грађевинских 

радова на санацији 

постојеће несанитарне 

депоније и изградњи 

центра.     

• Повишени ниво буке услед рада 

грађевинске механизације и 

машина. 

   • Краткорочни;                                                   

• Повремени;                                                                                                                               

• Локални;                                                                

• Реверзибилни;                                                   

• Директни. 

4 1 4 

Отпад 

• Извођење грађевинских 

радова на санацији 

постојеће несанитарне 

депоније и изградњи 

центра.     

• Генерисање грађевинског, 

амбалажног и опасног отпада.                                                       

 • Ископани материјал. 

   • Краткорочни;                                                   

• Повремени;                                                                                                                               

• Локални;                                       

•Реверзибилни;                          

•Индиректни. 

4 1 4 

РЕДОВНИ РАД ПРОЈЕКТА       
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Земљиште и 

подземне воде 

• не постоји прикључак на 

канализациону мрежу- 

санитарно фекалне воде 

решене постојањем 

септичке јаме                                                    

• на локацији постоји 

могућност генерисања 

опасног отпада, као 

последица неадекватне 

примарне селекције 

• на локацији је предвиђено 

кретање теретних возила, 

возила и механизације 

технолошки процес 

предвиђа коришћење 

машина и опрема на дизел 

погон 

• Изливање санитарно - 

фекалне воде из септичке јаме.                                                        

• Неадекватно привремено 

складиштење опасног отпада 

•Процуривање и изливање уља 

или нафтних деривата из 

машина и ангажоване 

механизације приликом 

превртања или судара може 

проузроковати акцидентну 

ситуацију и довести до 

загађења земљишта/подземних 

вода.        

• Неадекватно руковање 

горивом и уљима може 

изазвати контаминацију 

земљишта и подземних вода.                                                

             •Иреверзибилни;                          

•директни. 
2 4 8 

Површинске 

воде 

• атмосферске отпадне воде 

се сакупљају системом 

сливника и преко цевовода 

и сабирних шахтова 

спроводе до сепаратора 

масти и уља након чега се 

испуштају у реципијент. 

• Недовољан степен 

ефикасности сепаратора масти 

и уља 

           •Иреверзибилни;                          

•директни. 
2 4 8 

Ваздух 

• Емисије издувних гасова 

од возила за довоз отпада и 

дробилице. 

• механички третман 

подразумева да се врши 

устињавање - сецкање 

отпадног материјала на 

честице промера 0-300 мм 

• емисија стакленичких гасова 

'• емисија прашине 

  

•Иреверзибилни;                          

•директни. 

5 1 5 

Бука и вибрације 

• Рад дробилице и 

ангажоване механизације и 

возила. • Повишени ниво буке услед рада 

дробилице - шредера, ангажоване 

механизације и возила. 

                                                                                                                                                                               

• Локални;                                                                

• Реверзибилни;                                                   

• Директни. 

5 1 5 
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Отпад 

• генерисање третираног 

отпада у комерцијалне 

сврхе 

•генерисање опасног отпада 

услед неправилне селекције 

отпада 

•генерисање комуналног 

отпада 

•генерисање рециклабилног 

отпада 

• генерисање третираног 

отпада у комерцијалне сврхе 

•генерисање опасног отпада 

услед неправилне селекције 

отпада 

•генерисање комуналног 

отпада 

•генерисање рециклабилног 

отпада 

                                                                                                                                                                               

• Локални;                                                                

• Реверзибилни;                                                   

• Индиректни. 

4 2 8 

ПРЕСТАНАК ПРОЈЕКТА       

Отпад 

• по престанку рада 

пројекта може доћи до 

генерисања грађевинског 

отпада 

• Генерисање грађевинског, 

амбалажног и опасног отпада.   

• Генерисање посебних токова 

отпада -демонтажа опреме.              

                                                                                                                                                                               

• Локални;                                                                

• Реверзибилни;                                                   

• Индиректни. 

3 1 3 

Ваздух  

• Извођење грађевинских 

радова на санацији 

постојеће несанитарне 

депоније и изградњи центра 

грађевинском 

механизацијом          

• емисија стакленичких гасова 

                                                                                                                                                                               

• Локални;                                                                

• Реверзибилни;                                                   

• Индиректни. 

3 1 3 
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6.2.1. Утицај на квалитет ваздуха 

 

Током извођења припремних радова неминовне су емисије издувних гасова (CO, NOx, SOx, 

продукти непотпуног сагоревања) и волатила (VOCs) из мотора са унутрашњим сагоревањем 

који потичу од погонског рада машина и ангажовања механизације. Очекиване су и емисије 

прашине услед уситњавања отпадног материјала и кретања транспортних машина. Будући да 

је Пројектом предвиђен механички процес уситњавања, самим тим емитовање непријатних 

мириса изостаје. 

У току рада Центра за сакупљање и механички третман отпада, емисије издувних гасова од 

погонског рада машина не изостају, с обзиром да ће се на комплекс свакодневно довозити 

отпад од стране ЈКП „Градска чистоћа“ и од стране грађана. Манипулација отпадом 

проузорковаће потенцијалну опасност од угрожавања квалитета ваздуха, која је у највећој мери 

у функцији дисперговања ситних фракција прашине са сувих површина. 

Путеви транспорта отпада (линијски емитери) у одређеним природним условима (дефицит 

влаге, висока температура, повећана брзина ветра) постају значајни емитери прашине, чиме 

изазивају дистрибуцију, под дејством ветра, изван граница комплекса. 

Поред тога, с обзиром да се ради о технологији којом се врши уситњавање улазног отпадног 

материјала – сецкањем, очекује се емисија честица прашине. Како је опрема за третмна 

смештена испод надстрешнице и како је предвиђен зелени појаз око комплекса, утицај је 

ограничен и смањен на најмању могућу меру.  

Престанак рада Центра за сакупљање и третман кабастог отпада се не очекује у ближој 

будућности, будући да представља ефикасно решење у погледу спречавања депоновања 

кабастог материјала и заузимања простора на санитарним депонијама, или пак на нелегално 

формираним сметлиштима, односно несанитарним депонијама. Такође, реализацијом Пројекта 

оставарује се одрживи систем манипулација наведеном врстом отпада, који ће се након 

механичког третмана комерцијализовати и допринети одрживом развоју. 

Уколико до престанка рада предметног Центра ипак дође, могу се очекивати негативни утицаји 

на животну средину идентични утицајима заступљеним у току извођења припремних радова, 

у погледу емисија издувних гасова и прашине приликом уклањања објеката и кретања 

ангажоване механизације, емитовање буке повишеног нивоа и вибрација и потенцијално 

загађење земљишта и подзмених вода уколико дође изливања нафтних деривата и њиховог 

мешања са атмосферским водама. 

 

6.2.2. Утицај на квалитет површинских вода 

 

У току радова на изградњи центра за сакупљање и третман отпада и у случају престанка 

рада, не очекује се значајан утицај на квалитет површинских вода, јер радови немају 

технологију извођења која има потенцијал за утицај на овај медијум.  
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У току рада препознате су зауљене атмосферске отпадне воде које могу да имају директан 

утицај на површинску воду, с обзиром да се манипулација овим отпадним водама предвиђа 

тако да се након сакупљања и третмана на сепаратору масти и уља испуштају директно у 

реципијент – канал Велики Бегеј. До изградње одговарајућег канализационог система када ове 

воде треба преусмерити на тај систем, ове воде ће се испуштати само уколико су задовољене 

граничне вредности које су дефинисане одговарајућом законском регуалтивом, а које ће бити 

дате као предлог мониторинга.  

 

6.2.3. Утицај на квалитет подземних вода и земљишта 

 

Опасност угрожавања земљишта и подземних вода постоји у случају акцидентних ситуација 

приликом директног излива нафтних деривата и уља из ангажоване механизације у току 

грађевинских радова на изградњи Центра, а којој претходи санација постојеће несанитарне 

депоније. Такође, контаминација земљишта је могућа и у случају мешања изливених материја 

са атмосферским водама, што би истовремено проузрокавало и загађење подземних вода.  

Директан утицај на квалитет земљишта и подземних вода не постоји, изузев наведених 

акцидентних ситуација, које ће детаљније бити обрађене у поглављу бр. 7 ове Студије, као и 

мере за њихово спречавање, смањење и отклањање. 

 

6.2.4. Утицај на ниво буке и интензитет вибрација 

 

Услед изградње Центра и редовног рада Пројекта неминовна је емисија буке која настаје као 

последица рада ангажоване механизације и одвијања инертног саобраћаја унутар комплекса. 

Бука потекла саобраћајних активности проистиче због кретања возила која довозе отпад и 

манипулације машина, а одређена је основним карактеристикама извора, карактеристика тока 

(број возила, структура и меродавна брзина), условима манипулативних саобраћајница, 

приступних путева и општим условима простирања.  

Имајући у виду предвиђену технологију сакупљања и третмана отпада, радно време и 

просторне карактеристике предметног Центра, може се закључити да ће емитовање буке бити 

ограничено на радно време, и да се према карактеристикама опреме не очекује значајно 

прекорачење дефинисаних граничних вредности, сматра се да је утицај буке занемарљиво 

мали, посебно узимајући у обзир удаљеност стамбених објеката и других корисника на које би 

бука могла да има утицај.  

На комплексу се не очекују значајне емисија вибрација, пошто се очекује постављање опреме 

на одговарајуће ублаживаче за смањење преноса вибрација. 

 

6.2.5. Утицај стварања отпада 
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Наведени пројекат у току извођења радова има позитиван утицај, јер претходни радови 

подразумевају санацију несанитарне депоније која има директан негативан утицај на животну 

средину.  

Наведени пројекат у току рада има позитиван утицај, јер сам третман подразумева примену 

принципа поновне употребе који је дефинисан у оквиру хијерархије управљања отпадом. 

 

6.2.6. Утицај на здравље становништва 

 

Становништво не може бити директно изложено ризику од планираних активности, с обзиром 

да се најближе насељени објекти се налазе на удаљености од 250 m, посматрано ваздушном 

линијом. Једини посредни ризик по окружење и локално становништво могу бити честице 

прашине, које би биле разнесене дејством ветра за време рада мобилног постројења - шредера 

док се не успостави систем стационарног постројења, које ће се налазити у затвореном 

простору, самим тим наведени ризик изостаје. 

 

6.2.7. Утицај на екосистем, природна и културна добра 

 

Реализација предметног Пројекта неће изазвати деградацију природних екосистема. Као што 

је претходно речено, у непосредној близини будућег Центра за сакупљање и третман отпада 

нису регистроване угрожене и заштићене биљне и животињске врсте. 

 

6.2.8. Утицај пројекта на насељеност, концентрацију и миграцију становништва 

 

Узимајући у обзир карактеристике предметног Пројкета, карактеристике локације, удаљеност 

будућег Центра за сакупљање и третман отпада, непосредног и ширег окружења може се 

констатовати да редовни рад Пројекта неће изазвати расељавање становништва, као ни 

промену концентрације насељених становника, с обзиром да је центар позициониран на 

парцели на којој су предвиђене комуналне делатности и на довољној удаљености од осетљивих 

обејката. 

 

6.2.9. Утицај пројекта на комуналну инфраструктуру 

 

Санирањем постојеће несанитарне депоније и изградњом Центра за сакупљање и третман 

отпада на к.п. 6194, КО Добановци остварје се побољшање у погледу комуналне 

инфраструктуре, с обзиром да се на предметној локацији већ дуги низ година неадекватно 

одлажу многобројне врсте отпада укључујучи кабасти отпад, шут, земљу и комунални отпад. 

Такође, реализација предметног пројекта позитивно утиче на унапређење комуналне 
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инфраструктуре на нивоу града, будући да Град Београд не поседује постројење за третман 

кабастог отпада, већ се исти, као такав одлаже на нелегално формираним депонијама. 

 

6.2.10.  Утицај пројекта на пејзажне карактеристике подручја 

 

Локација на којој се планира изградња центра за сакупљање и третман кабастог отпада налази 

се у југозападном делу Панонске низије, на равном пределу са претежно уједначеним 

надморским висинама. Северно од предметне локације налазе се пољопривредне површине са 

ретким остацима шумске и жбунасте вегетације. 

Према Централном регистру заштићених природних добара, Завода за заштиту природе 

Србије, на делу територије општине Сурчин налази се Споменик природе (ботаничког 

карактера) – Бојчинска шума. Бојчинска шума се налази на удаљености од око 10 km 

ваздушном линијом од локације на којој је планирана изградња центра за сакупљање и третман 

кабастог отпада. 

Реализација предметног пројекта неће довести до измена пејзажних карактеристика 

посматраног подручја. 

 

6.2.11. Утицај пројекта на намене и коришћење површина 

 

Извођењем радова на предметној локацији дефинисаних пројектом, који претходе изградњи 

центра за прикупљање и третман кабастог отпада у Добановцима није предвиђено коришћење 

и угрожавање природних ресурса, будући да ће се удубљење у тлу, настало приликом ископа 

целокупног отпадног материјала испунити и нивелисати ситном (инертном) фракцијом (< 40 

mm) сепарисаног материјала, за коју је претходно утврђено да нема негативних утицаја на 

околно земљиште. 

У складу са наведеним, предметни простор на коме је планирана изградња центра биће саниран 

и приведен другој намени. 

 

6.3. ПРИКАЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА, ЊИХОВИХ КОЛИЧИНА И 

КАРАКТЕРИСТИКА 
 

На комплексу је предвиђено постављање агрегата на дизел погон, у случају нестанка струје, а 

за потребе континуалног напајања електричном енергијом.  

У наставку текста је дат безбедоносни лист за погонско гориво предвиђеног агерегата:  
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У оквиру мера ће бити предвиђено да агрегат буде постављен тако да има припадајућу 

танкавну довољне запремине да прихвати погонско гориво, у случају акцидента – изливања. 

Осим такване може да буде и непропусна подлога, формирана тако да у случају изливања, 

течност не може да дође до других техничко-технолошких целина.  

Складиштење погонског горива вршити на за то предвиђеном месту, које, такође, испуњава 

горе наведене услове у погледу прихвата течности у случају акцидента.  
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7. Процена утицаја на животну средину у случају удеса 
 

Удес подразумева неочекивани, односно непредвиђени догађај који директним или 

индиректним путем може угрозити запослене, становништво, квалитет чинилаца животне 

средине уз наношење материјалне штете. Као непредвиђене појаве, удеси се могу 

окарактерисати као хемијски, настали услед испуштања штетних материја у животну средину 

и радну околину, затим пожаре, експлозије, урушавање и оштећење објеката, у зависности од 

природе пројекта. Удеси се најчешће манифестују услед непоштовања технолошке и радне 

дисциплине, непоштовању превентивних мера поступка контроле, извођењу радова од стране 

нестручних лица, неисправности опреме услед неправилног одржавања, неадекватних 

поправки и других захвата, отказивању мерних и сигурносних уређаја, итд. 

Акцидентне ситуације на предметној локацији могуће су у фази извођења радова на санацији 

и у фази редовног рада постројења.  

Када се говори о извођењу радова на санацији један од могућих удеса, који може имати утицаја 

на животну средину, је хазардно проливање нафтних деривата из ангажоване механизације. 

Спречавање акцидента у фази извођења радова се остварује ангажовањем исправне 

механизације и забрањивањем било каквих активности на поправкама механизације и 

манипулације нафтним дериватима на локацији. Складиштење овог материјала је неопходно 

вршити на тачно предвиђеном месту који испуњава услове прописане законском регулативом. 

Уколико, ипак дође до наведеног акцидента, потребно је приступити хитној санацији, 

ограничавању зоне утицаја изливања и ремедијацији земљишта.  

У току рада, акцидентне ситуације могу да се догоде услед саобраћајних удеса (превртање 

возила, механизације) и несреће изазване вишом силом (земљотреси, изузетно неповољни 

временски услови (поплаве), удар грома итд.) 

Појаве које могу да се јаве и које могу имати акцидентан ефекат су још и: 

 појава пожара – материјал који се добија након третмана има запаљиве карактеристике, 

али како је предвиђено да се њеогово складиштење врши на отвореном, под 

настрежницом, не очекује се акцидент већих размера.  

  У другој фази пројекта, предвиђа се изградња хале у којој ће се вршити третман 

машином за уситњавање на електропогон. За израду фасаде хале предвиђени су фасадни 

панели на независној подконструкцији у комбинацији са деловима секундарне челичне 

конструкције хале. На местима отвора предвиђена су сегментна врата, где се налазе 

ојачања у виду подконструкције, чија је улога да предметна врата носе. Фасадни панели 

поседују отпорност на пожар мин. F30. 

За предметни објекат исходовани су услови од стране Министарства унутрашњих 

послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту бр. 217-

577/2021 од 29.09.2021. где је прописана израда Плана заштите од удеса који је потребно 

израдити у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљањз ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр 87/18) и Правилника о врсти и количини опасних 

супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса („Сл. гласник РС“, бр. 

34/19) и Правилника о начину израде и садржају плана од удеса („Сл. гласник РС“, бр. 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

166 

 

41/19).   

 Изливање дизел агрегата од шредера у случају његовог превртања– машина за 

механички третман - шредер ће бити постављен на водонепорпусни бетон пода хале, 

који ће се у том случају понашати као танквана која ће имати одговарајући капацитета 

да прихвати изливену материју у случају акцидента. На овај начин акцидент ће бити 

локализован и неће имати утицај на медијуме животне средине.  

 Изливање течности привремено складиштеног течног опасног отпада - Течни опасни 

отпад ће бити смештен у ИБЦ контејнере, који ће имати своју непропусну танквану која 

ће моћи да сакупи целокупну количину евентуално изливених течности у случају 

акцидентних ситуација (процуривања). 
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8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и 

отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну 

средину 
 

У току редовног рада центра за прикупљање кабастог отпада не очекује се значајан негативан 

утицај на животну средину. У случају акцидента на локацији не очекује се прекогранични 

утицај, а вероватноћа да до акцидента на локацији дође је мала. 

8.1. Мере које су предвиђене добијеним мишљењима и условима 

надлежних органа и организација 
 

6.1.1. Мере заштите природе 

 

На основу Решења Завода за заштиту природе Србије, дана 20.10.2021. под 03 бр. 021-3206/2, 

издају се следећи услови заштите природе: 

 

1) Радови на изградњи Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада на к.п. бр. 6194 

К.О. Добановци, Београд, могу се изводити према достављеном Идејном решењу а у складу са 

Планом генералне регулације насеља Добановци, градска Општина Сурчин („Службени лист 

града Београда“, бр. 63/15) и Урбанистичким пројектом за изградњу рециклажног дворишта - 

Центра за сакупљање отпада на „ГП9“, К.О. Добановци (Потврда: IX-28.бр.350.13- 2/2022 од 

22.07.2022. године);  

2) У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, а с обзиром да се планирани 

објекти и намена налазе на Листи 2 Уредбе о утврђивању листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину (тачка 14. подтачка 2)), инвеститор је обавезан 

да у даљем поступку спровођења пројекта изградње Рециклажног дворишта – Центра за 

сакупљање отпада, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање у вези потребе израде 

Студије о процени утицаја Центра за сакупљање и складиштење опасног и неопасног отпада 

на животну средину. Студија о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и без 

сагласности на студију, односно решења да израда студије није потребна, не може се 

приступити извођењу радова;  

3) Радови морају бити извршени уз примену одговарајућих просторних и 

грађевинскотехничких решења у складу са законском регулативом из области заштите од 

елементарних непогода и пожара;  

4) За изградњу објеката користити конструктивне материјале који су са високим степеном 

отпорности према пожару, антикорозивни и водонепропусни;  

5) Уклањање шута и вишка грађевинског материјала насталог током радова, предвидети у 

складу са условима надлежног комуналног предузећа;  

6) За прилаз локацији користити искључиво постојећу путну мрежу;  
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7) По пријему, отпад разврстати према Каталогу отпада и у складу са тим простор унутар 

складишта организовати формирањем засебних целина на прописаном одстојању, зависно од 

врсте отпада који ће се ту одлагати;  

8) Плато за преузимање, истовар и отпрему опасног и неопасног отпада, разврставање и 

припрему за привремено складиштење и третман кабастог отпада потребно је обележити 

видљивим знацима упозорења;  

9) Улаз објекта и манипулативни простор морају се одржавати чистим, односно потребно је 

рашчистити остатке отпада који се расипају током механичког третмана и других радних 

активности како би био спреман за транспорт и евентуални прилаз ватрогасних возила;  

10) Део Центра за складиштење чврстог неопасног отпада изделити на боксеве постављањем 

жичаних преграда и тако створити услове за природну вентилацију;  

11) Планирати изградњу система дренажних канала, намењен за сакупљање просутих течних 

материја и отпадних вода насталих након прања подне површине складишта. Под складишта 

треба обложити водонепропусним материјалом отпорним на изливене материје и утицај 

временских услова;  

12) Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода и осталих материја у водоток 

Угриновачког канала, приобаље, у земљиште и околни простор, као и уклањање крајречне 

вегетације која је у функцији еколошког коридора. Пречишћене воде на местима испуста 

морају бити минимум истог квалитета као и квалитет самог водотока;  

13) Строго је забрањено свако слободно депоновање отпада;  

14) Течни опасан и неопасан отпад мора бити складиштен у атестираним, непропусним 

бурадима од челика или алуминијума и ИБЦ полиетиленским контејнерима високе 

стабилности, који су отпорни на атмосферске утицаје са сертификатом за транспорт опасних 

материја;  

15) Затварачи на бурадима морају добро да дихтују како приликом манипулације не би дошло 

до просипања течног отпада;  

16) За ИБЦ полиетиленске контејнере и металну бурад у којима је смештен течни опасан и 

неопасан отпад потребно је обезбедити непропусне танкване адекватне запремине које би у 

случају акцидента примиле исцурелу течност. Такође потребно је обезбедити одговарајуће 

апсорбенсе за сакупљање и суво чишћење исцурелог садржаја (пиљевина, песак, средства за 

апсорпцију уља, база и киселина);  

17) ИБЦ контејнере и металну бурад за течни отпад редовно одржавати и не користити их по 

истеку предвиђеног рока употребе;  

18) Током процеса складиштења течног и чврстог отпада није дозвољено испуштање 

загађујућих материја или енергије, као ни одлагање опасних материја у животну средину. 

Управљање отпадом мора да буде у складу са Законском регулативом;  

19) Количина складиштених материја мора бити усклађена са површином складишног 

простора. Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг система транспорта 

чврстог отпада и отпадних вода, уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних 

ситуација;  
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20) Неопходно је утврдити динамику одвожења складиштеног отпада и у складу са њом 

контактирати предузеће регистровано за преузимање и даље поступање са одговарајућим 

отпадом;  

21) За потребе прикупљања атмосферских вода са кровова и прилазног платоа потребно је 

изградити систем олучњака и интерне канализације. Након пречишћавања у сепаратору вода 

се може испустити у постојећи атмосферски колектор;  

22) Центар мора бити ограђен и под сталним надзором у складу са чланом 2. Правилника о 

начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада, како би био спречен улазак у 

складиште и руковање отпадом од стране неовлашћених лица; 

23) Складишни простор мора бити адекватно осветљен снопом светла усмереним на доле;  

24) Потребно је предвидети ефикасне мере заштите складишног простора од пожара у циљу 

заштите имовине, безбедног рада запослених и спречавања опасности по животну средину. У 

ту сврху неопходно је:  Комплетне објекте опремити одговарајућим бројем и врстама апарата 

за почетно гашење пожара,  Планирати изградњу спољашње и унутрашње хидрантске мреже 

за целокупан Центар минималног капацитета 25 l/s, од чега 5 l/s за унутрашњу мрежу,  

Предвидети систем аутоматског гашења и сигнализације пожара у целокупном Центру,  

Предвидети уградњу инсталације за аутоматско гашење пеном због могућности складиштења 

материја које се не смеју гасити водом (хемикалије које бурно реагују у контакту са водом).  

25) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. 

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 

14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите 

животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног 

лица. 

 

6.1.2. Мере и услови заштите животне средине  

 

На основу решења Секретаријата за заштиту животне средине, дана 01.11.2021. под V-04 број: 

501.2-273/2021, утврђују се мере и услови заштите животне средине:  

 

1. Извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања геолошке 

средине на предметмној локацији у складу са одредбама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/18-др. закон и 

40/21), а у циљу утврђивања адекватних услова за изградњу планираних садржаја; 

2. Предметно рециклажно двориште са дробилицом за кабасти отпад планирати и 

изградити у складу са смерницама и критеријумима дефинисаним Локалним планом 

управљања отпада града Београда 2021-2030. („Службени лист града Београда“, број 

47/21) 

3. У предметном рециклажном дворишту дозвољен је пријем и третман искључиво 

кабастог отпада (група 20 из Каталога отпада, Прилог 1 Правилника о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/10, 93/19 и 39/21)); 
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није дозвољен пријем, складиштење и/или третман мешаног комуналног отпада, 

грађевинског отпада, електричног и електронског отпада, отпадних гума и акумулатора 

и других посебних токова отпада; 

4. У циљу спречавања, односно смањења утицаја предметних садржаја на чиниоце 

животне средине обезбедити: 

4.1. Заштиту вода и земљишта и с тим у вези планирати: 

- прикључење објеката на комуналну инфраструктуру, односно изградњу 

пристипних саобраћајница, потребних објеката водовода, канализације и др. 

- сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих атмосферских вода (са 

кровних и слободних површина) и отпадних вода (зауљене атмосферске воде и 

воде од прања саобраћајних, манипулативних и паркинг површина, укључујући 

и површину на којој је смештена дробилица, атмосферске воде са отворених 

складишних површина и воде од прања и одржавања складишних и површина за 

третман отпада, као и санитарних отпадних вода), 

- изградњу водонепропусне септичке јаме за прикупљање санитарних отпадних 

вода одговарајућег капацитета, до прикључења комплекса на канализациону 

мрежу; пражњење септичке јаме организовати преко овлашћеног лица или јавно-

комуналног предузећа, 

- изградњу непропусне бетонске танкване, или другог одговарајућег техничког 

решења, за смештај резервоара за фориво дизел-агрегата (ДЕА), која може да 

прихвати сву истеклу течност у случају удеса, ако је планирано постављање 

истог, 

- изградњу складишних, саобраћајних и свих манипулативних површина од 

водонепропусних материјала отпорних на агресивне и штетне материје које могу 

бити присутне на простору рециклажног дворишта; правилним одабиром 

ивичњака спречити преливање запрљаних и зауљаних атмосферских вода на 

локално земљиште приликом њиховог одржавања или падавина, 

- контролисано и максимално ефикасно прикупљање запрљаних вода са платоа за 

привремено складиштење отпада на отвореном (манипулативни плато, простор 

за киповање отпада и боксови) системом канала са решеткама и њихово 

одвођење до сепаратора масти и уља, 

- третман зауљених атмосферских и отпадних вода са саобраћајних и 

манипулативних површина рециклашжног дворишта у сепаратору масти и уља 

пре упуштања у реципијент; учесталост чишћења сепаратора и одвожења талога 

одредити током његове експлоатације и организовати искључиво преко 

овлашћеног лица, 

- квалитет отпадних вода који се, након третмана у сепаратору, контролисано 

упушта у реципијент мора да 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); 

4.2. Заштите ваздуха и с тим у вези планирати: 

- редовно одржавање (чишћење, прање или влажење) складишних, саобраћајних и 

манипулативних површина, површина на којима се врши третман отпада, 
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односно свих површина на којима може доћи до значајних дифузних емисија 

загађујућих материја; 

- садњу дрвореда дуж обода рециклажног дворишта; 

- озелењавање и уређење слободних и незастртих површина; 

4.3. Заштиту од буке и с тим у вези планирати одговарајуће грађевинске и/или 

техничке мере за заштиту од буке којима се обезбеђује да бука, која се емитује у току 

обављања делатности, не прекорачује прописане граничне вредности у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр. 96/21) и 

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“ бр. 75/10); 

4.4. Испуњење прописаних захтева у погледу енергетске ефикасности објекта, при 

његовој изградњи, коришћењу и одржавању, у складу са законом; 

 

5. Привремено складиштење отпада планирати искључиво у оквиру рециклажног 

дворишта, на начин којим се спречава његово расипање и растурање, до предаје правном 

лицу које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом, а нарочито обезбедити: 

- одвојено складиштење отпада којим се у рециклажном дворишту управља, пре и 

након његовог третмана, као и различитих врста отпада који настаје током 

редовног рада рециклажног дворишта и у случају удеса, уз примену 

одговарајућих организационих и техничких мера за спречавање мешања 

различитих врста и категорија отпада, а нарочито посебних токова отпада9, 

- складиштење опасног отпада (који се у кабастом облику затекне, или који 

настане у току обављања делатности) у резервоарима, контејнерима и другим 

одговарајућим посудама, у складу са техничким захтевима и стандардима за 

складиштење те врсте отпада, којима се обезбеђује најмањи ризик по 

угрпжавање живота и здравља људи и животне средине; 

 

6. Трафостаницу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима 

прописаним за ту врсту објекта, а нарочито: 

- одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 

корисника простора нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостанице, не 

прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 

електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“ број 104/09) и то: вредност 

                                                 
9 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као 

секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ број 98/10); Правилник о начину и 

поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ број 104/09 и 81/10); Правилник о условима, 

начину и постуку 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“ број 92/10 и 77/21); Правилник 

о начину и поступку за управљање 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 отпада од 

електричних и електронских производа („Службени гласник РС“ број 99/10) 
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јачине електричног поља (Е) не прелази 2 kV/m, а вредност густине магнетског 

флукса (В) не прелази 40 μТ, 

- определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле 

или SF6 трансформаторе, 

- у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати 

полихлороване бифениле (РСВ); за уљне трансформаторе мора се обезбедити 

одговарајућа заштита постављањем непропусне танкване за прихват опасних 

материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у 

складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у 

трансформатору, 

- након изградње трафостанице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: 

нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа 

буке у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе за исте, (2) 

периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 

документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима 

нивоа буке надлеђжном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

 

7. Планирати постављање заштитне ограде око рециклажног дворишта, минималне 

висине 2 метра, ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, и изградњу колске 

ваге ради евидентирања примљених и предатих количина отпада; 

 

8. Планирати подизање зеленог заштитног појаса у комбинацији високог садног 

материјала (школоване дворедне саднице) са ниским садним материјалом (жбунасте 

врсте), ка површинама у непосредном окружењу; ширина заштитног појаса ка каналу 

Угриновачка бара треба да износи 4 m, а ка суседним површинама намењеним 

привредним делатностима 6 m; обавезна је израда Пројекта пејзажно архитектонског 

уређења којим ће се нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки 

прилагођених предметном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере неге 

усклађене са потребама одабраних врста; 

 

9. Инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), у току 

извођења радова на припреми земљишта за изградњу рециклажног дворишта (прва и 

друга фаза) обезбеди: 

9.1. Одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са законом 

и прописима донетим на основу закона којим се уређује поступање са секундарним 

сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима отпада10, 

9.2. Безбедно уклањање, уз претходно разврставање, затеченог депонованог материјала 

са предметне локације (мешани комунални отпад, земља од ископа, грађевински отпад и 

шут, индустријски отпад, дрво, гуме, кабасти отпад и сл),  

9.3. Предају, односно даље управљање отпадом који се уклања, као и грађевинским и 

осталим отпадом, који настсје у току изградње објекта обавља искључиво преко лица које 

има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног одредишта, 

                                                 
10 Прописи наведени у тачки 5. овог решења 
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односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом отпада (третман, 

односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање), 

9.4. Извештај о испитивању насталог неопасног и опаног отпада којим се на градилишту 

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

испитивању и класификацији отпада, 

9.5. Грађевински и остали отпад, који настане у току изградње предметног објекта сакупи, 

разврста и привремено складишти у складу са извршеном класификацијом на 

одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову намену, искључиво у оквиру 

градилишта; спроводе 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; приликом 

складиштења насталог отпада примени мере заштите од пожара и експлозија, 

9.6. Вођење прописаних евиденица о врсти, класификацији и количини: 

- депонованог материјала који је уклоњен са предметне локације, ради припреме 

терена за изградњу, 

- грађевинског и другог отпада који настаје током изградње рециклажног 

дворишта ( неопасног, инертног, опасног отпада, посебних токова отпда), са 

подацима о правном лицу којем је отпад предат, а које има дозволу за управљање 

том врстом отпада, 

9.7. Попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, у 

складу са Праввилником 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 

Документ о кретању опасног отпада чува трајно, у складу са законом, 

9.8. 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, 

9.9. Примену мера заштите за превенцију и отклањање последица у случају удесних 

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

изливени и просутих материја и др.); 

 

10. Правно лице коме је поверено управљање рециклажним двориштом дужно је да: 

- планира и спроведе посебне мере заштите у случају удеса, а које се односе на мере 

превенције, приправности и одговора на удес, односно мере отклањања 

последица удеса на које је прибављена сагласност надлежног органа на 

предвиђене мере заштите од пожара, 

- прибави акт надлежне службе МУП РС о извршеној категоризацији објекта, 

земљишта и делатности оператера, односно субјекта заштите од пожара, према 

згрожености од пожара, као и одговарајућу документацију коју је оператер дужан 
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са изради/прибави, у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“ број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон) и то: 

o сагласност на План заштите од пожара (за субјекте заштите од пожара 

разврстане у категорије I и II), или Правила заштите од пожара (за субјекте 

разврстане у категорију III угрожености од пожара); 

o сагласност надлежне службе МУП РС на Програм основне обуке 

запослених из области заштите од пожара, 

- прибави дозволу за управљање отпадом у складу са Законом о управљању 

отпадом 

- обезбеди праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у 

реципијент, у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“ број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) и Правилника о начину и условима 

за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о 

извршеним мерењима („Службени гласник РС“ ,број 33/16) 

 

11. Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 

или другог акта којим се одобрава изградња рециклажног дворишта, поднесе надлежном 

органу за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби изради студије о 

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

животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09). 

 

8.1.3. Мере заштите површинских и подземних вода 

 

Meре заштите вода на локацији комплекса морају поштовати мере које су предвиђене тачком 

4. Водних услова, и то: 

4. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и 

усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:  

4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима 

за ову врсту објеката односно радова с тим да предузеће које се бави израдом пројектне 

документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;  

4.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 4.3. 

Техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом; 4.4. Инвеститор је 

у обавези да реши имовинско-правне односе на предметним катастарским парцелама у зони 

изградње, као и заузећа водног земљишта у јавној својини; 

 4.5. Усагласити планиране радове са постојећом и планираном комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром;  

4.6. Техничком документацијом обезбедити заштиту објеката од подземних и атмосферских 

вода; 4.7. За потребе израде пројекта, за планиране објекте, извршити све потребне истражне 

радове и обезбедити одговарајуће планске подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, 

хидролошке, хидрогеолошке и др.) како би се на основу њих дала одговарајућа техничка 

решења за планиране радове;  
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4.8. Водоснабдевање комплекса, санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за 

одржавање, прање уређених површина и противпожарну заштиту решити прикључивањем на 

градску водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа;  

4.9. Извршити индентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које настају на 

предметном комплексу, по очекиваним количинама и квалитету за одређено временско 

трајање; 4.10. Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-фекалне и 

атмосферске воде; 4.11. Санитарно-фекалне отпадне воде затвореним системом канализације 

евакуисати до водонепропусне септичке јаме. У складу са чланом 18. став 1. Уредбе о 

граничним вредностима 2/5 емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), отпадне воде из септичке јаме испуштати 

искључиво у јавну градску канализацију, поштујући услове надлежног комуналног предузећа;  

4.12. Септичка јама мора да буду функционална и у условима максималних нивоа подземних 

вода. Ни у ком случају не сме да долази до изливања употребљених вода из септичке јаме, као 

ни угрожавања суседних и оближњих објеката.  

4.13. Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних површина, 

оперативних платоа за складиштење као и паркинга прикупити и спровести преко таложника 

за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата пре 

упуштања у реципијент – канал „Велики Бегеј“, у складу са Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, 

бр.67/11, 48/12 и 1/16) и Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 

74/11). Ове површине треба да буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона 

и асфалтиране или покривене неким другим материјалом непропусним за нафту и нафтне 

деривате.  

4.14. Након пречишћавања отпадне воде треба да буду у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС“, број 67/11 и 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, број 35/11), као и Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

РС“, бр. 50/12). За уређаје за третман отпадних вода предвидети редовно одржавање и 

чишћење, као и контролу квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент – мелирациони 

канал;  

4.15. Димензионисање објеката за пречишћавање и одвођење атмосферских вода извршити на 

основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће 

појаве за предметну локацију;  

4.16. Смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог отпада (од 

сепаратора уља и масти и сл.) вршити на прописан начин у складу са техничком 

документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

РС“, број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
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супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, 

број 24/14). Такође, неопходно је документацијом предвидети да се за потребе чишћење 

садржаја из сепаратора масти и уља, прибави уговор са овлашћеним правним лицем;  

4.17. Код пројектовања испуста атмосферске канализације у канал „Велики Бегеј“ водити 

рачуна о следећем: - изливну грађевину са жабљим поклопцем уклопити у косину профила 

канала на око 0,5 m изнад дна канала; - улив усмерити под углом у односу на осу тока ради 

бољег уливања; - изливне грађевине не смеју угрозити стабилност обале ни корита канала 

односно не сме се дозволити да дође до ерозивних процеса приликом њене изградње; - радове 

на уливу са каналом обавезно изводити уз присуство представника водопривреде.  

4.18. Изградњом објеката не сме да се угрози стабилност водотокова, режим вода или изазове 

погоршање стања вода и погоршање услова заштите од поплава и бујица узводно, низводно од 

предметних објеката и радова.  

4.19. Све објекте удаљити минимум 5 m од спољне ивице мелиорационог канала ради 

несметаног пролаза мехнизације приликом одржавања канала;  

4.20. Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) прикупити 

системом ригола и евакуисати у околне зелене површине;  

4.21. Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања материјала. 

Одлагање овог материјала у водотоке, стараче, канале, на обале и насипе није дозвољено. 

Технологија мора бити тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката 

у току извођења радова. Трошкови евентуалних оштећења која настану приликом изградње 

морају се отклонити о трошку инвеститора;  

 

8.1.4. Мере заштите од пожара и експлозија 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа 

за ванредне ситуације је издала решење дана 04.10.2021. године, број 217-577/2021 којим се 

налажу услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, а које треба имплементирати: 

1. Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују 

довољно количине воде за гашење пожара; 

2. Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона 

предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене; 

3. Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објекта; 

4. Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, 

сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање; 

5. Могућност евакуације и спасавања људи. 
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8.1.5. Услови водовода 

 

На основу решења ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донетог дана 14.10.2021., под 

арх. бројем 61337 I4-1 дефинисани су следећи услови: 

 

За изградњу рециклажног дворишта - центра за сакупљање отпада, а за прикључење на градску 

водоводну мрежу, неопходна је изградња уличне водоводне мреже мин. Ø 150 mm I висинске 

зоне београдског водоводног система у складу са саобраћајним и хидротехничким решењем и 

планираним приступом рециклажном центру према важећој планској документацији. 

Најближа водоводна мрежа већег пречника I висинске зоне београдског водоводног система је 

у Ул. маршала Тита. Максимални пречник прикључка са мреже Ø150 mm је Ø100 mm, са мреже 

Ø200 mm је  Ø150 mm. 

 

Урбанистичким пројектом, предвидети прикључак са планиране водоводне мреже.  

Пречник прикључка и број водомера, димензионисаних на основу хидрауличног прорачуна 

усагласити са пројектованим мерама заштите од пожара и стандардима и прописима наведеним 

у наставку услова. 

Кроз урбанистички пројекат дефинисати начин и место прикључења будућег објекта, 

усаглашен са саобраћајним решењем - колским приступом, паркирањем, грађевинском 

линијом објекта, регулационом линијом парцеле, елементима уређења, осталим 

инсталацијама... 

Водомерни шахт предвидети до на 1,5 m од регулационе линије, тако да буде несметан пристуо 

за одржавање и очитавање потрошње, ван колског приступа и места за паркирање. 

За различите категорије потрошње предвидети раздвојене инсталације и посебне главне 

водомере (за санитарну воду, против пожарну воду). Израда пројектне документације и 

извођење водоводне мреже у саобраћајницама је у надлежности Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, инвеститора саобраћајне и комуналне инфраструктуре за 

територију града. 

Реализација прикључења на планирану градску водоводну мрежу биће могуће када се 

водоводна мрежа пројектује и изведе, а Пројекат изведеног стања уличне мреже преда ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“. 

 

8.1.6. Услови канализације 

 

На основу решења ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донетог дана 12.10.2021., под 

арх. бројем 61337/1 I4-1 дефинисани су следећи услови: 

Урбанистички пројекат радити у складу са саобраћајним и хидротехничким решењем према 

важећој планској документацији. Израда пројектне документације и извођење водоводне 

мреже у саобраћајницама је у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда, инвеститора саобраћајне и комуналне инфраструктуре за територију града. 

Реализација прикључења на планирану градску водоводну мрежу биће могуће када се 

водоводна мрежа пројектује и изведе, а Пројекат изведеног стања уличне мреже преда ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“. 
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Прикључак димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са потребама и 

капацитетом будуће уличне канализације. 

У урбанистичком пројекту дефинисати начин и места прикључења будућег објекта, усаглашен 

са саобраћајним решењем - колским приступом, паркирањем, грађевинском линијом објекта, 

регулационом линијом парцеле, елементима уређења - степеништем, садницама... 

Прикључење објекта на каналитациону мрежу предвидети преко прописно пројектованих 

прикључака, на уличне силазе, падом од 2-6% и са каскадом од 60 cm до 300 cm у граничним 

ревизионим силазима. 

Граничне ревизионе силазе пројектовати тако да буду приступачни за одржавање и лоцирани 

до 1,5 m иза регулационе линије предметне парцеле. 

У случају да део комплекса не може гравитационо да се прикључи на уличну канализацију, 

предвидети препумпавање вода са шахтом за умирење пре граничног ревизионог силаза. 

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

Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихопво 

достизање, III Комуналне воде („Сл.гласник РС“ бр. 67/11 и 48/12). 

Прикључење гаража, паркинга, интерних саобраћајница и других објеката и површина, које 

испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора 

(одвајача) масти и уља, пре ГРС. 

За објекте који имају дренажу око објекта, дренажне воде укључити на интерну канализацију 

након пропуштања кроз таложник. 

Канализација узводно од граничног ревизионог силаза, као и објекти на њој (сабирни шахтови 

за препумпавање, пумпе, таложници, сепаратори масти и уља, расхладна јама, ретензија...) 

нису део надлежности ЈКП „Београдски водовод и канализација“. 

 

8.1.7. Услови завода за заштиту споменика културе 

 

На основу решења Завода за заштиту споменика културе града Београда, које је издато дана 

11.10.2021. под бројем 0663/21, дефинисани су следећи услови: 

- Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач 

радова је, по члану Закона о културним добрима („Службени гласник РС бр. 71/94, 

52/11-др. закон и 99/11-др.закон), дужан да одмах, без одлагања прекине радове и 

обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се 

налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је отлривен. 

- Инвеститор је, према члану 110. истог Закона, дужан да обезбеди финансијска средства 

за обављање археолошког надзора, заштиту, чување, публиковање и излагање 

археолошког материјала и остатака откривених током извођења земљаних радова. 
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8.1.8. Услови предузећа за телекомуникације 

 

На основу решења Предузећа за телекомуникације а.д., које је издато дана 13.10.2021. под 

деловодним бројем 434063/2-2021, дефинисани су следећи услови: 

 

 Технички услови 

 

 На предметном подручју се потребе за тк услугама, у зависности од захтева 

корисника, могу реализовати на више начина. Стратешко опредељење Телекома Србије је да 

се за пословне објекте планира FTTB (Fiber To The Building) или FTTH (Fiber To The Home) 

решењем полагањем приводног оптичког кабла до предметних објекта и монтажом 

одговарајуће тк опреме у њима. 

 Уколико постоје потребе за ТК услугама предвидети изградњу приводне ТК 

канализације ПЕ 2хØ40 mm од границе парцеле и приступне саобраћајнице до места ТК 

концентрације (које се може налазити у згради портирнице). Планирати повезивање осталих 

објеката у којима постоје потрбе за тк капацитетима интерном тк канализацијом до главне ТК 

концентрације. 

 Трасу тк канализације планирати кроз слободне површине или тротоар, водећи рачуна 

о прописаном растојању од других комуналних објеката. Водити рачуна о углу савијања 

цеви, за цеви Ø50 mm полупречник кривине треба да износи r≥ 2,3 m ради несметаног 

полагања тк кабла. 

 У складу са горе наведеним условима, потребно је урадити синхрон план подземних 

инсталација, којим ће се предвидети коридори за планирану тк канализацију. 

 

 Општи услови 

 

 Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на 

прописном растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. Постављањем планираних 

комуналних инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих тк објеката 

који су назначени на приложеној ситуацији. 

 У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за 

електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање 

објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод 

постојећих подземних тк каблова или кабловске тк канализације, осим на местима укрштања, 

као ни извођења радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк 

објеката). 

 Приликом израде Урбанистичког пројекта, сарађивати са предузећем за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. ради усаглашавања са планиским документима 

„Телеком Србија“ а.д. 

 Урбанистички пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи, 

Законом о електронским комуникацијама, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом 

о заштити од пожара, упутставима, прописима и стандардима за ову врсту делатности. 
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Важност горњих услова је годину дана од дана издавања. По истеку рока поднети захтев за 

обнову услова. 

 

8.1.9. Услови секретаријата за саобраћај 

 

На основу Решења Секретаријата за саобраћај, дана 04.11.2021. под бр. 344.5-552/2021, 

достављени су следећи услови: 

 

1. Регулациону линију преузети из Плана генералне регулације насеља Добанови, Градска 

општина Сурчин („Сл.лист града Београда“, бр. 63/15). 

Могуће је пројектовати три колска приступа предметној катастарској парцели из 

планом предвиђене улице број 37 (ГП141), на минималној удаљености од 15-20 m од 

раскрснице, мерено од регулационе линије попречне улице (CI Пл-1). 

Два једносмерна колска приступа планирати за приступ теретних возила предметној 

парцели (један улаз и један излаз). 

Колске приступе могуће је пројектовати преко у нивоу коловоза (на делу „лепеза“ 

колског приступа које секу тротоар, упустити ивичњаке у ширини тротоара, како би 

кретање пешака остало у континуитету). 

За приступ путничких возила предметној катастарској парцели планирати један колски 

приступ. 

Колски приступ пројектовати преко упуштеног ивичњака и ојачаног тротоара, како би 

кретање пешака остало у континуитету. 

2. Колски приступ парцели морају бити димензионисани у зависности од ширине улице 

са које се приступа и меродавног возила (путничко, доставно/теретно и/или комунално 

/ватрогасно возило), тако да буду задовољени услови проходности за меродавно возило 

(тако да возило може да уђе/изађе на парцелу ходом унапред). 

3. Колски приступ могуће је пројектовати у нивоу коловоза (на делу „лепеза“ колског 

приступа које секу тротоар, упустити ивичњаке у ширини тротоара, како би кретање 

пешака остало у континуитету). 

4. Уколико се поставља систем за контролу приступа парцели, мора бити постављен тако 

да се обавезно обезбеди предпростор на припадајућој парцели, тако да возило које чека 

приступ не омета проток саобраћаја на околној уличној мрежи. Интерни пут у делу у 

коме се врши контрола приступа улаза/излаза пројектовати са максималним подужним 

нагибом до 2,5%. 

5. Све површине, унутар кат.парцеле, намењене кретању возила морају задовољавати 

услове проходности (ширине саобраћајних трака, радијусе кривина, подужне нагибе, 

слободне висине и сл.) за усвојено меродавно возило (путничко, доставно/теретно и/или 

комунално/ватрогасно возило), у зависности од планиране шеме кретања возила. 

6. У оквиру предметне парцеле обезбедити једносмерно кретање теретних возила, односно 

један улаз и један излаз за приступ теретних возила, у складу са важећим планом. 

7. Препорука је да се одвоје токови кретања путничких и теретних возила у поквиру 

парцеле. 

8. За једносмерно кретање путничких возила интерне саобраћајнице планирати са мин. 

ширином саобраћајне траке од 2,75 m, а за теретна возила 3,5 m. 

9. Препорука је да се пројектују површине за кретање пешака у континуитету, минималне 

ширине од 1,5 m, повезане са тротоаром на околној уличној мрежи. 
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10. Простор на парцели, намењен кретању возила дуж парцеле и маневрисању возила 

приликом уласка/изласка на паркинг места, мора бити изграђен од подлоге прилагођене 

кретању возила и димензионисан према очекиваном саобраћајном оптерећењу 

(асфалт/бетон). 

11. Сва места за смештај возила (паркинг места) и простор за маневрисање приликом 

уласка/изласка на места за смештај, обезбедити на припадајућој парцели, изван 

површине јавног пута.  

Улазак/излазак возила на/са парцеле пројектовати ходом унапред. 

12. Број места за смештај путничких возила одредити према нормативима, минимум за:  

 рециклажно двориште: 1 паркинг место (ПМ) на 100 m2 БРГП складишног простора. 

13. Од укупног броја паркинг места обезбедити минимално 5% паркинг места за инвалиде 

прописаних димензија (за управно паркинг место 3,7 m х 4,8 m, односно 5,9 m х 5,0 m 

за два спојена ПМ). Паркинг места за инвалиде не пројектовати са растер елементима. 

14. Димензије паркинг места за путничка возила пројектовати у складу са важећим 

стандардом (SRPS U.S4.234, из априла 2020. године).  

Управна паркинг/гаражна места (под углом од 90⁰) пројектовати са димензијама не 

мањим од 2,5 m х 5,0 , а простор за маневрисање пројектовати без икаквих препрека 

унутар истог, са минималном ширином од 5,0 m (за паркирање ходом уназад), односно 

7,4 m (за паркирање ходом унапред).  

Секретаријат за саобраћај је мишљења да је, са становишта функционалности и 

искоришћења простора, за паркинг места пројектована под углом од 90⁰, могуће 

пројектовати ширину маневарског простора на парцели од 6 m (без обзира на начин 

паркирања). 

15. Паркинг места (пројектована под углом од 90⁰) и простор за маневрисање возила 

пројектовати са максималним нагибом до 5% осим у зони паркинг места за особе са 

инвалидитетом које се морају пројектовати у хоризонталном положају, никад на 

уздужном нагибу. У зони паркинг места за особе са инвалидитетом дозвољен је само 

одливни попречни нагиб од максимално 2%. 

16. У складу са планираним технолошким процесима планираног објекта, уколико је 

потребно пројектовати паркинг места за теретна возила, као и места за утовар/истовар 

робе и места за чекање на утовар/истовар.  

Димензије паркинг места за теретна возила одредити у складу са изабраним 

меродавним возилом. 

17. Места за смештај контејнера планирати ван јавних саобраћајних површина (Одлука о 

одржавању чистоће - „Сл.л.града Београда“ бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010-др.одлука, 

2/2011, 10/2011-др.одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/15 и 19/2017). 

Приликом постављања контејнера водити рачуна о прегледности у зони прикључка на 

јавни пут. 

18. Пре почетка извођења радова на јавној саобраћајној површини, потребно је доставити 

пројекат привременог одвијања саобраћаја (режима саобраћаја), а у свему према 

важећој законској регулативи. 

 

 

8.1.10. Услови Електродистрибуције Србије 

 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

182 

 

Условима Електродистрибуције Србије дати су технички услови прикључења објекта на 

електроенергетски систем. 

 

8.2. Мере прописане Студијом процене утицаја  
 

Опште превентивне мере током редовног рада пројекта 

1. Одржава се радна и технолошка дисциплина чиме се обезбеђује сталан рад по 

утврђеном режиму. 

2. Сви материјали су водонепропусни са одговорајућим премазима који обезбеђују 

додатну водонепропусност. 

3. Складиштење свих материја које се користе у радном процесу (погонска горива за 

агрегат) обавља се у складу са законом и техничким захтевима и стандардима, при 

чему складиште мора имати стабилну и водонепропусну подлогу са одговарајућом 

заштитом од атмосферских утицаја. 

4. Запослени се придржавају прописаних радних процедура. 

5. Организује се обука радног особља за понашање у акцидентним ситуацијама, врше се 

провере увежбаности и спремности радног особља за случај акцидента. 

6. Организују се обуке радног особља из безбедности и здравља на раду, а према 

утврђеном плану и програму. 

7. Спроводе се обуке из области заштите од пожара у складу са захтевима исте, као и 

обуке за пружање прве помоћи. 

8. Запослени су упознати са местом на ком се налази, као и са начином употребе и 

основним перфомансама заштитне опреме. 

9. Врши се редовно одржавање објеката, инсталације и опреме, при чему се на тај начин 

одржава рад на локацији и истовремено смањује било какав негативан утицај на 

животну средину. 

10. Редовно се спроводи контрола свих посуда под притиском. 

11. Пожарни пут се одржава стално проходним. 

12. Редовно се спроводе контроле свих вентила, мерно регулационе и сигурносне опреме 

посуда под притиском и инсталација. 

13. Постављени су знакови упозорења и забране на видна места који упозоравају 

запослене на могућност настанка потенцијалних удесних ситуација (опасност од 

пожара, опасност од експлозије, забрањен прилаз отвореним пламеном, забрањено 

пушење, забрањена употреба алата који варничи итд). 
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14. На предметној локацији забрањено је поправљање моторних возила и механизације, 

како би се избегле могуће акцидентне ситуације. 

15. Организовано је редовно праћење параметара квалитета животне средине у складу са 

важећим прописима из области заштите животне средине, које спроводи овлашћења 

акредитована установа/лабораторија. Тачан начин праћења параметара квалитета 

животне средине дефинисан је у поглављу из мониторинга ове студије (Поглавље 9). 

16. Достављају се захтевани и законски прописани извештаји надлежним органима 

управе. 

17. Ван радног времена сви енергетски струјни кругови који су ван функције су стављени 

у безнапонско стање. 

18. У случају пожара или експлозије, у циљу бржег и ефикаснијег стављања инсталације у 

безнапонско стање, прекидачи су у разводним ормарима видно обележени и 

приступачни. 

19. Ради брзе и тачне интервенције струјни кругови су означени. 

20. У Ех изведби врши се редован преглед опреме од стране овлашћених предузећа, као и 

периодични прегледи и испитивања електроинсталација. 

21. Није дозвољено постављање било какве додатне инсталације. 

22. На гасним инсталацијама обележени су главни вентили. 

23. Гасне инсталације се контролишу према важећим законима, правилницима и 

предложеним мерама од стране надлежних органа. 

24. Приступ и руковање гасним инсталацијама дозвољен је само за то обученим и 

квалификованим кадровима, које је добро упознато са технолошким процесом рада 

постројења. 

25. На видним местима су постављена упутства за интервенције у случају пожара и 

хаварије. 

26. Апарати за гашење пожара су постављени на лако приступачном месту и редовно се 

проверва њихова исправност. 

27. Редовно се проверавају, прегледају, контролишу и испитују гасне инсталације због 

постизања и одржавања поузданости и сигурности у раду. 

28. Трафостаницу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима 

прописаним за ту врсту објекта, а нарочито: 

 Одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 

корисника простора нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостанице, не 

прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 

електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“ број 104/09) и то: вредност 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

184 

 

јачине електричног поља (Е) не прелази 2 kV/m, а вредност густине магнетског 

флукса (В) не прелази 40 μТ, 

 Определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле 

или SF6 трансформаторе, 

 У случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју 

садржати полихлороване бифениле (РСВ); за уљне трансформаторе мора се 

обезбедити одговарајућа заштита постављањем непропусне танкване за прихват 

опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване 

одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у 

трансформатору, 

 Након изградње трафостанице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: 

нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа 

буке у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе за исте, (2) 

периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 

документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима 

нивоа буке надлеђжном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 
 

Друге мере које могу утицати на спречавање или смањивање утицаја на животну средину 

односе се на мере заштите ваздуха, мере заштите воде и мере заштите земљишта.  

 

Мере заштите ваздуха 

У циљу заштите ваздуха као аспекта животне средине, носилац пројекта се придржава 

следећих мера: 

1. Обезбедити зелени појас адекватним биљним врстама које су прилагођење условима 

станишта и намени предметног простора, довољне густине и ширине, како би се 

спречила емисија у околину;  

2. Вршити редовно дневно суво прање свих манипулативних платоа, као и платоа на којој 

се налази надстрешница за третман; 

3. Сакупљену прашину придружити истретираном отпаду, уколико нема визуелних 

додатних запрљања; 

4. Све радње и поступци изводе се у складу са важећим упутствима и процедурама; 

5. Спроводе се редовна контролна мерења емисије на постојећим емитерима на параметре 

дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух 

из стационарних постројења (,,Сл. гласник Рс“ број 6/16). Уколико вредности 

измерених параметара прелазе вредности дозвољене важећом законском регулативом 

неопходно је предузети додатне мере у циљу свођења резултата у законске оквире 

постављањем уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја; 

6. Води се редовна евиденција о извршеним мерењима; 



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

185 

 

7. Уколико дође до неправилног рада система, односно неправилног функционисања 

технолошког третмана, може доћи до прекорачења граничних вредности емисије, при 

чему се предузимају мере такве врсте како би се емисија свела на дозвољене границе у 

најкраћем року; 

8. У складу са упутствима произвођача и законима Републике Србије, за механизацију ии 

возила на локацији спроводе се периодични прегледи и контроле; 

9. када је то могуће, предвидети такву технологију која садржи усисни систем, који 

спречава емисију прашине. 

 

Мере заштите вода 

У циљу заштите вода као аспекта животне средине, на предметној локацији се спроводе 

следеће мере: 

1. Врши се квартално испитивање параметара загађујућих материја у складу са Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово 

достизање (,,Сл. Гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16), Правилником о опасним 

материјама у водама (,,Сл. Гласник СРС“ број 31/82) и Правилником о начину и 

условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини 

извештаја о извршеним мерењима (,,Сл. Гласник РС“ број 33/16) на сепаратору масти и 

уља 

2. Уколико резултати након неколико узастопно спроведених испитивања отпадних вода 

које се испуштају у реципијент буду показали одступања у односу на дозвољене 

вредности дефинисане законском регулативом, потребно је размотрити могућност 

спровођења додатних мера како се не би нарушавао квалитет реципијента. 

3. вршити редовно пражњење септичке јаме, обезбедити одговарајући уговор са 

овлашћеним опреатером или надлежном инсититвуцијом; 

 

Мере заштите земљишта 

У циљу заштите земљишта као аспекта животне средине, на предметној локацији се спроводе 

следеће мере: 

1. На саобраћајницама предвидети ивичњаке довољне висине, како би се спречило 

изливање течности у околоно земљиште у случају акцидента; 

2. Отпадом који се довози на комплекс, искључиво манипулисати на водонепропусним 

површинама и у зонама за складиштење пре и после третмана; 

3. Приликом извођења радова на санацији, у свим фазама ископани материјал није 

дозовољено одлагати директно на земљиште, већ је потребно претходно припремити подлогу 

на коју ће се исти привремено спустити до утовара и транспорта на одговарајућу депонију; 
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4. Обезбедити довољне количине адсорбента, за сакупљање изливене течности у случају 

акцидента; са адсорбентом даље поступити у складу за законском регулативом.  

 

Мере управљања отпадом 

У циљу заштите и унапређења животне средине, на предметној локацији се спроводити 

следеће мере: 

1. Вршити складиштење отпада који се третира на начин на који је дефинисан пројектом, 

тако да се складиштење врши по врстама отпада; 

2. Обезбедити довољне, пројектоване капацитета за прихват сваке врсте отпада; 

3. Опасан отпад складиштити у складу са важећом законском регулативом, а највише 

годину дана, након чега исти се мора предати оператеру који има одговарајуће дозволе 

дефинисане Законом о управљању отпадом; 

4. Вршити примарну селекцију у оквиру редовних радних активности (обезбедити 

довољан број канти за примарно сепарисање); 

5. Вршити извештавање према Агенцији за заштиту животне средине. 
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9. Програм праћења утицаја на животну средину 
 

Појам мониторинга подразумева систематско праћење и бележење података везаних за 

окружење, односно мерење, испитивање и оцењивање индикатора стања и загађења животне 

средине. Дефинише се као континуирани процес прикупљања и анализирања података, на 

основу којих се могу извести релевантни закључци. 

У циљу правовременог откривања потенцијалних неповољних утицаја Пројекта на животну 

средину потребно је развити систем осматрања, односно мониторинг предметног простора 

Центра за сакупљање и третман отпада и подручја које га окружује. Овај систем треба да 

обезбеди поуздану процену величине и интензитета загађења и могуће штете ради 

правовременог предузимања мера за спречавање ширих загађења, односно ради успешног 

санирања уоченог и евидентираног загађења. Блок дијаграм система мониторинга приказан је 

у наредној табели 9.1. 

Табела 9.1. Блок дијаграм система мониторинга 

Циљ Доказати надлежним органима да су све активности на изградњи и 

постојање Центра усклађени са циљевима заштите животне средине и да се 

у тој области постижу добри резултати. 

Стандарди Државни и међунардони стандарди  

Специфични 

циљеви 

 

- утврдити краткорочне и дугорочне трендове, 

- препознати промене и анализирати узроке, 

- мерити утицај и резултате поредити са предвиђањима, 

- унапређивати систем мониторинга, 

- унапређивати поступке у очувању заштите животне средине. 
 

МОНИТОРИНГ 

ЗАХТЕВИ МОНИТОРИНГА  ПРОБЛЕМИ У ОКРУЖЕЊУ 

 

Специфични захтеви мониторинга који 

су развијени у Програму мониторинга: 

- шта се мери, 

- где се мери, 

- кад се мери, 

- како се мери, 

- оцена коришћене методе, 

- потребне додатне информације. 

  

Студијом о процени утицаја на животну 

средину треба дефинисати: 

- вредности животне средине које 

треба штитити, 

- потенцијалне опасности, 

- потенцијалне утицаје, 

- ниво прихватљивих промена, 

- ниво прихватљивог ризика, 

- путеви и места утицаја. 
 

ОЦЕНА ВРЕДНОСТИ 

Из програма мониторинга потребно је: 

- одредити трендове, узроке и 

утицаје, 

- оценити и усагласити добијене 

вредности. 

Из службе праћења и оцењивања портебно је 

вршити: 

- измене праксе и поступка заштите 

животне средине, 
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- измене Програма мониторинга, 

уколико је потребно. 
 

Предузимање мера на праћењу стања унутар животне средине у Републици Србији законски је 

уређено Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 

- др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 

95/2018 - др. закон). 

У наведеном Закону мониторинг је обухваћен кроз пет чланова (од 69 до 73), који обухватају 

обезбеђење мониторинга, садржину и начин вршења мониторинга, ко може вршити 

мониторинг, мониторинг загађивача и достављање података. 

Инвеститор, односно правно или физичко лице које је власник, тачније корисник постројења 

које доприноси емисијама и загађивању животне средине (загађивач) је у обавези, да у складу 

са чланом 72. Закона о заштити животне средине преко надлежног органа или овлашћене 

организације: 

 спроводи мониторинг, односно прати индикаторе утицаја својих активности на 

животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или 

смањења нивоа загађења. 

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за вршење мониторинга емисије, као и 

за друга мерења и праћења утицаја својих активности на животну средину. 

План и програм праћења утицаја рада предметног Пројекта на животну средину израђује се у 

складу са прописима. Мониторинг чинилаца животне средине врши овлашћена и акредитована 

установа која испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење 

датог параметра и ЈУС-ИСО стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости 

података, у складу са законом. 

У оквиру редовног мониторинга оператер ће спроводити: 

1. Мониторинг емисија загађујућих материја у ваздух; 

2. Мониторинг количина и квалитета отпадних атмосферских вода; 

3. Мониторинг квалитета подзмених вода; 

4. Мониторинг квалитета земљишта; 

5. Бука у животној средини; 

6. Мониториг о врстама и количинама неопасног и опасног отпада; 

7. Редовно годишње извештавање НРИЗ. 

 

9.1. Приказ стања животне средине пре почетка рада Пројекта 
 

Као што је већ наведено, како би се добио детаљан приказ стања животне средине пре почетка 

санације постојеће несанитарне депоније која претходи изградњи Центра за сакупљање и 

третман отпада, извршен је низ истражних радова и испитивани су параметри на основу којих 

би се могли утврдити утицаји предметне несанитарне депоније у Добановцима на животну 
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средину. На основу наведених испитивања медијума животне средине добијени су следећи 

закључци: 

- Земљиште: Испитивани су узорци земљишта које се налази испод отпада на предметној 

локацији и узорак земљишта са околне парцеле која није захваћена отпадом. Анализом 

које су извршене од стране акредитованих лабораторија закључено је да су сви 

испитивани параметри у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих, 

штетних и опасних материја у земљишту (''Сл. гласник РС'', бр. 30/2018 и 64/2019), 

односно не прелазе прописане граничне вредности. 

 

- Подземне воде: Испитивањем узорка подземне воде из постављеног пијезометра 

закључено је да подземне воде нису контаминиране с обзиром на то да испитивани 

параметри не прелазе вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима 

загађујућих штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018 и 

64/2019) – Прилог 2 – Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних 

материја у водоносном слоју. 

 

- Површинске воде: Анализом површинских вода из канала Угриновачка бара који се 

налази у непосредној близини предметне несанитарне депоније, закључено је да 

депонија има негативан утицај на површинске воде, који се огледа у повећању 

загађења органским супстанцама, односно детектовано је повећано органско 

оптерећење вода у узорку који је узет после депоније (низводно од тела депоније), у 

односу на узорак који је узет пре тела депоније (узводно од тела депоније). 

С обзиром на то да пројектовано техничко решење санације подразумева потпуно уклањање 

отпада са предметне локације, при чеми ће се за нивелисање терена користити сепарисана 

ситна фракција материјала (<40 mm) – за коју ће се пре насипања терена извршити 

лабораторијско испитивање параметара како би се доказало да иста нема опасне 

карактеристике и да се може задржати на локацији.  

 

9.2. Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на 

животну средину у току редовног рада Пројекта 
 

9.2.1. Мониторинг емисија загађујућих материја у ваздух 

 

С обзиром да је у току процене утицаја на животну средину идентификован утицај емисије у 

ваздух и то највише, прашине у ваздух, у току прве године рада комплекса извршити 

мониторинг емитовања честица прашине у атмосферу у складу са Уредбом о мерењима 

емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“, 

бр. 5/16). Након првог меродавног мерења, мониторинг вршити на пет година.  



Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на кп 6194, ко Добановци 

 

190 

 

9.2.2. Мониторинг отпадних/површинских вода 

 

Највећи потенцијални утицај на животну средину је уочен у погледу емисија зауљених 

атмосферских вода у реципијен – канал Велики Бегеј, стога је потребно вршити редован 

мониторинг квалитета површинске воде непосредно након испуста отпадне воде у канал. 

Поред тога потребно је контролисати степен ефикасности сепаратора масти и уља, мерењем 

физичко – хемијских параметара пре и после сепаратора.  

Мониторинг отпадних вода ради утврђивања степена ефикасности сепаратора вршити у скаду 

са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово доситзање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 i 1/2016), глава II. друге отпадне 

воде, одељак 4a) граничне вредности емисије отпадних вода које настају третманом отпада 

путем физичко-хемијских процеса и прерадом употребљених уља, на кварталном нивоу. У 

случају акцидента (изливање прекомерне количине уља или нафтних деривата), одмах 

извршити контролно мерење квалитета отпадне воде.  

Мониторинг површинске воде – канал Велики Бегеј врпити према Уредба о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 50/12), једном годишње или уколико се 

покаже да степен ефикасности сепаратора није био на задовољавајућем нивоу у два узастопна 

квартала.  

Тачке узорковања су дате у графичком прилогу 9.  

 

9.2.3. Мониторинг подземних вода 

 

Мониторинг подземних вода вршити из претходно постављеног пијезометра (постављен од 

стране стручног лица, који је претходно испран и пуштен у рад), према Уредби о граничним 

вредностима штетних, опасних и загађујућих материја у земљишту ("Сл. гласник РС" број 

30/2018 и 64/2019), Прилог 2. Мониторинг вршити на пет година, изузев у случају акцидента, 

када је потребно извршити постављање још минимално два пијезометра и то тако да се оформи 

правилна мрежа контроле квалитета подземне воде. Потом извршити узорковање и 

испитивање квалитета подземне воде. На основи добијених резултата, консултацијом са 

институцијама, дефинисати даљи мониторинг.  

Тачке узорковања су дате у графичком прилогу 9.  

 

9.2.4. Мониторинг земљишта 

 

Мониторинг подземних земљишта вршити према Уредби о граничним вредностима штетних, 

опасних и загађујућих материја у земљишту ("Сл. гласник РС" број 30/2018 и 64/2019), Прилог 

9. Мониторинг вршити на пет година, изузев у случају акцидента, када је потребно извршити 
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узорковање и испитивање квалитета земљишта. На основу добијених резултата, консултацијом 

са институцијама, дефинисати даљи мониторинг. Узорковање вршити тако да се формира 

композит из више тачака узетих по дубини.  

Тачке узорковања су дате у графичком прилогу 9 у оквиру Прилога 1.  

 

9.2.5. Бука у животној средини 

 

На основу члана 18. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 

96/2021), Правно лице које је власник, односно корисник извора букедужно је да пре стављања 

извора буке у употребу обезбеди прво мерење буке на локацији, прибави извештај о мерењу 

буке овлашћене стручне организације. 

Такође, Правно лице које је власник, односно корисник извора буке дужан је да након 

реконструкције објекта или замене техничких капацитета којима се мењају услови емисије 

буке у животну средину обезбеди мерење буке у зони утицаја, израду извештаја о мерењу буке 

и сноси трошкове тих мерења. Табела 9.2.5.1. ближе описује мониторинг буке у животној 

средини. 

Мерно место Параметар Учесталост мерења 

На граници постројења 

према најближим 

рецепторима (објектима 

индивидуалног становања) 

Краткотрајна 

петнаестоминутна мерења 

(дан, вече и ноћ) 

 Једно мерење пре почетка 

рада; 

 Једно мерење након 

почетка рада; 

 Након реконструкције 

објекта или замене 

техничких капацитета 

којима се мењају услови 

емисија буке 

 

9.2.6. Генерисање отпада 

 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 

- др.закон), оператор је дужан да врши стални надзор и евиденцију над количинама и врстама 

генерисаног отпада које настају у токуизградње Центра, редовног рада и у случају престанка 

рада. 

Оператер је обавезан да поступа у складу са законском регулативом у вези извештавања 

надлежних органа, и то: 

 Води дневну евиденцију о отпаду (ДЕО1) у складу са Правилником о обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. 

гласник РС“, бр. 7/2020 и 79/2021). 
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9.2.7. Извештавање 

 

Оператер, у овом случају, центар за управљње и третман отпада је дужан да извештава 

Агенцију за заштиту животне средине о генерисаним количинама отпада у свему према 

процедури која је дефинисана Законом о управљању отпадом.  
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10. Нетехнички резиме 
 

Нетехнички резиме је дат као сепарат ове Студије.  
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11. Подаци о техничким недостацима или непостојању 

одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се 

прибаве одговарајући подаци 
 

Током израде Студије о процени утицаја на животну средину изградње рециклажног дворишта 

центра за сакупљање отпада на к.п. 6194, КО Добановци обрађивач Студије није наишао на 

тешкоће услед техничких недостатака и непостојања одговарајућег стручног знања. 
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Ар. дела пројекта: Део пројекта:
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РПДДЗМТ

Хртеж:
Ритуациони приказ - мониторинг

Ндговорни пројектант: Ларија Равковић, маст.инж.зжс

потпис одговорног пројектанта

Пројектанти:
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РСТДЗЈА Н ППНХДМЗ ТСЗХАЈА МА ЕЗВНСМТ РПДДЗМТ

Jeлена Падовановић, дипл. инж. зжс.
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Тачка за узорковање подземне воде из постављеног пијезометра

Тачке узорковања отпадне воде
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Тачка за узорковање површинске воде
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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: 501.2-319/2022 

12. 10. 2022. године 

Б е о г р а д 

Карађорђева 71 

 

Секретаријат за заштиту животне средине Градскe управe 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, 81709-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, 111/21 и 83/22), у поступку утврђивања мера и услова заштите 

животне средине за потребе издавања Локацијских услова за изградњу рециклажног 

дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели број 

6194 КО Добановци, спроведеном на захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-25181-

LOCH-2/2022 (IX-20 број 350-1812/2022) од 05.10.2022. године, а поднет у име Града 

Београда, Драгослава Јовановића 2, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ МЕРА И УСЛОВА  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

За потребе издавања Локацијских услова за изградњу рециклажног дворишта – 

центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели број 6194 

КО Добановци, утврђују се мере и услови заштите животне средине:   

1. извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања геолошке 

средине на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 95/18-др. закон и 

40/21), а у циљу утврђивања адекватних услова за изградњу планираних садржаја; 

2. у предметном рециклажном дворишту, дозвољен је пријем и третман, односно 

складиштење и поновно искоришћење (сортирање/разврставање, механичка обрада – 

уситњавање, балирање) комуналног кабастог отпада и другог комуналног отпада од 

текстила, дрвета, пластике и стакла, који је класификован у групи 20 из Каталога 

отпада, Прилог 1 Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21); такође, у случају смањеног 

прилива наведеног комуналног отпада и довољних расположивих капацитета 

постројења, дозвољен је пријем и третман другог отпада сличних карактеристика, и 

то искључиво: (1) отпада насталог у процесу рушења. и то дрво, пластика, стакло  из 

групе 17 02 из Каталога отпада, Прилог 1 наведеног Правилника и (2) отпада од 

амбалаже укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду и то 

дрвена, пластична, текстилна, стаклена амбалажа из групе 15 01 из Каталога отпада, 

Прилог 1 наведеног Правилника;  
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3. у циљу спречавања, односно смањења утицаја предметних садржаја на чиниоце 

животне средине обезбедити: 

3.1. заштиту вода и земљишта и, с тим у вези, планирати: 

– прикључење објеката на комуналну инфраструктуру, односно изградњу 

приступних саобраћајница, потребних објеката водовода, канализације и др,  

– сепаратно, тј. одвојено и потпуно прикупљање и каналисање токова отпадних 

вода различитог порекла и састава, и то: условно чистих атмосферских вода (са 

кровних и слободних површина), санитарних  отпадних вода и потенцијално 

зауљених отпадних вода са отворених складишних и манипулативних површина 

(делови платоа за киповање, смештај контејнера и организацију боксова), 

саобраћајних и паркинг површина, од прања и одржавања површина из објекта 

за привремено чување опасног отпада и хале за третман отпада, 

– изградњу водонепропусне септичке јаме за прикупљање санитарних отпадних 

вода одговарајућег капацитета, до прикључења комплекса на канализациону 

мрежу; пражњење септичке јаме организовати преко овлашћеног лица или 

јавно-комуналног предузећа, 

– изградњу саобраћајних, складишних и других површина намењених за 

манипулацију и третман отпада одговарајуће носивости и уз примену  

водонепропусних материјала отпорних на агресивне и штетне материје које 

могу бити присутне на простору рециклажног дворишта; правилним одабиром 

ивичњака спречити преливање запрљаних и зауљених атмосферских вода на 

околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина, 

– третман наведених потенцијално зауљених отпадних вода из рециклажног 

дворишта у сепаратору масти и уља пре испуштања у реципијент; учесталост 

чишћења сепаратора и одвожење талога одредити током његове експлоатације 

и организовати искључиво преко овлашћеног лица, 

– квалитет отпадних вода пречишћених у сепаратору масти и уља, односно 

отпадних вода које се контролисано испуштају у реципијент, мора да 

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); 

3.2. заштите ваздуха и, с тим у вези, планирати: 

– редовно одржавање (чишћење, прање или влажење) складишних, саобраћајних 

и манипулативних површина, површина на којима се врши третман отпада, 

односно свих површина на којима може доћи до значајних дифузних емисија 

загађујућих материја, 

– садњу дрвореда дуж обода рециклажног дворишта, 

– озелењавање и уређење слободних и незастртих површина; 

3.3. заштиту од буке и с тим у вези планирати  одговарајуће грађевинске и/или 

техничке мере за заштиту од буке којима се обезбеђује да бука, која се емитује у 

току обављања делатности, не прекорачује прописане граничне вредности у 

складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник 

РС“, број 96/21) и 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), 

3.4. испуњење прописаних захтева у погледу енергетске ефикасности објеката, при 

њиховој изградњи, коришћењу и одржавању, у складу са законом;  

4. складиштење отпада планирати искључиво у оквиру рециклажног дворишта, на 

начин којим се спречава његово расипање и мешање, до предаје лицу које има 

одговарајућу дозволу за управљање отпадом, а нарочито обезбедити: 
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− површине за одвојено складиштење отпада којим се у рециклажном дворишту 

управља, пре и након његовог третмана, као и различитих врста отпада који 

настаје током редовног рада рециклажног дворишта и у случају удеса, уз примену 

одговарајућих организационих и техничких мера за спречавање мешања 

различитих врста и категорија отпада, у складу са законом и прописима донетим 

на основу закона којима се уређује поступање са отпадом и посебним токовима 

отпада 1,  

− складиштење опасног отпада (мале количине нежељеног отпада који се у кабастом 

отпаду затекне или отпада који настаје у току обављања делатности) вршити 

искључиво у планираном објекту  уз коришћење резервоара, контејнера и друге 

одговарајуће опреме, у складу са техничким захтевима и стандардима за 

складиштење те врсте отпада, којима се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине; 

5. обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај агрегата за струју 

(уколико се исти планира), а нарочито: 

− предност дати агрегату који као енергент користи гас, 

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

објекат, 

− 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; 

6. трафостаницу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима 

прописаним за ту врсту објекта, а нарочито: 

− одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 

корисника простора нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостанице, не 

прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 

електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност 

јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског 

флукса (В) не прелази 40 µT,  

− определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или 

SF6 трансформаторе,  

− у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати 

полихлороване бифениле (PCB); за уљане трансформаторе мора се обезбедити 

одговарајућа заштита постављањем непропусне танкване за прихват опасних 

материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу 

са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору, 

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

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

98/10); 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) 
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− након изградње трафостанице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: 

нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке 

у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе за исте, (2) периодична 

испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о 

извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке 

надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

7. планирати постављање заштитне ограде око рециклажног дворишта, минималне 

висине 2 метра, ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, и изградњу колске 

ваге ради евидентирања примљених и предатих количина отпада; 

8. планирати подизање зеленог заштитног појаса у комбинацији високог садног 

материјала (школоване дрворедне саднице) са ниским садним материјалом (жбунасте 

врсте), ка површинама у непосредном окружењу; ширина заштитног појаса ка каналу 

Угриновачка бара треба да износи 4 m, а ка суседним површинама намењеним 

привредним делатностима 6 m; обавезна је израда Пројекта пејзажно архитектонског 

уређења којим ће се нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки 

прилагођених предметном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере 

неге усклађене са потребама одабраних врста; 

9. инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о 

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

др.закон), у току извођења радова на припреми земљишта и изградњи рециклажног 

дворишта (прва и друга фаза) обезбеди:  

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

законом и прописима донетим на основу закона којима се уређује поступање са 

секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима 

отпада1, 

9.2. безбедно уклањање, уз претходно разврставање, односно прописно поступање 

са затеченим депонованим материјалом са предметне локације (мешани 

комунални отпад, земља од ископа, грађевински отпад и шут, индустријски 

отпад, дрво, гуме, кабасти отпад и сл), а у складу са „Идејним пројектом 

санације несанитарне депоније у Добановцима на КП 4728/1, 4728/2, 4728/3, 

4728/4, 4728/5 и  5012 КО Добановци, на територији града Београда, градске 

општине Сурчин“, на који је, Решењем број 353-01-01398/2022-06 од 18.05.2022. 

године, издата сагласност Министарства заштите животне средине, 

9.3. предају на даље управљање отпада који се уклања, као и грађевинског и осталог 

отпада који настаје у току изградње објекта искључиво лицу 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), 

9.4. 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, 

9.5. грађевински и остали отпад, који настане у току изградње предметног објекта 

сакупи, разврста и привремено складишти у складу са извршеном 

класификацијом на одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову 

намену, 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 
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искоришћење може вршити у оквиру градилишта или у постројењима за 

управљање отпадом, 

9.6. вођење прописаних евиденција о врсти, класификацији и количини: 

– депонованог материјала који је уклоњен са предметне локације, ради 

припреме терена за изградњу,  

– грађевинског и другог отпада који настаје током изградње рециклажног 

дворишта (неопасног, инертног, опасног отпада, посебних токова отпада), 

са подацима о лицу којем је отпад предат, а које има дозволу за управљање том 

врстом отпада, 

9.7. попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада на даље 

управљање, 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 Документ о 

кретању опасног отпада чува трајно, у складу са законом,  

9.8. 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, 

9.9. 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); 

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

или другог акта којим се одобрава изградња рециклажног дворишта, 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-25181-LOCH-2/2022 (IX-20 број 350-1812/2022) од 

05.10.2022. године, поднет у име Града Београда, Драгослава Јовановића 2, за давањe 

услова заштите животне средине за потребе издавања Локацијских услова за изградњу 

рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској 

парцели број 6194 КО Добановци. Предметни захтев достављен је у поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем. Уз захтев су достављени: 

Копија катастарског плана (број 952-04-223-20201/2022 од 29.09.2022. године) и Копија 

катастарског плана водова (број 956-301-22571/2022 од 30.09.2022. године) које је издао 

Републички геодетски завод, Катастарско-топографски план Р=1:500, који је израдио 

Геодетски биро „Гаус“, ИДР Идејно решење, из августа 2022. године: 0-Главна свеска 

(број техничке документације: 874-ИДР-02/22-0), 1-Пројекат архитектуре (број техничке 

документације: 874-ИДР-02/22-1), 3-Пројекат хидротехничких инсталација ((број 

техничке документације: 874-ИДР-02/22-3), 7-Пројекат технологије (број техничке 

документације: 874-ИДР-02/22-7), Потврда Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове Градске управе града Београда (IX-28 број 350.13-2/2022 од 22.07.2022. године) 

дата за Урбанистички пројекат за изградњу рециклажног дворишта – центра за 

сакупљање отпада на ГП9 – на катастарским парцелама број 4728/1 и 4728/2 КО 

Добановци, који је израдио „BMD BAU“ д.о.о. Београд, Решење Министарства заштите 
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животне средине (353-01-01398/2022-06 од 18.05.2022. године) којим је дата сагласност 

на Идејни пројекат санације несанитарне депоније у Добановцима на КП 4728/1, 4728/2, 

4728/3, 4728/4, 4728/5 и 5012 КО Добановци, на територији града Београда, градске 

општине Сурчин.  

Предметна локација се, према Плану генералне регулације насеља Добановци, Градска 

општина Сурчин  („Службени лист града Београда“, број 63/15) налази у површинама 

намењеним за комуналне делатности – третман отпада. 

На предметној локацији, површине око 1,6 ha, на којој се тренутно налази неуређена 

депонија отпада (мешани комунални отпад, грађевински отпад и шут, индустријски 

отпад, дрво, текстил, гуме, кабасти отпад) планирана је фазна изградња рециклажног 

дворишта, намењеног третману, односно складиштењу и поновном искоришћењу 

кабастог отпада (дрвени намештај, текстил – теписи и душеци, троседи/двоседи, стакло).  

У оквиру рециклажног дворишта планирана је изградња следећих објеката и пратећих 

садржаја: (1) објекат за запослене (спратности П, димензија 8х13 m), (2) објекат 

портирнице (спратности П, димензија 4,6×8,6 m), са колском вагом и паркинг простором, 

(2) објекат за третман кабастог отпада (спратности П, димензија 70,6×20,6 m), планиран 

за изградњу у две фазе (у првој фази планирано је постављање челичне конструкције са 

кровним панелима, за рад дробилице за третман кабастог отпада са погоном на дизел 

гориво; у другој фази планирано је затварање фасаде, односно добијање затвореног 

простора – хале, за смештај дробилице за третман кабастог отпада на електрични погон), 

(3) надстрешница (у продужетку дела хале који се затвара), за складиштење третираног 

материјала, (4) објекат за привремено складиштење генерисаног опасног отпада 

(спратности П, димензија 6,4×5,4 m), (5) трафо станице, (6) отворених складишних, 

манипулативних и интерних саобраћајних површина. 

Око предметне локације, ка суседним парцелама планирана је зона заштитног зеленила, 

ширине 4 m на јужној страни комплекса и 6 m на северној страни комплекса. 

У рециклажном дворишту планиране су три одвојене зоне за пријем кабастог отпада који 

се довози у типским аброл контејнерима, камионима киперима и претоварним 

станицама, као и онај који довозе грађани. Након истовара врши се груба сепарација 

отпада и складиштење у боксовима, према врсти кабастог отпада. 

Интерни транспорт отпада и утовар у дробилицу врши се помоћу одговарајуће 

механизације (виљушкар, утоваривач, камион са куком, багер са грајфером). 

Након третмана у дробилици, уситњени отпад пролази кроз магнетни сепаратор, ради 

одвајања металних фракција, а након балирања се складишти у објекту надстрешнице, 

по блок систему (на евро-палетама, у три нивоа), до предаје овлашћеном оператеру. У 

постројењу није планиран третман, односно дробљење отпадног стакла, те се оно по 

пријему у постројење, само складишти до предаје овлашћеном оператеру. 

Изградња рециклажног дворишта 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 објекти – тачка 2) Постројења за управљање отпадом, за које се у 

складу са чланом 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучује о потреби 

процене утицаја пројекта 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 изградњу рециклажног дворишта – центра за 

сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели број 6194 КО Добановци, 

а применом одредаба члана 54. Закона о планирању и изградњи – одлучио је као у 

диспозитиву овог решења. 
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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 501.2-319/2022 дана 12. октобра 2022. године. 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 

- Архиви. 

ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 

 

Проф. др Јасмина Маџгаљ 
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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  
ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 
IX-20 број 350-1812/2022 
22.11.2022. 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 усаглашрном захтеву Града Београда, Секретаријат
за заштиту животне средине, улица Карађорђева бр.71, Београд, поднетог преко пуномоћника
Предузеће за инжењеринг, грађевинарство , унутрашњу и спољну трговину “BMD BAU“ д.о.о из
Београда, улица Др.Зоре Илић-Обрадовић бр.8/3, чије је овлашћено лице Драгиша Жугић из
Београда, за издавање локацијских услова за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за
сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели 6194 КО добановци, општина Сурчин
у Београду, на основу чл. 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...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 и 2/17), према Плану генералне регулације насеља Добановци,
градска општина Сурчин („Сл.лист града Београда“ бр. 63/15) и Урбанистичком пројекту за
изградњу Рециклажног дворишта - Центра за сакупљање отпада на ГП9, на катастарским парцелама
4728/1 и 4728/2 КО Добановци, потврђеном од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове бр. IX-28 бр. 350.13-2/2022 од 22.07.2022.године,  издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада на ГП9, који чини
катастарска парцела 6194 КО Добановци, општина Сурчин у Београду, укупне БРГП
1.734,79m² од чега надземно 1.734,79 m², спратности П+0, са укупно 7 паркинг места, категорије
В - класификациони број 122011, 125221, 125103 и 125231, чија је реализација планирана у две
фазе: 
- у првој фази је планирана изградња: 1. oбјектa за третман кабастог отпада - челичне
конструкције хале и постављање кровних панела, укупне БРГП 1556,70 m², у овој фази ће се
вршити третман кабастог отпада уз помоћ мобилног шредера на дизел погон под
надстрешницом, 2. објекта портирнице/оператера ваге, укупне БРГП 39,55 m², 3. објекта за
запослене, укупне БРГП 104,00 m², 4. објекта за привремено складиштење опасног отпада,
укупне БРГП 34,54 m²;  
- у другој фази је планирано: затварање конструкције хале – објекта за третман кабастог
отпада фасадним панелима, инсталирање врата и прозора на фасади, без промене БРГП која је
1556,70 m², у овој фази се планира третирање кабастог отпада уз помоћ стационарног шредера
на електро погон.

 



Услови за формирање грађевинске парцеле: Према Плану генералне регулације насеља
Добановци, градска општина Сурчин („Сл.лист града Београда“ бр. 63/15) на парцели КП 6194 КО
Добановци, општина Сурчин у Београду, формирана је грађевинска парцела ГП9, прeдмeтна парцела
припaдa површинама jaвних намена - комуналне делатности – третман отпада, укупне површине
15.565m².

Постојеће стање локације: Локација будућег постројења за третирање кабастог отпада сакупљеног
на територији Града Београда је предвиђена на катастарскoj парцелi број 6194 КО Добановци.
Поменута парцела се тренутно користи као неуређена депонија.  
Приступ предметном комплексу је преко планиране јавне саобрћајнице „ГП141“. Тренутно се на
локацији будуће саобраћајнице налази некатегорисани пут. Планирана јавна саобраћајница је
двосмерна са коловозом ширине 12м и обостраним тротоаром од 2.5м. Нивелете саобраћајнице на
месту главног улаза у комплекс се крећу око 79.00м.н.в. пратећи постојећи терен. На предметној
локацији тренутно са налази несанитарна депонија. Пре изградње рециклажног дворишта
Инвеститор ће уклонити сав постојећи отпад са предметних парцела, тј. рашчистиће и санирати
постојећи терен. Увидом у копију плана парцеле издату од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности
Сурчин, број 652-04-223-20201/2022 од 29.09.2022.године, утврђено је да на предметнoj катастарскoj
парцели нема објеката за рушење. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:

Намена објекта: На предметној локацији планирана је изградња следећих објеката: 1. Објекат за
запослене 2. Портирница/оператер ваге 3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада, 4.
Објекат за третман кабастог отпада.

Индекс изграђености – максимално према урбанистичком пројекту - 0.1 
Индекс заузетости  - максимални индекс заузетости парцеле - 11% 
Максимална БРГП – по ПГР-у – 12.452,80 m², остварена УП-ом – 1.734,79 m² 
Проценат зелених и слободних површина – по ПГР-у - 10% у директном контакту са тлом
(мин.1555.6м2), остварено Уп-ом - 28% зелених површина на парцели у директном контакту са тлом
(4409м2).

Регулација и нивелација : Зона грађења је дефинисана грађевинским линијама. Грађевинске линије
дефинисане су аналитичким тачкама. дозвољена је изградња једног објекта на парцели у функцији
основних и компатибилних садржаја, као и помоћних објеката техничке инфраструкгуре.
Грађевинска линија је дефинисана на мин.10м од регулационе и од граница парцеле, а сви планирани
објекти су смештени унутар зоне грађења. Граница комплекса с поклапа са границом грађ.парцеле
„ГП9“. Планирани објекати на грађевинској парцели ГП9 поставити у оквиру зоне грађења, која је
дефинисана грађевинским линијама на одговарајућим графичким прилозима непосредне примене
правила грађења са елементима детаљне разраде. Није обавезно постављање објеката или делова
објеката на грађевинску линију, већ у простору који је дофинисан грађевинским линијама.

Спратност објекта и висинска регулација: 
Максимална спратна висина задата Планом је П+0 (висина према захтеваној технологији објекта). 

Архитектонско обликовање: Објекат за третман кабастог отпада смештен је у централном делу
комплекса. Са свих страна објекта налазе се манипулативне асфалтне површине. Објекат је
спратности П+0. Објекат је функционално подељен на две целине. Једна функционална целина је
третман (уситњавање) кабастог отпада, са пресовањем (балирање) уситњеног кабастог отпада, док
друга функционална целина служи за привремено складиштење третираног материјала.
Конструкција хале је челична. Основне елементе кровне површине чине кровни панели на челичној
подконструкцији. Кровни панели израђени су од профилисаног обостраног поцинкованог, бојеног



челичног лима, са термоизолацијом од минералне вуне. Архитектонско обликовање планирати у
складу са наменом и  технологијом грађења објекта.  Примена савремених решења и грађевинских
материјала на фасади, једноставне, неагресивне форме које доприносе унапређењу амбијента.
Употреба нових техничких и технолошких решења у циљу енергетски ефикасније градње.

Ограђивање парцеле: Око предметне локације, ка суседним парцелама, које нису у оквиру центра
за сакупљање кабастог отпада, предвиђена је зона заштитног зеленила ширине 4m на јужној страни
комплекса, ка каналу Галовица и 6m на северној страни комплекса. Комплекс ће бити ограђен
жичаном оградом висине 2,20m. Ограда је од пластифициране челичне жице, причвишћена на
пластифицираним челичним стубовима.

Зеленило: Појас заштитног зеленила пројектован је у ширини од 4 m уз јужну границу комплекса ка
каналу Угриновачка бара и 6 m уз северну границу, ка пољопривреднoм земљишту. Заштитни појас
ће се састојати из затравњених површина, на којима ће се формирати дрвореди и групације
жбунастог растиња. За формирање заштитног појаса предвиђено је коришћење аутохтоних
жбунастих и дрвенастих четинарских и листопадних врста у комбинованој, вишередној,
вишеспратној садњи чиме се омогућава континуална заштита, односно осигурава да појас буде у
функцији током целе године. Овако формиран појас имаће санитарно-декоративну функцију и
утицаће како на спречавање загађења гасовима, прашином, лаким отпадом и буком тако и на
стварање визуелне баријере, са циљем ублажавања потенцијално негативних ефеката и велике
сагледивости у окружењу. 
Обавезна је израда Пројекта пејзажно архитектонског уређења којим ће се нарочито дефинисати
одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, технологија садње,
агротехничке мере и мере неге усклађене са потребама одабраних врста. 
Све радити према потврђеном Урбанистичком пројекту за изградњу Рециклажног дворишта -
Центра за сакупљање отпада, на ГП9, на катастарским парцелама 4728/1 и 4728/2 КО
Добановци и у складу са условима Завода за заштиту природе Србије , Београд,  под 03 бр. 021-
3875/2 од 14.11.2022. године и условима Секретаријата за заштиту животне средине, града
Београда  број: V-04 број 501.2-319/2022 од 12.10.2022. године.

Саобраћај и паркирање: Планирано је да предметни комплекс оствари колски прикључак са
планом предвиђеном саобраћаницом “ГП 141“, а која је обухваћена и обрађена Урбанистичким
пројектом за изградњу саобраћајница “ГП141” и ”ГП145” на к.п. 5011, 5012, 4728/4, 1138, 4992 и др.
К.О. Добановци. Планирана су два колска приступа предметној катастарској парцели  (улаз/излаз за
путничка и улаз/излаз за теретна возила) из планом предвиђене улице број 37 (ГП141), на
минималној удаљености од 15-20m од раскрснице, мерено од регулационе линије попречне улице (
CI Пл-1). Колски приступ за теретна возила је могуће пројектовати у нивоу коловоза  (на делу
“лепеза” колског приступа које секу тротоар, упустити ивичњаке у ширини тротоара, како би
кретање пешака остало у континуитету). Колски приступ парцели мора бити димензионисан у
зависности од ширине улице са које се приступа и меродавног возила (доставно/теретно и/или
комунално/ватрогасно возило),тако да буду задовољени услови проходности за меродавно возило (
тако да возило може да уђе/изаше на парцелу ходом унапред). Колски приступ за путничка возила
пројектовати ширине 5,5-6.0m преко упуштеног ивичњака и ојачаног тротара, како би кретање
пешака остало у континуитету. Од укупног броја паркинг места обезбедити минимално 5% паркинг
места за инвалиде прописаних димензија (за управно паркинг место 3,7м х 4,8м, односно 5,9м х 5,0м
за два спојена ПМ). Паркинг места за инвалиде не пројектовати са растер елементима. 
Све радити у складу са условима  Секретаријата за саобраћај града Београда,  Сектор за
планску документацију, Одељење за планску документацију,  број: IV-08 бр.344.5-571/2022 од
19.10.2022. године.

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ



Водовод: У тренутним условима не постоје техничке могућности за прикључење будућег објекта ,
јер испред предметне парцеле не постоји улична водоводна мрежа. За покретање иницијативе за
пројектовање и извођење нове водоводне мреже , у складу са Урбанистичким пројектом и
потребама за водом, сагласно саобраћајном и хидротехничком решењу из важеће планске
документације, дефинисаном приступу и потребним мерама заштите од пожара можете да се
обратите Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Предвидети изградњу
водоводне мреже мин.пречника Ø150mm прве висинске зоне  београдског водоводног система са
очекиваним радним притиском у мрежи од 3-5 bar-a. Максимални пречник прикључка са мреже
Ø150mm је Ø100mm ( и водомер Ø80mm) , са мреже Ø200mm је Ø150mm. Најближа водоводна
мрежа већег притиска прве висинске зоне београдског водоводног система је у Улици маршала Тита.
Реализација прикључка ће бити могућа када се нова водоводна мрежа пројектује, изведе и
пројекатизведеног стања достави ЈКП БВК. 
За изградњу рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада нови прикључак димензионисати
на основу хидрауличког прорачуна што рационалније у складу са потребамаи против пожарним
прописима. За различите категорије потрошње предвидети развојне инсталације и посебне главне
водомере ( за санитарну воду, за против пожарну воду – спољну/унутрашњу хидрантску мрежу), тако
да се Пројекат водовода усагласи са пројектованим мерама заштите од пожара. За главне
водомере,обезбедити водомерни шахт ван објекта, у парцели до на 1,5m од лијије уличне регулациеј
са несметаним приступом за одржавање и очитавање потрошње , ван колског приступа и паркинг
места. Све инсталације водовода иза главних водомера на прикључку су део унутрашњих, интерних
инсталација водовода објекта и део одржавања инвеститора/власника.  
Све радити у складу са условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број: В-1215/2022 од
13.10.2022.године.

Канализација: На предметној локацији нема канализационе мреже која је део градске мреже и део
одржавања ЈКП БВК. Пројектовано решење урадити у складу са планираним хидротехничким и
саобраћајним решењем, према важећој планској документацијим водећи рачуна да се пројектом јасно
дефинише његово уклапање у будуће стање каналисаности. За прикључење на градску
канализациону мрежу неопходно је покренути иницијативу за пројектовање и извођење нове
канализационе  мреже , у складу са Урбанистичким пројектом, сагласно саобраћајном и
хидротехничком решењу из важеће планске документације, водећи рачуна да се пројектом
јасно дефинише његово уклапање у будуће стање каналисаности, можете да се обратите
Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Реализација прикључака на нову
мрежу биће могућа када се канализациона мрежа пројектује, изведе и пројекат изведеног стања
достави ЈКП БВК. Прикључке димезионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са
потребама и капацитетом будуће уличне канализације. Прикључење на канализациону мрежу
предвидети преко прописно пројектованих прикључака, на уличне силазе, падом од 2-6% и са
каскадом од 60cm до 300cm у граничним ревизионим  силазима. Граничне ревизионе силазе
пројектовати тако да буду приступачни за одржавање и ловирани до 1,5m иза регулационе линије
предметне парцеле. У случају да део комплекса не може гравитационо да се прикључи на уличну
калаизацију, предвидети препумпавање вода са шахтом за умирење пре граничног ревизионог
силаза. Прикључење гаража, паркинга, интерне саобраћајнице и других објеката и површина које
испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина, итд.., вршити преко таложника и сепаратора
(одвајача) масти и уља, пре ГРС. Прикључење дренажних вода од објекта пројектовати преко
таложнице за контролу и одржавање пре граничниг ревизионог силаза. У складу са планираном
фазном реализацијом локације, пројектом приказати и адекватну фазност са аспекта инсталација
канализације, тако да коначно одвођење вода локације буде јединствено. Све радити у складу са
условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број: К-848/2022 од 13.10.2022.године.

Електроенергетска мрежа: Прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу испоручиоца
биће на страни напона 10kV , на постојећи вод 10kV који је веза TS”Добановци , Лоле Рибара 160,
“Džino Paleta””( Рег.бр. Z-2102) и TS”Добановци , Лоле Рибара бб, “Враштинец - Механ””( Рег.бр. Z-
1021). За прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити /



реконструисати прикључак тако да се раскине постојећи надземни вод 10kV који је веза
TS”Добановци , Лоле Рибара 160, “Džino Paleta””( Рег.бр. Z-2102) и TS”Добановци , Лоле Рибара бб,
“Враштинец - Механ”( Рег.бр. Z-1021) и у његовој траси на погодном месту поставити стуб на коме
ће бити склоп за мерење на 10kV нивоу и прикључити га на постојећи поменути вод, користећи
проводник типа и пресека АlČ 3x50mm², 10kV. Обавезе инвеститора као део ел.инсталација
објекта на изградњи мерене ел.енергије објекта које нису у надлежности ЕДС: бетонску стубну
трафо станицу (BSTS) снаге трансформатора 400kVA, у оквиру парцеле инвеститора лоцирати
у складу са важећим техничким прописима из ове области., изградити кабловски вод од
новоусловљеног стуба са склопом за мерење до будуће трафо станице у плацу инвеститора. Све
радове извести према Интерним стандардима. 2.3.2.Место мерења лоцирати у складу са Интерним
стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд и Техничким препорукама ЕД Србије ТП13-
а Унутрашњи прикључак извести у складу са Интерним стандардима Електродистрибуције Србије
д.о.о. Београд.  
Саставни део ових услова је Уговор са  „Електродистрибуцијом Србије“ д.о.о. број 82110, ЈV, E-
5243-1/22 од 08.11.2022. год. Све радити у складу са условима “Електродистрибуција Србије “
д.о.о, огранак Земун, Београд,  број: 82110, JV, E-5243-1/22 од 08.11.2022. године.

Телекомуникациона мрежа: На предемтној локацији нема постојећих каблова у надлежности
Телекома Србија. За пословне објекте , предвиђено је полагање приводног оптичког кабла до
предметног објекта, односно до места завршетка свих унутрашњих телекомуникационих
инсталација. За прикључење на тк мрежу предметних објеката потребно је изградити тк
канализацију, односно кабловско окно Х димензија 60x60x100cm, на граници предметне
парцеле према приступној саобраћајници. Изградити приводну тк канализацију 2хРЕØ50mm
од новоизграђеног окна Х до места уласка (увода) цеви приводне тк канализације у објекат у
којем се планира главна тк концентрација.   Све радити у складу са условима “Телеком Србија “
а.д, Београд,  број: 403547/2-2022  од 10.10.2022.године

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Заштита од пожара: Инвеститор је у обавези да планира и примени опште и посебне мере заштите
од пожара у току пројектовања и извођења радова на изградњи предметног објекта у складу са
одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018) и
правилницима који ближе регулишу изградњу објеката. Посебне мере заштите од пожара објеката
који се планирају за изградњу предметног објеката у фази пројектовања и изградње предметних
објеката са свим припадајућим инсталацијама , опремом и уређајима , мере за безбедну и сигурну
евакуацију, мере заштите од пожара објеката и др. предвидети у складу са одредбама Правилника о
техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне
намене ("Сл. Гласник РС"бр. 22 /19). Напомињемо да је потребно доставити на сагласност пројекте
за извођење објекта, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради
провере примењивости датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку
обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС"бр. 72/09,
81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/19- др. закон , 9/2020 и
52/21), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („ Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) и
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018). Пројекат
урадити у складу са условима Министарства унутрашњих послова, Управа за ванредне
ситуације у Београду, под 09.7.2.1 број 217-586/2022 од 14.10.2022. године.

Заштита од потреса: ради заштите од потреса објекат мора бити реализован и категорисан према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима.



Цивилна заштита: пројектну документацију урадити у складу са чл. 62. и 63. Закона о ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и 93/12).

Услови заштите природе: Инвеститор је обавезан да у даљем поступку спровођења пројекта
изградње предметног објекта , поднесе захтев надлежном органу за одлучивање у вези потребе
израде Студије о процени утицаја Центра за сакупљање и складиштење опасног и неопасног отпада
на животну средину. Студије о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и без
сагласности на стдију, односно решења да израда стдудије није потребна, не може се приступити
извођењу радова. Све радити у складу са условима Завода за заштиту природе Србије , Београд,
 под 03 бр. 021-3875/2  од 14.11.2022. године.

Услови заштите животне средине: У предметном рециклажном дворишту , дозвољен је пријем и
третман , односно складиштење и поново коришћење (сортирање/разврставање, механичка обрада –
уситњавање, балирање) комуналног кабастог отпада и другог комуналног отпада од текстила, дрвета,
пластике и стакла, као и отпада насталог у процесу рушења и то дрво, пластика, стакло, амбалажа
дрвена, пластична, текстилна стаклена.  
У циљу спречавања, односно смањења утицаја предметних садржаја на чиниоце животне средине
обезбедити: 1. заштиту вода и земљишта, 2 заштиту ваздуха, 3. заштиту од буке. Складиштење
отпада планирати искључиво у оквиру рециклажног дворишта, на начин којим се спречава његово
расипање и мешање, до предаје лицу које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом, а
нарочито обезбедити: 
− површине за одвојено складиштење отпада којим се у рециклажном дворишту управља, пре и
након његовог третмана, као и различитих врста отпада који настаје током редовног рада
рециклажног дворишта и у случају удеса, уз примену одговарајућих организационих и техничких
мера за спречавање мешања различитих врста и категорија отпада, у складу са законом и прописима
донетим на основу закона којима се уређује поступање са отпадом и посебним токовима отпада,  
− складиштење опасног отпада (мале количине нежељеног отпада који се у кабастом отпаду затекне
или отпада који настаје у току обављања делатности) вршити искључиво у планираном објекту уз
коришћење резервоара, контејнера и друге одговарајуће опреме, у складу са техничким захтевима и
стандардима за складиштење те врсте отпада, којима се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање
живота и здравља људи и животне средине. 
Планирати подизање зеленог заштитног појаса у комбинацији високог садног материјала (школоване
дрворедне саднице) са ниским садним материјалом (жбунасте врсте), ка површинама у непосредном
окружењу; ширина заштитног појаса ка каналу Угриновачка бара треба да износи 4 m, а ка суседним
површинама намењеним привредним делатностима 6 m; обавезна је израда Пројекта пејзажно
архитектонског уређења којим ће се нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки
прилагођених предметном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са
потребама одабраних врста. 
Инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др.закон), у току извођења радова на
припреми земљишта и изградњи рециклажног дворишта (прва и друга фаза) обезбеди:  
- одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са законом и прописима
донетим на основу закона којима се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и
другим отпадом, посебним токовима отпада,  
- безбедно уклањање, уз претходно разврставање, односно прописно поступање са затеченим
депонованим материјалом са предметне локације (мешани комунални отпад, земља од ископа,
грађевински отпад и шут, индустријски отпад, дрво, гуме, кабасти отпад и сл), а у складу са
„Идејним пројектом санације несанитарне депоније у Добановцима на КП 4728/1, 4728/2, 4728/3,
4728/4, 4728/5 и 5012 КО Добановци, на територији града Београда, градске општине Сурчин“, на
који је, Решењем број 353-01-01398/2022-06 од 18.05.2022. године, издата сагласност Министарства
заштите животне средине,  
- предају на даље управљање отпада који се уклања, као и грађевинског и осталог отпада који настаје
у току изградње објекта искључиво лицу 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),  
- 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. 
Инвеститор је у обавези да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта
којим се одобрава изградња рециклажног дворишта, 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). 
Све радити у складу са условима Секретаријата за заштиту животне средине, града Београда 
број: V-04 број 501.2-319/2022 од 12.10.2022. године.

Заштита културног наслеђа: Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о
културним добрима (″Службени гласник РС″, бр.71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др.закон)
предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-
историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине
и не садржи појединачна културна добра.  
Све радити у складу са условима Завода за заштиту споменика културе града Београда  број:
3855/22 од 05.10.2022. године.

Услови заштите вода: Најближи водоток предметној локацији је канал Велики Бегеј , који се улива
у главни канал слива Галовице, припада мелирационом подручју Београда Сава 1 (ХМС БГ С1 1)
водно подручје Сава.   
Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним
бројем 1009 од 02.11.2022. године.  
Водоснабдевање комплекса, санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање,
прање уређених површина и противпожарну заштиту решити прикључивањем на градску водоводну
мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа. 
Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-фекалне и атмосферске воде. 
Санитарно-фекалне отпадне воде затвореним системом канализације евакуисати до водонепропусне
септичке јаме. У складу са чланом 18. став 1. Уредбе о граничним вредностима 2/5 емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и
1/16), отпадне воде из септичке јаме испуштати искључиво у јавну градску канализацију, поштујући
услове надлежног комуналног предузећа. 
Септичка јама мора да буде функционална и у условима максималних нивоа подземних вода. Ни у
ком случају не сме да долази до изливања употребљених вода из септичке јаме, као ни угрожавања
суседних и оближњих објеката. 
Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних површина, оперативних
платоа за складиштење као и паркинга прикупити и спровести преко таложника за уклањање
механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата пре упуштања у
реципијент – канал „Велики Бегеј“, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и
1/16) и Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског
и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/11). Ове површине треба да
буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона и асфалтиране или покривене неким
другим материјалом непропусним за нафту и нафтне деривате.  
Након пречишћавања отпадне воде треба да буду у складу са Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11 и
48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број
35/11), као и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12). За уређаје за третман



отпадних вода предвидети редовно одржавање и чишћење, као и контролу квалитета отпадних вода
пре испуштања у реципијент – мелирациони канал. 
Код пројектовања испуста атмосферске канализације у канал „Велики Бегеј“ водити рачуна о
следећем: - изливну грађевину са жабљим поклопцем уклопити у косину профила канала на око 0,5
m изнад дна канала; - улив усмерити под углом у односу на осу тока ради бољег уливања; - изливне
грађевине не смеју угрозити стабилност обале ни корита канала односно не сме се дозволити да дође
до ерозивних процеса приликом њене изградње; - радове на уливу са каналом обавезно изводити уз
присуство представника водопривреде. 4.18. Изградњом објеката не сме да се угрози стабилност
водотокова, режим вода или изазове погоршање стања вода и погоршање услова заштите од поплава
и бујица узводно, низводно од предметних објеката и радова. 
Све објекте удаљити минимум 5 m од спољне ивице мелиорационог канала ради несметаног пролаза
мехнизације приликом одржавања канала.  
Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) прикупити системом
ригола и евакуисати у околне зелене површине.  
Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања материјала. Одлагање овог
материјала у водотоке, стараче, канале, на обале и насипе није дозвољено. Технологија мора бити
тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова.
Трошкови евентуалних оштећења која настану приликом изградње морају се отклонити о трошку
инвеститора. 
Све радити у складу са условима ЈВП”Србијаводе” Водопривредни центар “ Сава-Дунав”,
Београд,  број: 9912/3 од 02.11.2022.године

Услови за одлагање комуналног отпада: За депоновање одређене количине ситног комуналног
отпада потребно је набавити и поставити један контејнер , запремине 1100 l, и габ.димензија
1,37х1,20х1,45m, у оквиру граница комплекса и који ће празнити надлежни из ЈКП Градска чистоћа.
Све радити у складу са условима  ЈКП “Градска чистоћа“, Београд,  број: 13764  од 05.10.2022.
године.   

 

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:

Како у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу
објекта у складу са поднетим захтевом, то закључење уговора о изградњи недостајуће
инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења представља претходни
услов за издавање решења о грађевинској дозволи, сходно чл. 3. ст. 7., Уредбе о
локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 115/20). С тим у вези, уз захтев за издавање
решења о грађевинској дозволи, инвеститор доставља:

1. Потписан Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда за
изградњу дела планиране јавне саобраћајнице ГП141 (I фаза изградње саобраћајнице
С1.141) са припадајућом инфраструктуром водовода и канализације, а према
Урбанистичком пројекту и условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број:
В-1215/2022 од 13.10.2022. године и К-848/2022 од 13.10.2022. године.

2. Инвеститор је у обавези да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или
другог акта којим се одобрава изградња рециклажног дворишта, 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 према условима
Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 501.2-319/2022 од 12. 10. 2022.
године и условима Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 021-3875/2 од 14.11.2022.
године. 



Водонепропусна септичка јама за санитарно – фекалне отпадне воде као и пречишћена
атмосферска вода која је планирана за упуштање у реципијент – канал „Велики Бегеј“
могу бити у функцији до пуштања у рад инфраструктуре водовода и канализације у
планираној сабораћајници ГП 141. 

Услов за издавање употребне дозволе је изградња дела планиране јавне саобраћајнице
ГП141 (I фаза изградње саобраћајнице С1.141).

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Инжењерско-геолошки услови: Предметну интервенцију извести у складу са Законом о рударству
и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 101/15) као и Правилником о садржини Пројекта
геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Сл.гласник РС“ бр.
51/96).

Услови за несметано кретање инвалидних лица: прилаз објекту и пројектовање објекта, као и
посебних уређаја у објекту, мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“ бр. 22/2015).

 

Саставни део ових локацијских услова чини Главна свеска бр. 874-ИДР-02/22-0 из августа 2022.год.
урађено од стране предузећа “BMD BAU“ д.о.о из Београда, улица Др.Зоре Илић-Обрадовић бр.8/3,
одговорно лице Драгиша Жугић, главни пројектант: Наташа Рајић, дипл.грађ.инж. , лиценца 310
С767 06) , Идејно решење кога чине: 1. Пројекат архитектуре, бр.874-ИДР-02/22-1 из августа
2022.год. урађен од стране предузећа “BMD BAU“ д.о.о из Београда, улица Др.Зоре Илић-Обрадовић
бр.8/3, одговорно лице Драгиша Жугић, одговорни пројектант: Душан Филиповић, маст.инж.арх.,
лиценца 300 А00414 19) , 3. Пројекат хидротехничких инсталација, бр.874-ИДР-02/22-3 из августа
2022.год. урађен од стране предузећа “BMD BAU“ д.о.о из Београда, улица Др.Зоре Илић-Обрадовић
бр.8/3, одговорно лице Драгиша Жугић, одговорни пројектант: Петар Исаковић, дипл.грађ.инж,
лиценца 310 С767 06,  7. Пројекат технологије, бр.874-ИДР-02/22-7 из августа 2022.год. урађен од
стране предузећа “BMD BAU“ д.о.о из Београда, улица Др.Зоре Илић-Обрадовић бр.8/3, одговорно
лице Драгиша Жугић, одговорни пројектант: Ђорђе Симовић, маст.инж.технол., лиценца 391 И015
22) , и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних овлашћења:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ – водовод , услови број: В-1215/2022 од
13.10.2022.године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ – канализација, услови број: К-848/2022 од
13.10.2022.године;
ЈКП „Градска чистоћа “ Београд, услови број: 13764 од 05.10.2022.године;
ЈКП „Зеленило - Београд “ Београд, услови број: 49/260 од 10.10.2022.године;
ЈВП „Србијаводе “ Београд, услови број: 9912/3 од 02.11.2022.године
Завод за заштиту споменика културе града Београда, услови  број 3855/22 од 05.10.2022.
године;
Секретаријат за саобраћај, град Београд, услови број IV-08 бр.344.5-571/2022 од
19.10.2022.године;
Телеком Србија , а.д, Београд, услови број: 403547/2-2022 од 10.10.2022.године;



Електродистрибуција Србије, д.о.о, огранак Земун, услови број : 82110, JV,Е-5243-1/22 од
08.11.2022.године;
МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број 09.7.2.1
бр. 217-586/2022 од 14.10.2022. године;
Секретаријат за заштиту животне средине , град Београд, услови број : V-04 број : 501.2-
319/2022 од 12.10.2022.године;
Завода за заштиту природе Србије , Београд,  број: 03 бр. 021-3875/2  од 14.11.2022.године
Министарство заштите животне средине , Република Србија, услови број: 353-02-03496/2022-
04 од 07.11.2022.године;

Одговорни пројектант  дужан је да Пројекат за грађевинску дозволу изради по члану 135. Закона о
планирању и изградњи, уради у складу са правилима грађења, као и важећим нормативима и
правилницима и свим осталим  деловима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате
у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.

На издате локацијске услове, може се изјавити приговор Градском већу, преко овог Секретаријата, у
року од три дана од дана њиховог достављања.

Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и имaoцимa jaвних oвлaшћeњa.

 

 

 

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Секретар секретаријата за урбанизам 

и грађевинске послове

Бојана Милићевић, дипл.правник



 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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 
Краљице Марије 1 
11 000 Б е о г р а д 
 
                                                                    Веза: ваш бр. ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 
                                                                                            инв.бр.IX-20 350-1812/2022 
                                                                                            од 03.10.2022. године 
                                                                                                                                                                       

Предмет: Услови за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова 
за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП 9, на КП 
6194, КО Добановци, Сурчин-Београд  

   
У вези са вашим захтевом, наш број 3855/22 од 05.10.2022. године који се односи на 

достављање Услова чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите културних 
добара и добара која уживају претходну заштиту за потребе издавања локацијских услова за 
изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП 9, на КП 
6194, КО Добановци, Сурчин-Београд, обавештавамо вас следеће:  

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима 
(„Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) предметни простор са 
наведеном катастарском парцелом није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру 
просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру 
претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач 
радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. 
закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за 
заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не 
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.  

Инвеститор је дужан да по чл.110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за 
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите. 

Овај акт важи две године од дана издавања. 
                                                                                        
 

                                                              Директор 
 

                                                             Оливера Вучковић 
 
 
 
 
Доставити: 
-наслову 
-рачуноводству 
-Архиви 



 

 

Република Србија 

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                                                             наш број:  13764 

11000 Београд                                                                                               ваш број:  ROP-BGDU-25181-LOCH-2-HPAP-12/2022 

ул. Краљице Марије бр.1                                                                             датум:      05.10.2022.год.                      

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:    Услови за пројектовање и прикључење 

 
 

Поводом захтева број ROP-BGDU-25181-LOCH-2-HPAP-12/2022 oд 03.10.2022.године, којим 

вам се Град Београд, ул. Драгослава Јовановића бр.2, обратио за издавање локацијских услова 

за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање и третман кабастог отпада, у две 

фазе, на ГП9, на кат. парцели 6194 (која је формирана од претходних кат. парцела број 4728/1 и 

4728/2) КО Добановци, достављамо вам следеће податке који морају бити саставни део 

потребне документације за реализацију поменутог посла: 

 

Сваке прве суботе у месецу, радници ЈКП „Градска чистоћа“ скупљају кабасти отпад 

(намештај, санитарне уређаје, мадраце, тепихе и сл.) са територија 11 градских општина, који је 

до сада одлаган на депонију „Винча“. У будућем периоду, а захваљујући потписивању уговора 

о приватном партнерству, исти ће бити транспортован на нову (предметну) локацију отвореним 

транспортним возилима или у аброл контејнерима, у зависности од врсте отпада. 

 

После његовог пријема и грубог сортирања, отпад ће бити уситњаван самоходном мобилном 

дробилицом „АРЈЕС ВЗ 850 ДК“ са стабилном конструкцијом на челичним гусеницама, 

складиштен у специјалне судове и уступљен другим оператерима за њихове потребе. 

 

На свим пословима радиће комунални радници овог Предузећа, који ће и сами генерисати 

одређену количину ситног комуналног отпада за чије депоновање ће бити потребно набавити и 

поставити један контејнер, запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, у оквиру 

граница комплекса и који ће празнити надлежни из исте фирме.   
 

 
 
Обрадила: 

Александра Милески 

                                                                                                                               

                                                              

 

    
  



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Управа за ванредне ситуације у Београду 
под 09.7.2.1 број 217- 586/ 2022 од 10/6/2022. године 
Дана 14.10.2022 године, Београд 
Ул. Мије Ковачевића бр.2-4 
 
 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 
ванредне ситуације  у Београду, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон 
9/2020 и 52/2021), чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'', 32/15, 114/15 , 
117/17 и 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(''Сл. Гласник РС'', бр. 68/2019), решавајући по захтеву СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР.1, БЕОГРАД инт. бр. IX-20 број 350-1812/2022 од 
03.10.2022. године, достављеном у име Града Београда, ул. Драгослава Јовановића бр.2, Београд у 
поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-
BGDU-25181-LOCH-2/2022, од 06.10.2022. године, издаје: 
 

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
  

за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на 
катастарској парцели 6194, КО Добановци, Сурчин, површине парцела 15.565 м², на територији града 
Београда. Објекат је Центар за сакупљање и третман кабастог отпада, категорије В, класификационе 
ознаке Објекат за запослене 122011 – Зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за 
административне и управне сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и 
др) - до 400 м2 и П+2 – Б (100 %), Објекат портирнице 122011 – Зграде које се употребљавају у 
пословне сврхе, за административне и управне сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе 
и државних тела и др) - до 400 м2 и П+2 – Б (100 % ), Објекат за привремено складиштење опасног 
отпада 125221 – Специјализована складишта затворена с најмање три стране зидовима или 
преградама - до 1500 м2 и П+1 – Б (100 %) , Објекат за третман кабастог отпада 125103 – Наткривене 
зграде које се употребљавају за индустријску производњу, нпр. фабрике, радионице, кланице, 
пиваре, хале за монтажу итд. – све осим радионица - В (60,32 % ), Објекат за третман кабастог 
отпада 125231 – Стално наткривена складишта (с кровом) на отвореном, са манје од 3 зида или без 
зидова - до 1500 м2 – А (39,68 %). Планирана спратност објеката је П+0, бруто изграђене површине 
1.734,79 м², према достављеном Идејном решењу са Главном свеском израђеном од стране “BMD Bau” 
д.о.о., Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, Београд. 
 
У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази 
пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и 
уређајима потребно применити опште и посебне мере заштите од пожара и експлозија утврђене 
Законом о заштити од пожара ('Службени гласник РС'', број 111/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. закон) и 
Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (''Службени гласник СРС'', 
број 44/77, 45/85 и 18/89 и ''Службени гласник РС'' број 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 
54/2015 - др. закон), техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област 
заштите од пожара. 
 
Посебне мере заштите од пожара објеката који се планирају за изградњу предметних објеката у фази 
пројектовања, обезбеђивање приступа објектима, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере 
заштите од пожара објеката и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који 
ближе регулишу изградњу објекта, уколико не постоји пропис може се прихватити доказивање 
испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима као и према 
признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени. 
 
У складу са проценом ризика објекта обезбедити испуњеност основних захтева заштите од пожара 
планирањем конструкције, материјала, инсталације и опреме заштитних система и уређаја како би се 
обезбедило очување конструкције, спречило ширење ватре и дима унутар објекта, спречило ширење 
ватре на суседне објекте и омогућила сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово 
спасавање. 
 



Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих 
се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).  
 
Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 
117/2017) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) 
потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на 
сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара. 
 
Такса није наплаћена сходно чл. 18 Закона о административним таксама Закона о републичким 
административним таксама (“Сл. Гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 
5/2009, 54/2011, 70/11-усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени 
дин.изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн. 83/2015, 
112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018- 
усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020- усклађени 
дин.изн., 144/20 и 62/21). 
 
  
 
СМ 
 
АКТ ДОСТАВИТИ: 

1. Подносиоцу захтева 
2. Писарници управе 

  
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
пуковник полиције 

 
Милан Васовић 

 
 







 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 353-02-03496/2022-04  
Датум: 7.11.2022. године 

Немањина 22-26 

Београд 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ  

Централни информациони систем обједињених процедура за издавање 

грађевинских дозвола 
 

Бранкова 25  
11 000 Београд 

 

У вези достављеног захтева, Градске управе 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, IX-20 број 350-1812/2022 од 3.10.2022. године, кроз систем Обједињене 

процедуре, ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 од 5.10.2022. године,  за услове заштите природе 

у циљу издавања локацијских услова за изградњу за изградњу Рециклажног дворишта – 

Центра за сакупљање отпада на кат. парц. број 6194 К.О. Добановци, општина Сурчин, град 

Београд, обавештавамо вас да се предметни простор не налази унутар заштићеног подручја за 

које је спроведен или покренут поступак заштите, а на основу обавештења Завода за заштиту 

природе Србије (03 број 020-3480/2 од 27.10.2022. године), на основу Закона о заштити 

природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 

71/21).  
У складу са чланом 9. став 10. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), у поступку израде локацијских 

услова за изградњу изван националних паркова и заштићених подручја I и II категорије које 

проглашава Влада, акт о условима заштите природе издаје Завод за заштиту природе Србије. 

С тим у вези, Завод за заштиту природе Србије је по истом предмету издао решење о 

условима заштите природе број 021-3501/2 од 20.10.2022. године, по захтеву који је 

достављен Заводу кроз систем Обједињене процедуре, ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 од 

5.10.2022. године, а за потребе израде локацијских услова за изградњу Рециклажног дворишта 

– Центра за сакупљање отпада на кат. парц. бр. 4728/1 и 4728/2 К.О. Добановци, општина 

Сурчин, град Београд, које су спојене у кат. парц. број 6194 К.О. Добановци, на основу 

решења 952-02-2-223-155 од 29.7.2022. године, Републичког геодетског завода – Службе за 

катастар непокретности. 

 

 



Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35 

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  

Факс: +381 11/2093-867 

 

 

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 

14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 

68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и 

чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. ROP-BGDU-25181-LOCH-

2/2022 од 09.11.2022. године, Градске управе Града Београда- Секретеријата за урбанизам, 

из Београда, ул. Краљице Марије 1/VIII-X, за издавање услова заштите природе за потребе 

израде локацијских услова за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање 

отпада на к.п. бр. 6194 К.О. Добановци, општина Сурчин, град Београд, дана 14.11.2022. 

године под 03 бр. 021-3875/2, доноси   

 
Р Е Ш Е Њ Е  

  
1. На локацији предвиђеној за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање 

отпада нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, 

нити се налази у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно 

томе, издају се следећи услови заштите природе: 
 

1) Радови на изградњи Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада на к.п. 

бр. 6194 К.О. Добановци, Београд, могу се изводити према достављеном Идејном 

решењу а у складу са Планом генералне регулације насеља Добановци, градска 

Општина Сурчин („Службени лист града Београда“, бр. 63/15) и Урбанистичким 

пројектом за изградњу рециклажног дворишта - Центра за сакупљање отпада на 

„ГП9“, К.О. Добановци (Потврда : IX-28.бр.350.13- 2/2022 од 22.07.2022. године); 

2) У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, а с обзиром да се 

планирани објекти и намена налазе на Листи 2 Уредбе о утврђивању листе пројеката 

за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (тачка 14. подтачка 

2)), инвеститор је обавезан да у даљем поступку спровођења пројекта изградње 

Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада, поднесе захтев надлежном 

органу за одлучивање у вези потребе израде Студије о процени утицаја Центра за 

сакупљање и складиштење опасног и неопасног отпада на животну средину. 

Студија о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и без сагласности 

на студију, односно решења да израда студије није потребна, не може се приступити 

извођењу радова; 

3) Радови морају бити извршени уз примену одговарајућих просторних и грађевинско-

техничких решења у складу са законском регулативом из области заштите од 

елементарних непогода и пожара;  

4) За изградњу објеката користити конструктивне материјале који су са високим 

степеном отпорности према пожару,  антикорозивни и водонепропусни; 
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5) Уклањање шута и вишка грађевинског материјала насталог током радова, 

предвидети у складу са условима надлежног комуналног предузећа; 

6) За прилаз локацији користити искључиво постојећу путну мрежу; 

7) По пријему, отпад разврстати према Каталогу отпада и у складу са тим простор 

унутар складишта организовати формирањем засебних целина на прописаном 

одстојању, зависно од врсте отпада који ће се ту одлагати; 

8) Плато за преузимање, истовар и отпрему опасног и неопасног отпада, разврставање 

и припрему за привремено складиштење и третман кабастог отпада потребно је 

обележити видљивим знацима упозорења; 

9) Улаз објекта и манипулативни простор морају се одржавати чистим, односно 

потребно је рашчистити остатке отпада који се расипају током механичког третмана 

и других радних активности како би био спреман за транспорт и евентуални прилаз 

ватрогасних возила; 

10) Део Центра за складиштење чврстог неопасног отпада изделити на боксеве 

постављањем жичаних преграда и тако створити услове за природну вентилацију; 

11) Планирати изградњу система дренажних канала, намењен за сакупљање просутих 

течних материја и отпадних вода насталих након прања подне површине складишта. 

Под складишта треба обложити водонепропусним материјалом отпорним на 

изливене материје и утицај временских услова; 

12) Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода и осталих материја у 

водоток Угриновачког канала, приобаље, у земљиште и околни простор, као и 

уклањање крајречне вегетације која је у функцији еколошког коридора. Пречишћене 

воде на местима испуста морају бити минимум истог квалитета као и квалитет 

самог водотока; 

13) Строго је забрањено свако слободно депоновање отпада;  

14) Течни опасан и неопасан отпад мора бити складиштен у атестираним, непропусним 

бурадима од челика или алуминијума и ИБЦ полиетиленским контејнерима високе 

стабилности, који су отпорни на атмосферске утицаје са сертификатом за транспорт 

опасних материја;   

15) Затварачи на бурадима морају добро да дихтују како приликом манипулације не би 

дошло до просипања течног отпада; 

16) За ИБЦ полиетиленске контејнере и металну бурад у којима је смештен течни 

опасан и неопасан отпад потребно је обезбедити непропусне танкване адекватне 

запремине које би у случају акцидента примиле исцурелу течност. Такође потребно 

је обезбедити одговарајуће апсорбенсе за сакупљање и суво чишћење исцурелог 

садржаја (пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина); 

17) ИБЦ контејнере и металну бурад за течни отпад редовно одржавати и не користити 

их по истеку предвиђеног рока употребе; 

18) Током процеса складиштења течног и чврстог отпада није дозвољено испуштање 

загађујућих материја или енергије, као ни одлагање опасних материја у животну 

средину. Управљање отпадом мора да буде у складу са Законском регулативом; 

19) Количина складиштених материја мора бити усклађена са површином складишног 

простора. Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг система 

транспорта чврстог отпада и отпадних вода, уз могућност брзе интервенције у 

случају акцидентних ситуација; 

20) Неопходно је утврдити динамику одвожења складиштеног отпада и у складу са њом 

контактирати предузеће регистровано за преузимање и даље поступање са 

одговарајућим отпадом; 

21) За потребе прикупљања атмосферских вода са кровова и прилазног платоа потребно 

је изградити систем олучњака и интерне канализације. Након пречишћавања у 

сепаратору вода се може испустити у постојећи атмосферски колектор; 



22) Центар мора бити ограђен и под сталним надзором у складу са чланом 2. 

Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада, како 

би био спречен улазак у складиште и руковање отпадом од стране неовлашћених 

лица; 

23) Складишни простор мора бити адекватно осветљен снопом светла усмереним на 

доле;  

24) Потребно је предвидети ефикасне мере заштите складишног простора од пожара у 

циљу заштите имовине, безбедног рада запослених и спречавања опасности по 

животну средину. У ту сврху неопходно је:  

 Комплетне објекте опремити одговарајућим бројем и врстама апарата за 

почетно гашење пожара, 

 Планирати изградњу спољашње и унутрашње хидрантске мреже за целокупан 

Центар минималног капацитета 25 l/s, од чега 5 l/s за унутрашњу мрежу, 

 Предвидети систем аутоматског гашења и сигнализације пожара у 

целокупном Центру, 

 Предвидети уградњу инсталације за аутоматско гашење пеном због 

могућности складиштења материја које се не смеју гасити водом (хемикалије 

које бурно реагују у контакту са водом). 
25) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно 

чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да 

пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, 

оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица. 

2. Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење 03 бр. 021-3501/2 од 20.10.2022. 

године, које престаје да важи.  

3. Ово решење производи правно дејство, под условом прибављања свих других услова, 

дозвола и сагласности предвиђених позитивним прописима. 

4. За све друге радове/активности на предметном подручју, потребно је Заводу за заштиту 

природе Србије поднети нови захтев. 

5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не 

отпочне радове и активности за које је ово решење о условима заштите природе издато, 

дужан је да од Завода прибави ново решење о условима. 

6. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са 

чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 

издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 

106/2013). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Надлежни орган – Градска управа Града Београда- Секретеријат за урбанизам, из Београда, 

ул. Краљице Марије 1/VIII-X, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом 

заведеним под 03 бр. 021-3875/1 од 14.11.2022. године за издавање услова заштите природе 

за потребе израде локацијских услова за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за 

сакупљање отпада на к.п. бр. 6194 К.О. Добановци, општина Сурчин, град Београд. Захтев 

за издавање локацијских услова за предметну изградњу Секретеријату за урбанизам је 

поднела Градска управа Града Београда, ул. Краљице Марије 1/VIII-X, Београд.  

 

Уз захтев је достављено Идејно решење бр. 874-ИДР-01/22-0, израђено у августу 2022. 

године, Београд, од стране пројектанта: „BMD Bau d.o.o.“, ул. др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 



11050 Београд. Главни пројектант: Наташа Рајић, дипл.грађ.инж., број лиценце: 310 С767 

06. 

 

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је 

да се планира изградња Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада на 

катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог решења. 

 

На предметној локацији планирана је изградња следећих објеката:  

 

1. Објекат за запослене,  

2. Портирница/оператер ваге,  

3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада,  

4. Објекат за третман кабастог отпада. 

 

Поводом тог захтева, Завод је донео Решење 03 бр. 021-3501/2 од 20.10.2022. године. 

 

У међувремену је извршено спајање парцела бр. 4728/1 и 4728/2 у к.п. бр. 6194 К.О. 

Добановци, град Београд, издато Решење бр. 952-02-2-223-155 од 29.07.2022. године од 

стране Републичког геодетског Завода – Службе за катастар непокретности Сурчин, 

представља основ за доношење новог Решења о условима заштите природе, па на основу 

свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у 

складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите 

природе из диспозитива овог Решења. Предметно подручје се не налази унутар заштићеног 

подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном 

обухвату еколошке мреже Републике Србије. 

 

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), Закон о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009 - други закон, 

72/2009 – други закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон); Закон 

о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС бр. 135/2004 и 36/2009) и 

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени 

гласник РС“, бр. 92/2010).  

 

Предметни радови се могу реализовати под условима дефинисаним овим решењем.  

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 

Mинистарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба 

се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије. 

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

                  

Марина Шибалић 
 

 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

Горан Дрмановић, маст.правник  

 

 

 

по Одлуци в.д. директора  

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године 
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ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 403547/2-2022                                                                                                                    
ДАТУМ:   10.10.2022.г.                                                             
ИНТЕРНИ БРОЈ:    
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:  31 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД 
БЕОГРАД, Новопазарска 37-39 
 
 
 

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 
 

11000 БЕОГРАД,  ул. Краљице Марије бр. 1 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: Услови за издавање лoкацијских услова за изградњу Рециклажног дворишта – Центра 

за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на кп. бр. 4728/1 и 4728/2, КО Добановци 
 
Веза број: 403547/1-2022 од 05.10.2022.г.    
  

Поштовани, 

 
У вези са вашим захтевом, ваш број ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022., за услове за издавање 

локацијских услова за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање отпада, у две 
фазе, на ГП9, на кп. бр. 4728/1 и 4728/2, КО Добановци, за подносиоца захтева Град Београд, 
достављамо вам услове из надлежности "Телеком Србија" а.д..  

На предметној локацији планирана је изградња следећих објеката:  

1. Објекат за запослене  

2. Портирница/оператер ваге 

3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада,  

4. Објекат за третман кабастог отпада 

 Постојеће стање тк објеката 

Предметни објекат се налази на подручју АТЦ ДОБАНОВЦИ. Приступна ТК мрежа изведена је 
оптичким и бакарним кабловима положеним  у ПЕ цеви или директно у земљу и надземним 
кабловима постављеним по ТК стубовима, а корисници су преко спољних или унутрашњих извода 
повезани са ТК мрежом. 
На предметној локацији нема постојећих каблова у надлежности Телеком Србија.. 

 Технички услови 

 
 Прикључење на тк мрежу 

На предметном подручју се наведене потребе за тк услугама, у зависности од захтева корисника, 
могу реализовати на више начина. Неопходно је повећати капацитет тк мреже, а у складу са 
најновијим смерницама за планирање и пројектовање тк мреже уз примену нових технологија.  





ПОСЛОВНА ТАЈНА/Интерно 

 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 
 
 

Као последица захтева које објекти овог типа постављају у погледу ефикасности, управљивости и 
надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу комплексних 
широкопојасних услуга, стратешко опредељење Телекома Србија је да се за пословне објекте 
планира полагање приводног оптичког кабла до предметног објекта, односно до места завршетка 
свих унутрашњих телекомуникационих инсталација - Rack ормана или ЗОК (завршне оптичке 
кутије) у предметном објекту. 

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводних тк 
каблова, тј. за реализацију будуће планиране телекомуникационе мреже у оквиру граница услова 
на предметној локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ планираним 
објектима путем тк канализације. За прикључење на тк мрежу предметних објеката потребно је 
изградити следећу тк канализацију:  

Изградити кабловско тк окно Х димензија 60х60х100cm на граници предметне парцеле према 
приступној саобраћајници.  

Изградити приводну тк канализацију 2хPЕ Ø50 mm од новоизграђеног окна Х до места уласка 
(увода) цеви приводне тк канализације у објекат у којем се планира главна тк концентрација. 
Планирати повезивање осталих објеката унутар предметног комплекса, у којима постоје потребе за 

тк капацитетима интерном тк канализацијом до главне ТК концентрације. 

Условљене цеви тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о 
прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања PЕ цеви водити рачуна 
о углу савијања цеви, за цеви Ø50mm полупречник кривине треба да износи r≥2,3m ради 
несметаног полагања тк кабла. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не 
констатује да је кривина прописно изведена; 

Узимајући у обзир планирану изградњу нових пословних објеката биће потребно да се у сваком од 
објеката где постоји потреба за тк прикључцима остави место на зиду за монтирање одговарајуће 
тк опреме у зависности од потреба и врсте тк услуга у истим, предвидети помоћне концентрације и 
одговарајуће инсталације и повезати их са главном тк концентрацијом. 

Потребно је обезбедити напајање за тк опрему. 

- од места уласка (увода) цеви тк канализације у објекат, обезбедити пролаз кабла по кабловском 
регалу или техничким каналима, све до просторије у којој је потребно монтирати опрему Телекома, 
односно прихватити уунтрашње тк инсталације. 

Изградња унутрашњих инсталација ЕКМ (Електронске комуникационе мреже) у објекту је обавеза 
инвеститора осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и 
Телекома, а према моделима о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима. 

Препорука "Телекома Србија" а.д. је да се предвиди класично структурно каблирање објекта, 
према стандардима ISO 11801 и CELENEC 50173, (S)FTP/UTP кабловима категорије минимум 5е. 
Водити рачуна да максимална дужина ових каблова од утичнице у просторији корисника до печ 
панела у техничкој просторији не пређе 90m (не рачунајући печ каблове). У просторији где се 
монтира опрема Телекома обезбедити адекватно непрекидно напајање, уземљење и вентилацију. 
Приликом полагања каблова водити рачуна о минималном пречнику савијања и предвидети 
резерве кабла (у дужини) за случај потребе за накнадним интервенцијама. Предвидети резерве 
кабла и у просторији где се монтира опрема Телекома.  

Пошто у овом тренутку нису познате детаљне потребе за сервисима у предметном објекту, за 
реализацију унутрашње тк инфраструктуре вас молимо да нам се у фази израде пројекта обратите 
ради детаљнијег договора по свим питањима.  

За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене опреме и 
изведених радова извршиће Комисија за контролу квалитета коју формира "Телеком Србија". 

Горе наведени радови су обавеза инвеститора уколико се уговором између заинтересованих 
страна на утврди другачије.   

Изградња приводног оптичког кабла обавеза је Предузећа "Телеком Србија" а.д. Повезивање 
предметног објекта на постојећу ЕКМ (Електронску комуникациону мрежу) врши искључиво 
Предузеће "Телеком Србија" а.д.. 
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 Општи услови 

 

Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном  
растојању у односу на трасе планираних тк објеката.  

У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске 
комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске 
тк канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе 
функционисање електронских комуникација (тк објеката).   

Пројекат израде приводне тк канализације и унутрашње инсталацијe ЕКМ (Електронске 
комуникационе мреже) урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о 
електронским комуникацијама, Законом о заштити од пожара, Правилником о техничким и другим 
захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, ЗЈПТТ, СРПС, упутствима, 
прописима и препорукама за ову врсту делатности, Правилнику о тех. и другим захтевима при 
изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима о изради 
техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу "Телеком Србија" а.д..    

Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на пројектовање приводне тк 
канализације и унутрашње инсталацијe ЕКМ (Електронске комуникационе мреже) и изградњу 
предметног комплекса, број или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у 
обавези сте да настале промене пријавите и  затражите измену услова.  

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова инвеститор-извођач радова је у обавези 
да о томе извести Предузеће "Телеком Србија", у писаној форми, најмање 15 (радних) дана пре 
почетка радова. У допису је потребно навести датум почетка радова, доставити имена надзорног 
органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Допис ради вршења 
надзора доставити на адресу "Телеком Србија" а.д., са седиштем у ул. Новопазарска број 37-39, у 
Београду, mail: najava.radova@telekom.rs.  Стручно лице Телекома ће извршити проверу да ли је на 
предметној локацији дошло до промене у смислу изградње нових тк објеката, и присуствоваће 
радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатим условима и важећим техничким 
прописима.  

Приликом избора извођача радова за изградњу приводне тк канализације и унутрашњих 
инсталација ЕКМ ангажовати лиценциране извођаче, односно водити рачуна да је извођач 
регистрован за ту врсту делатности и да то буде реномирана фирма из области телекомуникација 
ради што бољег квалитета изведених радова.   

По завршетку радова на изградњи приводне тк канализације и унутрашњих тк инсталација 
потребно је извршити квалитетни и технички пријем радова.    

Инвеститор може да изврши пренос приводне тк канализације у корист Предузећа за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д., при чему Телеком преузима  обавезу одржавања исте и 
гарантује непрекидност сервиса. 

Инвеститор по завршетку радова, уз захтев за формирање комисије за квалитетни и технички 
пријем треба да достави: копију важећих услова, грађевинску дозволу, документацију 
изведеног стања у складу са Упутством Предузећа "Телеком Србија" а.д. за пријем документације 
изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 примерак на папиру и електронском облику 
на CD -у у софтверском алату TeleCAD-GIS,  или као цртеж у .dwg формату), као и потврду РГЗ-а 
да је елаборат прихваћен , обрачун укупних издатака на изградњи тк канализације (потписан 
од стране инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику инвеститора и извођача 
радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа Предузећа "Телеком Србија" 
а.д. да је извршен надзор. Комисија ће одбити да изврши квалитетни пријем уколико у току 
грађења није вршен надзор од стране Предузећа "Телеком Србија" а.д.. Рад комисије се не 
наплаћује. 

Овим условима дате су препоруке за изградњу приводне тк канализације и унутрашњих 
инсталација ЕКМ у циљу стварања могућности прикључења предметног објекта на тк мрежу. Након 
обављеног квалитетног и техничког пријема радова од стране Комисије Телекома потребно је да 
инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев је неопходно приложити 
Комисијски записник квалитетног и техничког пријема).   
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За прикључење предметног објекта на тк мрежу, инвеститор је у обавези да нам се, минимум шест 
месеци пре усељења у објекат, поново писмено обрати, како би се благовремено обезбедили 
потребни тк капацитети у постојећој тк мрежи.   

Приликом израде Пројекта за пројектовање и изградњу приводне тк канализације и унутрашњих 
инсталација ЕКМ за објекте рециклажног дворишта на кп. бр. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци 
сарађивати са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику, 
Сектор за мрежне операције, ради усаглашавања са планским документима "Телекома Србија" 
а.д..                                                  

Важност горњих услова је годину дана од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези 
да тражи обнову важности истих.    

 

С поштовањем,  

 

 
                                                               Руководилац одељења за оперативну 

подршку Београд 

                                                                                                  
______________________________   

                                                                                                 Горан Матић, дипл. мен.            
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ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 

K-848/2022     
 

ПРЕДМЕТ: Услови канализације за израду локацијских услова потребе изградње рециклажног 

дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској 

парцели 6194, КО Добановци, Сурчин – Београд, у Београду 

                                       

 

У вези захтева бр. ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022, од 3.10.2022.године, инвеститор Град Београд, Ул. 

Драгослава Јовановића бр.2, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" под бр. K-848/2022, 

којим тражите услове канализације за израду локацијских услова за израду локацијских услова за 

потребе изградње рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе, на ГП9, на 

катастарској парцели 6194, КО Добановци, Сурчин – Београд,  у складу са Одлуком о одвођењу и 

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

Београда", бр. 6/2010, 29/2014, 29/2015, 19/2017 и 85/2019), издају се:  

 

У С Л O В И 

 

Подаци о објекту из достављеног идејног решења: 

На ГП9, катастарска парцела 6194 (формирана од к.п. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци) КО Добановци 

планира се изградња рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе "В" категорије, 

укупне БРУТО изграђене површине објеката, БРГП=1734,79m². На предметној локацији планирана је 

изградња следећих објеката: 

1. Објекат за запослене БРГП=104.00m², спратности П+0,  са котом приземља од 79,30mnm и 

висином   +4,47m/83.77mnm 

2. Портирница/оператер ваге БРГП=39.55m², спратности П+0 са котом приземља од 79,30mnm и 

висином +4,47m/83.77mnm 

3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада БРГП= 34.54m², спратности П+0 са котом 

приземља од 78,50mnm и висином +4,57m/83.07mnm 

4. Објекат за третман кабастог отпада, БРГП= 1556.60m² спратности П+0, са котом приземља од 

78,90mnm и висином +14,21m/93.11mnm. 

Предвиђена су 7 паркинг места, у оквиру парцеле на отвореном паркинг простору у дворишном делу. 
Планирана фазност градње се односи на Објекат за третман кабастог отпада и дефинисана је 

Урбанистичким пројектом за изградњу рециклажног дворишта- центра за сакупљање отпада на „ГП9“ на 

к.п. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци.  
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- Прва фаза: У првој фази ће се изградити челична конструкција хале и постављање кровних панела 

као заштита од атмосферских падавина. У првој фази ће се вршити третман кабастог отпада уз помоћ 

мобилног шредера на дизел погон под надстрешницом у чијем ће се продужетку налазити 

надстрешница за привремено складиштење истретираног материјала до предаје овлашћеном 

оператеру. 

- Друга фаза: Подразумева затварање фасаде простора предвиђеног за рециклажу панелима, 

инсталирање врата и прозора на фасади, при чему се планира третирање кабастог отпада уз помоћ 

стационарног шредера на електро погон. Прва фаза изградње рециклажног дворишта-центра за 

сакупљање отпада на „ГП9“ на к.п. 6194 КО Добановци је предмет ове документације.  

Приступ предметном комплексу је преко јавне саобраћајнице која је планирана Урбанистичким 

пројектом за изградњу саобраћајница дела „ГП141“ и „ГП145“ на деловима к.п. 4728/4, 5011, 5012, 4733, 

4734, 4735, 4736, 1139/2, 1138, 1137, 1136, 1135, 4732, 4731, 4730, 4992, КО Добановци. Тренутно се на 

локацији будуће саобраћајнице налази некатегорисани пут. Планирана јавна саобраћајницај III. 

Грађевинска линија је дефинисана на мин.10m од регулационе и од граница парцеле, а сви планирани 

објекти су смештени унутар зоне грађења.  

Објекат се не прикључује на систем даљинског грејања-електрична енергија.  

На парцели нема изграђених објеката. 

Идејним решењем није предвиђено прикључење на градску канализациону мрежу.  За фекалне воде 

предвиђена је септичка јама. Испуст атмосферске воде планиран је у канал „Велики Бегеј“. 

Плaнирана количина воде: Q фекалне воде = 0,65 l/s, Q атмосферске воде = 208,20 l/s. 

Уз ИДР-ње је достављен Урбанистички пројекат.      

                                                

                  
                                  ситуација из ИДР                                                                          ДКП     

 

 

Постојеће стање:  

На предметној локацији нема канализационе мреже која је део градске мреже и део одржавања ЈКП БВК. 

 

Пројектовано и планирано стање:  

За предметну локацију на снази је или се граничи планска и пројектна документација: 

- Планa генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин ("Сл. лист града Београда", 

бр 63/15). Подручје није разрађено планом детаљне регулације. 

-  Урбанистичког пројекта за изградњу рециклажног дворишта - Центра за сакупљање отпада на „ГП9“ 

на к.п. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци (Потврда: IX-28.бр.350.13- 2/2022 од 22.07.2022 - издати услови 

канализације под бројем З/412 дана 12.10.2021 године. 

Подручје није разрађено планом детаљне регулације. 
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                                                       извод из ПГР-регулационо нивелациони 

 

синхрон план из УП 

 

Пројектовано решење урадити у складу са планираним хидротехничким и и саобраћајним решењем, према 

важећој планској документацији, водећи рачуна да се пројектом јасно дефинише његово уклапање у будуће 

стање каналисаности.  

За прикључење на градску канализациону мрежу неопходно је покренути иницијативу за пројектовање и 

извођење нове канализационе мреже у складу са важећом планском документацијом, а инсталације 

канализације пројектовати у складу са стандардима и прописима наведеним у наставку услова. 
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Инвеститор саобраћајне и комуналне инфраструктуре за територију града, је Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, ЈП. 

Реализација прикључака на нову мрежу биће могућа када се канализациона мрежа пројектује, изведе  

пројекат изведеног стања достави ЈКП БВК. 

Пројектом јасно разграничити канализациону мрежу са аспекта будућег одржавања. 

Прикључке димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са потребама и капацитетом 

будуће уличне канализације.  

Прикључење комплекса на канализациону мрежу предвидети преко прописно пројектованих прикључака, 

на уличне силазе, падом од 2-6% и са каскадом од 60cm до 300cm у граничним ревизионим силазима. 

Граничне ревизионе силазе пројектовати тако да буду приступачни за одржавање и лоцирани до 1,5m иза  

регулационе линије предметне парцеле. 

У случају да део комплекса не може гравитационо да се прикључи на уличну канализацију, предвидети 

препумпавање вода са шахтом за умирење пре граничног ревизионог силаза.  
Приључење гаража, паркинга, интерне саобраћајнице и других објеката и површина које испуштају воде 

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

ГРС. 

Прикључење дренажних вода од објекта пројектовати преко таложнице за контролу и одржавање пре 

граничног ревизионог силаза.  

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). 

Пројектом  приказати интерну кишну и фекалну канализацију и канализационе прикључке, до уличне 

мреже (на ситуацији и подужном профилу са уписаним апсолутним котама дна цеви и етажа које се 

прикључују) са детаљима укрштања будућег прикључка са свим инсталацијама.. 

Канализација узводно од граничнoг ревизионoг силаза, као и објекти на њој (сабирни шахтови за 

препумпавање, пумпе, таложници, сепаратори масти и уља, расхладна јама, ретензија...), нису део 

надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација". 

За упуштање атмосферских вода у отворене мелиорационе канале, услове прописује надлежно 

водопривредно предузеће, а и одводњавање мрежом отворених или зацевљених канала који су део путне 

инфраструктуре је такође ван надлежности ЈКП БВК. 

Пројектовање и извођење инсталација канализације ван градског канализационог система је и ван 

надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација". 

Усаглашавање предметног пројекта са важећом планском документацијом и потребама објекта је ван 

надлежности ЈКП БВК. 

У складу са планираном фазном реализацијом локације, пројектом приказати и адекватну фазност са 

спекта инсталација канализације, тако да коначно одвођење вода локације буде јединствено. 

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 "Београдски водовод и канализација" 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% 
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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: 

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 

сопствеих 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 "Београдски 

водовод и канализација" 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 

"Београдски водовод и канализација" на дан 

издавања услова. 

коришћење постојећег канализационог 

прикључка за нов објекат и/или 

реконструкцију граничног ревизионог 

силаза                                             

  

стварно остварена површина и 

намена објекта БРГП [m2]   

укупна 1734,79   
надземна 1734,79   
подземна    
стамбени 

део 
   

пословни 

део 
1734,79 14206 125127.10 

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 "Београдски водовод и канализација" (сви радови на прикључењу ће бити 

дефинисани пројектом, а обезбеђивање имовинско правног основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП 

"Београдски водовод и канализација"). 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 "Београдски водовод и канализација" по његовом 

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

ЈКП "Београдски водовод и канализација" 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 "Београдски водовод и канализација": 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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напомене:  

- услови се дају без графичког прилога; 

- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације; 

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

неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта  

ЈКП "Београдски водовод и канализација": www.bvk.rs 

 

 

 

Рок важности услова број  K-848/2022  је две  године од дана издавања. 

 

 

 

Обрадио/ла : 

 

Снежана Ненадовић 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ   

СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 

http://www.bvk.rs/
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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: 13.10.2022. 

 

 

 

 
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 

IX-20 број 350-1812/2022 

Б е о г р а д  

 

 ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022     

 В-1215/2022 

ПРЕДМЕТ:                       Услови водовода за израду локацијских услова за потребе 

изградње рециклажног дворишта – центра за сакупљање 

отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели 6194,  

КО Добановци, Сурчин – Београд 

 

         У вези захтева бр. ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022, од 3.10.2022.године, инвеститор Град Београд, ул. 

Драгослава Јовановића бр.2, Београд, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" под 

бројем В-1215/2022 од 5.10.2022.године, којим тражите услове водовода за: израду локацијских 

услова за потребе изградње рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе, на 

ГП9, на катастарској парцели 6194, КО Добановци, Сурчин – Београд, у складу са Одлуком о 

пречишћавању и дистрибуцији воде ("Службени лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014 и 

19/2017) издају се  

 

У С Л O В И 
 

Подаци о објектима из достављеног идејног решења:  

На ГП9, катастарска парцела 6194 (формирана од к.п. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци) КО Добановци 

планира се изградња рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада, у две фазе "В" 

категорије, укупне БРУТО изграђене површине објеката, БРГП=1734,79m². На предметној локацији 

планирана је изградња следећих објеката: 

1. Објекат за запослене БРГП=104.00m², спратности П+0,  са котом приземља од 79,30mnm и 

висином   +4,47m/83.77mnm 

2. Портирница/оператер ваге БРГП=39.55m², спратности П+0 са котом приземља од 79,30mnm и 

висином +4,47m/83.77mnm 

3. Објекат за привремено складиштење опасног отпада БРГП= 34.54m², спратности П+0 са котом 

приземља од 78,50mnm и висином +4,57m/83.07mnm 

4. Објекат за третман кабастог отпада, БРГП= 1556.60m² спратности П+0, са котом приземља од 

78,90mnm и висином +14,21m/93.11mnm. 

 Предвиђена су 7 паркинг места, у оквиру парцеле на отвореном паркинг простору у дворишном 

делу. Планирана фазност градње се односи на Објекат за третман кабастог отпада и дефинисана је 

Урбанистичким пројектом за изградњу рециклажног дворишта- центра за сакупљање отпада на 

„ГП9“ на к.п. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци.  

mailto:info@bvk.rs
http://www.bvk.rs/
mailto:std@bvk.rs
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- Прва фаза: У првој фази ће се изградити челична конструкција хале и постављање кровних панела 

као заштита од атмосферских падавина. У првој фази ће се вршити третман кабастог отпада уз помоћ 

мобилног шредера на дизел погон под надстрешницом у чијем ће се продужетку налазити 

надстрешница за привремено складиштење истретираног материјала до предаје овлашћеном 

оператеру. 

- Друга фаза: Подразумева затварање фасаде простора предвиђеног за рециклажу панелима, 

инсталирање врата и прозора на фасади, при чему се планира третирање кабастог отпада уз помоћ 

стационарног шредера на електро погон. Прва фаза изградње рециклажног дворишта-центра за 

сакупљање отпада на „ГП9“ на к.п. 6194 КО Добановци је предмет ове документације.  

Приступ предметном комплексу је преко јавне саобраћајнице која је планирана Урбанистичким 

пројектом за изградњу саобраћајница дела „ГП141“ и „ГП145“ на деловима к.п. 4728/4, 5011, 5012, 

4733, 4734, 4735, 4736, 1139/2, 1138, 1137, 1136, 1135, 4732, 4731, 4730, 4992, КО Добановци. 

Тренутно се на локацији будуће саобраћајнице налази некатегорисани пут. Планирана јавна 

саобраћајницај III. Грађевинска линија је дефинисана на мин.10m од регулационе и од граница 

парцеле, а сви планирани објекти су смештени унутар зоне грађења.  

Објекат се не прикључује на систем даљинског грејања- електрична енергија.  

На парцели нема изграђених објеката. 

Идејним решењем је предвиђено прикључење на нову градску водоводну мрежу, Ø150mm I висинске 

зоне београдског водоводног система у складу са саобраћајним и хидротехничким решењем. 

Потребна количина воде:  

- Q за санитарну потрошњу=0,53 l/s, Q за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу=15,0l/s.   

 Уз ИДР-ње је достављен Урбанистички пројекат.      

                                                

                  
                                  ситуација из ИДР                                                                          ДКП     

 

        Постојеће стање:   

У тренутним условима не постоје техничке могућности за прикључење будућег објекта, јер испред  

предметне парцеле не постоји улична водоводна мрежа.                                                  

 

Планирано и пројектовано стање:  

Предметна локација је у обухвату:  

-Планa генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин ("Сл. лист града Београда", 

бр 63/15). Подручје није разрађено планом детаљне регулације. 

- Урбанистичког пројекта за изградњу рециклажног дворишта - Центра за сакупљање отпада на 

„ГП9“ на к.п. 4728/1 и 4728/2 КО Добановци (Потврда: IX-28.бр.350.13- 2/2022 од 22.07.2022 - издати 

услови водовода под бројем Е/920 дана 14.10.2021 године. 

Подручје није разрађено планом детаљне регулације. 
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                                          извод из ПГР-регулационо нивелациони 

 

синхрон план из УП 

        За покретање иницијативе за пројектовање и извођење нове водоводне мреже, у складу 

Урбанистичким пројектом и потребама за водом, сагласно саобраћајном и хидротехничком решењу 

из важеће планске документације, дефинисаном приступу и потребним мерама заштите од пожара 

можете да се обратите Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Предвидети 
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изградњу водоводне мреже мин. пречника Ø150mm прве висинске зоне бвс са очекиваним радним 

притиском у мрежи око 3-5 бара. 

Максимални пречник прикључка са мреже Ø150mm је Ø100mm (и водомер Ø80mm), са мреже 

200mm  је 150mm. 

Најближа водоводна мрежа већег пречника I висинске зоне београдског водоводног система је у 

Ул.маршала Тита. 

Реализација прикључка ће бити могућа када се нова водоводна мрежа пројектује, изведе и пројекат 

изведеног стања достави ЈКП БВК. 

За изградњу рециклажног дворишта – центра за сакупљање отпада нов прикључак димензионисати 

на основу хидрауличког прорачуна што рационалније у складу са потребама и против пожарним 

прописима. За различите категорије потрошње предвидети раздвојене инсталације и посебне главне 

водомере (за санитарну воду, за против пожарну воду-спољну/унутрашњу хидрантску мрежу), тако 

да се Пројекат водовода усагласи са пројектованим мерама заштите од пожара. 

За главне водомере, Пројектом првенствено обезбедити водомерни шахт ван објеката, у парцели до 

на 1,5m од линије уличне регулације са несметаним приступом за одржавање и очитавање 

потрошње, ван колског приступа и паркинг места.  

У пројекту приказати све инсталације водовода и прикључак/прикључке до уличне водоводне 

мреже.  

Све инсталације водовода иза главних водомера на прикључку су део унутрашњих, интерних    

инсталација водовода објекат и део одржавања инвеститора/власника. 

У складу са планираном фазном реализацијом локације, пројектом приказати и адекватну фазност са 

аспекта инсталација водовода, тако да коначно снабдевање водом локације буде јединствено. 

Oбезбеђивање 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 водовода: 

 

-Приликом пројектовања водоводног прикључка придржавати се постојећих стандарда и прописа.  

Пречник водоводног прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, тако да брзина воде 

буде у интервалу од 1,0-2,0m/s, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 25mm; 

- Прикључaк oд уличнe цeви дo водонепропусног вoдoмeрнoг склoништa прojeктoвaти искључивo у 

прaвoj линиjи, упрaвнo нa уличну цeв. Нe дoзвoљaвajу сe никaкви хoризoнтaлни ни вeртикaлни 

прeлoми нa дeлу прикључкa дo вoдoмeрa; 

- Погодним избором материјала пројектованог прикључка са пратећим арматурама и фазонским 

комадима, обезбедити сигурност функционисања и трајања прикључка, у складу са притиском у 

уличном цевоводу-за материјал прикључка усвојити ливено гвоздене, поцинковане или полиетиленске 

цеви; 

-Кућни прикључaк пројектовати и извeсти нa слojу (min5cm) пeскa. Нa дeлу кућнoг прикључкa испoд 

сaoбрaћajницe зaтрпaвaњe рoвa прeдвидeти шљункoм. Oвe рaдoвe извeсти у свeму прeмa упутству 

стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“, из Сектора дистрибуције воде-Одељења 

нових спојева;  

-Укoликo рaдни притисaк прeмa хидрaуличкoм прoрaчуну нe мoжe дa пoдмири пoтрeбe виших дeлoвa 

oбjeкaтa,oбaвeзнo прojeктoвaти пoстрojeњe зa пoвeћaњe притискa. Нaпoмињe сe дa JКП „Бeoгрaдски 

вoдoвoд и кaнaлизaциja“ нeћe дoзвoлити прикључeњe oбjeктa нa вoдoвoдну мрeжу бeз oвoг пoстрojeњa. 

У зaвиснoсти oд услoвa снaбдeвaњa водом, ради заштите београдског водоводног система у случају да 

је улична водоводна мрежа малог пречника, испрeд пoстрojeњa зa пoвeћaњe притискa, пројектовати 

предрeзeрвoaр; 

- У случају високог притиска у уличној мрежи, ради заштите унутрашњих инсталaција водовода 

објекта, пројектовати уређај за регулацију притиска, чије је одржавање обавеза корисника; 

       - Вoдoмeр пoстaвити у водонепропусно вoдoмeрнo склoништe у парцели, нa око 1,5m од рeгулaциoнe 

линиje.У случају поклапања регулационе и грађевинске линије објекта, вoдoмeр предвидети у oбjeкту, 

у засебној просторији, односно металном орману, непосредно на улазу инсталације са прикључка у 

објекат, уз обезбеђивање несметаног приступа за одржавање и очитавање потрошње. Детаљ засебне 
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просторије само за водомер/водомере треба да буде саставни део пројектне документације. Водомерни 

силаз лоцирати ван коридора силазно-улазне рампе у гаражу или колског приступа у оквиру 

парцеле. По траси прикључка и на локацији водомерног шахта не може да се предвиди 

паркирање;   

- Димeнзиje водонепропусног вoдoмeрнoг склoништa зa нajмaњи вoдoмeр су 1,0m x 1,20m x 1,70m. 

Вoдoмeр сe пoстaвљa нa 0,50m (min0,30m) oд днa шaхтa. Димeнзиje вoдoмeрнoг склoништa зa двa или 

вишe вoдoмeрa, зaвисe упрaвo oд брoja и димeнзиja (прeчникa) вoдoмeрa, а одређује се према шеми у 

табели 1; 

- У посебном случају великог пада терена, на локацију водомерног склоништа и водомера може да 

утиче директно на терену само одговорно лице из Сектора дистрибуције воде- Одељења нових спојева; 

- Раздвајање корисничких целина и различитих категорија потрошње се врши на прикључку, у 

водомерном шахту, уградњом засебних главних водомера. Обавезно извршити раздвајање ПП 

хидрантске од санитарне мреже са посебним главним водомерима-Пројекат водовода, односно 

пречник прикључка и потребан број водомера усагласити са пројектованим мерама заштите од 

пожара. За различите врсте потрошње (локали, пословни апартмани, атељеи, склоништа, топлотна 

подстаница, централна припрема топле воде, баштенска хидрантска мрежа и др. ) предвидети посебне 

главне водомере за сваког потрошача посебно; 

- Димензионисање прикључка и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, а према 

графику и табели 2 : број корисника (станара) = број станова x 3 

-Хидраулички прорачун рачунати са губитком на водомеру и припадајућој арматури око 1,00 bar; 

- За различите комерцијалне садржаје и раздвајање корисника, у складу са Правилником о техничким 

условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера („Сл. лист града Београда”, бр.8/11), 

Пројектом обавезно предвидети уградњу хоризонталних индивидуалних водомера са даљинским 

очитавањем потрошње. За засебне стамбене јединице, такође може да се предвиди уградња 

хоризонталних индивидуалних водомера. Индивидуални водомер мора бити уграђен тако да мери 

укупну потрошњу хладне воде сваке физички и функционалне одвојене целине (стан, гаража, пословни      

простор, заједничке просторије и др.), а димензије водомера се одређују појединачно на основу 

хидралучког прорачуна потрошње воде и пројектне документације. Димензионисање водомера радити 

на основу приложене табеле 3 и приказаног графика.  

- индивидуални водомер са арматуром (вентили, усмеривачи млаза и хватач нечистоћа) по правилу 

мора бити смештен у касети-ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог 

погодног материјала. Минималне димензије ормара за индивидуалне водомере су дате у табели 3 и 4. 

Касете-ормарићи морају бити закључане са покретном горњом и предњом страном, ради одржавања и 

читања индивидуланог водомера. У једну касету се може поставити највише 4 водомера. 

Индивидуални водомер у касети не може бити постављен на висини преко 1,7m рачунајући од пода. 

Изузетно, уколико се водомери постављају на одвојцима за изливна места у стану, а нема могућности 

за смештај касета-ормарића, водомери се уграђују без касете, с тим да морају да бити постављени на 

приступачном месту, за очитавање и одржавање, као и заштићени од евентуалних оштећења. 

-Уколико је индивидуални водомер уграђен у стану или локалу, очитавање бројила мора бити 

омогућено системом даљинског очитавања, који је усаглашен са системом за даљинско очитавање  

ЈКП "Београдски водовод и канализација" или на визуелно доступном месту заједничких просторија. 

-Механизам бројчаника, уређаја за даљинско очитавање индивидуалног водомера смештају се у 

посебан орман, који се по правилу поставља у приземљу зграде у заједничком простору близу главног 

улаза. Орман за даљинско очитавање индивидуалних водомера је од метала и обавезно се закључава. 

За напајање уређаја за даљинско очитавање водомера мора се обезбедити резервни извор електричне 

енергије, који се аутоматски укључује у случају нестанка ел. енергије у објекту; 

- Ако се планира даљински систем очитавања водомера инвеститор и пројекатант су обавезни да 

контактирају службу за очитавање водомера ради добијања посебних упутстава за израду пројекта; 

-Издaти услoви нe дajу прaвo пoднoсиoцу зaхтeвa oднoснo инвeститoру дa приступи рaдoвимa у циљу 

извoђeњa прикључкa нa вoдoвoдну мрeжу, пре подношења зaхтeвa зa прикључење. Прикључак се не 

сме изводити без надзора Сектора дистрибуције воде-Одељења нових спојева, 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; 
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-   за прикључење објекта за потребе грађења – за привремени градилишни прикључак, првенствено 

предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова у Сектору 

продаје и наплате, Данијелова 32, извршити промену корисника). Уколико не постоји прикључак на 

парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација водовода објекта тако да се одмах по 

добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег објекта, тако да 

се један од водомера у Сектору продаје и наплате пререгиструје, 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 водовода 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; 

-Трoшкoвe у пoступку издaвaњa услoвa снoси пoднoсилaц зaхтeвa oднoснo инвeститoр пo цeни кojу 

утврђуje JКП„Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“. 
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Накнада за прикључење: 

 
накнада за прикључак  и први 

водомер на водоводну мрежу  
шифра 

према 

важећем 

ценовнику 

ЈКП БВК 

износ 

накнаде 

[динара] 

Укупан износ трошкова прикључења зависиће од 

броја и пречника пројектованих водоводних 

прикључака и броја и пречника усвојених 

водомера, главних и индивидуалних. 
Уколико се пројектном документацијом 

предвиди коришћење постојећег водоводног 

прикључка, за податке (пречник, материјал, 

водомерни шахт, пратеће арматуре...) и техничку 

исправност постојећег прикључка приказане 

пројектом, гарантује инвеститор/пројектант.  

Све интервенције на постојећем водоводном 

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 водоводне мреже. Цена 

недостајуће спољне водоводне 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. 

 

150mm 11047 130031.16 
100mm 11046 98756.77 
80mm   
50mm   
40mm   
25mm   
накнада за додатне главне водомере   
50mm   
40mm 11051 66456.44 
25/20/15mm 11049 39878.86 
накнада за један индивидуални 

водомер 
  

15mm   
стварно остварена површина и 

намена објекта БРГП [m2] 
  

укупна 1734,79   
надземна 1734,79   
подземна    
стамбени 

део 
   

пословни 

део 
1734,79 14006 125127.10 

укупно:  
износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака са потребним 

бројем водомера и не подразумева трошкове свих припремeних 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 имовинско правни основ за њихово извођење је ван надлежности ЈКП БВК). Накнада за прикључак не 

обухвата ископ, изградњу водомерног шахта, набавку цевног материјала, фазонских комада, арматура и водомера. 

Такође, не обухвата трошкове 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 водовода. 

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 усаглашено са пројектованим мерама заштите од 

пожара и исправан рад унутрашњих инсталација водовода објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о 

уплатиоцу уз захтев.  
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табела 2 

 

Величина 

водомерау 

m3/h 

 

Пречник 

водомера у 

mm 

Отпор у 

водомеру 

ујединици 

оптерећења у    

m VS 

Протицај у l/sec при губитку притиска у водомеру у m VS : 

( Број јединица оптерећења) 

1 2 3 4 5 

3 15 0.90000 
0.264 
(1,1) 

0.373 
(2,2) 

0.456 
(3,3) 

0.527 
(4,4) 

0.589 
(5,6) 

5 20 0.32400 
0.439 

(3,1) 

0.621 

(6,2) 

0.761 

(9,3) 

0.878 

(12,3) 

0.982 

(15,4) 

7 25 0.16530 
0.615 

(6,0) 

0.868 

(12,1) 

1.065 

(18,1) 

1.230 

(24,2) 

1.375 

(30,3) 

10 30 0.08100 
0.878 
(12,3) 

1.242 
(24,7) 

1.521 
(37,0) 

1.757 
(49,4) 

1.964 
(61,7) 

20 40 0.02025 
1.757 

(49,4) 

2.484 

(98,8) 

3.043 

(148,1) 

3.514 

(197,5) 

3.928 

(246,9) 

30 50 0.00506 
3.514 

(197.6) 
4.968 

(395.2) 
6.086 

(592.4) 
7.028 

(790.0) 
7.856 

(987.6) 

 

 

                    табела 3                             график  

 

 

                                                                           табела 4 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 20 25 30 40

Ulazna deonica L (mm) 100 100 100 100 100

Reducir L (mm) 55 55 55 55 200

Zatvarač L (mm) 50 59 71 78 83

Uzvodni usmerivač L (mm) 4 d 52 80 100 120 160

Holender L (mm) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Muštikla / zaptivka L (mm) 41 50 50 59 80

Vodomer L (mm) 165 190 260 260 300

Muštikla / zaptivka L (mm) 41 50 50 59 80

Holender L (mm) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Nizvodni usmerivač L (mm) 3 d 39 60 75 90 120

Zatvarač L (mm) 50 59 71 78 83

Izlazna deonica L (mm) 100 100 100 100 100

Ukupna dužina L (mm) 716 826 955 1022 1329

Elementi armature
Dužina

elemenata

Prečnik vodomera (mm)

Prečnik vodomera (mm)

720 400 250

720 650 250

720 900 250

720 1150 250

830 400 250

830 650 250

830 900 250

830 1150 250

960 450 300

960 750 300

960 1050 300

960 1350 300

1030 450 300

1030 750 300

1030 1050 300

1030 1350 300

1330 500 350

1330 850 350

1330 1300 350

1330 1650 350

1

2

3

max 4

1

Broj vodomera u

kaseti (kom)

Dimenzije kasete - 

ormarića (mm)

1

2

3

max 4

1

2

3

13

20

25

30

max 4

2

3

max 4

40

1

2

3

max 4
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прилог :    

- ситуациони план постојеће водоводне мреже,  гис, Р 1 : 2500; 

- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске 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  

 

 

 

 Рoк вaжнoсти услова број В-1215/2022  je 2 (две) гoдине од дана издавања. 

 

 

 

 

 

 

Обрадио/ла : 

 

Снежана Величковић, геод.тех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ  СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 
 

 

 

 

 

http://www.bvk.rs/








 

Јавно водопривредно преду зе ће  „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 
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ИК 

 
На основу члана 115, 117 и 118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 

101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 

81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 

9/20 и 52/21), Правилника o поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем   

(„Сл. гласник РС“, број 68/19), 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 („Сл. гласник РС“ број 72/17, 44/18-др.закон и 12/22) и Упутства о начину 

поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у 

погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, решавајући по захтеву Градскe 

управe града Београда, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под бројем: ROP-

BGDU-25181-LOCH-2/2022 од 21.10.2022. године (наш број: 9912 од 24.10.2022. године) у име 

инвеститора градa Београдa, Улица Драгослава Јовановића 2 (МБ: 17565800, ПИБ: 100065430), за 

издавање водних услова за израду техничке документације, ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-

Дунав“, издаје  

ВОДНЕ УСЛОВЕ 

 

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и 

израде техничке документације за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање 

отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели 6194, КО Добановци, Сурчин – Београд. 

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката 

(осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије 

железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других 

радова и израду планских докумената, који могу утицати на промене у водном режиму. 

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под 

редним бројем 1009 од 02.11.2022. године. 

4. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и 

усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима 

за ову врсту објеката односно радова с тим да предузеће које се бави израдом пројектне 

документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте; 

4.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 

4.3. Техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом; 

4.4. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе на предметним катастарским 

парцелама у зони изградње, као и заузећа водног земљишта у јавној својини; 

4.5. Усагласити планиране радове са постојећом и планираном комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром; 

4.6. Техничком документацијом обезбедити заштиту објеката од подземних и атмосферских 

вода;  

4.7. За потребе израде пројекта, за планиране објекте, извршити све потребне истражне 

радове и обезбедити одговарајуће планске подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, 

хидролошке, хидрогеолошке и др.) како би се на основу њих дала одговарајућа техничка решења 

за планиране радове; 

4.8. Водоснабдевање комплекса, санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за 

одржавање, прање уређених површина и противпожарну заштиту решити прикључивањем на 

градску водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа; 

4.9. Извршити индентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које настају на 

предметном комплексу, по очекиваним количинама и квалитету за одређено временско трајање; 

4.10. Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-фекалне и атмосферске воде; 

4.11. Санитарно-фекалне отпадне воде затвореним системом канализације евакуисати до 

водонепропусне септичке јаме. У складу са чланом 18. став 1. Уредбе о граничним вредностима 

http://www.srbijavode.rs/
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 

48/12 и 1/16), отпадне воде из септичке јаме испуштати искључиво у јавну градску канализацију, 

поштујући услове надлежног комуналног предузећа; 

4.12. Септичка јама мора да буду функционална и у условима максималних нивоа подземних 

вода. Ни у ком случају не сме да долази до изливања употребљених вода из септичке јаме, као ни 

угрожавања суседних и оближњих објеката. 

4.13. Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних површина, 

оперативних платоа за складиштење као и паркинга прикупити и спровести преко таложника за 

уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата пре упуштања 

у реципијент – канал „Велики Бегеј“, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 

1/16) и Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/11). Ове површине 

треба да буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона и асфалтиране или 

покривене неким другим материјалом непропусним за нафту и нафтне деривате.  

4.14. Након пречишћавања отпадне воде треба да буду у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

РС“, број 67/11 и 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС“, број 35/11), као и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12). 

За уређаје за третман отпадних вода предвидети редовно одржавање и чишћење, као и контролу 

квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент – мелирациони канал; 

4.15. Димензионисање објеката за пречишћавање и одвођење атмосферских вода извршити на 

основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће 

појаве за предметну локацију; 

4.16.  Смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог отпада (од 

сепаратора уља и масти и сл.) вршити на прописан начин у складу са техничком документацијом и 

у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12) и Уредбом о 

граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 24/14). Такође, 

неопходно је документацијом предвидети да се за потребе чишћење садржаја из сепаратора масти 

и уља, прибави уговор са овлашћеним правним лицем; 

4.17. Код пројектовања испуста атмосферске канализације у канал „Велики Бегеј“ водити 

рачуна о следећем: 

- изливну грађевину са жабљим поклопцем уклопити у косину профила канала на око 0,5 m 

изнад дна канала; 

- улив усмерити под углом у односу на осу тока ради бољег уливања; 

- изливне грађевине не смеју угрозити стабилност обале ни корита канала односно не сме се 

дозволити да дође до ерозивних процеса приликом њене изградње; 

- радове на уливу са каналом обавезно изводити уз присуство представника водопривреде. 

4.18. Изградњом објеката не сме да се угрози стабилност водотокова, режим вода или изазове 

погоршање стања вода и погоршање услова заштите од поплава и бујица узводно, низводно од 

предметних објеката и радова. 

4.19. Све објекте удаљити минимум 5 m од спољне ивице мелиорационог канала ради 

несметаног пролаза мехнизације приликом одржавања канала; 

4.20. Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) прикупити 

системом ригола и евакуисати у околне зелене површине; 

4.21. Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања материјала. 

Одлагање овог материјала у водотоке, стараче, канале, на обале и насипе није дозвољено. 

Технологија мора бити тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у 

току извођења радова. Трошкови евентуалних оштећења која настану приликом изградње морају 

се отклонити о трошку инвеститора; 

5. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом за 

грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања усклађености 

техничке документације са издатим водним условима. 

6. По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези да 

се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, у име 

инвеститора града Београда, Улица Драгослава Јовановића 2, Београд (МБ: 17565800, ПИБ: 

100065430), поднела је захтев у поступку обједињене процедуре за локацијске услове, под бројем: 

ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 од 21.10.2022. године, ради добијања водних услова у поступку 

израде техничке документације за изградњу Рециклажног дворишта – Центра за сакупљање 

отпада, у две фазе, на ГП9, на катастарској парцели 6194, КО Добановци, Сурчин – Београд   

Уз захтев је кроз систем обједињене процедуре преузета следећа документација у 

електронском облику: 

- Идејно решење (0-Главна свеска; 1-Пројекат архитектуре; 3-Пројекат хидротехничких 

инсталације, 7- Пројекат технологије, Прилог 10), урађено од стране предузећа BMD Bau 

d.o.o., Зоре Илић Обрадовић 8/3, Београд из август 2022. године; 

- Информација о локацији за предметне катастарске парцеле, издата од стране Градске 

општине Сурчин, Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове од 18.10.2022. 

године; 

- Потврда на Урбанистички пројекат за изградњу Рециклажног дворишта-Центра за скупљење 

отпада на ГП 9, издата од Градске управе града Београда, Секретаријата за урбанизам и 

грађевинске послове под бројем 350.13-2/2022 од 22.07.2022. године. 

- Урбанистички пројекат за изградњу рециклажног дворишта- Центра за скупљење отпада на 

ГП 9, урађен од стране предузећа BMD Bau d.o.o.; 

- Катастарско топографски план предметне локације, урађен од стране Геодетског бироа 

„Гаус“ из августа 2022. године; 

- Копије катастарског плана број 952-04-223-20201/2022 од 29.09.2022. године, за предметне 

катастарске парцеле КО Добановци, у размери 1:1500, издате од стране РГЗ-а, Службе за 

катастар непокретности Сурчин; 

- Копија катастарског плана водова број 956-301-22571/2022 од 30.09.2022. године, у размери 

1:2500, издата од стране Службе за катастар непокретности – Одељење за катастар водова 

Београд. 

 

На основу преузете и наше расположиве техничке документације констатовано је следеће: 

Најближи водоток предметној локацији је канал Велики Бегеј, који се улива у главни канал 

слива Галовице, припада мелиорационом подручју Београд Сава 1(ХМС БГ С1 1), водно подручје 

Сава. 

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 39) 

други објекти и радови, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у 

водном режиму или на које може утицати водни режим, а према члану 43. истог закона, радови се 

могу сврстати у делатност типа 3) заштита вода од загађивања. 

Локација будућег постројења за третирање кабастог отпада сакупљеног на територији 

Града Београда је предвиђена на катастарскoj парцелi број 6194 КО Добановци, на око 25 km од 

центра Београда. Поменуте парцеле се тренутно користе као неуређена депонија. ПГР-ом је 

дефинисана грађевинска парцела „ГП9“, чије се границе поклапају са границом комплекса. 

Парцела има неправилан издужен облик, дужине око 340 m и ширине око 50m. 

Око предметне локације, ка суседним парцелама, које нису у оквиру центра за сакупљање 

кабастог отпада, предвиђена је зона заштитног зеленила ширине 4 m на јужној страни комплекса, 

ка каналу Галовица и 6 m на северној страни комплекса. Комплекс ће бити ограђен жичаном 

оградом висине 2,20 m. 

Приступ предметном комплексу је преко јавне саобраћајнице која је планирана ПГР-ом –

„ГП141“. Тренутно се на локацији будуће саобраћајнице налази некатегорисани пут. Планирана 

јавна саобраћајница је двосмерна са коловозом ширине 12 m и обостраним тротоаром од 2.5 m. 

Нивелете саобраћајнице на месту главног улаза у комплекс се крећу око 79.00 м.н.в. пратећи 

постојећи терен. 

У оквиру постројења за третман кабастог отпада у Добановцима предвиђен је третман, 

односно уситњавање кабастог отпада који настаје на територији Града Београда, а који ће се на 

локацију постројења довозити од стране ЈКП Градска чистоћа, од стране овлашћених оператера, а 

такође ће бити омогућено и грађанима да довозе кабасти отпад самостално. 
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Предвиђен је одвојен улаз за камионе (од ЈКП Градске чистоће и овлашћених оператера) и 

за грађане који ће кабасти отпад на локацију довозити сопственим превозом. Кретање унутар 

постројења предвиђено је једносмерним саобраћајницама. 

На предметној локацији планирана је изградња следећих објеката: објекат за запослене, 

портирница/оператер ваге, објекат за привремено складиштење опасног отпада, објекат за третман 

кабастог отпада. 

Постројење ће се састојати од следећих целина: 

• Зона за пријем кабастог отпада који се довози у типским аброл контејнерима 

• Зона за пријем кабастог отпада који се довози претоварном станицом и камионима 

киперима 

• Зона за пријем кабастог отпада који довозе грађани 

• Зона за смештај празних аброл контејнера 

• Третман (уситњавање) кабастог отпада 

• Пресовање (балирање) уситњеног кабастог отпада и улаз уситњеног отпада који се не 

балира (нпр. стакло) у контејнере 

• Привремено складиштење третираног материјала испод надстрешнице. 

Фазност планиране иградње постројења је планирана услед потреба технолошког процеса 

уситњавања отпада, односно везана је избор и функционисање постројења којим се врши 

уситњавање кабастог отпада. 

- Прва фаза: У првој фази ће се изградити челична конструкција хале и постављање 

кровних панела као заштита од атмосферских падавина. У првој фази ће се вршити третман 

кабастог отпада уз помоћ мобилног шредера на дизел погон под надстрешницом у чијем ће се 

продужетку налазити надстрешница за привремено складиштење истретираног материјала до 

предаје овлашћеном оператеру. 

- Друга фаза: Подразумева затварање фасаде простора предвиђеног за рециклажу 

панелима, инсталирање врата и прозора на фасади, при чему се планира третирање кабастог 

отпада уз помоћ стационарног шредера на електро погон. 

Водоснабдевање 

Водоснабдевање планираног постројења планирано је из јавне водоводне мреже. 

Предвиђена је изградња водоводне мреже којом се водом снабдевају потрошачи у објекту за 

запослене и портирници. Предвиђа се прикључак на будући јавни водовод између улазне, то јест 

излазне капије за камионе, и капије за запослене и грађанство. Такође, предвиђено је да се 

прикључак на јавни водовод повеже са водомерним шахтом. Предвиђена су два развода, један за 

потребе снабдевања водом запослених у комплексу, а други за пуњење хидрантске мреже. Према 

томе се у водомерном шахту се налазе два водомера један за водоводну мрежу и један за 

хидрантску мрежу. 

Хидрантска мрежа 

У оквиру комплекса предвиђена је и изградња хидрантске мреже која је неопходна за 

гашење пожара. Захтевани капацитет хидрантске мреже је 15 l/s, а меродавни пожар је трајања 2 h. 

У оквиру хидрантске мреже предвиђена је уградња три хидраулички повезана пластична 

резервоара, сваки капацитета 40 m3. Наведени резервоари обезбеђују захтевани капацитет 

хидрантске мреже од 108 m3, уз резерву од 12 m3. За потребне хидрантске мреже предвиђа се 

делимично укопана црпна станица. Резервни капацитет резервоара од 12 m3 предвиђен је за два 

точећа местa у оквиру хале центра за сакупљање и третман кабастог отпада. 

Фекална канализација 

Фекална канализација у оквиру рециклажног центра прикупља употребљене воде из 

објекта за запослене и портирнице. Употребљене воде спроводе се до септичке јаме у близини 

портирнице. Септичка јама СЈ1 је укупног капацитета 30 m3, а предвиђа се да се празни 

цистернама, једном месечно. 

Атмосферска (кишна) канализација 
Атмосферске воде са асфалтираних и манипулативних површина прикупљају се системом 

интерне атмосферске канализације који чине колектори пречника 250-400 mm, 27 сливника, 28 

шахтова атмосферске канализације и 3 бетонска канала укупне дужине око 46 m. Максимални 

рачунски проток атмосферских вода за усвојени повратни период износи 178,60 l/s. Колектори 

атмосферских вода повезани су са сепаратором уља и нафтних деривата из кога се преко сабирног 

шахта СШ1 испуштају у канал „Велики Бегеј“ који се налази у непосредној близини центра.  

Атмосферске воде са кровова се олуцима и одвојеним колектором спроводе до сабирног 

шахта СШ1 и заједно са водама које су прошле кроз сепаратор уља и нафтних деривата испушта у 

канал „Велики Бегеј“ преко колектора пречника Ø400 mm. Колектор којим се атмосферске воде 

испуштају у канал „Велики Бегеј“ постављен је под углом од око 45° ради бољег уливања. 
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Изливни колектор постављен је на око 0,5 m изнад дна канала. Укупни максимални рачунски 

проток вода које се испуштају у канал „Велики Вегеј“ за меродавни повратни период износи 

208,20 l/s. 

Подаци о мелирационом каналу: 

Предметна локација налази се у непосредној близини канала „Велики Бегеј“, који је лева 

притока главног канала слива - Галовице. Воде се из канала Галовица, при граничном водостају 

испред црпне станице на 71,20 mnm, преко три црпке (укупног капацитета 20m3/s) у МЦС 

„Галовица“, лоциране у приобаљу леве обале реке Саве, препумпавају у водоток. 

Пројектом је предвиђен је испуст атмосферске канализације у канал „Велики Бегеј“ на 

приближној стационажи km 1+220. 

Канал „Велики Бегеј“ на km 1+220 – к.п. бр. 6072/1 КО Добановци 

 кота пројектованог дна канала на km 1+220 износи 69,67 mnm, 

 ширина дна канала 10m, 

 нагиб косине 1:1,5, 

 пад нивелете пројектованог дна 0,02‰, 

 Q=21,845 m3/s. 

 

 У складу са чланом 118. став 7. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 

101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), по службеној дужности, затражено је Мишљење Министарства 

заштите животне средине „Агенција за заштиту животне средине“. 

У Мишљењу „Агенције за заштиту животне средине“ број 325-05-1/423/2022-02 од 

01.11.2022. године закључено је да се пројектном документацијом предвиде све мере које ће 

обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 

(„Сл.гласник РС“, број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 

24/14). 

Сходно условима из диспозитива Водних услова: 4.1.-4.21. Техничка документација треба 

да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу у складу са одредбама Закона о водама („Сл. 

гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Стратегијом управљања водама на 

територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/17), односно смерницама 

из Водопривредне основе РС (Уредба, Сл. гласник РС“, број 11/02), Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, брoj 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

уз обавезне прилоге: 

- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са 

приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната, 

- технички извештај и графичка документација, 

- техничка контрола пројекта. 

Услов број 5. дат је у складу са чланом 118а. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон).  

Услов број 6. дат је у складу са чланом 122. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 

93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон). 

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 

86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што је дато у услову број 3. 

Накнада за израду водних услова износи 33.000,00. Износ треба уплатити на текући рачун 

број 200-2402180101045-97 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, са позивом на број 6 001 

00201 220308. 

Р У К О В О Д И Л А Ц 

ВПЦ „Сава-Дунав“ 

 

 

Александар Николић, дипл.грађ.инж. 

 
Доставити: 

- Подносиоцу захтева;  

- Oдељ. за водно добро, водни режим и водна акта (х2); 

- Реп. дирекц. за воде, Немањина 22-26 (електронски); 

- Одељ. за водну инспекцију Града Београда 27. марта 43-45 (електронски) 

- А р х и в и. 
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E-5243-1/22

     KO-Dobanovci kp-6194

Broj:
Datum:

O PRUŽANJU USLUGE ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE       
UGOVOR

UGOVORNE STRANE:
1.  Operator distributivnog sistema Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 12, PIB: 100001378,  

2.  __________________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________________

PIB (pravno lice) _______________________  JMBG (fizičko lice)_______________________________

3.   __________________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________________

PIB (pravno lice) _______________________  JMBG (fizičko lice)_______________________________

4.   __________________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________________

PIB (pravno lice) _______________________  JMBG (fizičko lice)_______________________________

Lice, odnosno lica koja u svojstvu nosioca građevinske dozvole potpisuju ovaj ugovor (u daljem tekstu: Stranka).

PREDMET UGOVORA:

Ovim ugovorom se definiše pružanje usluge za priključenje na distributivni sistem električne energije (u daljem tekstu: DSEE)   
objekta

(u daljem tekstu: objekat), prema izdatim Uslovima za projektovanje i priključenje broj   

Prema vrsti priključak je:

Priključak se gradi u svrhu priključenja objekta Stranke na postojeći DSEE u skladu sa izdatim UPP.

Član 1.

INDIVIDUALNI

82110

trajni

- RASKINUTI POSTOJEĆI NADZEMNI 10kV VOD KOJI JE VEZA TS "DOBANOVCI, LOLE RIBARA 160 "DŽINO 
PALETA"" (REG. BR. Z-2102) I TS "DOBANOVCI, LOLE RIBARA BB, "VRAŠTINEC"- MEHAN" (REG. BR. Z-1021) I 
U NJEGOVOJ TRASI NA POGODNOM MESTU POSTAVITI STUB NA KOME ĆE BITI SKLOP ZA MERENJE NA 
10kV NIVOU I PRIKLJUČITI GA NA POSTOJEĆI POMENUTI VOD, KORISTEĆI PROVODNIK TIPA I PRESEKA AlČ 3
x 50mm2, 10 kV.
OBAVEZA INVESTITORA KAO DEO EL. INSTALACIJE OBJEKTA NA IZGRADNJI MERENE EL. ENERGIJE 
OBJEKTA KOJE NISU U NADLEŽNOSTI EDS:
- BSTS SNAGE TRANSFORMATORA 400 kVA U OKVIRU PARCELE INVESTITORA (po skici iz Idejnog rešenja). TS 
LOCIRATI U SKLADU SA VAŽEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA IZ OVE OBLASTI.
- IZGRADITI KABLOVSKI VOD OD NOVOUSLOVLJENOG STUBA SA SKLOPOM ZA MERENJE DO BUDUĆE TS U 
PLACU INVESTITORA.

a karakter priključenja je 
Priključak se sastoji od (izvodi se) :

, ,
08.11.2022

matični broj 07005466,Ogranak Elektrodistribucija Ogranak Zemun, Zemun, Kej oslobođenja 15, PIB:10001378
kojeg zastupa Direktor ogranka Mr Boris Petrović, dipl. inž. el. (u daljem tekstu ODS), u svojstvu investitora

reciklažni centar

godine (u daljem tekstu: UPP), a na osnovu izdatog Rešenja o građevinskoj dozvoli / Rešenja o 

odobrenju za izvođenje radova broj  

JV 

E-5243-1/22

08.11.2022od

koje je naknadno izdato za stranku na osnovu UPP.
___________________ od _________ godine

na adresi: _______________________________________________________________  (upisati ako nema u daljem tekstu)

PR-ENG-01.127/01
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TROŠKOVI USLUGE:

Troškove usluge u smislu ovog Ugovora čine troškovi priključenja objekta na DSEE, koje je stranka u obavezi isplatiti ODS, 
a u koje su, u skladu sa tehničkom specifikacijom opreme, uređaja, materijala i radova, uključeni sledeći troškovi:  
-   izrade projekta, pribavljanja potrebne dokumentacije i stvaranja drugih uslova za izgradnju priključka;
  - opreme, uređaja i materijala;
 -  izvođenja radova;
  - internog tehničkog pregleda, dozvole za upotrebu i puštanja priključka u funkciju;
 - dela troškova sistema nastalih zbog priključenja, a u zavisnosti od odobrene snage.

Član 2.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE

Član 4.

Član 6.

Član 7.

   a)  vrši sve dužnosti i ostvaruje sva prava investitora pri izgradnji priključka;
   b)  izgradi priključak;
   c)  ispostavi Stranki konačni račun usluge za priključenje;
   d)  u ugovorenom roku pusti priključak u pogon;
   e)  u slučaju povećanog obima radova ili promene cene izradi Aneks ovog ugovora sa cenama važećim na dan        
    obračuna;
   f)  održava priključak u tehnički ispravnom stanju radi neprekidnog i kvalitetnog napajanja električnom energijom   
   objekta stranke.

   a)  uz prijavu radova preko organa nadležnog za sprovođenje objedinjene procedure dostavi ODS potpisan        
primerak ovog Ugovora;
   b)  nakon što se ODS dostavi potpisan primerak ovog Ugovora, uplati ukupan iznos finansijskih sredstava         
iz člana 3. ovog Ugovora, na poslovni račun Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 12

Detaljna specifikacija troškova usluge za priključenje, sastavljena je u skladu sa Metodologijom za određivanje troškova 
priključenja na sistem za prenos i distribuciju električne energije ("Sl. glasnik RS" br. 109/15) i data je u prilogu ovog 
Ugovora.         

Ukupni troškovi usluge na dan

Član 3.

1. Troškovi gradnje priključka  1.626.470,00
 795.658,49
 484.425,70
 2.906.554,19

 2.422.128,49(dva milionacetristodvadesetdve hiljadestodvadesetosam dinara)
RSD (bez obračunatog PDV).

08.11.2022

iznose

2. Deo troškova sistema nastalih zbog priključenja objekta

Troškovi koje snosi stranka iznose: 

3. Porez na dodatnu vrednost                                                      
UKUPNO

ODS potvrđuje da oprema, uređaji i materijal dati u tehničkoj specifikaciji odgovaraju propisanim standardima
 i obezbeđuje nadzor nad ugradnjom opreme, uređaja i izvođenjem radova.

broj računa 160-705-95 koji se vodi kod BANCA INTESA

Prava i obaveze ODS u pružanju usluge iz člana 1. ovog Ugovora su da:

Prava i obaveze Stranke su da: 

Član 5.
Izgrađeni priključak po ovom Ugovoru je osnovno sredstvo ODS.
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dana od izvršenja obaveze iz tačke a) člana 7. uz uslov da su izmirene

ROK POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA I PRIKLJUČENJA OBJEKTA

Član 8.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve odnose koji nastanu među ugovornim stranama, a koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora primenjivaće se  
zakonski i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Ugovorne strane su saglasne da sve uzajamne sporove reše mirnim putem, a ako ne postignu sporazum, spor će rešiti pred
 nadležnim sudom u Beogradu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ODS i Stranke i dostavljanja 
overenog Ugovora nadležnom organu koji sprovodi objedinjenu proceduru, uz uslov da je Stranka popunila ispravno 
sva polja.
Potpisan i overen Ugovor obavezno dostaviti ODS-u, Gospodar Jevremova 28, kancelarija 104.

Ovaj Ugovor je sačinjen u elektronskoj formi i ugovorne strane su ga potpisale svojeručno, prevele u elektronski format u 
skladu sa zakonom koji uređuje elektronsko poslovanje.

Član 9.

Član 10.

Član 11.

Mr Boris Petrović, dipl. inž. el.

c)  omogući ODS da uvede izvođača radova u posed za mogućnost nesmetane izgradnje priključka iz člana 1.         
ovog Ugovora (ukoliko se priključak gradi na parceli Stranke);
d)  u slučaju da odustane od izgradnje ugovorenog priključka, nadoknadi stvarne troškove ODS, nastale do          
pisanog otkaza ovog ugovora;
e)  u slučaju povećanog obima radova ili promene cene potpiše Aneks ovog ugovora sa cenama važećim na          
dan obračuna,
 f)  obezbedi svu dokumentaciju potrebnu za priključenje objekta koja je navedena u izdatim UPP.

Član 12.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 

Direktor ogranka 
Stranka

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

Rok za priključenje objekta Stranke je 15 dana od dana kada nadležni organ koji sprovodi objedinjenu proceduru  

Ukoliko se objekat ne priključi na izgrađeni priključak u roku važenja građevinske dozvole, po isteku važenja građevinske 
dozvole  ODS će demontirati izgrađeni priključak o trošku stranke.

dostavi zahtev  za priključenje, ukoliko su ispunjeni uslovi navedeni u UPP.

30

Završetak radova iz stava 2 se produžuje u slučaju više sile ili nepovoljnih vremenskih uslova za građevinske i 
elektromontažne  radove i to za onoliko dana, koliko su takve okolnosti trajale.

finansijske  obaveze iz člana 3. ovog Ugovora.
Planirani početak radova je 

 dana, od dana početka radova iz prethodnog stava.Rok za izgradnju ugovorenog priključka je 60
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E-5243-1 22
08.11.2022

investitora    GRAD BEOGRAD, SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Datum: 

Uslovi za projektovanje i priključenje

1. ENERGETSKI PODACI O OBJEKTU: 

2. TEHNIČKI USLOVI:
2.1. Mesto priključenja:

2.3.  Mesto i način merenja isporučene električne energije:

/JV ,

(član 85 i 54. Zakona o planiranju i izgradnji  "Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) 

5243-1 22/JV , 03.11.2022

obaveštavamo Vas da je objekat 

moguće priključiti na distributivni elektroenergetski sistem Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd pod sledećim uslovima:

od 

,Broj: 

U vezi Vašeg zahteva br. ,

- RASKINUTI POSTOJEĆI NADZEMNI 10kV VOD KOJI JE VEZA TS "DOBANOVCI, LOLE RIBARA 160 "DŽINO 
PALETA"" (REG. BR. Z-2102) I TS "DOBANOVCI, LOLE RIBARA BB, "VRAŠTINEC"- MEHAN" (REG. BR. Z-1021) I
U NJEGOVOJ TRASI NA POGODNOM MESTU POSTAVITI STUB NA KOME ĆE BITI SKLOP ZA MERENJE NA 
10kV NIVOU I PRIKLJUČITI GA NA POSTOJEĆI POMENUTI VOD, KORISTEĆI PROVODNIK TIPA I PRESEKA AlČ
3 x 50mm2, 10 kV.
OBAVEZA INVESTITORA KAO DEO EL. INSTALACIJE OBJEKTA NA IZGRADNJI MERENE EL. ENERGIJE 
OBJEKTA KOJE NISU U NADLEŽNOSTI EDS:
- BSTS SNAGE TRANSFORMATORA 400 kVA U OKVIRU PARCELE INVESTITORA (po skici iz Idejnog rešenja). 
TS LOCIRATI U SKLADU SA VAŽEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA IZ OVE OBLASTI.
- IZGRADITI KABLOVSKI VOD OD NOVOUSLOVLJENOG STUBA SA SKLOPOM ZA MERENJE DO BUDUĆE TS 
U PLACU INVESTITORA.

na adresi ,       KO-Dobanovci  kp-6194

**

E-

REPUBLIKA SRBIJA, GRADSKA UPRAVA GRADA 
BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I 
GRAĐEVINSKE  POSLOVE
,  Beograd, Kraljice Marije 1  

NA POSTOJEĆI VOD 10kV KOJI JE VEZA TS "DOBANOVCI, LOLE RIBARA 160 "DŽINO PALETA"" (REG. 
BR. Z-2102) I TS "DOBANOVCI, LOLE RIBARA BB, "VRAŠTINEC"- MEHAN" (REG. BR. Z-1021).

2.2.  Način priključenja:

Ostalo 1 358,5
Sadržaj objekta Broj jedinica  Pinst (kW) Pj (kW) N.N.prekidači/os.osnove (A)

Način grejanja objekta:  

2.2.1.Za priključenje objekta (objekata) na distributivni elektroenergetski sistem potrebno je izgraditi/rekonstruisati priključak 

Priključenje objekta na elektrodistributivnu mrežu isporučioca biće na strani napona     

1.3.Faktor snage  (cosϕ) ne sme biti ispod: 0,95

za izdavanje Uslova za projektovanje i priključenje u postupku izdavanja lokacijskih uslova, kojim je traženo 

 400,001.1.Planirana instalisana snaga objekta:    kW
1.2.Planirana jednovremena vršna snaga objekta:   kW  358,50

Merni uređaj
MG 25/5      

1.4. Podaci o objektu: 

Delovodni broj: 

IX-20 350-1812/2022 , naš br.

sa adrese   DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA 2  11103 BEOGRAD-STARI GRAD 106906

10 kV.

2.3.1.Merenje potrošnje električne energije vršiće se na strani napona 10 kV.

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

82110

82110

ROP-BGDU-25181-LOCH-2-HPAP-17/2022CEOP  br: 
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U izmeštenom mernom ormanu (IMO) na granici poseda ili javnoj površini

Merenje električne energije vršiće se na susednom stubu (od BSTS) konstruisanom tako da se omogući postavljanje 
rasklopne aparature za merenje.
Rasklopna aparatura za merenje se sastoji od tropolnog sklopka-rastavljača, bloka za merenje, mernog ormana, spojnih
vodova 10 kV opreme i spojnih vodova za merenje. Rasklopna aparatura za merenje na 10 kV naponskom nivou mora 
omogućavati trosistemsko merenje utrošene električne energije.
Blok za merenje sastoji se od tri strujna merna transformatora predviđena za spoljašnju montažu prenosnog odnosa 
25/5 A/A, klase tačnosti 0,5 i tri jednopolno izolovana naponska merna transformatora predviđena za spoljašnju 
montažu 10/?3/0,1/?3 kV/kV sa jezgrom za merenje klase tačnosti 0,5.
Merni orman opremljen sa trofaznim trosistemskim multifunkcionalnim brojilom 3x57,7/100 V/V ; 5A ; - indirektnom 
mernom grupom sa GPRS/GSM modulom, klase tačnosti 0,5 S, postaviti na predmetni stub.
Pregled i prijem mernog bloka i prateće merne opreme potrebno je izvršiti pre njegovog postavljanja na stub, o čemu je
neophodno blagovremeno obavestiti nadležnu Službu za prijem i kontrolu MM.
Stub, tropolna sklopka-rastavljač i spojni vodovi 10 kV opreme su u nadležnosti Pogona te je za definisanje tehničkih 
uslova i prijem ove opreme neophodno angažovati nadležnu Službu Ogranka.
Sve radove izvesti prema Internim standardima.

2.3.2.Mesto merenja locirati u skladu sa Internim standardima Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd i Tehničkim  

na sledeći način: 

Merenje potrošnje električne energije vršiće se mernim uređajima čije su funkcionalne i tehničke karakteristike 
usklađene  sa zahtevima  Stručnog saveta JP EPS usvojenim 07.02.2019. god.  za primenu u AM/MDM sistemima 
(pripremljenim za sistem daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom sa DLMS protokolom). 

2.4. Način zaštite od prenapona, napona koraka i dodira:       
Postaviti temeljne uzemljivace kod svih novih objekata i  izgraditi unutrašnju elektricnu instalaciju objekta (objekata) prema 
odobrenom maksimalnom opterecenju. Zaštita od napona koraka i dodira i zaštitna mera od elektricnog udara treba da bude 
usaglašena sa važecim propisima i preporukama iz ove oblasti i Internim standardima Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd. 

2.5.  Snaga kratkog spoja iznosi Sk'' = 250 MVA, računata na 10 kV sabirnicama u napojnoj transformatorskoj stanici.

3.1.   Visina troškova priključenja (tip priključka - 
, po Cenovniku koji se primenjuje od  23.05.2016.god. i koji je urađen u svemu  prema 

Zakonu o energetici i Metodologiji o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključenja na sistem za prenos i  
dinara. 

Navedeni troškovi obuhvataju: 
- troškove priključka 
- deo troškova sistema nastalih zbog priključenja objekta   

Ukupno:  

Troškove definisane ovom tačkom uvećane za iznos PDV-a snosi Investitor. 

) Investitora, uključujući merno mesto,  
obračunata na dan   

distribuciju električne energije, iznosi 

3. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA:

08.11.2022

3.2.   Investitor se obavezuje da iznos troškova iz tačke 3.1. prema Obaveštenju o načinima izmirenja troškova priključka, koje mu   
je uručeno uz Uslove za projektovanje i priključenje, uplati u celosti na tekući račun  Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd,  

ili na blagajni Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, Beograd, Gospodar Jevremova 26-28,  u roku od 15 dana od dana 
donošenja građevinske dozvole za izgradnju objekta. Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd će Investitoru izdati Potvrdu o 
izvršenoj uplati troškova priključka, koja će biti sastavni deo ovih Uslova za projektovanje i priključenje. 

3.3.  Konačni obračun troškova za priključenje na elektrodistributivni sistem biće utvrđen Rešenjem (odobrenjem za priključenje) 
objekta. 

din. 
din. 
din. 

 2.422.128,49

 1.626.470,00
 795.658,49

 2.422.128,49

160-705-95broj BANCA INTESAkoji se vodi kod

INDIVIDUALNI

preporukama ED Srbije TP13-a
Unutrašnji priključak izvesti u skladu sa Internim standardima Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd. 

Troškove definisane prethodnom tačkom, uvećane za iznos PDV, snosi podnosilac zahteva.
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4. OSTALI USLOVI:

- podnosiocu zahteva
- arhivi

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

______________________________________  

Mr Boris Petrović, dipl. inž. el.

Dostaviti:

Prilog:      
- obaveštenje o načinu izmirenja troškova obrade 
zahteva
- obaveštenje o načinu izmirenja troškova priključenja  

4.1.   Ovi Uslovi za projektovanje i priključenje važe godinu dana od dana izdavanja ukoliko se u tom periodu ne ishoduju 
lokacijski uslovi. U suprotnom, važe za vreme važenja lokacijskih uslova, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole. 
4.2.  Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd će pristupiti pripremnim radovima za priključenje objekta nakon uplate troškova iz 
tačke 3.1. 



PRILOG UZ UPP naš br.93/07, 5243-1/22 od 08.11.2022.g
CEOP br. ROP-BGDU-25181-LOCH-2/2022 PR-ENG-01.54/01

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA ( TIP INDIVIUDALNI )

Red 
broj Opis radova sa materijalom i opremom Jed.

mere
Koli-
čina 

 Jedinična 
cena isporuke 
sa ugradnjom
(bez PDV-a) 

UKUPNO

1 Betonski stub 12/1600 sa zateznim izolatorskim lancima za zatezanje  Al-Če provodnika i uzemljenje betonskog stuba  kom 1,00 231.025,00 231.025,00

2 Izrada projektne dokumentacije kom 1,00 150.000,00 150.000,00

3 Troškovi JKP nadzora  tokom izvođenja radova komplet 1,00 50.000,00 50.000,00

4 Troškovi zauzeće javne površine komplet 1,00 50.000,00 50.000,00

5 Takse za ceop uključujući takse imaoca javnih ovlašćenja za lokacijske uslove - UKUPNO komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

6 TROSISTEMSKI MERNI SKLOP ZA STS 10(20)/0,1kV do 400kVA Isporuka, transport i ugradnja 10kV mernog sklopa za STS. komplet 1,00 900.000,00 900.000,00

7 Troškovi vozila sa vozačem kom 1,00 6.810,00 6.810,00

8 Troškovi dokumentacije - radnih naloga kom 1 8.635,00 8.635,00

Troškovi ispitivanja TS 10/0,4 kV i 10 kV vodova, i priključenja na postojeću 10 kV mrežu DSEE ukupno 1 130.000,00 130.000,00

1.626.470,00

DEO TROŠKOVA SISTEMA NASTALIH ZBOG PRIKLJUČENJA OBJEKTA Jed.

mere
Koli-čina din/kW

1
priključenje na srednjem naponu ( 10 kV ) sa merenjem snage ( merne grupe ), obračunato za sva merna mesta tog tipa prema 
specifikaciji datoj u tabeli predmetnih UPP

kW 358,50 2.219,41 795.658,49

795.658,49

2.422.128,49

Specifikaciju obradili:

Emina Likić
Mirko Ivković 'Elektrodistibucija Srbije'' d.o.o. Beograd

Vladimir Jurišić Ogranak elektrodistribucija Beograd-Zemun

Direktor

Mr Boris Petrović dipl.el.ing.

UKUPNO PRIKLJUČAK

DEO TROŠKOVA SISTEMA NASTALIH ZBOG PRIKLJUČENJA OBJEKTA UKUPNO : 

UKUPNO 

1
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Елаборат истражних радова изведених на КП 4728/1 и 4728/2, КО Добановци 



ПРОЈЕКТАНТ: BMD BAU d.o.o. 
Београд, Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд 

НАРУЧИЛАЦ: 

ОБЈЕКАТ: 

МЕСТО: 

БРОЈ: 

ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Карађорђева 71, 11000 Београд  

Центар за сакупљање отпада 

Добановци, Београд 

  874-Е-02 

ЕЛАБОРАТ О ИСТРАЖНИМ РАДОВИМА ИЗВЕДЕНИМ 

НА КП 4728/1 И 4728/2, КО ДОБАНОВЦИ 

Одговорни технолог: Марија Јоцић, маст.инж.технол. 
Сарадници:    Милица Сајић, дипл.инж.технол. 

  Ђорђе Симовић, маст.инж.технол. 

Београд, октобар 2021. 
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1. УВОД  
 
На основу члана 8. став 2. тачка 15. и члана 12. став 1. тачка 5. Закона о главном граду („Сл. 
Гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 –др. Закон, 101/2016 – др закон и 37/2019), члана 20. 
став 1. тачке 2. и 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 36/2009, 
88/2010,  14/2016 и 95/18-др. закон), члана 2. став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 31. став 1 
тачка 6. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013 и 
„Сл. гласник РС“, 7/2016 –одлука УС и „Сл. лист Града Београда“, бр. 60/2019), јединица 
локалне самоуправе, односно град Београд уређује услове обављања комуналних 
делатности, односно уређује систем управљања отпадом, као комуналном делатности од 
општег интереса. Чланом 47. 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, 85/19 и 
101/19), прописано је, између осталог, да је Секретаријат за заштиту животне средине 
надлежан за послове планирања и организовања управљања отпадом који се односе на 
израду, измене и спровођење локалног плана управљања отпадом, као и за послове 
уређивања, обезбеђивања, организовања и спровођења управљања отпадом на 
територији града Београда.  
 
На основу закљученог Уговора о ЈПП, одредбама уговора о ЈПП (прилог 2, део 7) са почетком 
вршења привремених услуга приватног партнера, дефинисана је дозвољена и 
недозвољена врста отпада за третман и одлагање на депонију Винча. У недозвољену врсту 
отпада између осталог спада кабасти отпад који ЈКП Градска Чистоћа сакупља сваке прве 
суботе у месецу.  
 
С тим у вези Град Београд - Секретаријат за заштиту животне средине, као локална 
самоуправа обавезна је да узме учешће у одређивању и припремању локација, изградњу и 
рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање 
отпада, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства, који није могуће 
одложити у контејнере за комунални отпад. Градоначелник Града Београда донео је 
Решење број 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о одређивању локација за формирање 
центара за сакупљање отпада на територији Града Београда. Овим Решењем одређена су 
катастарске парцеле број 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4 и 4728/5 КО Добановци, ГО Сурчин, 
за формирање центра за сакупљање отпада. Због унапређења система управљања отпадом 
у Граду Београду на овој локацији планирано је да се третира и привремено складишти 
кабасти отпад до предаје овлашћеном оператеру. 
 
Локација будућег постројења за третирање кабастог отпада сакупљеног на територији 
Града Београда је предвиђена на катастарским парцелама број 4728/1 и 4728/2 КО 
Добановци. На поменутим парцелама се тренутно налази депоновани мешани комунални 
отпад, земља из ископа, грађевински отпад и шут. 
 
КАБАСТИ ОТПАД се од стране ЈКП „Градска чистоћа“ са територији 11 градских општина 
(Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
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Стари град, Сурчин и Чукарица) сакупља сваке прве суботе у месецу камионима Градске 
Чистоће. У 2020. години сакупљено је око 90.000 m3 кабастог отпада. 
 
Потписивањем уговора о стратешком партнерству са „Бео чистом енергијом“, Град Београд 
се обавезао да кабасти отпад у будућности неће бити довожен и депонован на локацију 
Винча. 
 
У циљу израде пројектне документације за третман кабастог отпада на предметној 
локацији у периоду од 26.08.2021. до 19.09.2021. године вршени су истражни радови. 
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2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 
 
Макролокација  
 
Добановци су градско насеље у општини Сурчин у Граду Београду. Налази се у југоисточном 
Срему, 25 km западно од центра Београда, у београдској општини Сурчин, поред ауто-пута 
Београд — Загреб и поред канала Галовица. 
 
Према попису из 2011. године, у Добановцима је било 8503 становника. 
 
У насељу Добановци живи 6412 пунолетних становника, а просечна старост становништва 
износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 2353 домаћинства, 
а просечан број чланова по домаћинству је 3,45. 
 
На следећој слици (слика бр. 1) приказан је шири простор будућег центра за сакупљање 
отпада у Добановцима. 
 

 
Слика 1. Макролокација центра за сакупљање отпада у Добановцима 

Микролокација  
 
Простор на коме се планира третман кабастог отпада који се прикупља са територије Града 
Београда налази се на око 25 km од центра Београда, у општини Добановци, на 
катастарским парцелама 4728/1 и 4728/2, КО Добановци. 
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Предметна локација заузима површину од око 1,6 ha. У непосредној близини предметне 
локације налази се канал Угриновачка бара, која се улива у канал Галовица (слика 2), а са 
осталих страна оивичена је пољопривредним земљиштем. 

На следећој слици (слика бр. 2) приказана је микролокација будућег центра за сакупљање 
отпада у Добановцима. 

Слика 2. Микролокација центра за сакупљање отпада у Добановцима 

Планирано је да се на локацију која је предвиђена за третман кабастог отпада у 
Добановцима долази приступним путем који ће бити изграђен на парцелама 5011 и 1138, 
како је приказано на следећој слици.  
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Слика 3. Приступна саобраћајница до центра за третман кабастог отпада 
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3. АНАЛИЗА ПРЕТХОДНИХ ИСПИТИВАЊА МЕДИЈУМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
На предметној локацији се према добијеним информацијама, више од 50 година одлаже 
земља, грађевински отпад, шут и кабасти отпад. Одлагање отпада није вршено плански, 
нити у складу са захтевима који се односе на заштиту животне средине. С тим у вези не 
постоје подаци о претходним испитивањима медијума животне средине. 
 
На наредним сликама приказано је тело депоније у Добановцима. 
 

 
Слика 3. Поглед на тело депоније 

 
Слика 4. Поглед на тело депоније  



Елаборат о истражним радовима изведеним на КП 4728/1 и 4728/2, КО Добановци 

9 
 

4. ИСТРАЖНИ РАДОВИ  
 
Планом истражних радова, који је прилог бр. 1 овог Елабората, дефинисан је низ 
истражних активности које се пре свега односе, на што детаљније сагледавање постојећег 
стања на предметној локацији. 
 
Поменутим Планом предвиђене су следеће активности: 

• Геодетски радови 
• Геомеханичка испитивања  
• Уградња биотрнова и мониторинг депонијских гасова 
• Одређивање морфолошког састава отпада 
• Одређивање граница тела депоније 
• Лабораторијско испитивање узорака отпада  
• Лабораторијско испитивање узорка земљишта са дубине до које се дошло до 

,,здравог'' тла 
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4.1. ИСТРАЖНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
 
За потребе израде пројектне документације која се односи на изградњу постројења за 
третман кабастог отпада на локацији депоније у Добановцима било је предвиђено 
геодетско снимање терена и израда катастарско-топографског плана у размери 1:500. 
Катастарско-топографски план је било потребно урадити тако да својим садржајем и 
детаљношћу представља верну слику терена и да се може користити као подлога за 
пројектовање. 
 
На геодетском снимку било је неопходно приказати све постојеће објекте, путеве, насипе, 
планум депонованог отпада, депресије, узвишења, истражне бушотине, растиње, 
забарења, инсталације, и друге карактеристичне детаље. 
 
У прилогу бр. 2 дат је снимљен КТ план Добановци КП 4728/1 и 4728/2, а на слици бр. дат 
је графички приказ предметне локације, са освртом на површину под отпадом и површину 
коју обухватају предметне парцеле, КП 4728/1 и 4728/2. 

 

 

Слика 5. КТ план – Добановци 
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4.2. ГЕОМЕХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА 
 

У циљу геомеханичких испитивања тла на предметној локацији урађене су 3 геотехничке 
истражне бушотине са циљем да се утврди састав и дебљина појединих слојева у зони 
будућег објекта, односно добијања континуалног језгра тла по дубини сондираног 
профила, одакле су узети репрезен тативни узорци тла ради испитивања у лабораторији.  

Локације геотехничких истражних бушотина приказане су на следећој слици. 
 

 

Слика 6. Локације геотехничких истражних бушотина 

Резултати геомеханичких истражних радова дати су у Геомеханичком елаборату, који се 
налази у Прилогу бр. 5.    
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4.3. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЦА ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ 
 
Планом истражних радова било је предвиђено одређивање граница тела депоније, у 
циљу одређивања површине захваћене отпадом, али и даљих прорачуна количина отпада 
на предметној локацији.  
 
Грађевинском машином – багером, по видљивом ободу депоније, било је потребно 
извршити ископе у форми рова ширине 1-1.2 m. Ископ се вршио тако да се добије јасан 
профил, којим се визуелно може утврдити када се ископом дошло до „здравог земљишта“.  
 
Ископе ровова је надгледао пројектант, који је искуствено могао да утврди која је граница 
депонованог отпада. Реперне димензије рова које су узимане у обзир при одређивању 
граница отпада, су одређене дубином рова, што значи да се приликом ископа, отпад 
пронађен на дубинама већим од 0.5 m сматрао релевантним, а све што је нађено  од коте 
терена до дубине 0.5 m, сматрано је површинским слојем отпада, који ће бити придружен 
већ постојећим количинама отпада (груписањем и гурањем ка новоодређеној граници 
отпада). На наредној слици приказан је истражни ров ископан на предметној локацији.  
 

 
Слика 7. Истражни ров 
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Предметни ровови су копани на растојању од око 60 m, како су дозволили услови на терену, 
на местима која су приказана на следећој слици. 
 

 
Слика 8. Просторни распоред истражних ровова 

Постављањем кочића на места ровова и геодетским снимањем истих, одређена је граница 
депонованог отпада на предметном делу депоније, која ће касније утицати на одређивање 
количина депонованог отпада.  
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4.4. УГРАДЊА БИОТРНОВА  
 
Услед неорганизованог и неуређеног депоновања отпадног материјала током година, као 
последица распадања истог долази до стварања депонијског гаса. Депонијски гас настаје 
разградњом органских супстанци под утицајем микроорганизама у анаеробним условима. 
У средишту депоније настаје надпритисак, па депонијски гас прелази у околину. Састав гаса 
првенствено зависи од врсте и слојева отпада, као и микробиолошких процеса који се 
одвијају на депонији. 
 
Основни гасови који се стварају труљењем отпада су: метан и угљен-диоксид. Просечан 
састав депонијског гаса је 35-60% метана, 37-50% угљен-диоксида и у мањим количинама 
се могу наћи угљен-моноксид, азот, водоник-сулфид, флуор, хлор, ароматични 
угљоводоници и други гасови у траговима. 
 
С обзиром на то да су добијени подаци да је на предметној локацији депонована земља, 
грађевински материјал, шут и кабасти отпад, али и да је дуг век експлоатације депоније, 
било је неопходно урадити и уградњу биотрнова у циљу провере постојања депонијскога 
гаса, пре свега метана, који је у вредностима концентрације од 5% до 15% самозапаљив. 
 
Истражни биотрнови су перфориране HDPE цеви DN 160, који се постављају на око 50-90 % 
дубине слоја отпада на телу депоније. Перфорација цеви се не ради у целој дужини цеви, 
већ само у делу који се укопава у тело депоније, што значи да је завршни део цеви у дужини 
од 1-1.5 m без перфорације. 
Подземни део је перфориран како би се депонијски гас који се ствара у телу депоније 
разградњом органске материје, сакупљао у цеви.  
 
Планом истражних радова предвиђена је уградња 5 истражних биотрнова, чије су 
локације дате на следећој слици. 
 

 
Слика 9. Просторни распоред истражних биотрнова 
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Бушење истражних биотрнова вршено је тако што се одговарајућом механизацијом 
(кашиком багера) прво вршио ископ рова димензија 2х3х6 m, па се затим са три закачене 
бургије од 2 m, бушило док се није дошло до здравог тла.  
 
Ископ истражне бушотине сврдлом се врши тако што се на „руку“ багера стављају бургије 
које раде по принципу ротације око своје осе, при чему га багер потискује до дефинисаних 
дубина. Када бургије дођу до жељене дубине, супротном ротацијом се извлачи отпад. 
Описани поступак је приказан на следећој слици. 
 

 
Слика 10. Поступак ископа бушотина за истражне биотрнове  

У тако формиране истражне бушотине постављене су перфориране HDPE цеви Ø160, 
дужине 10 m, око којих је инсталиран шљунак. 
 
На дно бушотине (у висини од 1 m), као и између зида цеви и зида бушотине инсталиран је 
слој шљунка фракције 16-32 mm у висини перфорације, који онемогућава да ситне фракције 
отпада загуше перфорацију цеви и тиме ометају правилан рад биотрна. Наведени поступак 
инсталације шљунка приказан је на слици бр. 11.  
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Слика 6. Поступак инсталације истражног биотрна у бушотину 

У циљу добијања репрезентативних резултата анализе депонијског гаса неопходно је да 
између уградње биотрнова и мерења концентрације компонената у депонијском гасу 
прође минимум недељу дана како би систем којим раде профункционисао.  
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4.5. ОДРЕЂИВАЊЕ МОРФОЛОШКОГ САСТАВА ОДЛАГАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
Планом истражних радова било је предвиђено и одређивање морфологије депонованог 
материјала на постојећој депонији. 
 
Направљени узорци просејавани су прво кроз сито окаца 80х80 mm, а затим кроз сито окаца 
40х40 mm, у циљу раздвајања фракција и одређивања њиховог удела у комплетном узорку. 
 
Сепарација отпада вршена је у циљу одређивања односа крупне и ситне фракције. 
Добијање односа ових фракција, као и сагледавање тренутног стања истих, помогло би у 
формирању техничког решења припреме предметне локације за изградњу центра за 
третман кабастог отпада, које би подразумевало њихово даље искоришћење за вршење 
ове активности.   
 
Приликом ископа истражних бушотина за постављање биотрнова, материјал извучен 
сврдлом просејаван је кроз сито окаца 80 mm, а потом кроз сито окаца 40 mm. 
 
Просејавање материјала поновљено је на три локације, приликом ископа истражних 
бушотина за биотрнове Б-1, Б-2 и Б-5. Биотрнови Б-2, Б-3 и Б-4 се налазе у троуглу на 
међусобном растојању од око 25 m, па је с тим у вези, а и увидом ископаног материјала на 
терену, одлучено да се врши просејавање само материјала из једне бушотине, што 
представља репрезентативан узорак са ове три локације.  
 

 
Слика 7. Поступак просејавање материјала кроз сито окаца 80х80 mm  
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Слика 8. Поступак просејавања материјала кроз сито окаца 40х40 mm 

 
Слика 9. Поступак мерења издвојених фракција просејавањем 
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5. АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖНИХ РАДОВА 
 
Претходним поглављем детаљно је приказан и описан низ активности вршених у оквиру 
истражних радова, па ће сходно томе у овом поглављу бити приказани добијени резултати 
уз детаљну анализу.  
 

5.1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖНИХ РАДОВА ВЕЗАНИХ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ГРАНИЦА ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ 

 
На основу истражних радова који су се односили на одређивање граница тела депоније, 
добијена је укупна површина захваћена отпадом, која је већа од предметних парцела КП 
4728/1 и 4728/2, чија је површина 1,6 ha.  
 
На следећој слици је приказана уцртана граница добијена на основу истражних радова, 
одакле је одређено да укупна површина захваћена отпадом износи 2,7 ha. 
 

 
Слика 10. Формирана граница тела депоније 

Ситуациони приказ са границом тела депоније приказан је у Прилогу бр. 3 овог Елабората. 

У Прилогу бр. 4 дат је подужни профил кроз тело депоније. 
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5.2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ДЕПОНИЈСКИХ ГАСОВА 
 
Кроз поглавље 4.3. овог документа описан је поступак уградње истражних биотрнова као 
конструкција које служе за прикупљање депонијских гасова и могућност мерења 
компонената у истом на предметној несанитарној депонији, где је наглашено да се 
репрезентативност резултата мерења концентрације депонијских гасова очекује минимум 
недељу дана након уградње биотрнова. 
 
Поред наведеног, на резултате анализирања депонијских гасова утичу и спољашњи 
фактори, па се водило рачуна да се мерења раде при различитим временским условима. 
 
Мерење концентрације депонијских гасова извршено је од стране стручних лица BMD BAU 
d.o.o. Beograd, помоћу мобилног уређаја GEM 5000, приказаног на следећој слици. 
 

 
Слика 11. Уређај за мерење гасова 

GEM 5000 дизајниран је посебно за употребу на депонијама за надгледање система за 
прикупљање и контролу депонијских гасова. GEM 5000 узоркује и анализира садржај 
метана, угљен-диоксида и кисеоника у депонијском гасу са опцијама за додатну анализу. 

Мерење се врши тако што се након успостављања система за мерење (провера 
калибрација, чишћење уређаја од нечистоћа) узоркивачке тубе постављају у постављени 
биотрн и избором одговарајућих опција започиње детектовање концентрација депонијског 
гаса. Изабрани мерни одзив је 60 s. Начин мерења приказан је на слици 17.  
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Слика 12. Поступак мерења концентрације компонената у депонијском гасу 

 
Након истека мерног времена, уређај показује концентрацију компонената које чине 
депонијски гас. 
 
Прво мерење концентрације депонијских гасова вршено је 09.09.2021. године. Резултати 
мерења су приказани у наредној табели. 
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Табела 1. Резултати мерења концентрације депонијских гасова – 09.09.2021. године 

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ДЕПОНИЈСКИХ ГАСОВА  

Ред.бр. Биотрн CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) о.г. (%) Т (℃) p (mbar) 

1. Б-1 15.2 16.2 2.6 66.0 27.4 1013 
2. Б-2 0 14.4 3.8 81.8 29.8 1013 
3. Б-3 0 8.4 10.0 81.6 27.7 1013 
4. Б-4 4.1 9.4 8.2 78.3 39.5 1013 
5. Б-5 3.4 17.2 2.5 76.9 32.7 1013 

место: Депонија у Добановцима   
датум: 09.09.2021.     

        

спољашњи услови: 

Т (℃) = 25   

p (mbar) = 1019   

V (km/h) = 17   

влажност (%) = 35   

време: сунчано/ведро   
 
Резултати мерења концентрације депонијских гасова показују да се концентрација метана 
креће до око 0-15 %, што значи да је концентрација метана у границама у којима је метан 
самозапаљив (5-15%). 
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Табела 2. Резултати мерења концентрације депонијских гасова – 01.10.2021. године 

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ДЕПОНИЈСКИХ ГАСОВА  

Ред.бр. Биотрн CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) о.г. (%) Т (℃) p (mbar) 

1. Б-1 9.1 13.6 5.2 72.2 28 1019 
2. Б-2 1.1 14.4 3.6 81.0 35,5 1019 
3. Б-3 0 14 4.4 81.6 27.2 1019 
4. Б-4 1.8 8.6 9.3 80.3 47.1 1019 
5. Б-5 2.9 19.2 0.4 77.5 33.4 1020 

место: Депонија у Добановцима   
датум: 01.10.2021.     

        

спољашњи услови: 

Т (℃) = 21   

p (mbar) = 1016   

V (m/s) = 4   

влажност (%) = 49   

време: сунчано/ведро   
 

Резултати мерења концентрације депонијских гасова показују да се концентрација метана 
креће до око 0-9 %, што значи да је концентрација метана у границама у којима је метан 
самозапаљив (5-15%). 
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5.3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ОДРЕЂИВАЊА ДУБИНЕ ДЕПОНОВАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
Како је већ напоменуто кроз поглавље 4.3, приликом ископа истражних бушотина за 
постављање биотрнова, ископ је вршен док се није дошло до „здравог тла“. Сходно томе, 
стручно лице које је пратило истражне радове, бележило је на којим се дубинама у односу 
на постојећу коту терена у тим тачкама дошло до „здравог тла“.  
 
С обзиром на то да је поступак понављан на пет места, у продужетку ће бити приказане 
дубине до којих се дошло код одређених тачака.  
 

Табела 2. Приказ дубина отпада на местима уграђених биотрнова 
ПРИКАЗ ДУБИНА ОТПАДА НА МЕСТИМА УГРАЂЕНИХ БИОТРНОВА 

ред. бр. биотрн постојећа кота 
терена (mnm) 

кота „здравог 
тла“ (mnm) 

дубина отпада 
(m) 

1. Б-1 ̴ 80,2 72,7 7,5 
2. Б-2 ̴ 82,0 73 9 

3. Б-3 ̴ 79,5  71,5 8 
4. Б-4 ̴ 80,8  72,8 8 
5. Б-5 ̴ 79,3  72,3 7 

 
Прегледом претходне табеле, долази се до закључка да се дубина отпада депонованог на 
депонији у Добановцима креће до 9 m и да оквирно кота дна предметне депоније износи 
73 mnm.  
 
Највиша кота тела депоније износи око 82,50 mnm, што у односу на коту пута (постојећег 
терена) од 78,20 mnm, представља разлику око 4 m. 
 
На основу добијених података, приликом истражних радова, о површинама захваћеним 
отпадом и дубини отпада, израђен је 3D модел терена, помоћу кога су добијене количине 
депонованог отпада на предметној локацији.  
 
У следећој табели дат је приказ количина отпада на основу 3D модела терена. 
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Табела 3. Приказ добијених количина отпада на основу 3D модела терена 

ДОБАНОВЦИ - ДЕПОНИЈА 
КАБАСТОГ ОТПАДА 

Количина отпада од постојећег терена 
(највиша кота 82.5 mnm) до дна 
(приближно коти 73 mnm) [m3] 

Површина катастарских 
парцела 4728/1 и 4728/2  

 P≈1.6 ha 
110 282.44 

Површина осталих катастарских 
парцела                  
Р≈1.1 ha 

69 883.24 

Укупна површина захваћена 
отпадом                                                        
P≈2.7 ha 

180 165.68 

 
На основу израђеног 3D модела утврђено је да се на предметној локацији (КП 4728/1 и 
4728/2) налази 110,282.44 m3 отпадног материјала, док се на целој површини захваћеној 
отпадом налази 180,165.68 m3 отпадног материјала. 
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5.4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ОДРЕЂИВАЊА МОРФОЛОШКОГ САСТАВА ДЕПОНОВАНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

 
Просејавање материјала извршено је на три локације, приликом ископа истражних 
бушотина за биотрнове Б-1, Б-2 и Б-5, како је то већ описано кроз поглавље 4.4.  
 
Просејавањем узорака прво кроз сито окаца 80х80 mm, а потом кроз сито 40х40 mm, 
добијени су удели појединачних фракција депонованог материјала на депонији у 
Добановцима. Док је, приликом ових истражних радова утврђен и који је све отпад 
депонован на предметној локацији, чије се количине могу само проценити. 
 

Табела 4. Приказ измерених фракција приликом просејавања кроз сита 80х80 mm и 40х40 mm 

ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ФРАКЦИЈА > 80 mm, < 80 mm и > 40 mm, и < 40 mm 

тачка 1 - Б-1 тачка 2 - Б-2 тачка 3 - Б-5 

m= 43 kg m= 37 kg m= 40 kg 

> 80 mm > 80 mm > 80 mm 

m= 10 kg m= 8 kg m= 10 kg 

< 80 mm и > 40 mm < 80 mm и > 40 mm < 80 mm и > 40 mm 

m= 7 kg m= 4 kg m= 6 kg 

< 40 mm < 40 mm < 40 mm 

m= 26 kg m= 25 kg m= 24 kg 
 
На основу измерених вредности маса појединачних фракција, даљим прорачуном 
одређени су удели појединачних фракција, који су приказани на следећој слици. 
 

 
Слика 13. Удео појединачних фракција 

На следећим сликама биће приказане добијене фракције просејавањем на све три тачке.   

> 80 mm
23%

< 80 mm и > 
40 mm

14%

< 40 mm
63%

УДЕО ПОЈЕДИНАЧНИХ ФРАКЦИЈА
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Слика 18. Тачка 1 – Б-1: фракција >80mm, фракција <80 и >40mm, фракција <40mm 

 
Слика 19. Тачка 2 – Б-2: фракција >80mm, фракција <80 и >40mm, фракција <40mm 

 
Слика 140. Тачка 3 – Б-5: фракција >80mm, фракција <80 и >40mm, фракција <40mm 
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На основу претходно приказаних фотографија просејавања фракција отпада на предметној 
локацији, као и веома малог удела фракције < 80 mm и > 40 mm, закључује се да би 
сепарација одлаганог материјала, као могућег дела решења ишла у правцу раздвајања на 
две фракције, веће од 40 mm и мање од 40 mm. 
 
Врста отпада која је примећена приликом вршења овог дела истражних радова: 

- бетонски комади; 
- земља; 
- шут; 
- грађевински отад; 
- индустријски отпад; 
- кабасти отпад, 
- метални отпад; 
- пластика од аутомобила; 
- дрво; 
- текстил; 
- гума; 
- лесонит табле. 

 

 
Слика 151. Поглед на кабасти отпад на депонији у Добановцима 
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Слика 22. Поглед на грађевински шут на депонији у Добановцима 

 

 
Слика 16. Поглед на текстилни отпад на депонији у Добановцима  
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5.5. РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА ОТПАДА  
 
Лабораторијску анализу достављених узорака отпада из бушотина Б-1, Б-2 и Б-5 извршила 
је акредитована лабораторија Анахем из Београда. Резултати испитивања налазе се у 
Извештајима бр. 2109020301, 2109020302, 2109020303, 2109020304, који се налазе у 
Прилозима бр. 6 - 9 овог Елабората. 
 
Извештај бр. 2109020301 односи се на композитни узорак добијен мешањем материјала из 
бушотина Б-1 и Б-2, фракција мања од 40 mm. 
Извештај бр. 2109020302 односи се на композитни узорак добијен из бушотине Б-5, 
фракција мања од 40 mm. 
Извештај бр. 2109020303 односи се на композитни узорак добијен из бушотине Б-5, 
фракција већа од 40 mm и мања од 80 mm. 
Извештај бр. 2109020304 односи се на композитни узорак добијен мешањем материјала из 
бушотина Б-1 и Б-2, фракција већа од 40 mm и мања од 80 mm. 
 
У наставку су приказани резултати испитивања узорака отпада са предметне локације. 
 

Табела 5. Резултати лабораторијског испитивања узорка отпада из бушотина Б-1 и Б-2, 
фракција мања од 40 mm 

Параметар 
Резултат из Извештаја 

о испитивању бр. 
2109020301 

Гранична вредност 
према Правилнику о 

категоријама, 
испитивању и 

класификацији отпада 
("Сл. гласник РС", бр. 

56/2010, 93/2019 и 
39/2021, Прилог 10) 

Параметар за испитивање 
токсичних карактеристика отпада 
намењеног одлагању   

 

Арсен (As) <0,02 5 
Баријум (Ba) 0,15 100 
Кадмијум (Cd) <0,005 1 
Укупни хром (Cr) <0,05 5 
Бакар (Cu) <0,05 25 
Жива (Hg) <0,01 0,2 
Никл (Ni) <0,002 20 
Олово (Pb) <0,2 5 
Антимон (Sb) <0,05 15 
Селен (Se) <0,02 1 
Ванадијум (V) <0,1 24 
Сребро (Ag) <0,1 5 
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Цинк (Zn) <0,1 250 
Молибден (Mo) <0,05 350 
Бензен <0,05 0,5 
Винил хлорид <0,1 0,2 
DDT, mg/kg <0,005 0,1 
1,4 - дихлорбензен <0,1 7,5 
1,2 - дихлоретан <0,1 0,5 
1,1 - дихлоретилен <0,1 0,7 
Ендрин <0,00004 0,02 
O-крезол <5,0 200 
M- крезол <5,0 200 
P- крезол <5,0 200 
Крезол укупни <5,0 200 
Линдан <0,00005 0,4 
Метил етил кетон <0,1 200 
Метоксихлор <0,0005 10 
Садржај PCBs, mg/l    
PCB 28 <0,05  
PCB 52 <0,05  
PCB 101 <0,01  
 PCB 118 <0,01  
PCB 138 <0,01  
PCB 153 <0,01  
PCB 180 <0,01  
PCB укупни <0,2 1 
Пентахлорфенол <0,5 100 
Тетрахлоретилен <0,1 0,7 
Трихлоретилен <0,1 0,5 
2,4,5 - трихлорфенол <0,1 400 
2,4,6- трихлорфенол <0,1 2 
Угљентетрахлорид <0,1 0,5 
Хептахлор и епоксиди <0,0005 0,008 
Хексахлорбензен <0,0005 0,13 
Хлордан <0,00003 0,03 
Хлорбензен <0,5 100 
Хлороформ <0,5 6 
Параметри за испитивање 
отпада и процедних вода   

 

TOC 13920 (1,392%) 3% 
Губитак жарењем 5,6  
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Лако испарљиве супстанце 
(BTEX), mg/kg   

 

Бензен <0,05  
Толуен <0,01  
Етилбензен <0,03  
Стирен <0,3  
Ксилен <0,1  
BTEX укупни <0,5 6 
Минерална уља, % <0,05 0,05 
Полициклични ароматични 
угљоводоници, mg/kg   

 

Аценафтен <0,01  
Аценафтилен <0,01  
Антрацен <0,01  
Бензо(a)антрацен <0,01  
Бензо(a)пирен <0,01  
Бензо(б)флуорантен <0,02  
Бензо(г,х,и)перилен <0,08  
Бензо(к)флуорантен <0,02  
Кризен <0,09  
Дибензо(a,х)aнтрацен <0,08  
Флуорантен <0,03  
Флуорен <0,01  
Индено(1,2,3-цд)пирен <0,06  
Нафтален <0,01  
Фенантрен <0,01  
Пирен <0,01  
PAHs укупни <0,5  
ANC <1,0  
Анализа EP екстракта (L/S=10/1)    
pH вредност 7,32  
Садржај метала, mg/kg    
Арсен (As) <0,2 0,5 
Баријум (Ba) <1,0 20 
Кадмијум (Cd) <0,05 0,04 
Укупни хром (Cr) <0,5 0,5 
Бакар (Cu) <0,5 2 
Жива (Hg) <0,1 0,01 
Никл (Ni) <0,2 0,4 
Олово (Pb) <2,0 0,5 
Антимон (Sb) <0,5 0,06 
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Селен (Se) <0,2 0,1 
Цинк (Zn) <1,0 4 
Молибден (Mo) <0,5 0,5 
Индекс фенола, mg/kg <0,01 1 
Растворљиве чврсте материје 
(TDS), mg/l 650 4000 

Растворљиви органски угљеник 
(DOC), mg/ 423 500 

Сулфати (SO4), mg/kg 515 1000 
Хлориди (Cl), mg/kg 158 800 
Флуориди (F), mg/kg <1,0 10 

 
 

Табела 7. Резултати лабораторијског испитивања узорка отпада из бушотина Б-5, фракција 
мања од 40 mm 

Параметар 
Резултат из Извештаја 

о испитивању бр. 
2109020302 

Гранична вредност 
према Правилнику о 

категоријама, 
испитивању и 

класификацији отпада 
("Сл. гласник РС", бр. 

56/2010, 93/2019 и 
39/2021, Прилог 10) 

Параметар за испитивање 
токсичних карактеристика отпада 
намењеног одлагању   

 

Арсен (As) <0,02 5 
Баријум (Ba) 0,14 100 
Кадмијум (Cd) <0,005 1 
Укупни хром (Cr) <0,05 5 
Бакар (Cu) <0,05 25 
Жива (Hg) <0,01 0,2 
Никл (Ni) <0,002 20 
Олово (Pb) <0,2 5 
Антимон (Sb) <0,05 15 
Селен (Se) <0,02 1 
Ванадијум (V) <0,1 24 
Сребро (Ag) <0,1 5 
Цинк (Zn) <0,1 250 
Молибден (Mo) <0,05 350 
Бензен <0,05 0,5 
Винил хлорид <0,1 0,2 
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DDT, mg/kg <0,005 0,1 
1,4 - дихлорбензен <0,1 7,5 
1,2 - дихлоретан <0,1 0,5 
1,1 - дихлоретилен <0,1 0,7 
Ендрин <0,00004 0,02 
O-крезол <5,0 200 
M- крезол <5,0 200 
P- крезол <5,0 200 
Крезол укупни <5,0 200 
Линдан <0,00005 0,4 
Метил етил кетон <0,1 200 
Метоксихлор <0,0005 10 
Садржај PCBs, mg/l 

 
 

PCB 28 <0,05  
PCB 52 <0,05  
PCB 101 <0,01  
 PCB 118 <0,01  
PCB 138 <0,01  
PCB 153 <0,01  
PCB 180 <0,01  
PCB укупни <0,2 1 
Пентахлорфенол <0,5 100 
Тетрахлоретилен <0,1 0,7 
Трихлоретилен <0,1 0,5 
2,4,5 - трихлорфенол <0,1 400 
2,4,6- трихлорфенол <0,1 2 
Угљентетрахлорид <0,1 0,5 
Хептахлор и епоксиди <0,0005 0,008 
Хексахлорбензен <0,0005 0,13 
Хлордан <0,00003 0,03 
Хлорбензен <0,5 100 
Хлороформ <0,5 6 
Параметри за испитивање 
отпада и процедних вода 

 
 

TOC 9230 (0,923%) 3% 
Губитак жарењем 15  
Лако испарљиве супстанце 
(BTEX), mg/kg 

 
 

Бензен <0,05  
Толуен <0,01  
Етилбензен <0,03  
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Стирен <0,3  
Ксилен <0,1  
BTEX укупни <0,5 6 
Минерална уља, % <0,05 0,05 
Полициклични ароматични 
угљоводоници, mg/kg 

 
 

Аценафтен <0,01  
Аценафтилен <0,01  
Антрацен <0,01  
Бензо(a)антрацен <0,01  
Бензо(a)пирен <0,01  
Бензо(б)флуорантен <0,02  
Бензо(г,х,и)перилен <0,08  
Бензо(к)флуорантен <0,02  
Кризен <0,09  
Дибензо(a,х)aнтрацен <0,08  
Флуорантен <0,03  
Флуорен <0,01  
Индено(1,2,3-цд)пирен <0,06  
Нафтален <0,01  
Фенантрен <0,01  
Пирен <0,01  
PAHs укупни <0,5  
ANC 136  
Анализа EP екстракта (L/S=10/1) 

 
 

pH вредност 7,4  
Садржај метала, mg/kg 

 
 

Арсен (As) <0,2 0,5 
Баријум (Ba) <1,0 20 
Кадмијум (Cd) <0,05 0,04 
Укупни хром (Cr) <0,5 0,5 
Бакар (Cu) <0,5 2 
Жива (Hg) <0,1 0,01 
Никл (Ni) <0,2 0,4 
Олово (Pb) <2,0 0,5 
Антимон (Sb) <0,5 0,06 
Селен (Se) <0,2 0,1 
Цинк (Zn) <1,0 4 
Молибден (Mo) <0,5 0,5 
Индекс фенола, mg/kg <0,01 1 
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Растворљиве чврсте материје 
(TDS), mg/l 

899 4000 

Растворљиви органски угљеник 
(DOC), mg/ 

349 500 

Сулфати (SO4), mg/kg 423 1000 
Хлориди (Cl), mg/kg 25 800 
Флуориди (F), mg/kg <1,0 10 

 
 

Табела 8. Резултати лабораторијског испитивања узорка отпада из бушотина Б-5, фракција 
мања од 80 mm и већа од 40 mm 

Параметар 
Резултат из Извештаја 

о испитивању бр. 
2109020303 

Гранична вредност 
према Правилнику о 

категоријама, 
испитивању и 

класификацији отпада 
("Сл. гласник РС", бр. 

56/2010, 93/2019 и 
39/2021, Прилог 10) 

Параметар за испитивање 
токсичних карактеристика отпада 
намењеног одлагању   

 

Арсен (As) <0,02 5 
Баријум (Ba) 0,14 100 
Кадмијум (Cd) <0,005 1 
Укупни хром (Cr) <0,05 5 
Бакар (Cu) <0,05 25 
Жива (Hg) <0,01 0,2 
Никл (Ni) <0,002 20 
Олово (Pb) <0,2 5 
Антимон (Sb) <0,05 15 
Селен (Se) <0,02 1 
Ванадијум (V) <0,1 24 
Сребро (Ag) <0,1 5 
Цинк (Zn) <0,1 250 
Молибден (Mo) <0,05 350 
Бензен <0,05 0,5 
Винил хлорид <0,1 0,2 
DDT, mg/kg <0,005 0,1 
1,4 - дихлорбензен <0,1 7,5 
1,2 - дихлоретан <0,1 0,5 
1,1 - дихлоретилен <0,1 0,7 
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Ендрин <0,00004 0,02 
O-крезол <5,0 200 
M- крезол <5,0 200 
P- крезол <5,0 200 
Крезол укупни <5,0 200 
Линдан <0,00005 0,4 
Метил етил кетон <0,1 200 
Метоксихлор <0,0005 10 
Садржај PCBs, mg/l 

 
 

PCB 28 <0,05  
PCB 52 <0,05  
PCB 101 <0,01  
 PCB 118 <0,01  
PCB 138 <0,01  
PCB 153 <0,01  
PCB 180 <0,01  
PCB укупни <0,2 1 
Пентахлорфенол <0,5 100 
Тетрахлоретилен <0,1 0,7 
Трихлоретилен <0,1 0,5 
2,4,5 - трихлорфенол <0,1 400 
2,4,6- трихлорфенол <0,1 2 
Угљентетрахлорид <0,1 0,5 
Хептахлор и епоксиди <0,0005 0,008 
Хексахлорбензен <0,0005 0,13 
Хлордан <0,00003 0,03 
Хлорбензен <0,5 100 
Хлороформ <0,5 6 
Параметри за испитивање 
отпада и процедних вода 

 
 

TOC 11230 (1,123%) 3% 
Губитак жарењем 12  
Лако испарљиве супстанце 
(BTEX), mg/kg 

 
 

Бензен <0,05  
Толуен <0,01  
Етилбензен <0,03  
Стирен <0,3  
Ксилен <0,1  
BTEX укупни <0,5 6 
Минерална уља, % <0,05 0,05 
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Полициклични ароматични 
угљоводоници, mg/kg 

 
 

Аценафтен <0,01  
Аценафтилен <0,01  
Антрацен <0,01  
Бензо(a)антрацен <0,01  
Бензо(a)пирен <0,01  
Бензо(б)флуорантен <0,02  
Бензо(г,х,и)перилен <0,08  
Бензо(к)флуорантен <0,02  
Кризен <0,09  
Дибензо(a,х)aнтрацен <0,08  
Флуорантен <0,03  
Флуорен <0,01  
Индено(1,2,3-цд)пирен <0,06  
Нафтален <0,01  
Фенантрен <0,01  
Пирен <0,01  
PAHs укупни <0,5  
ANC 182  
Анализа EP екстракта (L/S=10/1) 

 
 

pH вредност 7,44  
Садржај метала, mg/kg 

 
 

Арсен (As) <0,2 0,5 
Баријум (Ba) <1,0 20 
Кадмијум (Cd) <0,05 0,04 
Укупни хром (Cr) <0,5 0,5 
Бакар (Cu) <0,5 2 
Жива (Hg) <0,1 0,01 
Никл (Ni) <0,2 0,4 
Олово (Pb) <2,0 0,5 
Антимон (Sb) <0,5 0,06 
Селен (Se) <0,2 0,1 
Цинк (Zn) <1,0 4 
Молибден (Mo) <0,5 0,5 
Индекс фенола, mg/kg <0,01 1 
Растворљиве чврсте материје 
(TDS), mg/l 

817 4000 

Растворљиви органски угљеник 
(DOC), mg/ 

373 500 

Сулфати (SO4), mg/kg 664 1000 
Хлориди (Cl), mg/kg 101 800 
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Флуориди (F), mg/kg <1,0 10 
 
 

Табела 9. Резултати лабораторијског испитивања узорка отпада из бушотина Б-1 и Б-2, 
фракција мања од 80 mm и већа од 40 mm 

Параметар 
Резултат из Извештаја 

о испитивању бр. 
2109020304 

Гранична вредност 
према Правилнику о 

категоријама, 
испитивању и 

класификацији отпада 
("Сл. гласник РС", бр. 

56/2010, 93/2019 и 
39/2021, Прилог 10) 

Параметар за испитивање 
токсичних карактеристика отпада 
намењеног одлагању   

 

Арсен (As) <0,02 5 
Баријум (Ba) 0,14 100 
Кадмијум (Cd) <0,005 1 
Укупни хром (Cr) <0,05 5 
Бакар (Cu) <0,05 25 
Жива (Hg) <0,01 0,2 
Никл (Ni) <0,002 20 
Олово (Pb) <0,2 5 
Антимон (Sb) <0,05 15 
Селен (Se) <0,02 1 
Ванадијум (V) <0,1 24 
Сребро (Ag) <0,1 5 
Цинк (Zn) <0,1 250 
Молибден (Mo) <0,05 350 
Бензен <0,05 0,5 
Винил хлорид <0,1 0,2 
DDT, mg/kg <0,005 0,1 
1,4 - дихлорбензен <0,1 7,5 
1,2 - дихлоретан <0,1 0,5 
1,1 - дихлоретилен <0,1 0,7 
Ендрин <0,00004 0,02 
O-крезол <5,0 200 
M- крезол <5,0 200 
P- крезол <5,0 200 
Крезол укупни <5,0 200 
Линдан <0,00005 0,4 
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Метил етил кетон <0,1 200 
Метоксихлор <0,0005 10 
Садржај PCBs, mg/l 

 
 

PCB 28 <0,05  
PCB 52 <0,05  
PCB 101 <0,01  
 PCB 118 <0,01  
PCB 138 <0,01  
PCB 153 <0,01  
PCB 180 <0,01  
PCB укупни <0,2 1 
Пентахлорфенол <0,5 100 
Тетрахлоретилен <0,1 0,7 
Трихлоретилен <0,1 0,5 
2,4,5 - трихлорфенол <0,1 400 
2,4,6- трихлорфенол <0,1 2 
Угљентетрахлорид <0,1 0,5 
Хептахлор и епоксиди <0,0005 0,008 
Хексахлорбензен <0,0005 0,13 
Хлордан <0,00003 0,03 
Хлорбензен <0,5 100 
Хлороформ <0,5 6 
Параметри за испитивање 
отпада и процедних вода 

 
 

TOC 10220 (1,022%) 3% 
Губитак жарењем 54  
Лако испарљиве супстанце 
(BTEX), mg/kg 

 
 

Бензен <0,05  
Толуен <0,01  
Етилбензен <0,03  
Стирен <0,3  
Ксилен <0,1  
BTEX укупни <0,5 6 
Минерална уља, % <0,05 0,05 
Полициклични ароматични 
угљоводоници, mg/kg 

 
 

Аценафтен <0,01  
Аценафтилен <0,01  
Антрацен <0,01  
Бензо(a)антрацен <0,01  
Бензо(a)пирен <0,01  
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Бензо(б)флуорантен <0,02  
Бензо(г,х,и)перилен <0,08  
Бензо(к)флуорантен <0,02  
Кризен <0,09  
Дибензо(a,х)aнтрацен <0,08  
Флуорантен <0,03  
Флуорен <0,01  
Индено(1,2,3-цд)пирен <0,06  
Нафтален <0,01  
Фенантрен <0,01  
Пирен <0,01  
PAHs укупни <0,5  
ANC 145  
Анализа EP екстракта (L/S=10/1) 

 
 

pH вредност 7,3  
Садржај метала, mg/kg 

 
 

Арсен (As) <0,2 0,5 
Баријум (Ba) <1,0 20 
Кадмијум (Cd) <0,05 0,04 
Укупни хром (Cr) <0,5 0,5 
Бакар (Cu) <0,5 2 
Жива (Hg) <0,1 0,01 
Никл (Ni) <0,2 0,4 
Олово (Pb) <2,0 0,5 
Антимон (Sb) <0,5 0,06 
Селен (Se) <0,2 0,1 
Цинк (Zn) <1,0 4 
Молибден (Mo) <0,5 0,5 
Индекс фенола, mg/kg <0,01 1 
Растворљиве чврсте материје 
(TDS), mg/l 

548 4000 

Растворљиви органски угљеник 
(DOC), mg/ 

368 500 

Сулфати (SO4), mg/kg 634 1000 
Хлориди (Cl), mg/kg 202 800 
Флуориди (F), mg/kg <1,0 10 
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На основу приложених резултата узорака отпада, а у поређењу са Правилником о 
kатегоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 
93/2019 и 39/2021, Прилог 10), утврђује се да су сви параметри усклађени са граничним 
вредностима прописаним овим Правилником.   
 

5.6. РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА УЗОРКА ЗЕМЉИШТА 
 
Лабораторијску анализу достављеног узорка земљишта извршила је акредитована 
лабораторија Анахем из Београда.  
Наведени узорак земљишта узет је са дубине за коју је утврђено да није захваћена отпадом, 
како би се утврдиле карактеристике земљишта испод отпада. 
Резултати испитивања налазе се у Извештају бр. 2109020305, који се налази у Прилогу бр. 
10 овог Елабората. 
 
У следећој табели приказани су резултати лабораторијског испитивања узорка земљишта. 
 

Табела 10. Резултати лабораторијског испитивања узорка земљишта 
 

Параметар 

Резултат из 
Извештаја о 

испитивању бр. 
2109020305 

Гранична 
вредност 

према 
Уредби1  

Ремедијациона 
вредност 

према Уредби2 

Параметар за испитивање 
токсичних карактеристика отпада 
намењеног одлагању   

  

Арсен (As) 7,8 29 55 
Баријум (Ba) 40 160 625 
Кадмијум (Cd) 0,31 0,8 12 
Укупни хром (Cr) 16 100 380 
Бакар (Cu) 14 36 190 
Жива (Hg) <0,05 0,3 10 
Никл (Ni) 32 35 210 
Олово (Pb) 7,9 85 530 
Антимон (Sb) <1,2 3 15 
Селен (Se) <2,3 0,7 100 
Ванадијум (V) 12 42 250 
Сребро (Ag) <2,4  15 
Цинк (Zn) 34 140 720 
Кобалт (Co) 7 9 240 

 
1 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", 
бр. 30/2018 и 64/2019) 
2 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", 
бр. 30/2018 и 64/2019) 
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Молибден(Mo) <0,2 3 200 
Берилијум (Be) 0,17 1,1 30 
Телур (Te) <0,1  600 
Талијум (Th) <1,6 1 15 
Калај (Sn) <1,2  900 
Цијаниди - слободни <0,1 1 20 
Цијаниди - комплекс (pH<5,0) <0,1 5 650 
Цијаниди - комплекс (ph ≤ 5,0) <0,1 5 50 
Тиоцијаниди <0,1 1 20 
Бромиди (Br), mg/kg <1,0 20  
Флуориди (F), mg/kg <1,0 500  
Фенол <0,05 0,05 40 
Крезол укупни <0,05 0,05 5 
Ароматични растварачи <0,1  200 
Хлоровани угљоводоници     
Винилхлорид <0,005 0,01 0,1 
Дихлорметан <0,01 0,4 10 
1,1-дихлоретан <0,01 0,02 15 
1,2- дихлоретан  <0,01 0,02 4 
1,1- дихлоретан <0,01 0,1 0,3 
1,2- дихлоретан <0,01 0,2 1 
Дихлорпропан <0,005 0,002 2 
Трихлорметан (хлороформ) <0,01 0,02 10 
1,1,1-трихлоретан <0,01 0,07 15 
1,1,2- трихлоретан <0,01 0,4 10 
Трихлоретен <0,01 0,1 60 
Тетрахлорметан <0,01 0,4 1 
Тетрахлоретен <0,001 0,002 4 
Хлорфеноли укупни <0,01 0,01 10 
Садржај полихлорованих 
бифенила (PCBs), mg/l:   

  

PCB 28 <0,05   
PCB 52 <0,05   
PCB 101 <0,01   
PCB 118 <0,01   
PCB 138 <0,01   
PCB 153 <0,01   
PCB 180 <0,01   
PCB (укупно) (mg/l) <0,2 0,02 1 
EOX <0,5 0,3  
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Параметри за испитивање 
отпада и процедних вода   

  

Лакоиспарљиве супстанце 
(BTEX), mg/kg   

  

Бензен <0,001 0,01 1 
Толуен <0,01 0,01 130 
Етилбензен <0,005 0,03 50 
Стирен <0,002 0,3 100 
Ксилен <0,002 0,1 25 
BTEX укупни, mg/kg <0,01   
Полициклични ароматични 
угљоводоници, mg/kg:   

  

Аценафтен <0,01   
Аценафтилен <0,01   
Антрацен <0,01   
Бензо(a)антрацен <0,01   
Бензо(a)пирен <0,01   
Бензо(б)флуорантен <0,02   
Бензо(г,х,и)перилен <0,08   
Бензо(к)флуорантен <0,02   
Кризен <0,09   
Дибензо(a,х)антрацен <0,08   
Флуорантен <0,03   
Флуорен <0,01   
Индено(1,2,3-цд)пиренª <0,06   
Нафтален <0,01   
Фенантрен <0,01   
Пирен <0,01   
PAHs (укупно) <0,5 1 40 
Пестициди, mg/kg     
DDT/DDD/DDR (укупни) <0,002 0,01 4 
Дрини <0,002 0,005 4 
Aлдрин <0,00006 0,00006  
Диелдрин <0,0005 0,0005  
Ендрин <0,00004 0,00004  
HCH-једињења <0,002 0,01 2 
Α-HCH <0,001 0,003  
Β-HCH <0,001 0,009  
Y-HCH <0,00005 0,00005  
Атразин <0,0002 0,0002 6 
Карбарил <0,00003 0,00003 5 
Карбофуран <0,00002 0,00002 2 
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Органо калајна једињења укупна <0,001 0,001 2,5 
Азинфосметил <0,000005 0,000005 2 
Фталати укупни <0,1 0,1 60 
Укупни нафтни угљоводоници 
C6-C40   

  

Укупни нафтни угљоводоници 
C10-C40 <10 50 5000 

Укупни нафтни угљоводоници 
C6-C10 <0,01 50 5000 

Метилетилкетон (MEK) <0,01  35 
 
На основу приложених резултата узорка земљишта, а у поређењу са Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", 
бр. 30/2018 и 64/2019), утврђује се да су сви параметри усклађени са граничним 
вредностима прописаним овом Уредбом.   
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6. ЗАКЉУЧАК

Истражни радови изведени у 2021. години, имали су за циљ добијање квалитетне основе 
за даље пројектовање центра за третман кабастог отпада.  

Предметним радовима који су извођени у периоду од 26.08.2021. до 19.09.2021. године 
дошло се до следећих података: 

- укупна површина захваћена отпадом већа је од површине парцела на којима се 
планира изградња центра за третман кабастог отпада и износи 2,7 ha (површина 
парцела 4728/1 и 4728/2 на којима се планира изградња центра за третман кабастог 
отпада износи 1,6 ha);  

- прорачуната количина депонованог отпада на предметним парцелама 4728/1 и 
4728/2 (P≈1.6 ha) износи: 110,282.44 m3; 

- прорачуната количина депонованог отпада на укупној површини захваћеној 
отпадом (P≈2.7 ha) износи: 180,165.68 m3; 

- концентрације компонената у депонијском гасу на несанитарној градској депонији 
која указује на потребу за евакуацијом гаса у циљу безбедних извођења радова 
приликом санације; 

- лабораторијским анализама узорака отпада и земљишта закључује се да су сви 
параметри у складу са законском регулативом која их регулише. 

На основу анализе добијених података, пројектни тим је закључио да техничко решење 
може да подразумева евентуално искоришћење отпадног материјала са локације након 
претходног разврставања, сепарације и дробљења за припрему терена за изградњу 
будућег центра за третман кабастог отпада. 

Одговорни пројектант: 
Марија Јоцић, маст.инж.технол. 

Бр.лиценце: 371 Р654 18 
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Прилог бр. 1: План истражних радова на KП 4728/1 и 4728/2, КО Добановци 



ПРОЈЕКТАНТ: BMD BAU d.o.o. 
Београд, Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, 11050 Београд 

НАРУЧИЛАЦ: ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Карађорђева 71, 11000 Београд  

ОБЈЕКАТ: Центар за сакупљање отпада 

МЕСТО: Добановци, Београд 

ПЛАН ИСТРАЖНИХ РАДОВА НА КП 4728/1 И 4728/2, 
КО ДОБАНОВЦИ 

Одговорни технолог: Марија Јоцић,маст.инж.технол. 
Сарадници:        Милица Сајић, дипл.инж.технол. 

 Ђорђе Симовић, маст.инж.технол. 

Београд, август 2021. 
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План истражних радова на КП 4728/1 И 4728/2, КО Добановци 

УВОД 

На основу члана 8. став 2. тачка 15. и члана 12. став 1. тачка 5. Закона о главном граду („Сл. 
Гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 –др. Закон, 101/2016 – др закон и 37/2019), члана 20. 
став 1. тачке 2. и 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 36/2009, 
88/2010,  14/2016 и 95/18-др. закон), члана 2. став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 31. став 1 
тачка 6. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013 и 
„Сл. гласник РС“, 7/2016 –одлука УС и „Сл. лист Града Београда“, бр. 60/2019), јединица 
локалне самоуправе, односно град Београд уређује услове обављања комуналних 
делатности, односно уређује систем управљања отпадом, као комуналном делатности од 
општег интереса. Чланом 47. 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, 85/19 и 
101/19), прописано је, између осталог, да је Секретаријат за заштиту животне средине 
надлежан за послове планирања и организовања управљања отпадом који се односе на 
израду, измене и спровођење локалног плана управљања отпадом, као и за послове 
уређивања, обезбеђивања, организовања и спровођења управљања отпадом на 
територији града Београда.  

На основу закљученог Уговора о ЈПП, одредбама уговора о ЈПП (прилог 2, део 7) са почетком 
вршења привремених услуга приватног партнера, дефинисана је дозвољена и 
недозвољена врста отпада за третман и одлагање на депонију Винча. У недозвољену врсту 
отпада између осталог спада кабасти отпад који ЈКП Градска Чистоћа сакупља сваке прве 
суботе у месецу.  

С тим у вези Град Београд - Секретаријат за заштиту животне средине, као локална 
самоуправа обавезна је да узме учешће у одређивању и припремању локација, изградњу и 
рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање 
отпада, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства, који није могуће 
одложити у контејнере за комунални отпад. Градоначелник Града Београда донео је 
Решење број 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о одређивању локација за формирање 
центара за сакупљање отпада на територији Града Београда. Овим Решењем одређена су 
катастарске парцеле број 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4 и 4728/5 КО Добановци, ГО Сурчин, 
за формирање центра за сакупљање отпада. Због унапређења система управљања отпадом 
у Граду Београду на овој локацији планирано је да се третира и привремено складишти 
кабасти отпад до предаје овлашћеном оператеру. 

Локација будућег постројења за третирање кабастог отпада сакупљеног на територији 
Града Београда је предвиђена на катастарским парцелама број 4728/1 и 4728/2 КО 
Добановци. На поменутим парцелама се тренутно налази депоновани мешани комунални 
отпад, земља из ископа, грађевински отпад и шут. 
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КАБАСТИ ОТПАД се од стране ЈКП „Градска чистоћа“ са територији 11 градских општина 
(Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
Стари град, Сурчин и Чукарица) сакупља сваке прве суботе у месецу камионима Градске 
Чистоће. У 2020. години сакупљено је око 90.000 m3 кабастог отпада. 

Потписивањем уговора о стратешком партнерству са „Бео чистом енергијом“, Град Београд 
се обавезао да кабасти отпад у будућности неће бити довожен и депонован на локацију 
Винча. 

У циљу израде пројектне документације за третман кабастог отпада на предметној 
локацији раде се истражни радови који ће бити подлога за квалитетно пројектовање и 
будуће извођење радова. 
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ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

Макролокација  

Добановци су градско насеље у општини Сурчин у Граду Београду. Налази се у југоисточном 
Срему, 25 km западно од центра Београда, у београдској општини Сурчин, поред ауто-пута 
Београд — Загреб и поред канала Галовица. 

Према попису из 2011. године, у Добановцима је било 8503 становника. 

У насељу Добановци живи 6412 пунолетних становника, а просечна старост становништва 
износи 38,6 година (37,6 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 2353 домаћинства, 
а просечан број чланова по домаћинству је 3,45. 

На следећој слици (слика бр. 1) приказан је шири простор будућег центра за сакупљање 
отпада у Добановцима. 

Слика 1. Макролокација центра за сакупљање отпада у Добановцима 

Микролокација  

Простор на коме се планира третман кабастог отпада који се прикупља са територије Града 
Београда налази се на око 25 km од центра Београда, у општини Добановци, на 
катастарским парцелама 4728/1 и 4728/2, КО Добановци. 
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Предметна локација заузима површину од око 1,6 ha. У непосредној близини предметне 
локације налази се канал Угриновачка бара који се улива у канал Галовица (слика 2), а са 
осталих страна оивичена је пољопривредним земљиштем. 

На следећој слици (слика бр. 2) приказана је микролокација будућег центра за сакупљање 
отпада у Добановцима. 

Слика 2. Микролокација центра за сакупљање отпада у Добановцима 

Планирано је да се на локацију која је предвиђена за третман кабастог отпада у 
Добановцима долази приступним путем који ће бити изграђен на парцелама 5011 и 1138, 
како је приказано на следећој слици.  
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Слика 3. Приступна саобраћајница до центра за третман кабастог отпада 
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ИСТРАЖНИ РАДОВИ 

Истражни радови су дефинисани Пројектним задатком, према коме је потребно одрадити 
следеће: 

• Израда Геомеханичког елабората
• Геодетски КТ план у размери 1:500
• Извештај о мерењу и концентрацији компонената у депонијском гасу.

1. Геодетски радови

Пројектним задатком дефинисано геодетко снимање терена потребно је извршити пре 
почетка остатка истражних радова како би се добила што меродавнија подлога за 
планирање остатка истражних радова. Истражни геодетски радови обухватају геодетско 
снимање терена и израду катастарско-топографског плана у минималној размери 1:500. 

2. Геомеханичка испитивања

За потребе израде Геомеханичког елабората потребно је извршити истражне бушотине које 
ће служити за испитивање носивости тла на местима на којима је планирана изградња 
будућих објеката. Предметне радове вршиће технички стручна лица за ту врсту истражних 
радова. 

3. Уградња биотрнова и мониторинг депонијских гасова

Пројектним задатком дефинисана је и израда Извештаја о мерењу концентрације 
депонијског гаса. С тим у вези, неопходно је одрадити истражне радове који се односе пре 
свега на уградњу биотрнова.  

Помоћу одговарајуће механизације, уређаја и алата потребно је уградити минимум 5 
биотрнова – истражних бушотина.  

Истражни биотрнови су перфориране HDPE цеви DN 160, које треба поставити на око 50-90 
% дубине слоја отпада на телу депоније. Перфорација цеви се не ради у целој дужини цеви, 
већ само у делу који се укопава у тело депоније, што значи да је завршни део цеви у дужини 
од 1-1.5 m без перфорације. 

Подземни део је перфориран како би се депонијски гас који се ствара у телу депоније 
разградњом органске материје, сакупљао у цеви.  
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Бушење истражних бушотина се врши тако што се одговарајућом механизацијом (кашиком 
багера) прво врши ископ рова димензија 2х3х2 m, па се затим сврдлом Ø600 припрема 
истражна бушотина чију дубину ће условити моменат долажења до „здравог тла“. 
Приликом ових истражних радова потребно је забележити на којој дубини се дошло до 
„здравог тла“, што ће касније послужити за формирање профила, а све у циљу одабира 
одговарајућег техничког решења санирања депоније и формирања нове површине за 
изградњу постројења за третман кабастог отпада. 
 
Ископ истражне бушотине сврдлом се врши тако што се на „руку“ багера ставља сврдло 
које ради по принципу ротације око своје осе, при чемо га багер потискује до дефинисаних 
дубина. Када сврдло дође до жељене дубине, супротном ротацијом се извлачи отпад.  
 
На дно бушотине (у висини од 1 m), као и између зида цеви и зида бушотине потребно је 
инсталирати слој шљунка фракције 16-32 mm у висини перфорације, који ће онемогућити 
да ситне фракције отпада загуше перфорацију цеви и тиме онемогуће правилан рад 
биотрна. Након слоја шљунка ставља се слој геотекстила преко којег се бушотина затрпава 
ископаним отпадом.  
 
На следећој слици је приказан пресек биотрна. 
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Слика 3. Пресек биотрна 

По постављању биотрнова потребно је да прође минимум недељу дана како би систем 
којим раде профункционисао, након чега може почети праћење концентрација 
компонената у депонијском гасу. 

Мерење концентрације компонената у депонијском гасу на биотрновима треба вршити 
једном недељно у периоду од месец дана, како би се првенствено одредила концентрација 
метана (СН4), угљен-диоксида (СО2) и кисеоника (О2).  

Након завршетка мерења израђује се Извештај о извршеним мерењима са свим утврђеним 
чињеницама и закључцима.  

У графичком прилогу – План истражних радова приказане су локације предвиђених 
биотрнова. 
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4. Одређивање морфолошког састава отпада

Истражне бушотине за постављање биотрнова потребно је искористити и у циљу 
утврђивања морфолошког састава депонованог материјала. 

Приликом ископа бушотина за уградњу биотрнова, по већ описаном поступку, користи се 
сврдло, које ће нам у овом случају користити као инструмент који прави композитни узорак 
по вертикали. Методом случајног одабира прави се репрезентативни узорак, коме се мери 
маса и одређује запремина, па се прво просејава кроз сито са окцима промера 80х80 mm, 
чиме ће се добити две фракције: 

- прва, крупна фракција, коју чине честице веће од 80 mm. За крупну фракцију се 
сматра да процес распадања још није готов (кабасти отпад, пластика, папир, стакло, 
гума..) и врши се сортирање и одређивање запреминског односа присрутних 
компонената.  

- друга, ситна фракција коју чини честице мање од 80 mm, која се мери и затим 
просејава кроз сито окаца промера 40х40 mm, чиме ће се добити нове две фракције: 

- прва, крупнија, чије су честице веће од 40 mm којој се мери маса и одређује 
запремина, ради добијања масеног односа и, 

- друга, ситнија, чије су честице мање од 40 mm, која се мери (мери маса и одређује 
запремина). 

Описани поступци приказани су на следећим сликама. 

Слика 4. Инструменти за просејавање и сам поступак 

Предложена места узорковања дата су у графичком прилогу – План истражних радова, и 
подложна су изменама у зависности од ситуације на терену. 
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Добијени резултати биће детаљно изанализирани и приказани у збирном Елаборату 
истражних радова, и служиће као подлога у одабиру техничког решења санације депоније, 
као и формирања површине за даљу изградњу. 

Споменути узорци издвојених фракција ће, потом, бити однети у лабораторију на анализу 
физичко-хемијских параметара у циљу одређивања инертности испитиваног материјала. 

5. Одређивање граница тела депоније

С обзиром на то да се на локацији будућег постројења за третман кабастог отпада налази 
отпад депонован у оквиру несанитарне депоније, не постоје тачни подаци о томе које су 
границе тела несанитарне депоније. 

С тим у вези, потребно је извршити следеће активности које имају за циљ да се одреде 
границе депонованог отпада.  

По видљивом ободу несанитарне депоније, управно на исту, багером је потребно извршити 
ископе у форми рова ширине 1-1.2 m у зависности од стања на терену. Ископ ће се вршити 
тако да се добије јасан профил, којим се визуелно може утврдити постојање депонованог 
отпада, односно којим се визуелно може утврдити када се ископом дошло до „здравог 
земљишта“.  

На следећој слици је приказан поступак и изглед рова. 
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Слика 5. Истражни ров – границе тела несанитарне депоније 

Ископе ровова ће надгледати пројектант који искуствено може утврдити која је граница 
депонованог отпада.  

Реперне димензије рова, које ће се узимати у обзир при одређивању граница отпада, су 
одређене дубином рова, што значи да ће се приликом ископа, отпад пронађен на дубинама 
већим од 0.5 m сматрати релевантним, а све што буде нађено у опсегу од коте терена до 
0.5 m у дубину, ће се сматрати површинским слојем отпада, који ће бити придружен већ 
постојећим количинама отпада. 

Максимална процењена дужина рова је 3 m јер је несанитарна депонија са једне стране 
ограничена њивом, са друге две стране каналима, и на крају сервисном саобраћајницом. 
Предметни ровови ће се копати на растојању од око 50 m, што је приказано у графичком 
прилогу – План истражних радова.  

Одговорни пројектант: 
Марија Јоцић, маст.инж.технол. 

Бр.лиценце: 371 Р654 18 
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СПИСАК ПРИЛОГА 
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Прилог бр. 2: КТ план Добановци КП 4728/1 и 4728/2 
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Прилог бр. 3: Ситуациони приказ границе тела депоније 
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Прилог бр. 4: Подужни профил кроз тело депоније 
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Прилог бр. 5: Геотехнички елаборат о условима изградње хале и асфалтних путева на 
КП 4728/1, 4728/2 КО Добановци 
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A2. Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta 

Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima Republike Srbije (Sl. glasnik 
RS 101/2015) donosim  
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Za odgovornog obrađivača elaborata: 

Geotehničkog elaborat o uslovima izgradnje hale i asfaltnih puteva na KP 4728/1, 
4728/2 KO Dobanovci 

Određujem: 

Miroljub Živanović, dipl.inž.geol. (broj lic. 391 N179 14) 

koji se u svemu ima pridržavati važećih propisa i odredaba Zakona o rudarstvu i geološkim 
istraživanjima. 
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Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima Republike Srbije (Sl. glasnik 
RS 101/2015) izdajem 

P O T V R D U 

kojom se potvrđuje da: 

Miroljub Živanović, dipl.inž.geol. (broj lic. 391 N179 14) 

ispunjava sve uslove koji su propisani navedenim Zakonom za glavnog projektanta, 
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I Z J A V LJ U J E M 

Da sam se u svemu pridržavao Zakona o planiranju i izgradnji objekata - Službeni 
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ovu vrstu projektne dokumentacije - Službeni glasnik R. Srbije br. 51/96. i ostalih 
podzakonskih akata, tehničkih propisa i nirmativa za ovu vrstu radova. 
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Miroljub Živanović, dipl.inž.geol. 
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1. UVOD

Saglasno zadatku geotehničkih ispitivanja terena, Geo Margi-Inženjering d.o.o. iz Beograda 
uradio je geotehnička istraživanja terena sa ciljem definisanja geotehničkih uslova podtla i 
uslova fundiranja hale i asvaltnih puteva na KP 4728/1, 4728/2 KO Dobanovci. 

Geotehnički elaborat je sačinjen na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja i 
ispitivanja terena - geotehničkog istražnog bušenja i geomehaničkih ispitivanja uzoraka tla u 
laboratoriji.  

Geotehnička dokumentacija je urađena u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji 
objekata - Službeni glasnik R. Srbije br.72/2009 i 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 
24/11,121/12,42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 54/13 – Rešenje US, Zakona o rudarstvu i 
geološkim istraživanjima - Službeni glasnik R. Srbije br. 88/2011 i odgovarajućim Pravilnicima 
za ovu vrstu projektne dokumentacije - Službeni glasnik R. Srbije br. 51/96. 

Geotehnički elaborat predstavlja jednu od podloga za dalja projektovanja i predstavlja sastavni 
deo projektne dokumentacije. 

Elaborat je urađen u 3 (tri) istovetnih primerka, od kojih su 2 (dva) primeraka dostavljeno  
Investitoru, i sastoji se iz tekstualnog dela i grafičkih priloga. 

U tekstualnom delu analizirani su rezultati terenskih istraživanja, dat je komentar laboratorijskih 
ispitivanja uzoraka tla kao i rezultati geostatičkih proračuna dozvoljene nosivosti i sleganja 
temeljnog tla u zoni kontejnerskog naselja. 

2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA

Istražno područje bilo je do sada predmet regionalnih geoloških, kao i detaljnih 
inženjerskogeoloških istraživanja.  

Iz fonda postojeće geološko-geotehničke dokumentacije korišćena je sledeća literatura: 

• Osnovna geološka karta i tumač za list Beograd (Geološki zavod - „Srbije“ 1994)

• Osnovna inženjerskogeološka karta za list Beograd, 1:100000 (Geološki zavod

Srbije, 2012.god.)

• Geomorfološka karta Srbije – Dr.  LJ. Menković, M. Košćal, M. Mijatović, 2005.

• Podzemne vode Vojvodine – monografija, J. Josipovic, A. Soro, Institut „Jarsoslav

Černi“ 2012.

• Elaborat o geotehničkom ispitivanju terena na lokaciji fabrike „Energo PET“ u

Krnješevcima (avgust 1997 godine). Geosonda Beograd.

• Osnovna geološka karta i tumač za list Beograd (Geološki zavod - „Srbije“ 1994) je

dokumenat gde je prikazana opšta geološka građa terena, a uvidom u

dokumentaciju je pomogla za dalje konkretizovanje geoloških uslova terena

Osnovna inženjerskogeološka karta za list Beograd, 1:100000 (Geološki zavod Srbije, 2012.god. 
je dokumenat gde su prikazana inženjerskogeološka svojstva šire okoline predmetne lokacije, a 
uvid u dokumentaciju izvršen je u cilju daljeg konkretizovanja geotehničkih uslova terena. 

Geomorfološka karta Srbije – Dr.  LJ. Menković, M. Košćal, M. Mijatović, 2005  je dokumenat 
gde su prikazana geomorfološka svojstva šire okoline predmetne lokacije, a uvid u 
dokumentaciju izvršen je u cilju sagledavanja opštih morfoloških svojstava. 

Ovaj elaborat prikazuje rezultate geotehničkih ispitivanja terena i sintetski prikaz uslovnosti koje 
proizlaze iz sadejstva objekata i terena kao prirodne konstrukcije. Razrada predmetne 
problematike bazira na rezultatima izvedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja i istraživanja 
terena, koji kao takvi čine osnovnu materiju sprovedenih geotehničkih analiza.  
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Rezultati istražnog bušenja, laboratorijskog ispitivanja uzoraka tla, literaturnih podataka o 
mikroseizmičkoj reonizaciji generalizovani su u cilju daljeg konkretizovanja geotehničkih uslova 
terena.  

Za potrebe izrade ovog dokumenta, izložena materija je sistematizovana, pri čemu je, delom 
izvršena reinterpretacija postojećih podataka. 

3. VRSTA I OBIM ISTRAŽIVANJA

3.1. Terenski radovi 

3.1.1. Izrada geotehničkih bušotina 

Istražno bušenje - sondiranje terena, rađeno je do dubine od 15.00 m, i urađene su 3 
geotehničke istražne bušotine. 

Istražno bušenje izvedeno je sa zadatkom  da se utvrdi sastav i debljina pojedinih slojeva u zoni 
budućeg objekata, odnosno dobijanja kontinualnog jezgra tla po dubini sondiranog profila, 
odakle se vršilo uzimanje reprezentativnih uzoraka tla radi ispitivanja u laboratoriji. 

Sondiranje terena urađeno je mašinskim bušenjem, kontinualnim jezgrovanjem. Svaka istražna 

bušotina započeta je priborom  131 mm, a završni prečnik bušenja nije bio manji od  101 
mm. Procenat dobijenog jezgra je veći od 95 % (slika 3.1.1.1). 

Koordinate izvedenih istražnih bušotina snimljene su GPS uređajem TREMBLE visoke tačnosti. 

Slika 3.1.1.1: Garnitura za istražno bušenje 
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Sa napredovanjem bušenja, izvršena je i klasifikacija reprezentativnih uzoraka tla u svemu 
prema SRPS U.B1.003. Izvađeno jezgro je očišćeno i pakovano, a odmah potom je izvršeno 
detaljno strukturno kartiranje jezgra iz istražnih bušotina.  

U tabeli 3.1.1.1 dati su podaci o izvedenim istražnim bušotinama. Položaj istražnih bušotina 
prikazan je na situaciji (prilog br. 1.) i geotehničkom preseku terena (prilog br. 2). U istražnu 
bušotinu B-1 ugrađena je pijezometarska konstrukcija. 

Tabela 3.1.1.1: Osnovni podaci o istražnim bušotinama 

Redni 
br. 

Istražna 
bušotina 

Koordinate Kota terena 
(m nJm) 

Dubina 
(m) 

Datum 
bušenja Y X 

1 Bp – 1 7 437 759.00 4 964 387.00 80,50 15.00 19.09.2021. 

2 B - 2 7 437 696.00 4 964 448.00 82,50 15.00 19.09.2021. 

3 B - 3 7 437 559.00 4 964 570.00 78,30 8.00 19.09.2021. 

Dokumentacija istražnih bušotina data je na prilogu br. 3.1. - 3.3. 

Nabušeno jezgro svake bušotine je fotografisano, za svaku bušotinu, kao trajni dokument, i 
ukupno je izbušeno 38,0 m. jezgra.  

3.1.2.Terenska indetifikacija i klasifikacija tla-inženjerskogeološko kartiranje izbušenog jezgra 

Nakon svakog manevra bušenja, jezgro je slaženo u drvene sanduke po redosledu bušenja, a 
potom se pristupilo detaljnom inženjerskogeološkom kartiranju izbušenog jezgra.  

Pri kartiranju posebna pažnja posvećenja je utvrđivanju litoloških vrsta stena u građi ispitivanog 
područja, njihovih granica, stepenu njihove fizičko-hemijske raspadnutosti, procentualnom 
učešću glinovite i drobinske komponente, boje, plastičnosti i konsistencije, i drugih svojstava 
koja su se makroskopski mogla uočiti na jezgru istražnih bušotina.  

Detaljno inženjerskogeološko kartiranje jezgra iz istražnih bušotina izvršeno je na ukupno 20 m' 
nabušenog jezgra, a u svemu prema SRPS U.B1.003. Za izbušeno jezgro procenjen je: 
granulometrijski sastav (udeo frakcija, oblik i veličina zrna), konsistentno stanje, sjaj, suva 
čvrstoća, plastičnost, reakcija na trešenje, sadržaj CaCO3, boja i miris. Ukupno je iskartirano 
20,00 m izbušenog jezgra.  

Rezultati detaljnog inženjerskogeološkog kartiranja jezgra bušotina prikazani su na 
inženjerskogeološkim profilima istražnih bušotina (prilog br.3). 

3.2. Laboratorijska ispitivanja 

Laboratorijska ispitivanja uzoraka tla, izvodjena su sa zadatkom indentifikacije i klasifikacije 
materijala i ispitivanja parametara deformabilnosti i čvrstoće na smicanje. 

Rezultati laboratorijskih ispitivanja dati su u prilogu 4. 

3.2.2. Identifikaciono-klasifikaciona ispitivanja 

3.2.2.1.Odredivanje vlaznosti tla 

Postupak ispitivanja vlažnosti sproveden je u skladu sa načinom određivanja definisanim prema 
standardu SRPS EN ISO 17892-1:2015. 
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Uzorci su osušeni u sušnici na konstantnoj temperaturi od 105°C. Nakon sušenja, tokom 
hlađenja, do merenja, uzorci su čuvani u eksikatoru.  

Vlažnost uzoraka tla određena je na osnovu dva ispitivanja za svaki uzorak. Kao rezultat uzeta  
je prosečna vrednost, čija dozvoljena razlika nije veća od 0.5%. 

Dokumentacija laboratorijskog opita  data je u prilogu 4. 

3.2.2.2.Određivanje granulometrijskog sastava 

Granulometrijski sastav uzoraka tla ispitan je kombinovanom metodom hidrometrisanja i sejanja 
prema postupku opisanom u standardu  SRPS EN ISO 17892-4:2017 

Prethodno osušeni uzorci na 105°C, prosejani su kroz standardna sita. Ostatak na svakom situ 
meren je sa tačnošću od 0.1 g.  

Frakcije tla sitnije od 0.1 mm areometrisane su. 

Kako je areometar etaloniran na 20°C, izvršena je korekcija čitanja areometra za odgovarajuću 
temperaturu od 19°C; 20°C; 21°C i 22°C.  

Dokumentacija laboratorijskog opita  data je u prilogu 4. 

3.2.2.3.Određivanje zapreminske mase cilindrom 

Određivanje zapreminske mase tla metodom cilindra poznate zapremine urađeno je prema 
nacinu ispitivanja definisanim standardom SRPS EN ISO 17892-2:2015. 

Ispitivanja se sprovode na prethodno kalibrisanim cilindrima (standardizovanog koeficijenta 
uticaja debljine cilindra (p=0.10-0.15).  

Pre početka ispitivanja odredi se masa svakog cilindra sa tačnošću 1.0 g i njegova zapremina 
sa tačnošću od d=0.15 cm3. 

Dokumentacija laboratorijskog opita  data je u prilogu 4. 

3.2.2.4.Određivanje stišljivosti tla 

Nakon ugrađivanja, probno telo se potopi u vodu i optereti do konsolidacije u prirodnim 

uslovima, a zatim stepenastim priraštajem napona:  = 100; 200 i 400 kN/m2, u svemu prema 
SRPS EN ISO 17892-5:2018. 

Dokumentacija laboratorijskog opita  data je u prilogu 4. 

3.2.2.5.Određivanje parametara čvrstoće smicanja 

Ispitana je drenirana smičuća čvrstoća nakon konsolidacije probnog tela do 

 =100; 200 i 400 kN/m2. Na osnovu rezultata ovako programiranog opita prikazana je 
Coulomb - ova, linearna anvelopa smičuće čvrstoće tla iz odnosa normalnog napona i smičuće 
čvrstoće, a prema SRPS CEN ISO/TS 17892-10:2011. 

Dokumentacija laboratorijskog opita data je u prilogu 4. 

3.2.2.6. Ispitivanje zbijenosti 

Određivanje optimalnog sadržaja vlage po standardnom Proktor-u u skladu sa SRPS EN 
13286-2:2012/AC 2013, a određivanje Kalifornijskog indeksa nosivosti u skladu sa SRPS EN 
13286-47:2012. Dokumentacija laboratorijskog opita  data je u prilogu 4. 
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4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

4.1.Geomorfološko geološke karakteristike terena 

Predmetni prostor nalazi se u blizini Dolova u Banatskom okrugu. Projektom je predviđeno 
izgradnja Trafo stanice .  

Teren u široj okolini predmetne lokacije, predstavljen je sa dve geomorfološke celine aluvijalna i 
rečno-terasna zaravan i Sremska ravnica alauvijalne zaravni Save sa ostacima rečne terase i 
prostrane zaravni od aluvijalno-barskih tvorevina. 

Aluvijalna teresna zaravan reke Save je na koti oko 77 m. aluvijalno-terasna zaravan se sa 
blagim nagibom spušta prema reci Savi.   

Na površini su zastupljeni neplanski deponovan komunalni otpad ispod kojih se nalaze serije 
suglina, peskova, barskih glina, lesoidnih glina, aluvijalni peskovi rečne faze.  

Slika 4.1.1: izged deponije tokom istražnih radova sa odloženim kamenim blokovima (na slici levo u 
odnosu na garnituru za bušenje 

U pogledu morfoloških svojstava, teren nije pogodan za izgradnju objekta. Na slici 4.1.1. 
prikazan je izgled sadašnji izgled terena sa deponovanim otpadoma, a na slici 4.1.2 prikazana je 
geološka karta predmetne lokacije. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Slika 4.1.2: Geološka karta šireg područja istraživanja (Geološki zavod Srbije 1983) 

tQ2 – terasni aluvijani nanos Save,  bQ 2 – barski sedimenti peskovite gline 

4.2. Geomehanička svojstva izdvojenih sredina u sklopu prirodne 
konstrukcije terena  

U okviru istražnog prostora budući objekat treba fundirati u ne planski deponovani komunalni 
otpad ispod kojeg se nalaze litološke sredine opisane dalje u tekstu. 

4.2.1. Komunalni otpad (Kot) 

Površinu terena do dubine od oko 10m, u zoni buduće hale, izgrađuje neplanski deponovan 
komunalni otpad. Otpad je uglavnom od odloženih betonskih blokova, plastičnih kesa, đžakova 
izlomljenog stakla komada drvenog nameštaja armaturnih ostaka i dr. Iz ove sredine uzeta su 2 

uzorka, a vrednosti fizičko mehaničkih svojstava prikazani su tabeli 4.2.1. 

Tabela 4.2.1: Vrednosti fizičko mehaničkih svojstava za komunalni otpad (Kot) 

GRANULOMETRIJSKI SASTAV (%) 
PRIRODNA 
VLAŽNOST 

w(%) 

PARAMETRI 
KONSISTENCIJE GRUPNI 

SIMBOL                     
(USCS) 2.0 - 60 0.06 -2.0 0.002-0.06  0.002 

wL 

(%) 
wP 
(%) 

IP IC 

25-34 36-51 17-22 7-8 19,48-19,57 / / / / / 

ZAPREMINSKE TEŽINE SMIČUĆA ČVRSTOĆA 
EDOMETARSKA 

STIŠLJIVOST 
ZBIJENOST TLA 

 
(g/cm3) 

d 

(g/cm3) 
  
(o) 

C 
kPa 

Mv (kN/m2) 

(=100-200) 
dmax (g/cm3) CBR (%) 

1.05-1.12* 0.97-1.05* 19-21* 0-8* 900-1000* / / 

Napomena: * literaturni podaci 

* * * 
Prema GN-200 normama zemljište pripada II kategoriji. 

4.2.2. Humus (h) 

Humusni predstavlja sloj rastresitog zemljišta preko kojeg je odložen otpad, čija je debljina oko 
2,00 m. Istraživanjima ova sredina je otkrivena u bušotini Bp-1 i B-3. 



Geotehnički elaborat o uslovima izgradnje hale i asfaltnih puteva na KP 4728/1, 4728/2 KO Dobanovci 

Geo Margi-Inženjering d.o.o. Beograd   Tekstualna dokumentacija             7. 

Tlo je mekog konsistentnog stanja, tamno mrke boje, mahom ravnomerno dispergovanih 
organskih materija u tlu. Samo mestimčno se zapaža pojava organskog detritusa u vidu 
nerazgrađenih ostataka korenja biljaka. 

Vrednosti fizičko mehaničkih svojstava prikazani su tabeli 4.2.2. 

Tabela 4.2.2: Vrednosti fizičko mehaničkih svojstava za humus (h) 

GRANULOMETRIJSKI SASTAV (%) PRIRODNA 
VLAŽNOST 

w(%) 

PARAMETRI 
KONSISTENCIJE GRUPNI 

SIMBOL                     
(USCS) 2.0 - 60 0.06 -2.0 0.002-0.06  0.002 

wL 

(%) 
wP 
(%) 

IP IC 

 3 74 23 21,44 49,11 24,56 24,55 1,127 CI 

ZAPREMINSKE TEŽINE SMIČUĆA ČVRSTOĆA 
EDOMETARSKA 

STIŠLJIVOST 
ZBIJENOST TLA 

 
(g/cm3) 

d 

(g/cm3) 
  
(o) 

C 
kPa 

Mv (kN/m2) 

(=100-200) 
dmax (g/cm3) CBR (%) 

1.868 1.537 21,43 22,22 7407 1,77 5,60 

* * * 
Prema GN-200 normama zemljište pripada II kategoriji. 

4.2.3. Lesoidni prašinasto peskoviti sedimenti (l') 

Žuto smeđe prašine i gline laminarne strukture zastupljene u vidu sloja sa kalcijum karbonatom 
(CaCO3), limunitima i oksidima gvožđa. Srednje zbijeni sa postepenim prelazom ka barskim 
glinama. Ova litolo[ka sredina je potvrđena je samo u bušotini B-3. 

Sredina je umereno zbijena, polutvrdog konsistentnog stanja, a prstima se mogu mrviti uz 
napor. Odgovaraju prašinasto-glinovitom tlu srednje do visoke plastičnosti – CI/CH. 

Literaturni podaci za ovu litološku sredinu prikazani su tabeli 4.2.3. 

Tabela 4.2.3: Literaturni podaci za prašinasto pekovitih sedimenata (l')  

GRANULOMETRIJSKI SASTAV (%) 
PRIRODNA 
VLAŽNOST 

w(%) 

PARAMETRI 
KONSISTENCIJE GRUPNI 

SIMBOL                     
(USCS) 2.0 - 60 0.06 -2.0 0.002-0.06  0.002 

wL 

(%) 
wP 
(%) 

IP IC 

 2-9 73-85 12-25 20.66-28.72 44.93-51.05 22.32-25.75 22.43-25.30 0.72-1.10 CI-CH 

ZAPREMINSKE TEŽINE SMIČUĆA ČVRSTOĆA 
EDOMETARSKA 

STIŠLJIVOST 
ZBIJENOST TLA 

 
(g/cm3) 

d 

(g/cm3) 
  
(o) 

C 
kPa 

Mv (kN/m2) 

(=100-200) 
dmax (g/cm3) CBR (%) 

1,885-1,924 1,463-1,561 18,86-22,44 16,10-23,26 6667-8000 1.780 7.30 

* * * 
Prema GN-200 normama zemljište pripada II kategoriji. 

4.2.4. Barske gline (ab) 

Barske gline zastupljene su vidu kontinuiranog sloja, lokalno Delimično malo zaglinjen, 
uglavnom prašinaste do glinovite. 

Dobro zbijene, srednje do slabo deformabilan sive boje. Sredina je vodozasićena i srednje do 
dobro vodopropustan. 

Rezultati laboratorijskih ispitivanja, prikazani su tabeli 4. 
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Tabela 4.2.4: Rezultati ispitivanja za sloj barskih glina (ab) u laboratoriji 

GRANULOMETRIJSKI SASTAV (%) PRIRODNA 
VLAŽNOST 

w(%) 

PARAMETRI 
KONSISTENCIJE GRUPNI 

SIMBOL                     
(USCS) 2.0 - 60 0.06 -2.0 0.002-0.06  0.002 

wL 

(%) 
wP 
(%) 

IP IC 

 3-17 62-73 17-26 20,65-25,50 45,42-52,53 22,59-26,12 22,83-26,41 1,02-1,10 CI/CH 

ZAPREMINSKE TEŽINE SMIČUĆA ČVRSTOĆA 
EDOMETARSKA 

STIŠLJIVOST 
ZBIJENOST TLA 

 
(g/cm3) 

d 

(g/cm3) 
  
(o) 

C 
kPa 

Mv (kN/m2) 

(=100-200) 
dmax (g/cm3) CBR (%) 

1,897-1,942 1,449-1,560 17,05-21,61 17,28-21,14 5405-7143 / / 

* * * 
Prema GN-200 normama zemljište pripada II kategoriji. 

4.3. Hidrogeološke odlike terena 

Hidrogeološke odlike terena - procena režima izdani i stanja podzemnih voda, definisane su 
uglavnom na osnovu osmatranja nivoa vode u bušotinama. 

Podzemna voda u istraživanom području se javlja u dva osnovna vida: kao slobodna i kao fizički 
vezana (kapilarna) voda. U terenu se dovoljno jasno izdvaja izdanska zona slobodne vode i 
nadizdanska zona sa pretežno fizički vezanom vodom. 

U toku istraživanja podzemna voda je ustanovljena na svakoj od izvedenih istražnih bušotina, a 
dubina podzemne vode u odnosu na kotu terena data je u tabeli 4.3.1  i u hidrauličkoj je vezi sa 
Dunavom. 

Tabela 4.3.1. Osnovni podaci o nivou vode bušotinama 

Redni br. Istražna bušotina NPV (m) 

Apsolutna kota 

nivoa podzemne 

vode (mnJm) 

1 Bp - 1 9,50 71,00 
2 B – 2 11,50 71,00 

3 B - 3 7,50 71,80 

Predpostavlja se da visina zone kolebanja nivoa podzemne vode iznosi 1,0-1,5 m. 

4.4. Seizmičnost terena 

U delu koji se odnosi na parametre projektne seizmičnosti, shodno kategoriji objekata, važeća 
je oleata Seizmološke karte za povratni period vremena od 500 godina, kome odgovara 8o 
seizmičkog intenziteta I važi za prosečno tlo. (MSK-64 - Sl. list SFRJ 52/90)  

Lokalni geološki uslovi  u odnosu na seizmičko ubrzanje karakterišu teren prema tabeli br.4.4.1. 

Tabela br.4.4.1. Seizmičkekarakteristiketerena 

Faktor amplifikacije ubrzanja 
Fa 

Koeficijent seizmičnosti 
Ks 

Kategorijatla 

3.50 0.055 III 

Prema klasifikaciji Evrokoda EC 8 istraživani teren pripada kategoriji tipa B, dok se na 
celokupnom prostoru ne očekuje opšta pojava likvifacije. 
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4.6. Svojstva terena sa aspekta zaštite životne sredine 

Obzirom da površinu terena izgrađuju porozni slojevi tla, to je izdan formirana u terenu praktično 
bez prirodne zaštite od zagađenja. Na taj način toksične materije koje dospeju na površinu 
terena, lako prodiru u dublje slojeve tla, i progresivno se šire. 

Sa druge strane, planiranim građevinskim aktivnostima, predviđeni su zemljani radovi na terenu, 
pa je sa tog aspekta, potrebno predvideti sve mere očuvanja stabilnosti Zbog planske 
urbanizacije terena potrebno je predvideti mere zaštite i očuvanja istog, i u tom smislu preduzeti 
sledeće mere:  

1. Potpuno uređenje terena i ozelenjavanje zemljanih prostora. 

2. Obezbediti brz i kvalitetan odvod kišnih voda sa parkinga, saobraćajnica i trotoara 

3. Svim subjektima koji vrše zagađenje voda i tla obavljanjem privredne delatnosti treba 
usloviti nabavku i ugradnju odgovarajućih uređaja kako bi se efikasno štitila prirodna 
sredina. 

5. GEOTEHNIČKI USLOVI FUNDIRANJA OBJEKATA 

Analiza uslova i mogućnosti izgradnje hale i asfaltnih puteva zahteva da se na osnovu 
inženjerskogeoloških – geotehničkih karakteristika terena definišu: 

• dozvoljena nosivost tla, 

• sleganje tla usled dopunskih opterećenja od novoprojektoavanog objekta 

• pripremu podtla za izgradnju obejkata i saobraćajnica 

Odloženi otpad na deponiji se odlikuje nepovoljnim fizičko-mehaničkim svojstvima za izgradnju 
planiranih objekata visokogradnje i putne infrastrukture pa je u tom smislu potrebno uraditi: 

•  Iskop i prikupljanje materijala, uz izdvajanje krupnih komada građevinskog otpada (npr. 
armirano-betonski blokovi, stubovi, betonske ploče, i slično); 

• Separacija prikupljenog otpada na dve frakcije – krupnu (>40 mm) i sitnu (<40 mm). 
Кrupnija frakcija (>40 mm) se odvozi i odlaže na sanitarnoj deponiji, dok se sitna frakcija 
(<40 mm) nakon dokazivanja da nema toksične karakteristike zadržava na lokaciji – 
odnosno služi za nasipanje iskopne jame i nivelisanje terena; 

• Usitnjavanje krupnih komada građevinskog otpada, koji je prethodno izdvojen, u 
mobilnom drobiličnom postrojenju. Ovako usitnjen materijal se pridružuje separisanoj 
sitnoj frakciji i služi za nasipanje i poravnanje terena. 

Кako bi se postigle projektovane kote (popunjavanje iskopne jame), osim inertne frakcije 
separisanog materijala i usitnjenog građevinskog otpada, biće neophodno obezbediti dodatne 
količine materijala za nasipanje i nivelisanje terena. S obzirom na to da je investitor Grad 
Beograd, obezbeđivanje ove dodatne količine materijala biće obaveza Investitora, koji će moći 
donošenjem odgovarajućih odluka da predvidi dovoženje, razastiranje i kontrolisano zbijanje 
materijala iz iskopa sa gradilišta sa teritorije Grada. 

Posteljicu puta uraditi prema putarskim propisima u skldu sa SRPS.U.E8.010. 

Nakon zamene otpada sa separatisanim i peskovito šljunkovitim materijam moguće je planirane 
objekte plitko fundirati na dubini od Df=0,90m u odnosu na projektovanu niveletu uređenja 
terena (kota 78,50 mnJm) 
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Proračuni su urađeni za sledeće objekte: 

• Hala dimenzija 70,00 x 35,00m koja će se fundirati na temeljima samcima na dubini 
fundiranja od df=0,90m u odnosu na kotu uređenja terena Kota uređenja terena kao i 
niveleta saobraćajnice usvojena je na 78,50 mnJm. Dimenzije temelja su: 

T1-1,00x1.00m, sa pretpostavljenjim naprezanjem na temeljnoj spojnici od Ph=120 kPa 
T2-1,00x1,50m, sa pretpostavljenjim naprezanjem na temeljnoj spojnici od Ph=140 kPa 
T3 1,50x2,00m sa pretpostavljenjim naprezanjem na temeljnoj spojnici od Ph=160 kPa i  
T4-2,00x2,50m sa pretpostavljenjim naprezanjem na temeljnoj spojnici od Ph=180 kPa 

• Skladište za opasan otpad dimenzija 6,00 x 5,00m koji će se fundirati na trakama širine 
b1=0,40m; b2=0,60m i b3=0,80m na dubini fundiranja od df=0,90m u odnosu na kotu 
uređenja terena (78,50m), sa očekivanim naprezanjem na temeljnoj spojnici od Ps=100 
kPa. 

• Portirnica dimenzija 8,00 x 3,00m, koja će se fundirati na trakastim temeljima širine 
bp1=0,60m, bp2=0,80m, na dubini fundiranja od df=0,90m u odnosu na kotu uređenja 
terena (82,50m) i sa očekivanim naprezanjem na temeljnoj spojnici od Pp=80 kPa. 

• Interna saobraćajnica širine 8,00m za teretni saobraćaj sa niveletom na koti 78,50 
mnJm. 

Ispod projektovane kote fundiranja (77,60m) objekta treba da se uradi zamena temeljnog podtla 
do kote 76,40m od peskovito šljunkovitog materija iz pozajmišta u 4 sloja debljine t= 0,30m. 
Materijal se sabija do modula stišljivosti od Ms ≥40 MPa.  

Nakon toga se se teren od kote fundiranja nasipa do projektovane kote nivelacionog uređenja 
terena (78,50m) u 3 sloja debljine t=0.30m. Ovaj materijal se zbija do modula stišljivosti od 
Ms≥50Mpa, odnosno u zoni saobraćajnica u svemu prema odrebama standarda 
SRPS.U.E8.010. 
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5.1. Računski model terena korišćen za geostatičke proračune  

Na slici 5.1.1 prikazan je računski model terena (RMT-1) koji je korišćen za nivelaciono 
uređenje terena (zamena deponovanog materija), koji će se uraditi ispod posteljice puta i ispod 
temljnog podtla budućih objekata. 

 

Slika 5.1.1: Računski model terena RMT-1 

5.2. Dozvoljeno naprezanje na tlo 

Prema projektantskim konstruktivnim elementima objekti će se fundirati na koti 77,60m direktno 
u peskovitom šljunkovitom materijal, a proračun dozvoljene nosivosti i sleganje temeljnog podtla 
urađen za slučaj plitkog fundira u kontrolisano nasutom temeljno podtlo. 

Granično i dozvoljeno opterećenje plitkih temelja, kao I vrednost konsolidacionog sleganja 
određeno je u skladu sa EN 1992-1-1 (EC2) u programskom paketu GEO5. 

U tabeli 6.1.1. prikazani su rezultati proračuna dozvoljene nosivosti za slučaj fundiranja 
planiranih objekata u sloju peskovito šljunkovitom kontrolisano nasutom materijalu. 
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Тabela 6.1.1: Rezultati dozvoljene nosivosti tla  

Objekat 
Vrsta 

temelja 
Dimenzije 

axb(m) 

Dubina Projektovano 
kontaktno 

opterećenje 
kPa 

Graično 
opterećenje 
prema EN 
1992-1-1 

Dozvoljena 
nosivost 

prema EN 
1992-1-1 

Sleganje 

EN 1992-1-1 
Fundiranja 

(m) kPa kPa cm 

Zgrada 

postrojenja 

ploča 23,85x15,85 1,50 75 735.19 565.5 3.95 

samac 1,60x1,60 1,50 150 481.08 370.1 0.8 

samac 1,80x1,80 1,50 150 483.74 372.1 0.89 

trafo ploča 7,65x4,27 2,45 180 569.36 438.0 1.1 

Protivpožarni 
zid 

ploča 8,10x3,20 2,10 72 472.4 
363.4 0.72 

Rezervoar vode 
ploča 9,00x8,60 5,20 75 1078.1 829.3 0 

ploča 4,00x4,00 5,20 75 911.79 701.4 0 

Uljna jama Ploča 11,00x5,60 4,30 60 763.26 587.1 0 

Portirnica Samac 1,60x1,60 1,40 85 470.3 361.8 0.51 

Rezultati proračuna prikazani su u okviru priloga br. 5.1-5.10 

6. ZAKLJUČAK 

6.1. Fundiranje objekata  

Na osnovu rezultata terenskih ispitivanja, analizom rezultata laboratorijskih ispitivanja, 
procenom graničnog naprezanja i sleganja tla, vodeći računa pri tome o konstruktivnim 
elementima objekata, utvrdjeno je da geomehaničke karakteristike podtemeljnog tla 
dozvoljavaju plitko fundiranje objekata. 

U vreme istraživanja nivo podzemne vode registrovan je na koti : 

cca NPV = 71,80 mnJm 

Pri usvajanju konačnog načina fundiranja objekata, izabrati takvu kombinaciju dimenzija 
temelja, koja bi bila ekonomski, ekološki i bezbedonosno opravdana. 

U zavisnosti od pozicije objekta na terenu zavisi i obim radova na iskopavanju temeljnih jama i 
nivelacionom uređenje terena. 

Prirodan teren pripada II-III kategoriji tla, lako se iskopava i podložan je zarušavanju pa je 
potrebno obezbediti bezbedan rad u otvorenoj jami.  

Istraživano područje spada u seizmički mirna područja. U delu koji se odnosi na parametre 
projektne seizmičnosti, shodno kategoriji objekata, važeća je oleata Seizmološke karte za 
povratni period vremena od 500 godina, kome odgovara 8o seizmičkog intenziteta i važi za 
prosečno tlo. (MSK-64 - Sl. list SFRJ 52/90)  

Lokalni geološki uslovi u odnosu na seizmičko ubrzanje karakterišu teren prema tabeli br.4.4.1. 
datoj u poglavlju 4.4. Prema klasifikaciji Evrokoda EC 8 istraživani teren pripada kategoriji tipa 
B, dok se na celokupnom prostoru ne očekuje opšta pojava likvifakcije. 

Ukoliko objekat nakon usvajanja konačnog projektnog rešenja iz nekih razloga (koji nisu bili 
poznati u vreme izrade ovog Elaborata, npr. statičkih, konstruktivnih, izvođačkih, ekonomskih i 
sl.) nije moguće fundirati na gore opisani način (poglavlje 5), onda treba izvršiti naknadnu 
analizu uslova fundiranja objekata.  
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6 .2. Tehnički uslovi izvodjenja iskopa  

Uslovi rada i stabilnost iskopa 

Da ne bi bila ugrožena stabilnost terena u zoni iskopa, temeljne iskope do dubine fundiranja 
treba raditi pod nagibom blažim od 1:1, a u skladu sa tim treba uraditi projekte zaštite iskopa i 
rada ljudi u otvorenom, kao i pridržavati se preporuka datih u poglavlju 5.3. 

Uslovi nasipanja 

Preporuka je da se u zoni planiranoj za izgradnju objekata od kote 76,40 do kote 77,30 izvrši 
nasianje peskovito-šljunkovitim materijalom i da se nasipanje vrši u 3 sloja od po 30cm tako da 
se za svaki ugrađeni sloj ostvari modul stišljivosti Ms>50MPa. Dalje nasipanje do kote uređenja 
terena raditi sa zemljanim materijalom koji slabo propušta vodu i isti sabiti do modula stišljivosti 
Ms>30MPa, a kontrolu vršiti sa lako padajućim tegom, tako da se za svak iod tri sloja ostvari 
modul približno jednak 30Mpa. 

Priliv vode u iskop 

Nema opasnosti od priliva podzemne vode u iskope. 

Izgradnja saobraćajnica 

Priprema podla za lokalne saobraćajnice zahteva da se ukloni nasuti materijal u širini većoj za 
0,5m od ivice saobraćajnice do kote 73,00m. Nakon uklananjana materija izvršiti zbijanje terena 
sa separatisanim materijalm iz deponije do kote 77,50m, a potom pristupiti izradi posteljice. 

Izrada postelјice – planuma donjeg stroja obuhvata: nabavku, transport, razastiranje sa grubim 
planiranjem, fino planiranje i zbijanje materijala, prema kotama i nagibima prema projektu 
saobraćajnice. Sav rad  na formiranju postelјice mora biti u skladu sa Projektom, Opštim 
tehničkim uslovima  i SRPS.U.E8.010. Postelјicu treba raditi tek pošto se primi sloj ispod. 
Postelјice se ne sme raditi za vreme mraza, ili ako je podloga zaleđena. Razastiranje, planiranje 
i zbijanje vršiti mašinski. Zbijanje obaviti sredstvima koja su prilagođena vrsti tla, koja će se  
upotrebiti za izradu postelјičnog sloja. Za izradu postelјice, mogu se upotrebiti materijali koji 
ispunjavaju sledeće uslove: 

Tabela:6.2.1. Paramtri tla 

Krakteristika tla Zahtevane vrednosti 

Maksimalna suva zapreminska težina, (E = 600 
kNm/m3) određena pri optimalnoj vlažnosti 

 16 kN/m3 

Vlažnost materijala treba da je bliska optimalnoj 

vlažnosti    wopt 
 2% 

Granica tečenja    wL  50% 

Indeks plastičnosti   Ip  20% 

Stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava U  9 

Sadržaj  sagorivih i organskih materija  6% 

Kalifornijski indeks nosivosti CBR pri stepenu 
zbijenosti Sz = 100% u odnosu na  Proctor-ov opit 

 3% 

Bubrenje posle 4 dana natapanja u vodi po 

standardnom Proctor-ovom opitu 
 3% 
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Za ocenu  kvaliteta ugrađenog materijala postelјice koriste se kriterijumi navedeni u sledećoj 
tabeli: 

Tabela6.2.2. Kriterijumi kvaliteta ugrađenog materijala 

Vrsta materijala 

Kriterijumi 

Stepen zbijenosti 

Sz (%) 

Modul stišlјivosti 

Ms (MN/m2) 

Modul deformabilnosti 

EV2 (MN/m2) 

Sitnozrni kohezivni material  i 

sitnozrni pesak 
100 20 30 

Mešani kameni i zemlјani 

materijal (glinoviti šlјunak, 

glinovita drobina i sl.) 

100 30 45 

Kameni material (kamena 

drobina, šlјunak i sl.) 
100 40 60 

Sve radove i kontrolu kvaliteta ugrađenog materijala vršiti shodno važećim standardima i 
tehničkim kriterijuma propisanim SRPS-om. 

Kontrola 

Pri kontroli kvaliteta i zbijenosti ugrađenog materijala, ispitivanja se obavlјauju  u serijama,  pri 
čemu je najmanji broj opita u jednoj seriji 5.U jednoj seriji, jedan od 5 ispitanih rezultata, po 
apsolutnoj vrednosti, može odstupati najviše: 

• 5% pri merenju  zapreminske mase u suvom stanju; 
• 10% pri merenju modula stišlјivosti Ms. 

Ostali uslovi i preporuke  

U cilju očuvanja bezbednosti ljudi i objekata, Projektant i Izvođač radova su dužni da se 
pridržavaju odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata 
(Službeni list 15/1990.) koje se odnose na obezbeđenje susednih objekata i rad u otvorenoj 
temeljnoj jami većih dubina i pod vodom (čl. 134 - 141). 

Sobzirom na geotehničke uslove fundiranja objekata Investitoru se preporučuje da u fazi iskopa 
obezbediti sledeće: 

 
- geotehnički nadzor, 
- kontrolu zbijenosti ugrađenog materijala, 
- kontrolu zbijenosti nasutog materijala i sl. 
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REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA



OBJEKAT: IZGRADNJA HALE I ASFALTNIH POVRŠINA NA K.P. 4728/1 I 4728/2 K.O. DOBANOVCI        TABELARNI PREGLED 

Red. 

broj 

UZORAK 

SONDA 
DUBINA 

GRANULOMETRIJSKI SASTAV 

Drobina Šljunak Pesak Prašina Glina d60 d30 d10 Cu  Cz 

% % % % % mm mm mm d60/d10 d30
2/d10

xd60 

1. B-1 ( 7.20 - 7.40)   3 74 23 0,01001 0,00285 0,00112 8,95 0,73 

2. B-1 (10.50-10.70)   3 71 26 0,00967 0,00243 0,00090 10,77 0,68 

3. B-1 (13.90-14.20)   17 66 17 0,02456 0,00493 0,00128 19,14 0,77 

4. B-2 ( 2.40 - 2.60)  25 51 17 7 0,69929 0,10468 0,00418 167,21 3,75 

5. B-2 ( 8.80 - 9.00)  34 36 22 8 1,13748 0,05697 0,00300 379,02 0,95 

6. B-2 (10.50-10.80)   11 71 18 0,01931 0,00412 0,00111 17,35 0,79 

7. B-2 (14.50-14.80)   7 73 20 0,01589 0,00373 0,00108 14,69 0,81 

8. B-3 ( 0.00 - 0.50)   21 62 17 0,02618 0,00547 0,00120 21,87 0,95 

9. B-3 ( 7.80 - 8.00)   15 62 23 0,01626 0,00302 0,00098 16,63 0,57 
 

Red. 

broj 

UZORAK 
SONDA 

DUBINA 

PLASTIČNOST 
 

Klasifikacija 
SADRŢINA 

VODE 
ZAPREMINSKA MASA 

GRANICA INDEKS po W  d 

Tečenja  
WL % 

Valjanja  
WP % 

Plastičnosti  
Ip % 

Konsistencije 
Ic 

Kasagrandeu 
% g/cm3 

1. B-1 ( 7.20 - 7.40) 49,11 24,56 24,55 1,127 CI 21,44 1,868 1,537 

2. B-1 (10.50-10.70) 52,53 26,12 26,41 1,023 CH 25,50 1,901 1,512 

3. B-1 (13.90-14.20) 46,89 23,45 23,44 1,050 CI 22,27 1,995 1,627 

4. B-2 ( 2.40 - 2.60) Uzorak nije plastičan   19,48   

5. B-2 ( 8.80 - 9.00) Uzorak nije plastičan   19,57   

6. B-2 (10.50-10.80) 45,42 22,59 22,83 1,085 CI 20,65 2,033 1,686 

7. B-2 (14.50-14.80) 47,35 23,77 23,58 1,100 CI 21,42 2,076 1,713 

8. B-3 ( 0.00 - 0.50) 41,49 20,65 20,84 0,910 CI 22,53   

9. B-3 ( 7.80 - 8.00) 50,54 25,28 25,26 1,071 CH 23,49 1,924 1,558 
 

Red. 

broj 

UZORAK 

SONDA 
DUBINA 

MODUL STIŠLJIVOSTI Mv (kN/m2) 

 ZA RAZLIČITEVREDNOSTI VERTIKALNOG 
OPTEREĆENJA  (kN/m2) 

DIREKTNO SMICANJE 

Proctor opit 

CBR 
dmax Wopt 

0 – 50 50 - 100 100 – 200 200 - 400  (o) C (kN/m2) g/cm3 % % 

1. B-1 ( 7.20 - 7.40) 2247 4000 7407 14815 21,43 22,22    

2. B-1 (10.50-10.70) 1379 3226 6250 13559 19,59 17,52    

3. B-1 (13.90-14.20) 922 2703 5405 12500 17,05 17,28    

4. B-2 (10.50-10.80) 1527 2899 6349 14035 19,23 20,36    

5. B-2 (14.50-14.80) 1653 3279 6667 14184 19,34 19,70    

6. B-3 ( 0.00 - 0.50)       1,775 17,00 5,60 

7. B-3 ( 7.80 - 8.00) 1770 3448 7143 14652 21,61 21,14    



 

SRPS U.B1.012:1979

OBJEKAT: 

Bruto težina Bruto težina Težina Težina Težina Sadržina Srednja

vlažnog suvog tare vode suvog vode vrednost

uzorka uzorka uzorka

g g g g g % %

33,66 27,92 1,17 5,74 26,75 21,46

42,25 35,01 1,21 7,24 33,80 21,42 21,44

56,55 48,76 18,27 7,79 30,49 25,55

78,71 66,43 18,17 12,28 48,26 25,45 25,50

50,55 41,59 1,23 8,96 40,36 22,20

54,76 44,98 1,21 9,78 43,77 22,34 22,27

43,86 36,86 1,21 7,00 35,65 19,64

59,29 49,89 1,24 9,40 48,65 19,32 19,48

20,11 17,02 1,22 3,09 15,80 19,56

35,39 29,79 1,19 5,60 28,60 19,58 19,57

44,45 38,46 9,57 5,99 28,89 20,73

48,08 41,21 7,81 6,87 33,40 20,57 20,65

46,59 38,48 1,21 8,11 37,27 21,76

56,11 46,56 1,27 9,55 45,29 21,09 21,42

43,56 35,78 1,19 7,78 34,59 22,49

44,97 36,91 1,21 8,06 35,70 22,58 22,53

40,33 32,94 1,22 7,39 31,72 23,30

72,56 58,91 1,25 13,65 57,66 23,67 23,49

IZGRADNJA HALE I ASFALTNIH POVRŠINA NA K.P. 4728/1 I 4728/2 K.O. 

DOBANOVCI

B-2 ( 8.80 - 9.00)

B-2 (14.50-14.80)

B-3 ( 7.80 - 8.00)

B-2 (10.50-10.80)

B-3 ( 0,00- 0,50)

S A D R Ž I N A  V O D E 

B-1 ( 7.20 - 7.40)

B-1 (10.50-10.70)

Oznaka uzorka

B-1 (13.90-14.20)

B-2 ( 2.40 - 2.60)

 
 

 

 

SRPS U.B1.013:1992

OBJEKAT: 

Bruto težina Bruto težina Težina Zapremina Zapreminska Zapreminska Sadržina

vlažnog suvog tare cilindra masa vlažnog masa suvog vode

uzorka uzorka uzorka uzorka

g g g cm
3

g/cm
3

g/cm
3

%

B-1 ( 7.20 - 7.40) 229,66 196,55 42,90 100 1,868 1,537 21,55

B-1 (10.50-10.70) 223,14 184,23 33,05 100 1,901 1,512 25,74

B-1 (13.90-14.20) 234,48 197,64 34,99 100 1,995 1,627 22,65

B-2 (10.50-10.80) 241,29 206,54 37,99 100 2,033 1,686 20,62

B-2 (14.50-14.80) 242,35 206,13 34,80 100 2,076 1,713 21,14

B-3 ( 7.80 - 8.00) 236,13 199,44 43,69 100 1,924 1,558 23,56

IZGRADNJA HALE I ASFALTNIH POVRŠINA NA K.P. 4728/1 I 4728/2 K.O. 

DOBANOVCI

Oznaka uzorka

Z A P R E M I N S K A  M A S A
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
 

Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:centrični temelj samac 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:centrični temelj samac 

Dužina temelja samca x = 1.00 m 

Širina temelja samca y = 1.00 m 
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Širina stuba u x pravcu cx = 1.00 m 

Širina stuba u y pravcu cy = 1.00 m   
Zapremina temelja samca  = 0.50 m3 

Zapremina iskopa  = 0.90 m3 

Zapremina nasutog materijala  = 0.00 m3 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N Mx My Hx Hy 

novo izmenjeno [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 

Provera Br. 1  
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Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 131.50 314.06 41.87 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 135.53 314.06 43.15 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata težina temelja samca G = 15.53 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 1.19 m 

Dužina klizne površi lsp = 3.13 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 314.06 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 135.53 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 3.15 kN 
  
Horizontalna nosivost Rdh = 66.36 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata težina temelja samca G = 11.50 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN   
Sleganje srednje tačke ivice x - 1 = 5.6 mm   

Sleganje srednje tačke ivice x - 2 = 5.6 mm   
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Sleganje srednje tačke ivice y - 1 = 5.6 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 2 = 5.6 mm   

Sleganje tačke u sredini temelja = 7.9 mm   

Sleganje karakteristične tačke = 5.7 mm   

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 17.35 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=216.17) 

Temelj je krut po širini (k=216.17) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 5.7 mm 

Dubina uticajne zone = 2.37 m 

Rotacija u pravcu x = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 

Rotacija u pravcu y = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Hala 2 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:centrični temelj samac 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:centrični temelj samac 
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Dužina temelja samca x = 1.50 m 

Širina temelja samca y = 1.00 m 

Širina stuba u x pravcu cx = 1.50 m 

Širina stuba u y pravcu cy = 1.00 m   
Zapremina temelja samca  = 0.75 m3 

Zapremina iskopa  = 1.35 m3 

Zapremina nasutog materijala  = 0.00 m3 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N Mx My Hx Hy 

novo izmenjeno [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 



 Prilog br.5.2 

 Deponija Dobanovci 

  

 

 4 
  

 

Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 151.50 290.89 52.08 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 155.53 290.89 53.47 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata težina temelja samca G = 23.29 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 1.19 m 

Dužina klizne površi lsp = 3.13 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 290.89 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 155.53 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 3.15 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 112.39 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata težina temelja samca G = 17.25 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN   
Sleganje srednje tačke ivice x - 1 = 9.2 mm   
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Sleganje srednje tačke ivice x - 2 = 9.2 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 1 = 8.1 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 2 = 8.1 mm   

Sleganje tačke u sredini temelja = 12.4 mm   

Sleganje karakteristične tačke = 8.8 mm   

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 15.33 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=72.46) 

Temelj je krut po širini (k=244.56) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 8.8 mm 

Dubina uticajne zone = 2.98 m 

Rotacija u pravcu x = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 

Rotacija u pravcu y = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Hala 3 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
 



 Prilog br.5.3 

 Deponija Dobanovci 

  

 

 2 
  

 

Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:centrični temelj samac 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:centrični temelj samac 
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Dužina temelja samca x = 2.00 m 

Širina temelja samca y = 1.50 m 

Širina stuba u x pravcu cx = 2.00 m 

Širina stuba u y pravcu cy = 1.50 m   
Zapremina temelja samca  = 1.50 m3 

Zapremina iskopa  = 2.70 m3 

Zapremina nasutog materijala  = 0.00 m3 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N Mx My Hx Hy 

novo izmenjeno [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 171.50 299.70 57.22 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 175.53 299.70 58.57 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata težina temelja samca G = 46.58 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 1.74 m 

Dužina klizne površi lsp = 4.52 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 299.70 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 175.53 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 4.73 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 252.04 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata težina temelja samca G = 34.50 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN   
Sleganje srednje tačke ivice x - 1 = 16.3 mm   
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Sleganje srednje tačke ivice x - 2 = 16.3 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 1 = 14.9 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 2 = 14.9 mm   

Sleganje tačke u sredini temelja = 23.2 mm   

Sleganje karakteristične tačke = 16.1 mm   

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 12.28 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=38.17) 

Temelj je krut po širini (k=90.48) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 16.1 mm 

Dubina uticajne zone = 4.10 m 

Rotacija u pravcu x = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 

Rotacija u pravcu y = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Hala 4 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:centrični temelj samac 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:centrični temelj samac 
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Dužina temelja samca x = 2.50 m 

Širina temelja samca y = 2.00 m 

Širina stuba u x pravcu cx = 2.50 m 

Širina stuba u y pravcu cy = 2.00 m   
Zapremina temelja samca  = 2.50 m3 

Zapremina iskopa  = 4.50 m3 

Zapremina nasutog materijala  = 0.00 m3 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N Mx My Hx Hy 

novo izmenjeno [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 191.50 306.70 62.44 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 195.53 306.70 63.75 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata težina temelja samca G = 77.62 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 2.29 m 

Dužina klizne površi lsp = 5.92 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 306.70 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 195.53 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 6.30 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 466.56 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata težina temelja samca G = 57.50 kN 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 0.00 kN   
Sleganje srednje tačke ivice x - 1 = 24.4 mm   
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Sleganje srednje tačke ivice x - 2 = 24.4 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 1 = 22.8 mm   

Sleganje srednje tačke ivice y - 2 = 22.8 mm   

Sleganje tačke u sredini temelja = 36.1 mm   

Sleganje karakteristične tačke = 24.6 mm   

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 10.77 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=22.29) 

Temelj je krut po širini (k=43.53) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 24.6 mm 

Dubina uticajne zone = 5.17 m 

Rotacija u pravcu x = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 

Rotacija u pravcu y = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : skladi[te 1 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:trakasti temelj 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:trakasti temelj 
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Ukupna dužina trakastog temelja  = 2.00 m 

Širina trakastog temelja (x)  = 0.40 m 

Širina stuba u x pravcu  = 0.20 m 

Zadato opterećenje se razmatra po jedinici dužine duž temelja. 

Zapremina trakastog temelja  = 0.20 m3/m 

Zapremina iskopa  = 0.36 m3/m 

Zapremina nasutog materijala  = 0.08 m3/m 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N My Hx 

novo izmenjeno [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 40.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 40.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 115.50 253.11 45.63 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 119.53 253.11 47.22 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 6.21 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 1.60 kN/m 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 0.53 m 

Dužina klizne površi lsp = 1.45 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 253.11 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 119.53 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 1.26 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 23.47 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 4.60 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 1.60 kN/m   
Sleganje srednje tačke podužne ivice = 2.1 mm  
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Sleganje srednje tačke poprečne ivice 1 = 3.4 mm  

Sleganje srednje tačke poprečne ivice 2 = 3.4 mm  

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 20.18 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=2903.63) 

Temelj je krut po širini (k=185.83) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 2.8 mm 

Dubina uticajne zone = 1.82 m 

Rotacija po širini temelja = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Skladište 2 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:trakasti temelj 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:trakasti temelj 
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Ukupna dužina trakastog temelja  = 2.00 m 

Širina trakastog temelja (x)  = 0.60 m 

Širina stuba u x pravcu  = 0.30 m 

Zadato opterećenje se razmatra po jedinici dužine duž temelja. 

Zapremina trakastog temelja  = 0.30 m3/m 

Zapremina iskopa  = 0.54 m3/m 

Zapremina nasutog materijala  = 0.12 m3/m 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N My Hx 

novo izmenjeno [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 60.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 60.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 115.50 262.35 44.03 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 119.53 262.35 45.56 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 9.31 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 2.40 kN/m 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 0.75 m 

Dužina klizne površi lsp = 2.01 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 262.35 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 119.53 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 1.89 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 35.20 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 6.90 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 2.40 kN/m   
Sleganje srednje tačke podužne ivice = 3.3 mm  
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Sleganje srednje tačke poprečne ivice 1 = 4.9 mm  

Sleganje srednje tačke poprečne ivice 2 = 4.9 mm  

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 17.65 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=983.85) 

Temelj je krut po širini (k=212.51) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 4.2 mm 

Dubina uticajne zone = 2.22 m 

Rotacija po širini temelja = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Skladište 3 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:trakasti temelj 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:trakasti temelj 
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Ukupna dužina trakastog temelja  = 2.00 m 

Širina trakastog temelja (x)  = 0.80 m 

Širina stuba u x pravcu  = 0.30 m 

Zadato opterećenje se razmatra po jedinici dužine duž temelja. 

Zapremina trakastog temelja  = 0.40 m3/m 

Zapremina iskopa  = 0.72 m3/m 

Zapremina nasutog materijala  = 0.20 m3/m 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N My Hx 

novo izmenjeno [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 80.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 80.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 116.50 270.93 43.00 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 120.52 270.93 44.49 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 12.42 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 4.00 kN/m 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 0.97 m 

Dužina klizne površi lsp = 2.57 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 270.93 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 120.52 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 2.52 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 47.32 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 9.20 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 4.00 kN/m   
Sleganje srednje tačke podužne ivice = 4.6 mm  
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Sleganje srednje tačke poprečne ivice 1 = 6.2 mm  

Sleganje srednje tačke poprečne ivice 2 = 6.2 mm  

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 15.85 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=461.97) 

Temelj je krut po širini (k=236.53) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 5.5 mm 

Dubina uticajne zone = 2.56 m 

Rotacija po širini temelja = 0.000 (tan*1000); (6.4E-17 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Portirnica 1 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:trakasti temelj 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:trakasti temelj 
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Ukupna dužina trakastog temelja  = 2.00 m 

Širina trakastog temelja (x)  = 0.60 m 

Širina stuba u x pravcu  = 0.30 m 

Zadato opterećenje se razmatra po jedinici dužine duž temelja. 

Zapremina trakastog temelja  = 0.30 m3/m 

Zapremina iskopa  = 0.54 m3/m 

Zapremina nasutog materijala  = 0.12 m3/m 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N My Hx 

novo izmenjeno [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 50.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 50.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 98.83 262.35 37.67 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 102.86 262.35 39.21 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 9.31 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 2.40 kN/m 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 0.75 m 

Dužina klizne površi lsp = 2.01 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 262.35 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 102.86 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 1.89 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 30.40 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 6.90 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 2.40 kN/m   
Sleganje srednje tačke podužne ivice = 2.6 mm  
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Sleganje srednje tačke poprečne ivice 1 = 4.0 mm  

Sleganje srednje tačke poprečne ivice 2 = 4.0 mm  

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 17.98 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=965.69) 

Temelj je krut po širini (k=208.59) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 3.3 mm 

Dubina uticajne zone = 2.02 m 

Rotacija po širini temelja = 0.000 (tan*1000); (8.5E-17 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Portirnica 2 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:trakasti temelj 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:trakasti temelj 
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Ukupna dužina trakastog temelja  = 2.00 m 

Širina trakastog temelja (x)  = 0.80 m 

Širina stuba u x pravcu  = 0.30 m 

Zadato opterećenje se razmatra po jedinici dužine duž temelja. 

Zapremina trakastog temelja  = 0.40 m3/m 

Zapremina iskopa  = 0.72 m3/m 

Zapremina nasutog materijala  = 0.20 m3/m 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N My Hx 

novo izmenjeno [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 60.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 60.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 91.50 270.93 33.77 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 95.52 270.93 35.26 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 12.42 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 4.00 kN/m 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 0.97 m 

Dužina klizne površi lsp = 2.57 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 270.93 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 95.52 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 2.52 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 37.71 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 9.20 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 4.00 kN/m   
Sleganje srednje tačke podužne ivice = 3.2 mm  
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Sleganje srednje tačke poprečne ivice 1 = 4.4 mm  

Sleganje srednje tačke poprečne ivice 2 = 4.4 mm  

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 16.34 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=448.12) 

Temelj je krut po širini (k=229.44) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 3.9 mm 

Dubina uticajne zone = 2.21 m 

Rotacija po širini temelja = 0.000 (tan*1000); (0.0E+00 °) 
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Proračun temelja samca 

Ulazni podaci 

Projekat 
 
Zadatak : Prilog br.5 

Deo : Deponija Dobanovci 

Opis : Portirnica 3 

Datum : 4/4/2022 

Postavke 

Standard - EN 1997 - DA3 

Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 

Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 

Sleganje 
 
Metoda proračuna : Proračun koristeći edometarski modul 

Ograničenje uticajne zone : prema procentu Sigma,Or 

Koeficijent ograničenja uticajne zone : 10.0 [%] 

Plitko fundiranje  
 
Proračun za drenirane uslove : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Proračun uzgona : Standard 

Dozvoljena ekscentričnost : 0.333 

Metoda provere : prema EN 1997 

Proračunski pristup : 3 - faktorisanje dejstava (GEO, STR) i redukovanje parametara tla   

Parcijalni faktori za dejstva (A) 

Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 

  Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Povoljno 

Stalna dejstva :  G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
  

Parcijalni faktori za parametre tla (M) 

Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor za ugao unutrašnjeg trenja :   = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :  c = 1.25 [–] 

Parcijalni faktor za nedreniranu smičuću čvrstoću :  cu = 1.40 [–] 

Parcijalni faktor sigurnosti za rezultat opita pritisne čvrstoće :  v = 1.40 [–] 

Osnovni parametri tla  
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Br. Naziv Šrafura 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 nk 
 

31.00 0.00 20.00 11.00  

2 nsep 
 

18.00 18.00 17.50 8.00  

3 ab 
 

19.00 19.00 19.00 10.00  

Sva tla se smatraju nekoherentnim za proračun pritiska tla u mirovanju. 

Parametri tla 
 
nk 

Zapreminska težina :  = 20.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 31.00 °  

Kohezija tla : cef = 0.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 50.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 21.00 kN/m3  

   

nsep 

Zapreminska težina :  = 17.50 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 18.00 °  

Kohezija tla : cef = 18.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 7.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 18.00 kN/m3  

   

ab 

Zapreminska težina :  = 19.00 kN/m3  

Ugao unutrašnjeg trenja : ef = 19.00 °  

Kohezija tla : cef = 19.00 kPa  

Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPa  

Zapreminska težina u zasićenom stanju : sat = 20.00 kN/m3  

  

  

Temelj 

Tip temelja:trakasti temelj 

Dubina od površine originalnog terena hz = 0.90 m 

Dubina fundiranja d = 0.90 m 

Debljina temelja t = 0.50 m 

Nagib terena nakon izvođenja s1 = 0.00 ° 

Nagib dna temelja s2 = 0.00 ° 

Nadsloj tla 

Tip: unos zapreminske težine 

Zapreminska težina tla iznad temelja = 20.00 kN/m3 

Geometrija konstrukcije 

Tip temelja:trakasti temelj 
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Ukupna dužina trakastog temelja  = 2.00 m 

Širina trakastog temelja (x)  = 1.00 m 

Širina stuba u x pravcu  = 0.30 m 

Zadato opterećenje se razmatra po jedinici dužine duž temelja. 

Zapremina trakastog temelja  = 0.50 m3/m 

Zapremina iskopa  = 0.90 m3/m 

Zapremina nasutog materijala  = 0.28 m3/m 

Materijal konstrukcije 

Zapreminska težina  = 23.00 kN/m3 

Proračun betonske konstrukcije sproveden prema standardu EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Čvrstoća na pritisak cilindra fck = 20.00 MPa 

Čvrstoća na zatezanje fctm = 2.20 MPa 

Modul elastičnosti Ecm = 30000.00 MPa 

Podužna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Poprečna armatura: B500 

Granica razvlačenja fyk = 500.00 MPa 

Geološki profil i zadata tla 
 

Br. 
Debljina sloja Dubina 

Zadato tlo Šrafura 
t [m] z [m] 

1 1.20 0.00 .. 1.20 nk 
 

2 3.50 1.20 .. 4.70 nsep 
 

3 12.00 4.70 .. 16.70 ab 
 

4 - 16.70 .. ∞ ab 
 

Opterećenje 
 

Br. 
Opterećenje 

Naziv Tip 
N My Hx 

novo izmenjeno [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Da  Optere'enje 1 Proračunsko 80.00 0.00 0.00 

2 Da  Opterećenje br. 1 Eksploataciono 80.00 0.00 0.00 

Nivo podzemne vode 

Nivo podzemne vode je na dubini od 7.10 m od površine terena. 

Globalna podešavanja 

Tip proračuna : proračun za drenirane uslove 

Postavke faze građenja 

Proračunska situacija : stalna 
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Provera Br. 1  

Provera slučaja opterećenja 
 

Naziv 
Sop. tež. ex ey  Rd Iskorišćenost 

Zadovoljava 
povoljno [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Optere'enje 1 Da 0.00 0.00 97.10 279.30 34.77 Da 

Optere'enje 1 Ne 0.00 0.00 101.12 279.30 36.21 Da 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 15.53 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 5.60 kN/m 

Provera vertikalne nosivosti 

Oblik raspodele kontaktnog napona : pravougaoni 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

 

Parametri klizne površi ispod temelja: 

Dubina klizne površi zsp = 1.19 m 

Dužina klizne površi lsp = 3.13 m 

   

Proračunska nosivost temeljnog tla Rd = 279.30 kPa 

Ekstremni kontaktni napon  = 101.12 kPa 

Nosivost u vertikalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

Provera horizontalne nosivosti 

 

Merodavna KO Br. 1. (Optere'enje 1) 

Otpornost tla: u miru 

Proračunata veličina otpora tla Spd = 3.15 kN   
Horizontalna nosivost Rdh = 49.83 kN 

Ekstremna horizontalna sila H = 0.00 kN 

Nosivost u horizontalnom pravcu ZADOVOLJAVA 

 

Nosivost temelja ZADOVOLJAVA 

Provera Br. 1  

Sleganje i rotacija temelja - ulazni podaci 

Proračun je sproveden sa automatskim odabirom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja. 

Proračun je sproveden uzimajući u obzir koeficijent  1 (uticaj dubine temelja). 

Napon u temeljnoj spojnici se razmatra od kote izvedenog terena. 

Izračunata sopstvena težina temelja samca G = 11.50 kN/m 

Izračunata težina nasipa preko temelja Z = 5.60 kN/m   
Sleganje srednje tačke podužne ivice = 4.4 mm  
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Sleganje srednje tačke poprečne ivice 1 = 5.6 mm  

Sleganje srednje tačke poprečne ivice 2 = 5.6 mm  

(1-max.pritisnuta ivica; 2-min.pritisnuta ivica) 

Sleganje i rotacija temelja - rezultati 

 

Krutost temelja: 

Izračunati ponderisani prosečni modul deformacije Edef = 14.88 MPa 

Temelj je krut u podužnom pravcu  (k=252.00) 

Temelj je krut po širini (k=252.00) 

Provera ekscentriciteta sile 
 
Maksimalni ekscentricitet u pravcu dužine stope ex = 0.000<0.333 

Maksimalni ekscentricitet u pravcu širine stope ey = 0.000<0.333 

Max. ukupni ekscentricitet et = 0.000<0.333 

Ekscentricitet sile ZADOVOLJAVA 

 

Ukupno sleganje i rotacija temelja: 

Sleganje temelja = 5.1 mm 

Dubina uticajne zone = 2.54 m 

Rotacija po širini temelja = 0.000 (tan*1000); (5.1E-17 °) 
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Прилог бр. 6: Извештај о испитивању бр. 2109020301 
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Прилог бр. 7: Извештај о испитивању бр. 2109020302 
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Прилог бр. 8: Извештај о испитивању бр. 2109020303 
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Прилог бр. 9: Извештај о испитивању бр. 2109020304 
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Прилог бр. 10: Извештај о испитивању бр. 2109020305 
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