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OБРАЗАЦ 

 
 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, 

ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА    Fabrika kartona „UMKA” D.O.O. 

И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (Захтев се подноси само за ону делатност коју планира 
да обавља у постројењу) СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА,  

НА ЛОКАЦИЈИ Ул. 13. октобар бр.1,    У насељу Умка. 

 

Захтев 
за 
издава
ње 
дозволе
за 

Рад новог постројења  

Измене у раду постојећег постројења x 

Пробни рад постројења за управљање отпадом постројења која 
прибављају интегрисану дозволу 

  

Продужетак важења дозволе      

 
a) Oперације за које се подноси захтев 

 
Уколико се захтев за издавање дозволе за управљање отпадом односи на више R или 
D операција неопходно је да се наведе која операција поновног искоришћења или 
одлагања са R или D листе се односи на коју врсту отпада са прецизном ознаком 
индексног броја отпада.  

Операције поновног искоришћења отпада – R листа 

R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  

    x                  x 

Операције одлагања – D листа 

D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  D10  D11  D12  D13  D14  D15  

                              

 
б) Подаци о подносиоцу захтева 

 

Назив подносиоца захтева  Fabrika kartona „UMKA” D.O.O. 

Матични број, ПИБ и датум регистрације у 
Регистру привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре 

 Матични број 07007019,  
 ПИБ 100003017  
 Датум оснивања 31.12.1996. 

Одговорно лице  Милош Љушић, директор 

Адреса  Ул. 13. октобар бр.1 

Општина  Чукарица 

Место  Умка - Београд 

Поштански број  11260 

Телефон/факс  +381 11 3602 600,  +381 11 8026 995 

Е-маил  umka@umka.rs 
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II ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ 

 

Назив постројења 
 Fabrika kartona „UMKA” D.O.O. 

Адреса 
 Ул. 13. октобар бр.1 

Телефон/факс 
 +381 11 3602 600,  +381 11 8026 995 

Е-маил 
 danijela.osap@umka.rs 

Лице одговорно за управљање 
постројењем 

 Милош Љушић, директор 

Контакт телефон и е-маил адреса лица 
одговорног за управљање постројењем 

 +38 11 3602 699  

Подаци о квалификованом лицу 
одговорном за стручни рад у постројењу за 
управљање неопасним отпадом 

 Данијела Ошап, дипл. инж.технологије за 
графичко инжењерство 

Подаци о квалификованом лицу 
одговорном за стручни рад у постројењу за 
управљање опасним отпадом 

  / 

Контакт телефон квалификованог лица 
одговорног за стручни рад у постројењу 

 063/425-378 

Е-маил адреса квалификованог лица 
одговорног за стручни рад у постројењу 

 danijela.osap@umka.rs 

Катастарски број парцеле и катастарска 
општинана којој се налази постројење за 
управљање отпадом 

 кп.бр. 30633 КО Умка 

Докази о власништву над парцелом на 
којој се налази постројење за управљање 
отпадом 

Препис листа непокретности бр. 3236 КО 
Умка, Републички геодетски завод, Служба 
за катастар непокретности Чукарица 

Подаци о планској и пројектној 
документацији (дозволе, одобрења и 
сагласности)  

 - Усвојен План детаљне регулације 
фабрике картона „Умка” („Сл. лист града 
Београда” бр. 155/20) oкo 47 ha; 

 - Решење о давању сагласности на 
Студију о процени утицаја на животну 
средину бр. 353-02-157/2019-032 од 
19.11.2019. године, Министарство 
заштите животне средине, Београд; 

 - Решење о издавању водне дозволе 
бр. 325-04-00818/2020-07 од 06.04.2021. 
год., Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Републичка 
дирекција за воде; Саставни део водне 
дозволе је акциони план којим је 
предвиђена динамика усаглашавања са 
законском регулативом. Тренутни статус 
реализације мера за атмосферске 
отпадне воде: 1. усвојен је ПДР за 
локацију (као основ за исходовање 
дозволе за изградњу); 2. Израђен је 
пројекат за одобрење за уградњу 
сепаратора (пројектом је предвиђена 
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уградња два сепаратора на два крака 
канализације за атмосферске воде и 
уградња протокомера за мерење 
количине ОВ на оба крака. Захтев је 
предат путем ЦЕОПа Секретаријату за 

урбанизам – бр.захтева ROP-BGDU-
45877-LOCH-2/2022). Реализација се 

очекује у краћем року него што је 
предвиђено акционим планом, а сама 
динамика зависи од исходовања 
потребне дозволе за изградњу обзиром 
да су понуде за сепараторе и 
грађевинске радове прикупљене и 
реализација је планирана по исходовању 
дозволе.  

  За потребе исходовања употребних 
дозвола за објекте за пречишћавање 
отпадних вода, по усвајанју ПДРа 2021.г 
израђена је пројектна документација на 
коју је исходована сагласност МУПа, 
реализоавне су активности 
усаглашавања пројектованог и изведеног 
стања, реализован је технички преглед 
објеката од стране МУПа и у току је 
исходовање решења о техничком 
прегледу након ког ће бити реализована 
предаја захтева за употребне дозволе за 
ове објекте, а све у складу са акционим 
планом за усаглашавање са ГВЕ као 
саставним делом водне дозволе. 

- Решење о одобрењу коришћења 
главне хале картон машине 05/2 
бр. 57/2-67 од 12.05.1967. године; 

- Решење о одобрењу коришћења 
анекса хале картон машине 05 бр. 
57/14-67 од 26.10.1967. године, 
Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу 
филтер станице за снабдевање 
водом 05-бр. 57/5 од 11.03.1967. 
године, Скупштина Општине 
Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу 
водоторња 05/2 бр. 46/178 од 
12.05.1967. године, Скупштина 
Општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу употребе 
објекта акцелатор у фабрици 
картона и лепенке „Умка“ 05 
бр.57/6 од 11.03.1967. године, 
Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу 
црпне станице за отпадну воду 05 
бр. 57/8-67 од 26.10.1967. године, 
Скупштина Општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу 
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складишта сировина и припреме 
масе 05 бр. 57/1 од 12.05.1967. 
године, Скупштина Општине 
Чукарица; 

- Решење о одобрењу коришћења 
објекта ручне дораде и магацина 
готове робе 05 бр. 57/1 од 
12.05.1967. године, Скупштина 
Општине Чукарица – (објекат 
припрема премаза); 

- Решење о одобрењу употребе 
хале готове робе и ручне дораде 
05/2 бр. 57/3 од 12.05.1967. 
године, Скупштина Општине 
Чукарица – (складишни објекат за 
опрему); 

- Решење о одобрењу коришћења 
спољне канализације фекалне, 
технолошке и отпадне воде, 05 бр. 
57/8-67 од 26.10.1967. године, 
Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу употребе 
доградње котларнице, IV-01 бр. 
351-16/83 од 28.07.1983. године, 
Скупштина Општине Чукарица, 
Комитет за комунално-стамбене и 
грађевинске послове; 

- Решење о одобењу коришћења 
„Енергане″ Фабрике картона и 
лепенке „Умка″ 05/2-бр. 57/4-67 од 
26.10.1967. године, Скупштина 
Општине Чукарица; 

- Решење о употреби Интерна 
пумпна станица за течна горива 
поседује Употребну дозволу коју је 
издала Скупштина општине 
Чукарица, бр. VI-ol 351/1436/81 
oд12.07.1982. године; 

- Решење о одобрењу изградње 
хале дораде картона, доградње 
хале картон машине, и доградња 
хале припреме масе IV-01 бр 
351/1438-77 

- Решење о одобрењу 
реконструкције постојеће хале 
картон машине и доградња уз исту 
халу IV-01-broj 351/923-78 (обј 38) 

- Решење о одобрењу изградње 
уређаја за пречишћавање 
отпадних и санитарних  вода IV-01 
бр. 351/278-78 од 27.03.1978. 
годинеРешење о одобрењу допуне 
одобреног пројекта за изградњу 
магацина готовог картона – 
увођење јављача пожара, бр. 
351/17-86 од 11.04.1986. године, 
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Скупштина општине Чукарица, 
Комитет за комунално стамбене и 
грађевинске послове; 

- Одобрење за изгадњу магацина 
готовог картона уз постојећу халу 
IV-01 бр. 351-650-84 од 18.09.1984. 
године, Скупштина општине 
Чукарица, Комитет за комунално 
стамбене и грађевинске послове;  

- Решење о одобрењу доградње 
ремонтне радионице IV-01 бр. 
351/571-85 од 12.07.1985. године, 
Скупштина општине Чукарица, 
Комитет за комунално стамбене и 
грађевинске послове; 

- Решење о одобрењу употребе 
дограђене ремонтне радионице III-
02 бр. 351-571/85 од 23.08.2004. 
године, Општинска управа 
Општине Чукарица, Одељење за 
грађевинске и комуналне послове; 

- Решење о одобрењу за изградњу 
ремонтне радионице 05/1 бр. 
46/289 од 29.04.1965. године, 
Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу употребе 
ремонтне радионице Уп-04/-бр. 
7625 од 26.03.1969. године, 
Скупштина општине Чукарица; 

Краћи опис локације: 
- Макролокација 
- Микролокација 
- Оријентација локације 
- Опис локације 
- Објекти у околини постројења на које 
може утицати обављање делатности 
управљања отпадом (школе, предшколске 
установе, стамбене зграде, 
пољопривредна газдинства, индустријски 
објекти, саобраћајнице...)  

Издвојени индустријски комплекс за 
производњу картона „UMKA” D.O.O. налази 
се на кп.бр. 30633 КО Умка, северно од 
насеља Умка, уметнут између десне 
обале, односно заштитног насипа реке 
Саве и Државног пута првог реда Београд-
Обреновац. 

Јужно од комплекса „UMKA” D.O.O. 
изграђен је индустријски комплекс 
„GrossOptic”. У издвојеној радној зони, 
између два индустријска комплекса: 
„UMKA” и „GrossOptic”, изграђени су 
објекти становања – неколико породичних 
кућа у оквиру 5 домаћинстава. Становници 
својим кућама прилазе из улице Савске 
преко локалног пута између „Умке” и 
„GrossOptic-a”. У овој групи кућа најближа 
се налази 10 m oд ограде комплекса 
„UMKA”, а од најближег производног 
објекта је удаљен око 200 m. 
Непосредно уз јужну границу комплекса „ 
GrossOptic”, 200 m јужно од границе 
локације „UMKA” је запуштено фудбалско 
игралиште, а јужно од игралишта је 
локација предузећа „ŠEVO TIM”. 
Непосредно окружење локације са западне 
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стране је река Сава. Уз обалу реке Саве 
привезано је неколико сплавова, понти, као 
и више речних пловила која се више не 
користе.  

Источно од „UMKЕ” је мањи појас 
неизграђеног земљишта под травом, све 
до шкарпе магистралног пута, који је 
удаљен око 70 m од границе комплекса. Уз 
магистрални пут, са обе стране изграђене 
су бензинске пумпе „ЕКО”. 

У оквиру индустријског комплекса „UMKA” 
D.O.O. изграђени су следећи објекти и 
садржаји: 

 1 - Објекат картон машине 

 2 – Складиште опреме 

 3 – Складиште хемикалија 

 4 – Припрема масе 

 5 – Дорада картона 

 6 – Картон машина - доградња 

 7 – Припрема масе - доградња 

 8 – Филтер станица 

 9 – Картон машина - анекс 

 10 – Машинска радионица 

 12 – Магацин картона 

 12а – Магацин картона 

 13 – Котларница  

 14 – Котларница - доградња 

 15 - Резервоар за мазут – 
демонтиран 

 16 - Таложник за речну воду – 
акцелатор 

 17 – Водоторањ 

 18 и 19 - Станица за 
пречишћеавање воде 

 20 - Базен – коагулатор 

 21 - Пумпна станица за мазут - 
демонтиран 

 22 - Складиште рабљеног уља 

 23 - Магацин картона 

 24 и 32 - Објекат техничко-
адмонистративне подршке  

 25 – Магацин резервних делова 

 26 – Сортирница и балирница 

 27 - Зграда електрорадионице 

 28 и 42 - Палетарница 

 29 – Портирница 

 30 - Објекат за сервере за 
информациони систем 

 31 - Зграда механичарске 
радионице 

 31 - Зграда механичарске 
радионице 

 33 - Магацин резервних делова 
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 34 - Објекат техничко-
административне подршке  

 35 – Производња хилзни 

 36 - Објекат набавке сировине 
(старог папира) 

 37 и 39 - Објекат техничке припреме 
производњи пелета 

 38 - Производни објекат 
картонмашине – анекс 2 

 40 - Објекат техничке контроле 
пријема сировина 

 41 - Надстрешница – депо за отпад 

 43 – Пречишћавање санитарне 
отпадне воде Путокс 

 44 – Прерада отпадне воде 

 45 – Није у употреби 

 46 – Није у употреби 

 n/a  - Резервоари за дизел (2 
комада V=20m3) 

Сви објекти у комплексу могу се по намени 
поделити у: 

 Објекте администрације; 

 Производне објекте; 

 Складишта и магацине готових 
производа; 

 Складишта и магацине хемикалија; 

 Објекте инфраструктуре; 

 Објекте одржавања и помоћне 
објекте. 
 

Сви производни објекти у којима се 
обавља технолошки процес третмана, 
односно прераде отпадног старог папира 
поседују употребне или грађевинске  
дозволе. Део објеката на локацији је у 
поступку озакоњења. 
 
Објекат бр.28 и 42 изузимају се из Захтева, 
будући да се ова производна делатност не 
односи на предметне активности 
управљања неопасним отпадом, као и 
објекти 37 и 39 који су административни 
објекти у функцији обејката 28 и 42. 
Објекти бр. 45 и 46 не користе се за 
обављање предметне делатности и нису 
уцртани у Копију плана парцеле. У објекту 
35 су у ранијем периоду произвођене 
хилзне за сопствене потребе, међутим због 
захтева тржишта за квалитетом хилзни 
који самостално фабрика не може да 
постигне, хилзне се набављају од 
екстерних произвођача, односно купују, а 
објекат је тренутно ван употребе. 

Информација о повезаности локације 
Локација је комплетно инфраструктурно 
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постројења са локалном инфраструктуром 
(саобраћајнице, снабдевање водом, 
струјом, канализација, топлификација, 
близина гасовода...)  

опремљена.  

Индустријски комплекс „UMKA” је 
прикључен на следеће инфраструктурне 
системе: 

- Путну инфраструктуру - улаз у фабрику 
из улице 13.октобра; 

- Снабдевање водом – фабрика је 
прикључена на водоводну мрежу за 
потребе снабдевања санитарном и 
хидрантском водом, а технолошком 
водом се снабдева водозахватом из 
Саве (325-04-00818/2020-07 од 
06.04.2021) ; 

- Гасоводну мрежу – Србијагас; 

- Електродистрибутивну мрежу – сва 
струја се обезбеђује преко ЕМС, 
односно 18 интерних трафостаница, 
не постоји самостална производња 
струје; 

- Комуникацијску мрежу (телефон – 
Телеком Србија; интернет – ВИП 
Телеком) 

Водозахват и прерада отпадне воде, у 
складу са водном дозволом, састоји се из: 

- Захват воде за техничко-технолошке 
потребе са реке Саве; 

- Резервоар сирове воде; 

- Систем за третман сирове воде – 
довођење сирове воде из реке Саве 
на квалитет потребан за технолошку 
намену, производњу паре, одржавање 
погона, пречишћавање помоћу 
пешчаних филтера; 

- Систем за прикупљање и  физичко 
хемијски третман технолошке отпадне 
воде; 

- Одвојена санитарно-фекална 
канализација и уређај за третман 
санитарно-фекалне отпадне воде 
(Путокс); 

- Атмосферска канализација 
(инсталирани сепаратори за прераду 
атмосферских вода са платоа 
механичарске радионице и 
саобраћајнице и платоа код складишта 
дизел горива; 

Остали инфраструктурни објекти: 

- Котларница са разводом паре; 
Резервоар за хлороводоничну 
киселину; Хлороводонична киселина 
(HCl) складишти се у резервоару од 20 
m3 изведеном споља уз северни зид 
котларнице и постављеном изнад 
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бетонске танкване, надкривен 
надстрешницом. Резервоар има 
пречник 3,15 m и висину 2,95 m. 
Постављен је на платформи 1,90 m 
изнад терена. Танквана има 
унутрашње димензије основе 7,00 m x 
4,00 m и дубину 2,70 m, односно 
укупну запремину од 75,6 m3. 
Делимично је укопана, тако да је 
висина зида танкване 1,50 m изнад 
нивоа тла. Изнад резервоара је 
постављена надстрешница како би се 
спречило упадање кишнице у 
танквану. 

 
Приступна саобраћајница тангира 
комплекс дуж  западне стране. Изведени 
су приступи и контролисани улази у круг 
фабрике, као и паркинг простори. Око свих 
објеката омогућен је приступ ватрогасним 
возилима.  

Број запослених у постројењу за 
управљање отпадом и квалификациона 
структура 

 434 радника 

Радно време постројења током радне 
недеље 

 7 дана у недељи, 3 смене по 8h 

Број радних дана у години  
 365 

   
 

III  ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА ОТПАДА ЗА ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА ИЛИ ОПЕРАЦИЈА КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ОДЛАГАЊУ ОТПАДА  

 
За обављање више делатности једног оператера захтев за издавање интегралне 
дозволе за управљање отпадом попуњава се за сваку наведену делатност 
 

a) Подаци о складишту отпада 
 

Капацитет складишта – Максимални пројектовани 
капацитет складишта, односно количина отпада која 
може да се складишти у једном тренутку: 
 
 
 
- Укупни капацитет за све врсте отпада 
 
 
- Капацитет за сваку врсту отпада посебно 

Максимални капацитет 
складишта износи  
14.000 t отпадa на 
складишном платоу у једном 
тренутку 
 
У једном тренутку ; 
- 15 01 01 – 8.500 t; 
- 19 12 01 – 4.000 t; 
-  20 01 01 – 1.500 t; 
Како је ФК Умка првенствено 
Фабрика картона, то потребе 
за различитим категоријама 
старог папира, односно 
потребе за лагером истих 
првенствено зависе од 
производног програма који 
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диктира тржиште. Наши 
картони се израђују од 
старог папира индексних 
бројева 150101, 191201 и 
200101 који зависно од 
граматуре картона учествују 
различитим уделом у нашем 
производу, те је предлог да 
се дефинише збрини 
максмиални лагер старог 
папира (за сва три индексна 
броја која се користе у 
производњи) 

Планирани капацитет складишта на годишњем нивоу, 
односно количина отпада која ће се складиштити за 
годину дана: 
 
- Укупни капацитет за све врсте отпада 
 
 
 
- Капацитет за сваку врсту отпада посебно 

Планирани капацитет 
прераде отпада на 
годишњем нивоу је око 
250.000 t за производњу 
200.000 t картона, обзиром 
да је норматив потрошње 
старог папира 1,2-1,3 t 
(завосно од садржаја влаге и 
удела нечистоћа) старог 
папира на по 1 t 
произведеног картона, како 
је и опсиано у Студији 
процене утицаја 
 
- 15 01 01 – максимално  
200.000 t  
- 19 12 01 –максимално 
100.000 t  
- 20 01 01 – максимално 
100.000 t;  
 
Како је и у претходној тачки 
наведено, Фабрика картона 
Умка је произвођач картона 
те је потрошња појединачних 
индексних бројева диктирана  
захтевима тржишта за 
одређеним производима. 
Технологија прераде сва три 
индексна броја је једнака и 
максимални капацитет 
фабрике је производња 
200.000t картона, односно 
прерада 250.000t отпадног 
папира при чему фабрика 
зависно од потреба тржишта 
користи мање или више неки 
од индексних бројева, 15 01 
01 су претежно барон стари 
папира (Амбалажа), док су 
19 12 01 и 20 01 01 претежно 
бели папири и њихова 
потрошња зависи од 
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производног програма 
фабрике односно потреба 
тржишта.  

Навести запремину корисног простора складишта која ће 
служити за складиштење отпада и која може да обухвати 
максимално 75% запремине укупног простора складишта 

Отпадни папир се складишти 
на отвореном простору 
индустријског комплекса 
(складишни платои), а 
неопходне количине 
отпадног папира се уносе у 
халу и користе за 
производни процес.  

Платои су укупне површине 
око 16.250 m2. Отпадни стари 
папир се може безбедно 
складиштити до висине од 
6м, те је корисна запремина 
складишта 97.500м3. Стари 
папир се складишти до 
висине од око 3.5м (4 бале у 
вис) те је корисни простор 
који се користи за 
складиштење старог папира  
56.875м3, односно мање од 
75% запремине складишта.   

Навести податке о носивости подлоге на којој ће се 
вршити складиштење отпада 

Избетонирани/асфалтирани 
складишни платои носивости 
80KN сто одговара тежини 
од 8.157 kg. 

Детаљан опис складишта (отворено/затворено) са 
димензијама појединих делова складишта, опис подова, 
зидова, крова, постојање водовода, канализације, 
развод електричне енергије, постојање сепаратора, 
канала за одвођење течности…  

Складиште старог папира је 
отворено складиште и 
састоји се из две целине – 
део испред објекта припреме 
масе и део иза објекта 
картон машине. Цео 
складишни простор је 
асфалтиран. 

Део отвореног складишта 
испред објекта припреме 
масе је ограђен тзв „лего 
коцкама“ чије су димензије 
60cm x 60cm x 150cm од 
којих је формиран бетонски 
зид. Овај складишни простор 
је површине 2000 m2 и на 
њему се складишти стари 
папир класе 15 01 01, 
делимично у балираном, а 
делимично у расутом 
ринфузном станју (у 
сличајевима када је 
потребно сортирање 
сировине коју су испоручили 
добављачи). Поред овог 
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складишта налази се 
асфалтирани плато 
површине 1500 m2 на ком се 
складишти стари папир 
класе 19 12 01. 

Други део отвореног 
складишта налази се иза 
објекта картон машине, 
укупне површине 12.500 m2. 
складиште је издељено на 
25 „камара“ односно 
посебних поља на којима се 
складиште различите класе 
старог папира неопходне за 
производњу картона 
(фабрика препознаје преко 
30 интерних класа старог 
папира, у складу са 
европском стандардизацијом 
за стари папир ЕН643:2015), 
између појединачних 
„камара“ постоје транспортни 
путеви којима је обезбеђен 
прилаз сирвини 
виљушкарима. На овом делу 
магацина површина од 7950 
m2 се користи за 
складиштење класе 15 01 01, 
површина од 3000 m2 за 
складиштење класе 19 12 01 
и површина од 1800 m2 за 
складиштење класе 20 01 01. 

Складишни платои за 
привремено складиштење 
отпада су отворени, 
асфалтирани и 
инфраструктурно 
опремљени – на истима је 
разведено осветљење, 
хидрантска мрежа, 
атмосферска канализација  

Површине на којима се 
складишти отпадни папир и 
картон налазе се испред 
објекта за припрему масе 
(јужни централни део 
комплекса) и иза објекта 
картон машине (северни 
централни део комплекса). 
Складиште испред припреме 
масе је опремљено 
зидовима од бетона 
(помичне „лего коцке“) којима 
се спречава распиање старог 
папира у ринфузном облику. 
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Сви асфалтирани делови у 
кругу ФК Умка су  
прекривенимрежом 
(сливницима и каналима) за 
прикупљање атмосферске 
воде. Сви сливници који се 
налазе на свим асфалтним 
платоима у кругу фабрике су 
опремљени корпама које 
спречавају продор папира и 
других материјала у канале 
са атмосферском водом. На 
платоу испред обејката за 
припрему масе (део 
складишта сировине – старог 
папира) и механичарске 
радионице, где је и највећа 
запрљаност манипулативних 
поврешина,  као и код 
интерне бензинске станице 
постоје два сепаратора 
масти и уља који су у 
функцији и чија ефикасност 
се анализира квартално. Код 
интерног ресторана (мензе) 
налази се и трећи сепаратор 
који служи за одвајанје масти 
и уља из санитарне воде 
(фабричког ресторана). 
Делимично пречишћена 
атмосферска вода (путем 
сепаратора пречишћен је 
део код механичарске 
радионице, односно испред 
објекта припреме масе и 
интерне пумпе за гориво, док 
се део атмосферске воде са 
платоа иза картон машине 
не пречишћава путем 
сепаратора већ се тренутно 
врши само механичко 
одвајање нечистоћа путем 
корпи на сливницима – 
реализацијом уградње 
сепаратора за коју се 
тренутно исходује дозвола за 
уградњу и ова површина ће 
бити обухваћена 
пречишћавањем путем 
сепаратора) се са платоа 
води у црпну станицу где се 
меша са осталим отпадним 
водама и заједничким 
испустом упушта у реку. 
Акционим планом уз водну 
дозволу планирана је 
уградња два додатна 
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сепаратора на два крака 
атмосферских вода како би 
целокупна вода са 
манипулативних и других 
површина била пречишћена 
пре мешања са осталим ОВ 
и упуштања у реку Саву. За 
сепараторе је предат захтев 
за уградњу путем CEOPa 
сходно акционом плану уз 
водну дозволу, одабрани су 
добављачи и извођачи, 
резервисана потребна 
средства и по добијању 
дозволе за уградњу у 
најкраћем року биће 
извршена уградња додатних 
сепаратора. Саму уградњу, 
односно добијање дозволе 
за исту пролонгирало је 
дефинисање надлежности за 
издавање дозволе од стране 
надлежних органа, где је 
због редефинисања 
надлежности у завршној 
фази (након добијања 
мишљења имаоца јавних 
овлашћења и дефинисања 
локацијских услова) одбијен 
иницијални захтев 
ROPBGDU 45877 LOC1/2021, 
те је предат нови захтев 
ROP-BGDU-45877-LOCH-
2/2022 другом надлежном 
органу и за исти се тренутно 
чека издавање локацијских 
услова 

Техничка опремљеност складишта (подаци о опреми и 
посудама које ће се користити за складиштење)  

 2 колске ваге, 

 Камиони за транспорт; 

 Дизел виљушкари; 

- 1,6 t – 3 ком. 

- 2 t – 1 ком. 

- 2,5 t – 5 ком. 

- 3 t – 1 ком. 

- 8 t – 1 ком. 

 Електро виљушкари; 

- 1,6 t – 1 ком. 

- 2,5 t – 23 ком. 

- 4,5 t – 3 ком. 

 Ручни палетни 
виљушкари; 

- 2,5 t – 5 ком. 

 Екстерни виљушкар; 

- 2,5 t – 1 ком. 

 Дизел товарач; 
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- 3 t – 1 ком. 

 Амајзер; 

- 5 t – 1 ком. 

 Трактори са приколицом; 

- 3 t – 3 ком. 

- 9 t – 1 ком. 

 Контејнери; 

 Аброл-контејнери; 

 Жичане корпе и корпе са 
пуним страницама  
3-10m3; 

 Џамбо вреће. 

Кратко описати процес разврставања отпада, 
складиштења отпада и припреме за предају на третман 
на истој локацији или отпремање, односно транспорт на 
третман код оператера који поседује дозволу за третман 
издату од надлежн огоргана 

Отпадни папир и картон се 
откупљује од правних лица 
као сортиран папир који је 
најчешће и балиран. 
Транспортује се већим 
транспортним камионима, 
док се отпадни папир у 
расутом облику сакупља у 
наменским контејнерима и 
транспортује теретним 
возилима специлизованим за 
утовар и истовар контејнера 
за сакупљање отпадног 
папира и картона. 
По уласку у комплекс врши 
се визуелна контрола 
товара, провера Документ о 
кретању отпада, мери се 
количина на колској ваги и 
возило се упућује на 
истовар. 
Истовар се врши киповањем 
када је у питању сакупљени 
папир и картон у расутом 
облику, или виљушкарима 
ако је отпадни папир и 
картон у балираном стању.  
Папир у расутом облику се 
упућује испред припреме 
масе, те се помоћу 
утоваривача уноси у погон на 
транспортну траку за стари 
папир. Уколико се у случају 
балираног папира посумња 
да није одговарајуће 
селектиран, квалитетан или 
да има већу количину 
нерециклабилних материја 
бале се отварају тако што се 
жица исече клештима и 
нечистоће се ручно уклњају. 
Нелистоће, уколико се 
примете током визуелне 
контроле, се ручно уклањају 
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и из расутог отпадног 
папира. 
Фабрика тежи развоју 
добављача тако да отпадни 
папир који преузима буде 
усаглашеног квалитета и 
спреман за употребу у 
процесу производње (без 
сортирања). Уколико је папир 
који је дошао на локацију 
неусаглашеног квалитета, 
фабрика га враћа 
добављачу. Постоји 
могућност прераде 
неусаглашене сировине у 
објекту Сортирнице, где 
постоје две линије за 
сортирање старог папира. 
Једна је намењена 
сортирању белог старог 
папира (19 12 01) и садржи и 
сортир мост, а друга 
сортирању мешаног папира 
(без сортир моста). На 
простору око сортирнице 
постоје боксови изграђени од 
„лего коцки“ којима се 
спречава мешање 
различитих класа отпада. 
Висина зидова је 2м – 3 „лего 
коцке“.  Складишни простор 
је 250м2. сортирање старог 
папира с еврши ручно, 
одвајањем  различитих врста 
папира које се полако крећу 
на мосту за сортирање или 
на земљи. Отпад који настаје 
сортирањем старог папира 
одлаже се на простор 
дефинисан за одлагање 
отпада од сортирања 
030308. 

У случају складиштења опасног отпада, описати 
складиштење разних врста опасног отпада и 
складиштење некомпатибилних врста опасног отпада, 
као и мере које се тим поводом предузимају 

 

 
b) Подаци о отпаду који се складишти 

 

Врсте отпада у зависности од опасних 
карактеристика 

Инертан   

Неопасан X 

Опасан  

   

Врсте отпада по пореклу Комунални X 

Комерцијални X 



Страна 17 

 

Индустријски X 

   

Класификација отпада (навести све 
индексне бројеве отпада који се складишти 
у постројењу), у складу са правилником 
којим се прописују категорије, испитивање 
и класификација отпада 

Неопасан: 
Отпад које оператер складишти:  

15 - Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе 
за брисање, филтерски материјали и 
заштитне тканине, ако није другачије 
специфицирано  

- папирна и картонска амбалажа - 15 01 
01 

19 - Отпади из постројења за обраду 
отпада, погона за третман отпадних вода 
ван места настајања и припрему воде за 
људску потрошњу и коришћење у 
индустрији 

- папир и картон - 19 12 01 

20 - Комунални отпади (кућни отпад и 
слични комерцијални индустријски отпади), 
укључујући одвојено сакупљене фракције 

- папир и картон - 20 01 01 

Опасан: 
 
 
 
 
 

   

У случају складиштења опасног отпада, 
навести опасне карактеристике отпада, у 
складу са правилником којим се прописују 
категорије, и спитивање и класификација 
отпада 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV  ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА ОТПАДА ЗА ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА ИЛИ ОПЕРАЦИЈА КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ОДЛАГАЊУ ОТПАДА 

 
a) Подаци о постројењу за третман 

 

Врста третмана  
(Описати третман у складу са наведеним R 
или D ознакама у делу II овог захтева) 

Tретман се састоји од рециклаже отпадног 
папира и картона за производњу картона  

Капацитет постројења за третман отпада – 
Максимални пројектовани капацитет 
постројења за третман отпада: 
 
Дневни: 
- Укупни капацитет за све врсте отпада 
 
 

 
 
 
 
 
Дневни: 
Укупни капацитет за све врсте отпада на 
дневном нивоу, при максималном 
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- Капацитет за сваку врсту отпада посебно 
 
 
 
 
Месечни: 
- Укупни капацитет за све врсте отпада 
 
 
 
- Капацитет за сваку врсту отпада посебно 
 
  
 
 
Годишњи: 
- Укупни капацитет за све врсте отпада 
 
 
 
- Капацитет за сваку врсту отпада посебно 

капацитету производње је 1000 t  
 
- 15 01 01 - 750 t; 
- 19 12 01 - 300 t; 
- 20 01 01 - 300 t; 
 
 
Месечни:  
Укупни капацитет за све врсте отпада на 
месечном нивоу је 25.000 t 
 
- 15 01 01 – 20.000 t; 
- 19 12 01 – 7.500 t; 
- 20 01 01 – 5.000 t; 
 
 
 
Годишњи: 
Укупни капацитет за све врсте отпада је 
250.000  
 
- 15 01 01 – 200.000 t; 
- 19 12 01 – 100.000 t; 
- 20 01 01 – 100.000 t; 
 
Фабрика картона Умка је произвођач 
картона и потрошња појединачих 
индексних бројева зависи од производног 
програма. Зависно од производног 
програма капацитет производње картона 
односно прераде отпада се разликује, али 
на годишњем нивоу не прелази 200.000t 
проиводње картона, односно прераду од 
250.000t отпадног папира (зависно од 
садржаја влаге и нечистоћа). 

Краћи опис технолошког поступка 
третмана 

 Третман отпадног папира и картона: 

• Пријем отпадног папира и картона; 
• Сортирање несортираног отпадног 
папира и картона; 
• Припрема масе влакана - пулпе; 

Припрема масе обухвата поступак 
распуштања - развлакњавања 
целулозних влакана из отпадног 
папира и картона у палперима 
помоћу воде, издвајање нечистоћа 
од „добрих” влакана, припрему масе 
од које се накнадно на картон 
машини формира картон.  
Поступак припреме масе обавља се 
на 4 линије, на више уређаја који 
функционишу као пречишћавачи у 
виду ротационих сита и центрифуга 
за различите густине масе, дужину 
влакана, врсту нечистоћа коју 
издвајају. 



Страна 19 

 

Поступак припреме масе почиње 
постављањем припремљене 
сировине виљушкарима на 
транспортер који га одводи у палпер 
где се додаје вода и где се врши 
распуштање и почиње 
пречишћавање масе – пулпе. Даљи 
ток припреме масе од линије до 
линије је једнак, а разликује се само 
у броју различитих уређаја за 
пречишћавање масе, односно у 
захтеваном нивоу пречишћавања.  

• Формирање картона на картон 
машини; 
На картон машини обавља се 
производња картона, а то се одвија на 5 
сектора: 

- Партија формирања картонске 
траке; 

- Партија преса; 

- Сушни део; 

- Премаз; 

- Уређај за превеславање и 
навијални апарат. 

 
 

Предвиђени начин поступања са отпадом Основна намена комплекса је рециклажа 
папира и картона и производња картона. 
При томе као полазна сировина се користи 
отпадни папир и картон који се складишти 
на отвореном простору индустријског 
комплекса, а неопходне количине отпадног 
папира и картона уносе у халу и користе за 
производни процес који се врши кроз 
следеће операције: 

- Пријем отпадног папира и картона; 

- Припрема масе влакана - пулпе; 

- Формирање картона на картон 
машини; 
 

Техничка опремљеност постројења 
(навести и описати опрему и уређаје)  

  Линија за производњу картона, 
 Припрема масе: 
Транспортер, палпер, бубањ, Behalter, 
Fiberizer, пречистачи, Fiber sorteri, 
Рејект соотери, selektifajer, угушћивач, 
омнифактор, преса, пужни танспортер, 
диспергатор, диск рифајнер, Modul 
screan, врући пуж, Hico screan, 
контаминекс, Gravity strainer, 
флотатор, каде са мешалицама,  
Приликом припреме отпадног старог 
папира у припреми масе на горе 
неваденој опреми старог папира се на 
уређајима издвајају нечистоће које се 
пресују у Andritz преси до садржаја 
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влаге погодног за предају ове врсте 
отпада цементарама. Други део 
отпада од прераде старог папира 
представљају влакна која се исталоже 
на постројењу за прераду отпадних 
вода, која се значајним делом враћају 
у производњу, а део који се не може 
утрошити у производљи се пресује на 
Weigant преси предају на спаљивање 
или поновну употребу. 
 Картон машина се може поделити 

на 5 сектора: 

- Партија формирања картонске 
траке: 

Миш касете, равна сита за 
формирање картонске траке, вакуум 
систем за одводњавање, 

- Партија преса; 
4 пресе 

- Сушни део: 
10 сушних група (укупно 73  
цилиндра) и смештена је у затворену 
хаубу са сушним ситима, календер. 

- Премаз: 
Наносни ваљци,  

- Уређај за превеславање и 
навијални апарат: 

Водилни ваљци, мерни рам, тамбуре, 
кран, уздужни секач, премотач..  

 

 
b) Подаци о отпаду који се третира у постројењу 

 

Врсте отпада у зависности од опасних 
карактеристика 

Инертан   

Неопасан X 

Опасан   

   

Врсте отпада по пореклу Комунални X 

Комерцијални X 

Индустријски X 

   

Класификација отпада (навести све 
индексне бројеве отпада који се третирају 
у постројењу), у складу са правилником 
којим се прописују категорије, испитивање 
и класификација отпада и у складу са R 
или D ознакама, односно врстама 
операције која се обавља са поједином 
врстом отпада 

 R3/R13 - 15 01 01 - неопасан отпад  

 R3/R13 - 19 12 01 - неопасан отпад  

 R3/R13 - 20 01 01 - неопасан отпад  

 

c) Подаци о отпаду који настаје након третмана/поновног искоришћења отпада 

Класификација отпада 
Навести све индексне бројеве отпада који настају након 

Неопасан: 
ИНДЕКСНИ БРОЈ ОТПАДА 
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третмана отпада у постројењу, из Извештаја о испитивању 
отпада, из датог од стране овлашћене лабораторије, у 
складу са правилником којим се прописују категорије, 
испитивање и класификација отпада и навести количине 
отпада које настају третманом појединих врста отпада 
 
 

- R или D ознака 
Индексни број отпада R: 
 
- 03 03 07 - механички 
извдвојени непотребни 
састојци при производње 
пулпе од отпадног папира 
и картона, отпад је 
намењен за термичком 
третману ради 
искоришћења у енергетске 
сврхе R1, или за одлагање 
D1. Годишња количина 
отпада који настаје при 
максималном капацитету 
производње је око 10.000т, 
зависно од запрљаности 
отпада/старог папира (15 
01 01, 19 12 01 и 20 01 01) 
који се прерађује. 
- 03 03 08 –Отпади од 
сортирања папира и 
картона намењених 
рециклажи, намењен је за 
одлагање Д1. Годишња 
количина отпада који 
настаје при максималном 
капацитету производње је 
око 4.000 t, зависно од 
запрљансти отпада/старог 
папира (15 01 01, 19 12 01 
и 20 01 01) који се 
прерађује. 
Отпади који не настају 
директно из отпадног 
папира, већ су последица 
производног процеса, 
односно ремонта који се 
реализују: 
19 12 01 – отпадни папир и 
картон – не збрињава се, 
употреби се поново у 
производњи 
15 01 03 – дрвена 
амбалажа  - 10 t 
15 01 02 – пластична 
амбалажа – 20 t 
15 01 10* - амбалажа која 
садржи остатке опасних 
супстанци – 5 t (H14, H15, 
H5, H8) 
15 02 02 – отпадни 
филтери – 5 t (H14/H15) 
15 02 03 – Ваздушни 
филтери – 0,22t 
 (H5/H6/H15) 
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17 04 05 – Отпадно гвожђе 
и челик  
17 05 07*/19 08 10* - Отпад 
из сепаратора радионице 
(H15) – 5t 
17 04 11/16 02 16 – ЕЕ 
компоненте и отпадни 
каблови – 130t 
17 06 04 – камена вуна – 4t 
03 01 05 – пиљевина, 
иверје, струготина, дрво – 
750t 
16 05 07*/16 05 06* - кивете 
и дип слајдови(H3-
A/H4/H5/H6/H7/H8/H10/H14) 
0,1t 
15 01 05 – папирна и 
картонска амбалажа 
 10 01 04* - Летећи пепео и 
прашина из котла – 0.2 t 
(H14/H15) 
17 04 01 – бакар, бронза, 
месинг – 50 t 
16 02 13*/20 01 35* – 
отпадна електрична и 
електронска опрема која 
садржи опасне компоненте 
-– 5 t (H15) 
20 01 21* - флуо цеви – 0,2 
t (H6/H15) 
15 01 04 – метална 
амбалажа – 100т 
17 04 07 – мешани метали - 
100 t  
19 08 09 – Смеша масти и 
уља из сепарације воде и 
масти и уља – 5 t 
12 01 07* минерална 
машинска уља – 4 t 
(H14/H15) 
 08 03 18 – празне тонер 
касете 

Уколико након третмана/поновног искоришћења отпада 
настаје опасан отпад навести опасне карактеристике тог 
отпада (H листа)  

  

 Описати начин збрињавања отпада насталог након 
третмана (уговор са оператером за одлагање и сл.) 
 
 
 

Сав отпад се предаје 
овалашћеним оператерима 
на даљи третман или 
одлагање. 
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V ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ 

 
a) Подаци о постројењу за одлагање отпада 

 

Врста постројења – Класа депонија 
  
  

Депонија инертног отпада   

Депонија неопасног отпада   

Депонија опасног отпада   

   

Капацитет (укупни) постројења за 
одлагање отпада 

  

Планирана количина отпада која ће се 
одлагати на годишњем нивоу 

  

Предвиђени начин поступања са отпадом   

Опис локације укључујући њене 
хидрогеолошке и геолошке 
карактеристике, описати близину 
појединих објеката, индустријских 
постројења, насеља и слично 

  

Краћи опис технолошког поступка 
одлагања (од пријема отпада до одлагања 
на тело депоније)  

   

Краћи приказ оперативног плана са 
распоредом и динамиком пуњења 
депоније 

  

Техничка опремљеност постројења за 
одлагање отпада (навести и описати 
опрему и уређаје)  

  

Кратко описати поступак затварања и 
одржавања депоније после затварања 

  

 
b) Подаци о отпаду 

 

Класификација отпада (навести све 
индексне бројеве отпада који се одлажу на 
депонији), у складу са правилником којим 
се прописују категорије, испитивање и 
класификација отпада 

Инертан 

Неопасан 

Опасан 

 
Прилози:  

1. Докази о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из судског регистра за јавне 

установе; 

2. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у складу са чланом 31. 

Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16 - у 

даљем тексту: 

Закон), (фотокопије: М-образац, односно Потврда о поднетој пријави, промени и 

одјави на обавезно социјално осигурање; радна књижицa; диплому о стеченом 

образовању издатa од стране надлежног органа; уверењe да стручно лице није 
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кажњавано за било које кривично дело издато од стране надлежног органа, 

Одлука о именовању квалификаваног лица одговорног за стручни рад); 

3. Радни план постројења за управљање отпадом; 

4. Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у 

обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у 

зависности од категорије угрожености од пожара; 

5. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са 

Законом;  

6. План за затварање постројења; 

7. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања 

отпада; 

8. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања 

остатака из постројења; 

9. Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о 

процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде 

процене утицаја на животну средину, у складу са Законом; 

10. Kопије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у 

складу са законом (употребна дозвола, препис листа непоретности, водна 

дозвола, решење о легализацији објекта); 

11. Финансијске и друге гаранције, или одговарајуће осигурање за случајудеса или 

штете причињене трећим лицима; 

12. Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из 

дозволе за одлагање отпада на депоније, са роком важности за време рада 

депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након 

затварања у складу са чланом 30. Закона; 

13. Упутство о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање 

отпада на депонију; 

14. План затварања и одржавања депоније после затварања у складу са чланом 30. 

Закона; 16.  

15. Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе; 

16. Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе. 
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Уводне напомене 

Оператер Фабрика картона „UMKA” DOOиз Умке, улица 13. октобар бр.1, Београд, 
поверио је предузећу ECOlogica URBO DOO из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића бр.1 је да 
изради Радни план постројења за управљање отпадом у комплексу предузећа Фабрика 
картона „UMKA” DOO у Београду.  

Фабрика картона „UMKA” DOO специјализована je само на производњу картона искључиво 
рециклажом сакупљеног отпадног папира и картона (RCF Based Paper Mills). Технолошки 
процес се константно унапређује кроз модификације, уклањање уских грла у производњи, 
смањење потрошње воде и енергије, убрзан процес прераде воде у унутрашњем кругу и 
кроз низ других организационих и техничких унапређења, тако да се сваке године омогућује 
већа продукција и смањују негативни утицаји на животну средину. 

Као компанија која је усмерена ка заштити и очувању животне средине, потребно је 
свакодневно унапређење система, између којих је одрживо управљање отпадом који 
настаје у оквиру делатности компаније, у складу са националним законодавством. 
Ефикасним системом управљања неопасним и опасним отпадом постројења „UMKA”, од 
самог места његовог настанка па до коначног одлагања, штите се радници, особље које 
ради у домену управљања отпадом на предметној локацији и становништво уопште, од 
дејстава до којих доводи загађење животне средине. 

На основу члана 16. Закона о управљању отпадом за постројење чија је делатност 
управљање отпадом и за које се издаје интегрисана дозвола, припрема се и доноси Радни 
план постројења за управљање отпадом.  

План се доноси на одређени временски период (3 године), а ради остваривања следећих 
циљева:  

– ефикасног система за управљање отпадом; 
– утврђивање прецизних података о врстама, количинама и токовима отпада; 
– пословање у складу са националним законодавством; 
– успостављање усаглашавање генерисања отпада и његових опасних 

карактеристика; 
– максимално коришћење отпада чији настанак не може да се спречи; 
– смањење количине отпада који настаје у раду постројења; 
– одлагање отпада који не може поново да се искористи у складу са националним 

законодавством и на економски исплатив начин; 
– остваривање сарадње са представницима надлежних органа. 

Циљеви Радног плана постројења остварују се применом одговарајућих поступака и мера 
приликом сакупљања, разврставања, руковања, складиштења, транспорта, поновног 
искоришћења и третмана неопасног отпада укључујући, отпреме опасног отпада на 
финално одлагање и тратман, као и надзор над тим активностима, уз поштовање основних 
начела управљања отпадом: начело избора оптималне опције за животну средину, начело 
близине и регионалног приступа, начело хијерархије, одговорности и начело „загађивач 
плаћа“. Дизајн система управљања отпадом зависи од више фактора, а пре свега од 
његових особина (физичких, хемијских и биолошких) и на основу тога може се предвидети 
решење редукције, сакупљања, рециклаже, транспорта и одлагања. 

Законом су прописани основни елементи радног плана постројења за управљање отпадом:  

• опис локације и идентификација извора ризика; 

• опремање постројења ради спречавања и контроле загађења животне средине 
и угрожавања здравља људи; 

• инфраструктура локације (обезбеђење локације, ограда, контрола сакупљача); 
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• рад у постројењу (контрола муљева и остатака, потенцијално процуривање и 
загађивање животне средине, заштита од пожара, пријем отпада и процедуре за 
контролу, узорковање и испитивање отпада, системи за мерење количине 
отпада, складиштење опасног отпада, процес третмана опасног отпада - 
постројење, опрема и поступци, укључујући системе за истовар и разастирање 
отпада); 

• контрола загађења, мониторинг и извештавање (мониторинг и извештавање о: 
саставу отпада, емисијама гасова, квалитету отпадних вода, односно саставу 
процедних вода, квалитету подземних вода, квалитету површинских вода, 
квалитету земљишта, метеоролошким условима); 

• управљање и мониторинг услова у постројењу; 

• документација о локацији. 

Радни план управљања отпадом мора бити прецизан и лако разумљив, јер је намењен 
директно запосленима и уговорним странама у области управљања отпадом. Поред 
наведеног, План мора бити саставни део шире политике заштите животне средине 
(Политика интегрисаног система). 

У оквиру израде Радног плана постројења за управљање отпадом су обухваћене следеће 
фазе:  

◊ анализа постојећег стања постројења за управљање отпадом; 
◊ утицај рада постројења на животну средину; 
◊ идентификација могућности и потреба предузећа у смислу простора за 

поступање са отпадом, средствима за рад и радном снагом; 
◊ идентификација могућих начина поступања са отпадом и минимизација отпада; 
◊ начин извештавања у предузећу и начин извештавања надлежних органа у 

Републици. 
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1.0.Основни подаци о Оператеру 

Основни подаци о Оператеру приказани су уТабели бр. 1. 

Табела бр. 1. Информације о Оператеру 

Фабрика UMKA D.O.O. основана је 1939. године као погон за производњу папира и лепенке, 
1967. године набављена је прва картон машина. Umka d.o.o. – Фабрика картона, производи 
хромо-картон ("white-lined chipboard") у квалитетима GD2 - Umka Color (230-500gsm), GD3 - 
Umka Pak (230-450gsm) и GT2 - Umka Special (280-500gsm).  

„UMKA” D.O.O. специјализована je само zа производњу картона искључиво рециклажом 
отпадног папира и картона (RCF Based Paper Mills).   

Производни програм састоји се од неколико класа амбалажног картона (хромокартон и сиви 
картон) са великом применом у прехрамбеној, кондиторској, фармацеутској, хемијској, 
дуванској, текстилној, аутомобилској и машинској индустрији (паковање резервних делова 
и компоненти), за ламинирање транспортне амбалаже. Као једини произвођач 
хромокартона у Србији и суседним државама највећи део укупне производње пласира се у 
извоз. „UMKA” D.O.O. је највећи извозник у Србији у области производње папира, пулпе и 
картона.  

Производе се четири типа квалитета картона под називима: 

• UmkaSpecijal–триплекс картон са троструким премазом са горње и 
једноструким са доње стране; 

• UmkaKolor  - дуплекс картон са троструки премазом са горње странеи 
једноструким са доње стране; 

• UmkaPak–дуплекс картон са двоструким премазом само са горње странеи 
једноструким са доње стране; 

• Gray - без премаза – сиви картон. 

По граматури, картони се производе у распону од 230 g/m² - 500 g. 

Сировинска база за производњу картона је искључиво сакупљени стари – отпадни папир и 
картон. „UMKA” купује од различитих добављача отпадни папир и картон као основну 
сировину за рад.  

Пун назив  
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UMKA 
FABRIKA KARTONA UMKA 

Скраћени назив  UMKA DOO UMKA 

Адреса Умка, Београд – Чукарица, ул. 13.октобар бр.1 

Телефон, факс +381 11 3602 600, +381 11 8026 995 

Матични број 07007019 

ПИБ 100003017 

Шифра делатности 
Назив делатности 

1712 - Производња папира и картона 

Стручно лице за управљање 
отпадом у постројењу 

Данијела Ошап, +381 63 42 53 78 

e-mail: danijela.osap@umka.rs 

web http://www.umka.rs 
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Годишњи капацитет прераде отпада је око 250.000т старог папира, а за потребе 
производње 200.000 t картона. Количински резултати производње се остварују зависно од 
врсте готовог производа, максимални капацитет остварује се на средњим граматурама 
готовог производа 320-350 g/m2. У технолошком процесу у јулу 2021. године, реализована 
је замена цилиндричних сита равним ситима, чиме је побољшан квалитет производа и 
омогућен већи капацитет производње и на нижим и вишим граматурама готовог производа 
(картона). 

Норматив утрошка старог папира за производњу 1t картона варира зависно од квалитета 
старог папира који добављачи допремају фабрици (садржај влаге, садржај нечистоћа у 
старом папиру) и просечно се креће између 1,2-1,3 t старог папира за 1 t картона. На основу 
наведеног за производњу 200.000 t готовог производа, потребно је 250.000 t бруто старог 
папира и картона (сировине). 

Технолошки процес се константно унапређује кроз модификације, уклањање уских грла у 
производњи, смањење потрошње воде и енергије значајним делом кроз процес прераде 
воде у унутрашњем кругу и кроз низ других организационих и техничких унапређења, тако 
да се сваке године омогућава већа продукција уз смањење негативног утицаји на животну 
средину.  

Фабрика „UMKА” послује 365 дана у години у три смене по 8 h, а тренутно је запослено 434 
радника.  
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2.0. Законски оквири 

Свако предузеће које у оквиру своје делатности производи, односно ствара отпад дужно је 
да своје пословање усклади са Стратегијом управљања отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 
29/10), Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др.закон)) и свим подзаконским актима који се односе на систем управљања отпадом. У 
овом поглављу наведени су прописи у области управљања отпадом који су релевантни за 
предметну анализу.  

С обзиром да постоји велики број прописа и закона овде ће бити поменути само основни 
који тренутно регулишу област управљања отпадом:   

• Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Сл. гласник РС“, 
бр. 29/10) представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и 
одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије и којим се планирају 
циљеви управљања отпадом у Републици. Изградња система за управљање 
опасним отпадом обухвата успостављање прописног сакупљања и транспорта 
опасног отпада, изградњу пет централних регионалних складишта опасног отпада 
који се чува ради третмана, изградњу постројења за физичко-хемијски третман 
опасног отпада у оквиру центра за управљање опасним отпадом, затим изградњу 
два инсинератора за спаљивање опасног отпада, као и депоније опасног отпада. За 
опасне отпаде који се не могу третирати у земљи потребно је успоставити 
привремена складишта за сакупљање и извоз опасног отпада у овлашћена 
постројења. Ова привремена складишта треба да служе извознику опасног отпада 
искључиво за сакупљање и препакивање опасног отпада који је намењен извозу.   

• Национални имплементациони план за спровођење Стокхолмске конвенције о 
дуготрајним органским загађујућим супстанцама (НИП) – усвојен од стране 
Владе РС у децембру 2009. године, који, у складу са чл.7. Стокхолмске конвенције 
подлеже ажурирању, а нарочито после укључивања нових POPs хемикалија на 
листу Конвенције. У оквиру ажурираног плана, дефинисани су циљеви за решавање 
идентификованих проблема у управљању POPs хемикалијама у Србији, а неки од 
најважнијих су: ојачати постојеће институционе капацитете, идентификовати PCB 
отпад, безбедно га збринути и смаљити загађење животне средине ремедијацијом 
локација контаминираних POPs хемикалијама. Ажурирање НИП-а је извршено у 
периоду 2014-2015. године.   

• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 
(др.закон), 72/09 (др.закон), 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)). Овим 
законом уређује се интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује 
остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и 
уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији;  

• Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др.закон)) којим се уређују врсте и класификација отпада, планирање управљања 
отпадом, субјекти управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљању 
отпадом, организовање управљања отпадом, управљање посебним токовима 
отпада, услови и поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, 
извештавање о отпаду и база података, финансирање управљања отпадом, надзор, 
као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 

• Закон о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних 
отпада и њиховом одлагању („Сл.лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 2/99) 
обезбеђује међународно усаглашене механизме и инструменте за контролу 
прекограничног кретања отпада. 
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• Закон о транспорту опасног терета („Сл. гласник РС“, бр. 88/10, 104/16, 83/18, 
95/18 - др. закон и 10/19 - др. закон)) којим се уређују овлашћења државних органа 
и пецијализованих организација у транспорту опасног терета, посебни услови под 
којима се обавља транспорт опасног терета, начин обављања транспорта опасног 
терета, поступци у случају ванредних догађаја у транспорту опасног терета и надзор 
над извршавањем овог закона у друмском, железничком, ваздушном и водном 
саобраћају. 

• Закон о потврђивању европске конвенције о међународном транспорту 
опасног терета у друмском саобраћају (АДР 2007) („Сл.гласник РС – 
Међународни уговори“, бр. 2/10). 

• Закон о потврђивању Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским 
загађујућим супстанцама („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 42/09) – 
овај Закон примењује се кроз Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 
88/09, 7/11, 93/12 и 25/15) и Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 92/11 и 25/15). 

• Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 95/18 
(др.закон)) којим се уређују услови заштите животне средине које амбалажа мора 
да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним 
отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски инструменти, 
као и друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. 

• Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 
36/09) уређује поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаја 
на животну средину, садржај студије о процени утицаја, учешће заинтересованих 
органа и организација и јавности и друга питања од значаја за процену утицаја на 
животну средину. 

• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21) уређује услове и начин 
планирања и уренења простора, уренивања и коришћења граневинског земљишта 
и изградње и употребе објекта. 

• Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) 
одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог обављања, 
омогућава организовање и обављање комуналних делатности за две или више 
општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и споразумом тих 
општина. 

• Закон о Царинској тарифи („Сл. гласник РС“, бр. 62/05, 61/07, 112/07, 9/08, 111/08, 
5/09,95/18 (др.закон) и 91/19) уређује Царинску тарифу, правила о обрачунавању 
царине, систем назива робе која се увози, уноси или прима у царинско подручје 
Републике Србије, односно извози, износи или шаље из царинског подручја 
РепубликеСрбије разврстан по одељцима и главама Царинске тарифе, систем 
нумеричког означавања робе (тарифни бројеви, тарифни подбројеви и тарифне 
ознаке) у Царинској тарифи, као и правила о сврставању поједине робе у тарифне 
бројеве, тарифне подбројеве и тарифне ознаке Царинске тарифе. 

• Царински закон („Сл. гласник РС“, бр. 95/18 и 91/19) уређује царинско подручје, 
погранични појас, прелаз, царинску робу, надзор и контролу, повластице, поступак 
увоза, извоза и транзита робе, права и обавезе лица која учествују, као и права и 
обавезе царинских органа у царинском поступку. 
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• 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) којим се ближе прописују услови и начин 
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као 
секундарна сировина или за добијање енергије.   

• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
(„Сл. гласник РС“, бр. 92/10) којим се уређује начин складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада.   

• Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно 
складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Сл. гласник РС“, бр. 
38/18) - Овим правилником ближе се прописује образац захтева за издавање 
дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање 
отпада. 

• Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање 
POPsотпадом и граничним вредностима концентрације 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 садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и 
одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 96/09).   

• Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 
попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 17/17).   

• Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл.гласник РС“, бр. 7/20).   

• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. 
гласник РС“, бр. 71/10) којим се прописују услови, начин и поступак управљања 
отпадним уљима која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била 
намењена. 

• Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, 
бр. 104/09 и 81/10) којим се прописује начин и поступак управљањаотпадним гумама, 
обавезници плаћања и корисници накнаде за управљање отпадним гумама. 

• Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС“, бр. 
75/10) којим се прописује начин управљања отпадним азбестом и отпадом који 
садржи азбест, као и поступци спречавања загађења животне средине азбестом.   

• Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник 
РС“, бр. 56/10, 93/19 и 39/21).   

• Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање 
дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Сл. гласник РС“, бр. 60/09, 101/10, 
48/17, 80/17, 98/17, 38/18 и 6/21).   

• Правилник о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту 
(„Сл.гласник РС“, бр. 44/11, 86/19 и 90/19).   
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• Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС“, бр. 114/08).   

• Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 
обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег 
извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумимаза обрачун, висину 
и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС“, бр. 54/10, 86/11, 
15/12, 41/13-др.правилник, 3/14, 81/14-др.правилник, 31/15-др.правилник, 44/16-
др.правилник, 43/17-др.правилник, 45/18-др.правилник, 67/18-др.правилник и 95/18-
др.закон). 

• Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изглед 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за 
њихово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 60/09 и 36/21). 

• Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као 
секундарне сировине ("Сл. гласник РС", бр. 60/09). 

Обавезе Оператера у односу на основне законске прописе су приказани у наредној табели 
(2).  

Табелабр. 2.Обавезе оператера у области управљања отпадом 

Члан закона/ уредбе/  правилника  Обавезе оператера 

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

Члан 8.Класификација отпада Власник отпада, односно опeратер, дужан је да класификује отпад  

Члан 16. Радни план постројења за 
управљање отпадом за сва 
постројења чија је делатност 
управљање отпадом и за која се 
издаје интегрисана дозвола 

За сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје 
интегрисана дозвола или дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси 
радни план постројења за управљање отпадом. 

Радни план постројења за управљање отпадом прилаже се уз захтев за издавање 
интегрисане дозволе или дозволе за управљање отпадом. 

Радни план постројења за управљање отпадом ажурира се редовно сваке три 
године, као и у случају битних измена у раду постројења. 

Члан 25.Одговорност произвођача 
производа 

Произвођач производа користи  технологије и развија производњу на начин који 
обезбеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, 
подстиче поновно коришћење и рециклажу производа и амбалаже на крају животног 
циклуса и промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима. 

Члан 26.Одговорност произвођача 
отпада 

Произвођач отпада дужан је да: 

• прибави извештај о испитивању отпада за све врсте отпада: неопасан и 
опасан отпад и обнови га у случају промене технологије, промене порекла 
сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и 
чува извештај најмање пет година 

• одреди лице одговорно за управљање отпадом 

Члан 27. Одговорност власника и 
држаоца отпада 

Власник и/или други држалацотпада је одговоран за све трошкове управљања 
отпадом. 

Члан 29.Обавезе оператера 
постројења за третман отпада 

▪ сачини радни план постројења из члана 16. овог закона и обезбеди његово 
спровођење и ажурирање; 

▪ изради план заштите од удеса, у складу са законом; 

▪ прибави дозволу за третман отпада и да послове третмана отпада обавља у 
складу са том дозволом; 

▪ објави листу отпада за чији третман је овлашћен; 

▪ управља опремом и постројењем за третман отпада у складу са одговарајућим 
техничким упутством; 
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▪ обезбеђује отпад и штити га од расипања и процуривања; 

▪ у случају удеса, без одлагања, обавести надлежни орган у складу са законом; 

▪ води евиденцију о отпаду у складу са овим законом; 

▪ одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за 
третман отпада; 

▪ наплаћује услуге за третман отпада у постројењу; 

▪ омогући надлежном инспектору надзор над локацијама, објектима, 
постројењем и документацијом. 

Члан 35. Сакупљање и транспорт 
отпада 

Лице које врши сакупљање, односно транспорт отпада сакупља отпад од 
произвођача или власника и/или другог држаоца и транспортује га до постројења за 
управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, складиштење, трансфер 
станице или постројења за третман односно поновно искоришћење или одлагање. 

Члан 36.Складиштење отпада 

Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за привремено чување 
отпада на локацији произвођача или власника и/или другог држаоца отпада, у 
центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама у складу са 
овим законом. 

Члан 37. Третман отпада 
Третман отпада обавља се применом најбољих доступних техника и технологија у 
складу са овим законом. 

Члан 38. Поновна употреба и 
поновно искоришћење 

Отпад се може поново искористити за исту или другу намену, за рециклажу, односно 
друге операције поновног искоришћења, ради добијања сировине за производњу 
истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и картон, метал, 
стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од сагоревања угља 
из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од одсумпоравања димних гасова, 
отпадна уља и др.), или ради искоришћења вредности отпада његовом 
биоразградњом или спаљивањем отпада уз искоришћење енергије. 

Члан 42. Одлагање отпада на 
депонију 

Одлагање отпада на депонију врши се ако не постоји друго одговарајуће решење, 
у складу са начелом хијерархије управљања отпадом. Отпад се одлаже на депонију 
која испуњава техничке, технолошке и друге услове и захтеве. 

Члан 45. Документ о кретању отпада Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада. 

Члан 46.Документ о кретању опасног 
отпада 

Кретање опасног отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада који 
попуњава произвођач, односно власник и/или други држалац и свако ко преузима 
опасан отпад. 

Посебни токови отпада: 

Члан 47.  Управљање истрошеним 
батеријама и акумулаторима 

Члан 48. Управљање отпадним 
уљима 

Члан 49. Управљање отпадним 
гумама 

Члан 50. Управљање отпадом од 
електричних и електронских 
производа 

Члан 51. Управљање отпадним 
флуоресцентним цевима које 
садрже живу 

Члан 52. Управљање PCB и PCB 
отпадом 

Члан 54. Управљање отпадом који 
садржи азбест 

Члан 55. Управљање отпадним 
возилима 

Обавезе се ближе дефинишу подзаконским прописима 

Члан 58.Управљање амбалажом и 
амбалажним отпадом 

Обавезе се ближе дефинишу Законом о амбалажи и амбалажном отпаду и 
подзаконским прописима 
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Чланови 59.-70.  ДОЗВОЛЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ - Издавање 
и врсте дозвола 

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом 
прибављају се дозволе, и то: 

1) дозвола за сакупљање отпада; 

2) дозвола за транспорт отпада; 

3) дозвола за складиштење отпада; 

4) дозвола за третман отпада; 

5) дозвола за одлагање отпада. 

За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална 
дозвола. У овим члановима је описан захтев, поступак издавања дозволе, садржај 
и др. 

Члан 75. Извештавање 

Произвођач и власник и/или други држалац отпада,, изузев домаћинства, дужан је 
да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај 
Агенцији. Извештај садржи податке о врсти, количини, пореклу, карактеризацији и 
класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, увозу, извозу, третману, 
односно поновном искоришћењу и одлагању насталог отпада, као и отпада 
примљеног у постројење за управљање отпадом. Изглед Извештаја се ближе 
дефинише подзаконским прописом. 

Члан 78.Одговорност произвођача, 
власника и држаоца отпада 

Произвођач или власник и/или други држалац отпада сноси трошкове сакупљања, 
транспорта, третмана, односно складиштења, поновног искоришћења и одлагања 
отпада у складу са законом. 

Члан 81.Коришћење средстава за 
финансирање управљања отпадом 

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе 
средства из члана 80. овог закона користе за инвестиционе и оперативне трошкове 
управљања отпадом, и то: 

1) изградњу нових постројења за управљање отпадом, реконструкцију, 
ревитализацију и искоришћење постојећих постројења; 

2) унапређење организације управљања отпадом; 

3) управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, 
отпадним гумама, отпадом од електричних и електронских производа, отпадом од 
флуоресцентних цеви које садрже живу и отпадним возилима; 

4) подстицање одвојеног сакупљања отпада; 

5) имплементацију регионалних, односно локалних планова управљања отпадом; 

6) развој информационог система за управљање отпадом; 

7) помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада; 

8) санацију дугогодишњег загађења индустријским и комуналним отпадом; 

9) програме образовања и јачања свести јавности о питањима заштите животне 
средине и управљања отпадом; 

10) подстицање тржишта рециклираних материјала и извоз отпада за који нема 
могућности третмана у Републици Србији; 

11) друге трошкове, у складу са законом. 

Члан 96. Програм мера и динамика 
прилагођавања рада постројења  

Оператери постојећих постројења за управљање отпадом дужни су да доставе 
надлежном органу радни план постројења са програмом мера и динамиком 
прилагођавања рада постројења у складу са одредбама овог Закона за период до 
31. децембра 2012. године 

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

Члан 16. Национални циљеви 

Национални циљеви управљањa амбалажом и амбалажним отпадом утврђују се 
Плaном смањења амбалажног отпада. 

План садржи националне циљеве који се односе на сакупљањеамбалаже и 
амбалажног отпада, поновноискоришћење и рециклажуамбалажног отпада. 
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Члан 18. Преузимање отпада 

Произвођач, увозник, 
пакер/пунилацииспоручилацдужанједабесплатнопреузмеотпадодсекундарнеилите
рцијарнеамбалаженазахтевкрајњегкорисника. 

Крајњикорисниккојинабављаробуодпроизвођача, увозника, 
пакера/пуниоцаииспоручиоцаможеотпадодсекундарнеилитерцијарнеамбалажеост
авитинепосреднонаместунабавкеилигакаснијебесплатновратити. 

Одредба из става 2. овог члана примењује се и на отпад од примарнеамбалаже која 
истовремено врши функцију секундарне или терцијарнеамбалаже. 

Члан 19. Простор за преузимање, 
сакупљање, разврставање и 
привремено складиштење 
амбалажног отпада 

Произвођач, увозник, 
пакер/пунилацииспоручилацдужанједаобезбедиодређенипросторзапреузимање, 
сакупљање, разврставањеипривременоскладиштењеамбалажноготпадакојије, 
ускладусчланом 18. овогзакона, преузетилијенастаоњиховомделатношћу, 
уколикогодишњаколичинатаквогамбалажноготпадапрелазипрописануколичину. 

Члан 39. Извештај произвођача, 
увозника, пакера/пуниоца и 
испоручиоца 

Произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужaн je да до 31. марта текуће 
године достави Агенцији за заштитуживотне средине извештај о управљању 
амбалажоми амбалажним отпадом у претходној години. 

Правилник о обрасцу Захтева за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 38/18) 

Члан 2. Захтев за за издавање 
дозволе за третман, односно 
складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање отпада и 
прилози који се подносе уз захтев 

Прилози: 

– Потврда о регистрацији 

– Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у складу са 
чланом 31. Закона о управљању отпадом 

– Радни план постројења за управљање отпадом 

– Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је 
оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од 
пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, 

– Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу 
са Законом 

– План за затварање постројења 

– Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања 
отпада 

– Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања 
остатака из постројења 

– Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о 
процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде 
процене утицаја на животну средину, у складу са Законом  

– Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у 
складу са законом 

– Финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај 
удеса или штете причињене трећим лицима 

– Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе 

– Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе 
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3.0. Опис локације и идентификација извора ризика 

Издвојени индустријски комплекс за производњу картона „UMKA” D.O.O. налази се на кп.бр. 
30633 КО Умка, северно од насеља Умка, уметнут између десне обале, односно заштитног 
насипа реке Саве и Државног пута првог реда Београд-Обреновац. Локација комплекса 
заузима повриину од око 12 ha. „UMKA” D.O.O. је значајним делом изграђена још 1939. 
године, где се уз мање прекиде током кризних година и имовинских трансформација од 
почетка производи картон, лепенка и папир. 

Временом су у комплексу изграђени/дограђени објекти у функцији производње, повећан је 
капацитет производње, уложени су значајни напори у циљу смањења загађивања животне 
средине, а производни програм је ограничен на производњу картона, рециклажом 
сакупљеног отпадног папира и картона (2005 је престала употреба целулозе која се до тада 
једним делом користила у производном процесу). 

Шире окружење  

Шире окружење локације приказано је на 
слици 1. Центар Београда је североисточно, 
на око 17 km од локације. 

Источно од локације, са супротне стране у 
односу на пут Београд – Обреновац, у 
претежно пољопривредном земљишту, 
развила се зона становања мањих густина 
као северни крак насеља Умка и насеље 
Пећани. 

На терену који је раније коришћен као 
пољопривредно земљиште проширило се 
грађевинско подручје Умке и практично 
спојило са насељем Пећани. Стамбену зону 
чине домаћинства са стамбеним и помоћним 
објектима, двориштем и понекад мањом 
баштом у залеђу. Саобраћајна мрежа је ређа 
него у централном делу Умке, а објекти су 
распоређени непосредно уз Карађорђеву 
улицу, Улицу Драгомира Станојловића, 
Улицу Ивка Милосављевића те мање 
попречне улице. У северном делу Умке 
налази се неколико радних комплекса 
претежно услужне делатности, сервиси, 
стоваришта. Најближи објекти становања су 
од источне границе комплекса „UMKA” 
удаљени око 170 m. 

Централни, гушће насељени део насеља Умка, у којем поред породичних кућа, услужних и 
комерцијалних објеката има и објеката централних функција и стамбених зграда, налази се 
јужно од локације „Умке”. Најближи вишепородични објекти – зграде, налазе се на око 1 km. 

Непосредно окружање  

Локација фабрике „UMKA” D.O.O. наслања се са северне стране на грађевинско подручје 
насеља Умка.  

Јужно од комплекса „UMKA” D.O.O. изграђен је индустријски комплекс „GrossOptic” који се 
бави израдом оптичких производа, стакала и рамова наочара за вид, сунце, за 
дијагностичку опрему и инструменте. „GrossOptic” је Brownfield инвестиција реализована 

Слика бр. 1: Приказ ширег окружења локације 
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на бившем индустријском комплексу фабрике трикотаже „Зеленгора” површине 4,5 ha. 

Слика бр. 2: Приказ локације са непосредним окружењем 
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Слика бр. 3: Kомплекс фарике картона „UMKA” D.O.O. 

У издвојеној радној зони, између два индустријска комплекса: „UMKA” и „GrossOptic”, 
изграђени су објекти становања – неколико породичних кућа у оквиру 5 домаћинстава. 
Становници својим кућама прилазе из улице Савске преко локалног пута између „Умке” и 
„GrossOptic-a”. У овој групи кућа најближа се налази 10 moд ограде комплекса „UMKA”, а 
од најближег производног објекта је удаљен око 200 m. 

Непосредно уз јужну границу комплекса „GrossOptic”, 200 m јужно од границе локације 
„UMKA” је запуштено фудбалско игралиште, а јужно од игралишта је локација предузећа 
„ŠEVOTIM”. 

Од игралишта према југу је неизграђен простор све до раскрснице на којој се улица Савска 
прикључује на магистални пут Београд-Обреновац односно улицу 13. октобар. Раскрсница 
је на око 650 moд јужне границе комплекса „UMKA” D.O.O. 

Даље према југу, уз обалу реке Саве је сепарација песка и шљунка. 

Непосредно окружење локације са западне стране је река Сава. Уз обалу реке Саве 
привезано је неколико сплавова, понти, као и више речних пловила која се више не користе.  

Са северне стране је неизграђено земљиште обрасло сегеталном вегетацијом, жбуњем 
или које се користи као пољоприовредно.  

Источно од „UMKЕ” је мањи појас неизграђеног земљишта под травом, све до шкарпе 
магистралног пута, који је удаљен око 70 m од границе комплекса. Уз магистрални пут, са 
обе стране изграђене су бензинске пумпе „ЕКО” са подземним резервоарима течних 
горива. Непосредно окружење комплекса приказано је на слици 2. 

Микролокација 
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На локацији су изграђени објекти администрације, производни погони, складиштни објекти, 
помоћни објекти, објекти у функцији производње топлотне енергије и водене паре, објекти 
водоснабдевања, третмана отпадних вода, отворена складишта сировине (старог папира) 
и манипулативни платои.  

У оквиру индустријског комплекса „UMKA” D.O.O. изграђени су следећи објекти и садржаји:  

Табела бр. 3: Списак објеката у оквиру индустријског комплекса „UMKA” 

Број из листа 
непокретности 

Назив објекта 

1 Картон машина 

2 Складиште опреме 

3 Складиште хемикалија 

4 Припрема масе 

5 Дорада картона 

6 Картон машина – доградња 

7 Припремпа масе – доградња 

8 Филтер станица 

9 Картон машина – анекс 

10 Машинска радионица 

12 Магацин картона 

12а Магацин картона 

13 Котларница 

14 Котларница – доградња 

15 Резервоар за мазут – демонтиран 

16 Таложник за речну воду – акцелатор 

17 Водоторањ  

18 и 19  Станица за пречишћеавање воде 

20 Базен – коагулатор 

21 Пумпна станица за мазут – демонтиран 

22 Надстрешница складишта рабљеног уља 

23 Магацин картона 

24 и 32 Објекат техничко-адмонистративне подршке  

25 Објекат магацина резервних делова 

26 Сортирница и балирница  

27 Зграда електрорадионице 

28 и 42 Палетарница 

29 Портирница  

30 Објекат за сервере за информациони систем 

31 Зграда механичарске радионице 

33 Магацин резервних делова  

34 Објекат техничко-административне подршке  

35 Производња хилзни 

36 Објекат набавке сировине (старог папира) 

37 и 39 Објекат техничке припреме производњи пелета 

38 Производни објекат картон машине – анекс 2 

40 Објекат техничке контроле пријема сировина 

41 Надстрешница – депо за отпад 

43 Пречишћавање санитарне воде – путокс 

44 Прерада отпадне воде 

45 Ван употребе 

46 Ван употребе 
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n/a Резервоари за дизел (2 комада V=20m3) 

 

Слика бр. 4: Приказ објкетата у индустријском комплексу „UMKA” D.O.O. 

Сви објекти у комплексу могу се по намени поделити у: 

• Објекте администрације; 

• Производне објекте; 

• Складишта и магацине готових производа; 

• Складишта и магацине хемикалија; 

• Објекте инфраструктуре; 

• Објекте одржавања и помоћне објекте. 

Сви производни објекти у којима се обавља технолошки процес третмана, односно прераде 
отпадног старог папира поседују употребне или грађевинске  дозволе. Део објеката на 
локацији је у поступку озакоњења. 

Делатнст која се обавља у објектима бр.28 и 42 ( производња дрвених палета) се не односи 
на предметне активности управљања неопасним отпадом, као и објектима 37 и 39 који су 
административни објекти у функцији обејката 28 и 42. Објекти бр. 45 и 46 не користе се за 
обављање предметне делатности и нису уцртани у Копију плана парцеле. У објекту 35 су у 
ранијем периоду произвођене хилзне за сопствене потребе, међутим због захтева тржишта 
за квалитетом хилзни који самостално фабрика не може да постигне, хилзне се набављају 
од екстерних произвођача, односно купују, а објекат је тренутно ван употребе. 
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Објекти у фукцији производње – производни објекти концентрисани су у централном делу 
комплекса. Изузев сортирнице која је накнадно изведена, и палетарнице која је 
пренамењена из некадашњег магацина, изграђени су као једна архитектонски и 
технолошки повезана целина.  

За потребе производње картона изведени су: 

• Објекат за припрему масе са дограђеним анексом; 

• Објекат картон машине са анексима; 

• Објекат дораде картона и  

• Објекат сортирнице – није физички спојен са осталим производним објектима. 

Ови објекти представљају језгро фабрике и у њима су инсталиране 4 линије за припрему 
масе, картон машина и машине за конфекционирање (сечење и паковање) картона до 
финалног производа. 

Објекат припреме масе (бр.4) 

Објекат припреме масе изведен је као тробродна хала подељена по висини на два нивоа. 
Прво изграђена хала припреме масе (бр.4) спратности П+1 и површине 2152 m2, има 
употребну дозволу, а на њега је дограђен део (бр.7) исте спратности и површине у основи 
972 m2, који има грађевинску дозволу и за који је у току активности за потребе исходовања 
употребне дозволе. У постојећем стању укупна површина хале припреме масе износи 3124 
m2.  

На нултом нивоу постављене су каде за складиштење масе пулпе у различитим фазама и 
каде за технолошку воду. Са нултог нивоа (кота 0) полазе тракасти транспортери 
производних линија који отпадни папир и картон одводе у палпер на горњи ниво (кота 5). 
На коти 0, поред када и тракастих транспортера, постављена је преса за пресовање рејекта 
са линије 5, пумпе којима се транспортује пулпа и технолошка вода у различитим фазама 
– контејнери за сакупљање рејекта (контаминекс). 

На нултом нивоу под је бетонски водонепропустан. У поду су изведени канали који 
сакупљају све испуштене отпадне воде и воде од одржавања, а представљају и систем за 
сакупљање акцидентно расутих течности и масе. Канали су изведени са падом према 
излазном каналу на западној страни објекта. Преко излазног канала све технолошке 
отпадне воде које се испусте из објекта припреме масе отичу у канал технолошких 
отпадних вода који их одводи до система за пречишћавање отпадних вода. На завршетку 
излазног канала постављен је уређај за уклањање крупнијих фракција отпада (рејекта) који 
доспе у канале. Уређај се назива „решетка“, а функционише као низ каскадно постављених 
чешљева од нерђајућег челика преко којих прелази отпадна вода. Чешљеви се подижу 
наизменично захватајући отпад и одводећи га у за то постављен контаминекс.  

На горњем нивоу – коти 5 (5 m од пода) постављени су сви уређаји за пречишћавање и 
припрему масе – пулпе, а у поду коте 5 остављени су отвори преко којих су два нивоа 
технолошки и инфраструктурно повезани. На коти 5 изведена је просторија у којој је 
смештено напајање припреме масе – електропостројење, гардероба и тоалет, контролна 
соба припреме масе. Процес се води преко управљачких пултова и аутоматски из 
контролне собе.  

Објекат картон машине (бр.1) 

Попут објекта припреме масе објекат картон машине изведен је као једнобродна хала са 
два нивоа кота 0 и кота 5. Oбјекат картон машине у првобитној изведби имао је површину 
у основи 2194 m2, спратности П+1 и има употребну дозволу. На халу картон машине 
дограђени су анекс хале картон машине (бр.9) спратности П, и површине у основи 539 m2, 
придодат са јужне стране, у којем су изведене канцеларије, тоалети, гардеробе, са 
исходованом употребном дозволом, дограђени део II хале картон машине (бр.38) са 
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западне стране спратности П+1 и површине у основи 147 m2, који је у поступку 
легализације. У продужетку источног дела, хали картон машине придодат је наставак – 
дограђени део хале картон машине I (бр.6), спратности П+1, површине у основи 965 m2. 
Објекат бр. 6 има грађевинску дозволу, а нема употребну. Северно на дограђени део хале 
картон машине надовезује се још један објекат за дораду картона (бр.5), површине 3422 m2 

који има грађевинску, али нема употребну дозволу и у току су активности за потребе 
исходовања употребне дозволе.  

На коти 5 постављена је картон машина, док се на коти 0 постављају уређаји и каде 
константног и мокрог дела припреме масе, као и за пријем и складиштење технолошких 
отпадних вода, пумпе, транспортна трака сувог отпада, са палпером за суви отпад, 
резервоари премаза. На коти 0 изведени су такође изведени канали за сакупљање 
отпадних вода које се прелију и испусте на константном и мокром делу картон машине. На 
источном крају коте 0 одвојен је простор за складиштење хилзни. Уз северни део објекта 
картон машине изведен је контролни центар одакле се аутоматски прати и управља 
технолошким процесом, контролна соба електро службе, тоалет, соба за одмор.  

Између источне границе комплекса и објекта припреме масе изведен је Објекат 
сортирнице и балирнице улазне сировине (бр.26), као слободно стојећи. У сортирници су 
инсталиране три линије за сортирање несортираног отпадног папира и картона. Површина 
овог објека у основи  је 1707 m2. 

Објекат сортирнице је изведен као приземни. Објекат има бетонски под са каналима испод 
коте пода из којих полазе траке две од три линије за сортирање. Комуникација и транспорт 
несортираног папира врши се виљушкарима преко више улаза, а две линије сортирања 
имају уређаје за балирање и траку која кроз отвор на источном зиду сортирнице износи 
припремљене бале папира и картона за погон припреме масе. Овај објекат је у власништву 
Носиоца Пројекта, али га је он издао фирми „PAPIR SERVIS”. 

 Складишта и магацини производа 

Производно складишни објекти магацини картона (бр.12, 12а, 23) 

Магацини готових производа (бр.12, 12а и 23) изведени су као приземни објекти који се са 
северне стране настављају на објекат за дораду картона (објекат бр.5). Укупна површина 
објекта бр.12 и 12а је 6019 m2, а површина објекта бр.23 је 1341 m2. Магацин бр.23 изведен 
је као најсевернији на локацији и пружа се у правцу исток – запад. Снабдевени су 
хидрауличним рампама са сваке стране. 

Магацински објекат бр.12 има грађевинску, а нема употребну дозволу, док су остали 
магацински објекти у поступку озакоњења. 

Додатни складиштни простор изведен је у виду надстрешница 

Дуж објеката за дораду картона (бр.5), уз његову источну фазаду изведена је 
надстрешница која служи служи за складиштење дрвених палета намењених за паковање 
производа у доради  

Такође у оквиру комплекса изведена је и надстрешница испод које се врши складиштење 
технолошког отпада, односно талога са ПОВ (постројења за пречишћавање отпадних 
вода). 

- Бокс 1 – папирна влакна,  

- Бокс 2 и 3 – влажна пластика и  

- Бокс 4 – „мечка“. 

Локација је комплетно инфраструктурно опремљена.  
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Локација, непосредно и шире окружење се неналазе у границама еколошке мреже Србије 
(Уредба о еколошкој мрежи „Сл.гласник РС”, бр.102/10), ни у границама међународно 
значајног подручја за птице – IBA подручје, а ни у зони заштићених природних и културних 
добара и археолошких налазишта. 

Нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања 
терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Такође, не постоје заштићене, 
евидентиране за заштиту и угрожене биљне и животињске врсте, коридори, миграциона 
подручја и станишта, споменици природе, вредни садржаји са аспекта биодиверзитета и 
очувања аутохтоности. Заштићена археолошка налазишта нису евидентирана на локацији 
и непосредном окружењу. 

На предметној локацији нема становања. Концентрација људи директно зависи од броја 
запослених.  

Специфичност локације је што се налази непосредно уз реку Саву, односно на десној обали 
Саве, одмах уз заштитни насип одбране од високих вода. Сава представља једини значајан 
природни екосистем у окружењу локације, у који се испуштају третиране отпадне воде из 
предметног комплекса. Река Сава је после Дунава река са највећим протоком у Србији и 
један од ретких пловних путева. Због велике количине воде, односно великог протока има 
и значајну моћ регенерације, односно већи апсорпциони капацитет и способност 
самопречишћавања. Међутим и поред великог регенеративног и апсорпционог капацитета, 
квалитет воде често не одговара II класи вода.  

Поступак производње картона у фабрици „UMKА” је такав да се производња картона 
обавља искључиво рециклажом сакупљеног отпадног папира и картона.   

Производни процес не обухвата бељење пулпе тако да нема утрошка хемикалија које се за 
те потребе користе, нити продукције хемијски загађених отпадних вода. Процес уклањања 
мастила – тонера од штампе (deinking process) ради се код белих папира, али овим 
процесом се не повећава количина мастила у отпадној води већ у муљу који се враћа у 
производњу. Овај процес се реализује на флотационим ћелијама где се удувавањем 
ваздуха у папирну суспензију, помоћу сапуна који се додају, врши издвајање штампарске 
боје у пени која се ствара, пена са бојом се сакупља са површине и у потпуности враћа у 
папирну масу за средњи слој (браон папире где ова боја не представља проблем). 

Нечистоће из сатрог папира се највећим делом уклоне у процесу пречишћаванја папирне 
масе, али један мањи део може завршити и у технолошкој води (металне спајалице, 
пластичне врпце, стиропор, песак, каменчићи, земља. У води се могу наћи пре свега 
суспендоване материје – кратка ситна влакна масе. Бистрење воде и таложење наведених 
материја постиже се додавањем коагуланта и флокаланта уз седиментацију флокула у 
радијалном таложнику.  

Поред технолошких у Саву се испуштају и санитарно-фекалне отпадне воде након 
предтретмана у четворокоморном постројењу Путокс. 2018 године извршена је санација и 
адаптацију овог постројења, чиме је ефикасност његовог рада побољшана, а санитарно-
фекалне отпадне воде имају континуирано квалитет у складу са законским захтевима. Пре 
испуштања ових вода у збирни канал/реципијент врши се мерење испуштене количине у 
каналу/шахти  са Паршаловим сужењем и ултразвучним мерачем протока.. Из овог шахта 
се узимају и узорци за анализу пречишћење отпадне воде. 

У постојећем технолошком процесу производње картона, отпад настаје приликом 
сортирања, припреми масе и у завршној обради картона. 

Отпад који настаје у процесу припреме масе – рејект се може раздвојити на две фракције 
– груби рејект који се сакупи на палперима и грубим пречишћавачима и фини рејект који се 
сакупи на финим пречишћавачима у који улази и вишак муља (кратких влакана) из 
постројења за третман технолошких отпадних вода.  
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Груби рејект и рејект са грубих пречишћавача на линији 5 на којој се прерађује отпад са 
највећим процентом нечистоћа, одводи се на коту 0 у пресу за отпад где се снижава 
проценат влаге у отпаду и смањује запремина отпада. Из пресе рејект се пребацује у 
тракторску приколицу и одвози у дефинисан простор за технолошки отпад. 

Фини рејект и вишак муља сакупљен у кади 9 се одводи на угушћивач па на пресу, чиме се 
смањује запремина отпада и влага – а самим тим и маса отпада, након чега се одводи у 
тракторску приколицу и превози на део платоа за технолошки отпад.  

Отпад који се сакупи у ротационом пречистачу постројења за третман технолошке отпадне 
воде се тракастим транспортером избацује у киблу поред објекта постројења за третман 
технолошких отпадних вода, а одатле се палетним виљушкарем одвози где и груби рејект 
без накнадног третмана. 

Песак се из песколова пумпом испумпава у бетонски сабирник одакле се повремено уклања 
након додатног оцеђивања испушта у киблу са грубим рејектом. 

Укупна количина рејекта варира у зависности од динамике производње, квалитета 
сировине и врсте производа који се производи.  

Фракција финог рејекта након третмана на угушћивачу и преси може да се искористи као 
материја за суспаљивање у постројењу цементара, па се тако предаје цементарама на 
даљи третман. 

Отпад који настаје у објекту картон машине („домаћи отпад”) сакупља се у два палпера (за 
влажни отпад и за суви отпад), где се распушта и враћа у каду 18.  

Остале врсте отпада који настане у редовном раду (отпадна – рабљена уља, метални 
отпад, филтри, електронски и електрични отпад...) не третира се на локацији, већ се 
сакупља, привремено чува у за то одређеним просторима и предаје овлашћеним 
Оператерима са одговарајући Дозволама за управљање отпадом на даљи третман, уз 
обавезан потписан Уговор и Документ о кретању отпада.  

Количине и карактеристике свих токова отпада су описане у поглављу 6. 

 
Слика бр.3: Преглед најзначајнијих количина отпада у зависности од места настанк 
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Емисија у комплексу „UMKА” се може свести на емисију продуката сагоревања на емитеру 
котларнице и котла каландера и емисију ваздуха од сушења премаза из објекта картон 
машине. Котлови у фабрици картона су на природни гас што се позитивно одражава кроз 
смањену количину штетних полутаната, а што су потврдила и испитивања – мерења 
емисије. 

Ваздух од сушења премаза се емитује преко уређаја за рекуперацију топлоте. 

Емисија се јавља и у финализацији производа, односно приликом сечења на премотачу 
приликом чега долази до емитовања прашине и афала. Афали иду на балирање, а 
прашина у отпрашивач. Постоје мерења емисије на постројењу са системом за 
отпрашивања код пресе афала. 

Значајни извори буке у комплексу „UMKA” су: 

- уређај за одсисавање вишка воде са филчева и лула на формерима „апшајдер” 
постављен уз северни зид објекта картон машине, уз каду 500 – емитује константну 
и врло интензивну шумну буку у простор северно од објекта картон машине; 

- транспорт у комплексу – повремена и променљива бука 

- манипулација металним материјалом – ретка, повремена, краткотрајна бука. 
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4.0. Спречавање и контрола загађења животне средине и здравља 
људи 

Најзначајнији утицаји на животну средину на које треба обратити пажњу, када се у обзир 
узму основне карактеристике технологије, уређења комплекса фабрике и непосредног 
окружења, су испуштања технолошке и санитарно-фекалне воде у Саву, генерисање 
отпада, емисија котларнице, бука. 

Технолошка отпадна вода може представљати највећи импакт на животну средину. 
Третман технолошке отпадне воде обавља се у постројењу у неколико корака – механичко 
пречишћавање на ротационом бубњу, одвајање фракције песка у песколову, одвајање 
муља – суспендоване нечистоће у ротационом коагулатору уз претходно додавање 
коагуланта и флокуланта. Тако пречишћена отпадна вода одводи се каналом до црпне 
станице за препумпавање и до испуста у реку Саву. У канал који води до прецрпне станице 
упушта се и отпадна вода из филтер станице за пречишћавање сирове воде. 

Након затварања круготока вода, започето је и затварање круготока папирне масе. 
Конкретно на линији која припрема и пречишћава горњи слој готовог произовода, крајњи 
отпад линије је у виду масе завршавао директно у каналу а затим на постројењу за 
пречишћавање отпадних вода. У питању је проток од 250 l/min, концентрације 1,5%. 
Оваквим начином рада оптерећивано је постројење за пречишћавање отпадних вода 
константним дотоком масе са нечистоћама из линије горњег слоја. Године 2017. уграђен је 
у објекту припреме масе пречистач као последњи степен пречишћавања са 
дисконтинуалним испустом где се сваких 20 минута испушта 20 l воде са нечистоћама, 
уместо дотадашњих 250 l/min. 

Услед доброг рада поменутог пречистача исти је уграђен и на линији доњег слоја на истој 
позицији са истом логиком рада. Пре уграђивања овог пречистача испуст отпадне масе био 
је 100 l/min концентрације 1%, док се сада као и на линији горњег слоја пречистач отвара 
једном у 20 мин и испусти 20 l воде са нечистоћама. На овај начин се уместо претходних 
21.000 l/h отпадне воде, концентрације влакна и нечистоћа око 1,5%, испусти се свега 120 
l/h отпадне воде, док се остатак искористи у производњи. 

Овим корацима затварања круготока масе директно се утицало на отпадну воду, јер 
некадашњих ccа 350 kg/h, однсоно преко 7 t влакана и нечистоћа на дан, данас не завршава 
на филтер станици већ највећим делом директним повратом у производњи, а мањим делом 
као пресовани муљ који се предаје овлашћеним оператерима на даљи третам и поступање. 

Уређаји који се користе у поступку третмана отпадних вода су: егализациони базен, 
ротациони бубањ, песколов, радијални таложник-коагулатор, муљни базен, базен 
пречишћене воде и постојење за припрему флокуланта. 

• Егализациона комора (базен) 

Објекат егализационе коморе је бетонски, димензија у основи 4,08 х 3,61 m. У објекат 
егализационе коморе доводи се технолошка отпадна вода из припреме масе и влажног 
дела картон машине, где се води додаје раствор ПАК-а са којим се меша и уједначава. За 
транспорт воде до уређаја за пречишћавање користе се две центрифугалне пумпе (једна 
радна, једна резервна) инсталиране у објекту егализационе коморе. Од егализационе 
коморе до уређаја за пречишћавање изведене су две пужне пумпе, али се оне никада нису 
користиле. У егализациону комору се дозира и коагулант. 

• Ротациони бубањ 

Ротациони бубањ налази се на коти 5 објекта за пречишћавање отпадних вода у ужем 
смислу. Спољашња површина цилиндра је перфорирана. Отпадна вода пролази кроз 
цилиндар где се издваја пластика и крупнији материјал, а спирала са унутрашње стране 
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цилиндра услед ротације извлачи пластику из цилиндра која се одлаже на депонију. Са 
спољашње стране цилиндра налази се дизне кроз које пролази вода и додатно спира 
пластику која се задржала на зидовима бубња. Отпадна вода пада испод бубња у отворени 
канал и даље иде до песколова. 

• Песколов 

Улога песколова је да прихвати и задржи све лако таложиве честице, као што је песак, док 
остале присутне органске суспендоване материје пролазе без таложења. Запремина 
песколова је 8,5 m3, пречник је 3 m, при чему отпадна вода улази тангенцијално, а излази 
радијално. Уз таложник је мамут пумпа и два компресора мамут пумпе (радни и резервни). 
Мамут пумпа из зоне таложења извлачи наталожени материјал у сабирни шахт где се муљ 
(песак и остале лако таложиве фракције) додатно оцеди – а вода из њега се оцеђује назад 
у песколов.  

Након песколова отпадне воде пролазе Паршаловим каналом, где ултразвучни мерач 
региструје проток, иду на коагулатор (таложник). У канал се додаје 0,5% 
растворполиакриламида (ПАА). Потрошња ПАА износи око 6 kg/dan. 

• Радијални коагулато–таложник 

У радијални коагулатор доводи се отпадна вода након предтретмана у ротационом 
пречишћавачу и песколову. Води се претходно додаје раствор ПАК-а припремљен у 
просторији за дозирање филтер станице, као и ПАА који се раствара и дозира из 
резервоара, постављених на коти 5 објекта за пречишћавање отпадних вода. Пречишћена 
вода се из радијалног коагулатора одводи у базен пречишћене воде,  а муљ који се сакупи 
у централном делу радијалног коагулатора се одводи у муљни базен, па из њега назад у 
објекат за припрему масе на палпере. У случају да се јави вишак муља, вишак се одводи у 
каду 9 и на угушћивач пресу где се исушује и даље одлаже на платоу са осталим рејектом.  

• Муљни базен 

Муљни базен је запремине 62,5 m3  и из њега се муљ враћа у процес производње. Иза 
муљног базена се налазе две пумпе које транспортују муљ цевоводом у палпер где се 
припрема маса за даљи процеспроизводње. Муљ се састоји готово у потпуности од кратких 
влакана која немају добра механичка својства. Враћање назад у производњу је потпуно 
изводљиво када се раде производи велике грамаже, али када се ради ниска грамажа губи 
се на квалитету па је потребна већа количина дрвењаче. Планирано је да се у тим 
тренутцима вишак талога одводи на пресу и пресује заједно са финим рејектом са линија 
6 и 7. 

• Резервоар пречишћене воде 

Вода се из резервоара пречишћене воде преко Паршаловог канала са ултразвучним 
мерачем одводи у затворени канал који воду одводи поред прецрпне станице, где се 
доводе и сакупљене атмосферске воде, воде из филтер станице и санитарно-фекалне 
отпадне воде. 

• Простор за припрему флокуланта и складиштење коагуланта 

Простор за припрему флокуланта(ПАА) има два цилиндрична танка запремине 7,8 m3, 
D=2,0 m,H=2,5 m и налази се на коти 5 објекта за третман технолошких отпадних вода. Оба 
танка су везана на једну мембранску пумпу којом се дозира припремљени раствор, а 
системом вентила се подешава из ког танка ће се дозирати. 

У филтер станици се коагулант (ПАК) складишти у облику течног раствора у три бетонска 
резервоара (два од по 10 m3 и један од 9 m3). 

Санитарна и фекална вода из мокрих чворова - тоалета, вода из куњиње, санитарна вода 
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од одржавања, сакупља се унутрашњом фекалном канализацијом и преко колектора Ø200 
одводи у објекат за третман фекалне воде – Путокс. Путокс је изведен непосредно уз 
црпну станицу, са њене северне стране. Капацитет постројења је 500 еквивалентних 
становника (ЕS). Из Путокса, фекална вода која је прошла пред третман се спаја са 
цевоводом технолошке отпадне воде, отпадном водом из филтер станице и прикупљеном 
атмосферском водом. 

На емитеру котларнице не постоје уређаји за смањење емисије загађујућих материја у 
ваздух, односно пречишћавање ваздуха, обзиром да котлови као енергент користе 
природни гас. 

Отпад који настаје у процесу производње разврстава се и предаје овлашћеним 
оператерима који поседују одговарајућу Дозволу на даљи третман. 

У припреми масе највећа количина отпада настаје већ на палперима. Са линије 5, на којој 
се преради највећа количина отпадног папира и картона, где се уједно распушта и папир и 
картон лошијег квалитета и чистоће, настаје највећа количина отпада. Отпад из палпера и 
других уређаја се цевима гравитацијски спроводи на нулти ниво у пријемни кош додавача, 
који га води у пресу. Испресован рејект из пресе директно иде у тракторску приколицу, којом 
се одвози на одлагање на делу платоа који је предвиђен за ту намену.  

Отпад из палпера са линија 6 и 7 се сакупља у металним сандуцима, који се, када се напуне 
транспортују адаптираним виљушкарима и одлажу на делу платоа за технолошки отпад.  

На изласку канала из објекта припреме масе постављена је решетка - уређај за уклањање 
пластике и другог чврстог отпада, те се на тај начин смањује количина тог отпада у водама 
које одлазе на третман. 

Фини рејект (ситни комадићи пластике, стиропора, кратких влакана, чворића, песка) се са 
свих линија, из уређаја за пречишћавање одводи на угушћивач и пресу постављене на 
челичној платформи уз западни зид објекта припреме масе. На исти начин се третира и 
вишак муља из муљног базена постројења за третман отпадних вода. Вишак се складишти 
у кади 9 и одатле заједно са осталим финим рејектом угушћује и пресује. 

Груби и фини рејект који настају у процесу припреме масе се привремено одлажу на део 
платоа за технолошки отпад. Технолошки отпад се предаје овлашћеним оператерима на 
даљи третман. Углавном се предаје цементарама на инсенерацију, а само мањи део се 
збрињава на депонијама (део који цементаре не могу да сагоре или у периоду када 
цементаре не раде и не врше преузимање технолошког отпада).  

На коти 0 објекта картон машине постављени су: 

• мини палпер који сакупља отпад из влажног дела картон машине (настаје у 
случају застоја у раду партије преса и формера); 

• палпер за суви отпад – испод навијалног апарата – у њега се покретном траком 
сакупља суви отпад који настаје у случају прекида траке и других застоја, као и 
шкарт – картон незадовољавајућег квалитета са сушне партије, партије премаза 
или из дораде картона; 

• када 18 – када у којој се сакупља распуштени „домаћи отпад” – маса из мини 
палпера влажног дела картон машине, маса из палпера сувог отпада. 

Из каде 18 маса се одводи заједно са масом са линије 5 и користи за формирање доњег 
слоја картона.  

У току паковања готовог производа дешава се повремено ломљење дрвених палета, 
настају отпадне хилзне и мала количина фолије која се поцепа при паковању. Овај отпад 
се сортира на месту настанка унутар фабрике при чему се хилзне враћају у процес на 
развлакњавање, док се фолија и поломљене дрвене палете сакупљају и продају 
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овлашћеним Оператерима који поседују одговарајуће Дозволе за управљање отпадом на 
даљи третман. 

Папирни – натрон џакови у којима се допремају адитиви такође сакупљају се и односе са 
осталом сировином у припрему масе. 

У процесу третмана отпадних вода јавља се одређена количина отпада из ротационог 
бубња (пластика и други крупни материјал), песколова (песак, метални предмети и др.). 
Овај отпад се сакупља и складишти на делу платоа за технолошки отпад и заједно са 
осталим технолошким отпадом предаје овлашћеним оператерима на даљи третман и 
поступање. Талог сакупљен у радијалном коагулатору постројења за третман отпадне воде 
се састоји од кратких влакана и муљном пумпом и цевоводом враћа се назад у производни 
циклус. Обзиром да при производњи производа мање грамаже због повећане количине 
кратких влакана опада квалитет, односно повећава се потрошња дрвењаче, уведено је 
угушћавање и пресовање вишка талога, на угушћивачу и преси за фини рејект, а у 
периодима када се раде велике серије производа ниске грамаже.  

Отпадна пластична амбалажа (контејнери од по 1000 l или мањи судови) у којој се 
допремају неопасне материје се предаје заинтересованим правним и физичким лицима уз 
попуњавање изјаве о поновној употреби амбалаже. Контејнери у којима су допремане 
хемикалије које имају својство опасних материја се складиште у простору за опасан отпад 
до предаје овлашћеним оператерима на даљи третман. Пластични џакови у којима су 
допремане сировине се сакупљају и збрињавају у складу са законском регулативом. 

Одржавање возила (виљушкара, утоварача) врши Механичарска радионица „Kappa Star 
Recycling“-a или овлашћени сервиси. На локацији се не складиште акумулатори, нити 
отпадни филтри, јер исти након сервиса остају сервисеру на даље поступање. 

Моторна, хидрауличка и редукторска уља се мењају по потреби у периоду од две до десет 
година. Рабљена уља се сакупљају у IBC контејнеру од 1.000 l који стоји на танквани. 
Отпадно уље се привремено складишти у за то обезбеђеном простору – наткривеном 
платоу ограђеном жичаном оградом који је изведен уз магацин уља и предаје овлашћеном 
оператеру. 

Отпадна метална бурад од искоришћених уља се или поново користе у кругу фабрике за 
сакупљање истих или се привремено складиште до предаје добављачу или овлашћеном 
оператеру. Количине металне амбалаже за 2021. годину се процењују на око 700 kg.  

Отпадни метал настао приликом ремонта или других активности у радионици или 
производњи се сакупља у аброл контејнеру на платоу испред објекта ремонтне радионице 
и предаје овлашћеном оператеру. 

У предузећу се генеришу мале количине електронског и електричног отпада (каблови, 
електроормари). Овај отпад се привремено складишти у оквиру ограђеног магацина за ЕЕ 
отпад у ком је и посебан контејнер за флуо цеви, након чега се исти предаје овлашћеном 
Oператеру.  

Сав отпадни папир и картон из канцеларија се сакупља и користи као сировина. 

„Отпадни муљ“ од пречишћавања сирове воде и прања филтера постројења за третман 
сирове воде се испушта у реку Саву са водама од испирања. Реч је заправо о муљу из реке 
Саве који се задржи на пешчаним филтерима и само се противструјним испирањем враћа 
у реку.  

У оквиру фабричког комплекса „UMKА“ извршено је испитивање квалитета земљишта. 
Испитивање је извршено на локацији у септембру 2021. године, са 6 места дубине захвата 
0-30 сm, од стране Лабораторије Заштита на раду и заштита животне средине „ Нови Сад“ 
д.о.о. (бр.извештаја 02-90-X/1). У Испитиваним узорцима било је прекорачења граничних 
вредности концентрације никла. Повећана концентрација никла је последица 
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геоморфологије земљишта. У испитиваном узорку није доказано присуство опасних и 
штетних материја изнад ремедијационих вредности што значи да основне функције 
земљишта нису нарушене и да није потребно предузети ремедијационе односно санационе 
мере. 

У комплексу извршена су испитивања нивоа буке на граници комплекса на 5 мерних тачака. 
На основу извршених мерења буке у животној средини, меродавни ниво буке на свим 
мерним местима не прелази дозвољене вредности за дневни/вечерњи и ноћни референтни 
временски интервал. Становништво у окружењу није угрожено. 

Пројекат не доводи до емисије непријатних мириса, нити до подизања постојећег нивоа 
електромагнетног зрачења. Нема вибрација у редовном раду. Обзиром да је изведен 
систем рекуперације топлоте, минимизирана је емисија топлоте у окружење преко 
емитера на хали картон машине.  
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5.0. Инфраструктура локације 

Индустријски комплекс „ UMKA” је прикључен на следеће инфраструктурне системе: 

• Путну инфраструктуру; 

• Водоводну мрежу; 

• Гасоводну мрежу – Србијагас; 

• Електродистрибутивну мрежу – сва струја се обезбеђује преко ЕМС, односно 18 
интерних трафост28аница, не постоји самостална производња струје; 

• Комуникацијску мрежу (телефон – Телеком Србија; интернет – ВИП Телеком) 

• Поред наведених прикључака у комплексу су изведени следећи инфраструктурни 
објекти: 

• Захват воде за техничко-технолошке потребе са реке Саве; 

• Резервоар сирове воде; 

• Систем за третман сирове воде – довођење сирове воде из реке Саве на 
квалитет потребан за технолошку намену, производњу паре, одржавање погона, 
инсталиран у објекту филтерстанице; 

• Систем за прикупљање и третман технолошке отпадне воде; 

• Одвојена санитарно-фекална канализација и уређај за третман санитарно-
фекалне отпадне воде (Путокс); 

• Атмосферска канализација; 

• Испуст отпадне воде у реку Саву; 

• Складишта енергената: 

• Резервоари за дизел гориво (2 х 20 m3); 

• Интерна пумпна станица за дизел; 

• Складиште уља и рабљеног уља; 

• Котларница са разводом паре; 

• Рекуперација топлоте са сушног дела картон машине; 

• Резервоар за хлороводоничну киселину; 

• Резервоар технолошке отпадне воде; 

• Силоси за складиштење карбоната; 

• Трафостанице. 

Снабдевање водом  

Фабрика је прикључена на водоводну мрежу за потребе снабдевања санитарном и 
хидрантском водом, а технолошком водом се снабдева водозахватом из Саве (водна 
дозвола бр. 325-04-00818/2020-07 од 06.04.2021) ; 

Водозахват и прерада отпадне воде, у складу са водном дозволом, састоји се из: 

- Захват воде за техничко-технолошке потребе са реке Саве; 

- Резервоар сирове воде; 

- Систем за третман сирове воде – довођење сирове воде из реке Саве на 
квалитет потребан за технолошку намену, производњу паре, одржавање погона, 
пречишћавање помоћу пешчаних филтера; 

- Систем за прикупљање и  физичко хемијски третман технолошке отпадне воде; 

- Одвојена санитарно-фекална канализација и уређај за третман санитарно-
фекалне отпадне воде (Путокс); 

- Атмосферска канализација (инсталирани сепаратори за прераду атмосферских 
вода са платоа механичарске радионице и саобраћајнице и платоа код складишта 
дизел горива; 

Резервоар за хлороводоничну киселину; Хлороводонична киселина (HCl) складишти се у 
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резервоару од 20 m3 изведеном споља уз северни зид котларнице и постављеном изнад 
бетонске танкване, надкривен надстрешницом. Резервоар има пречник 3,15 m и висину 
2,95 m. Постављен је на платформи 1,90 m изнад терена. Танквана има унутрашње 
димензије основе 7,00 m x 4,00 m и дубину 2,70 m, односно укупну запремину од 75,6 m3. 
Делимично је укопана, тако да је висина зида танкване 1,50 m изнад нивоа тла. Изнад 
резервоара је постављена надстрешница како би се спречило упадање кишнице у 
танквану. 

Приступна саобраћајница тангира комплекс дуж  западне стране. Изведени су приступи и 
контролисани улази у круг фабрике, као и паркинг простори. Око свих објеката омогућен је 
приступ ватрогасним возилима.  

Испред главне капије, са обе стране приступне саобраћајнице, изведен је паркинг за 
паркирање путничких возила. 

У оквиру ограђеног дела комплекса изведене су интерне саобраћајнице које омогућавају 
несметан пролазак теретних возила кроз комплекс до сваког објекта. Изведене интерне 
саобраћајнице омогућују кружни смер кретања транспортних возила и приступ ватрогасних 
возила са сваке стране објеката у комплексу. 

У северном делу комплекса изведен је бетонски плато површине око 2 ha који се користи 
за одлагање сакупљеног папира и картона.  

Централни део комплекса је такође изведен у виду пространог платоа укупне површине око 
2 ha, а користи се за привремено одлагање отпадног папира и картона у ринфузу који се 
предходно треба сортирати. Источни део платоа се користи за потребе машинске 
радионице и на овом простору налази се складиште резервне делове. Непосредно уз овај 
плато, један део платоа користи се за одлагање металног отпада.  

Остатак комплекса од северне границе (ограде) до платоа је бетониран, направљен је нови 
улаз са портирницом и колском вагом (Вага 2), паркинг за камионе, као и плато за стари 
папир. 

Преостале површине су озелењене – покривене су травом, сем у улазном делу комплекса 
између управних зграда где је изведено декоративно зеленило – комбинација дрвенастих 
врста (бреза, липа, бор, смрча) и жбунастих врста за орезивање од којих је формирана 
ниска жива ограда. 

Постојећа, интерна саобраћајна инфраструктура и манипулативни платои. 

Саобраћајнице и платои 

Саобраћајна инфраструктура на локацији изведена је асфалитарањем и бетонирањем 
површина којима се крећу транспортна возила и на којима се врши одлагање главне 
сировине – сакупљеног отпадног папира и картона, отпадних материја – рејекта, шкарта из 
сортирнице, талога и муља сакупљеног при третману отпадних вода, палета које се користе 
у паковању готових производа, делова великих габарита који се користе као резервни 
делови у ремонтној радионици. 

Саобраћајне и манипулативне површине се могу одвојити на: 

• Плато за одлагање старог папира у ринфузном облику који мора да прође фазу 
сортирања пре употребе; 

• Плато на којем се врши складиштење: 

- Целокупне количине сакупљеног отпадног папира и картона у комплексу; 

- Сакупљеног шкарта из сортирнице (папир и картон који се не могу претворити у 
пулпу у припреми масе); 

- Дрвених палета које се користе за паковање готовог производа; 
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- Каолина; 

• Плато који се користи за потребе машинске радионице на којем се третнутно налази: 

- Метални отпад. 

• Плато резервних делова: 

- Резервни делови при одржавању; 

- Простор за складиштење техничких гасова (ограђена надстрешница) и 
контејнерски објекат (складиште запаљивих материјала – фарбе и растварачи 
које се користе у ремонтној радионици); 

• Интерне саобраћајнице су асфалтиране и омогућују саобраћајну комуникацију 
између објеката у комплексу и између платоа, као и приступ противпожарних возила 
сваком делу комплекса и сваком објекту. Интерне саобраћајнице се могу рашчланити 
на: 

- Главни улаз са капијом, испред кога се са обе стране налази паркинг простор за 
путничка возила. Од капије се одваја један крак (право) намењен кретању 
службених путничких возила и пружа се између административних зграда, и 
друго крак (лево) којим транспортна возила одлазе до колске ваге, па према 
сортирници и платоу за припрему дневних количина сировине; 

- Саобраћајне површине којима се јужни део комплекса повезује са платоом за 
складиштење отпадног папира и картона, рејекта и шкарта. Истом 
саобраћајницом са остатком комплекса повезани су објекат постројења за 
припрему техничке воде, систем за третман технолошких вода, интерна пумпна 
станица и резервоари дизела, као и магацини готових производа; 

- Кружна саобраћајница око објеката магацина готових производа – омогућава 
утовар и одвоз готових производа и уједно има улогу противпожарног пута; 

- Саобраћајни приступ складишту хемикалија, резервоару хлороводоничне 
киселине; 

- Саобраћајна веза магацина готових производа, хале дораде, ремонтне 
радионице са остатком комплекса – у делу ове саобраћајнице – уз објекат хале 
картон машине инсталирана је преса за пресовање ивичног отпатка који настаје 
сечењем у фази Дораде картона. Поред пресе инсталиран је и отпрашивач; 

- На Вагу2 улазе и излазе возила за утовар готовог производа, улазе и излазе 
камиони који допремају хемикалије, улазе и излазе камиони за отпрему отпада,  
и улазе  шлепери са старим папиром (на Ваги 2 се налази и кућно царињење); 

- На Вагу1 улазе мали камиони са старим папиром (корпари и солаши) и излазе 
шлепери који су довезли стари папир. 

• Паркинг простори – изведени испред главног улаза у три одвојена паркинга: 

- Паркинг лево од капије са обележеним местима за путничка возила – намењен 
је паркирању искључиво возила „UMKE”; 

- Паркинг десно од улаза са обележним местима за путничка возила – намењен 
је за паркирање путничких возила посетилаца и запослених у комплексу; 

- Паркинг са леве стране улице Савске – вишенаменски паркинг. 

• Асфалтирани плато – изведен у северном делу локације . 

Инфраструктура за снабдевање комплекса водом 

Индустријски комплекс „UMKА” водом се снабдева на два начина: 

• Из водоводне мреже – вода која се користи за пиће и санитарне потребе; 

• Захват на реци Сави – вода која се користи за техничке – технолошке потребе. 
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Прикључак на насељску водоводну мрежу и хидрантска мрежа 

Изведен је преко шахта са водомером који се налази источно од границе комплекса.  Од 
насељског водовода чија траса иде путним појасом пута Београд-Обреновац, одваја се 
цевовод који воду која се користи за пиће, санитарне потребе и хидрантску мрежу разводи 
до свих објеката у комплексу.  Потрошња се прати преко водомера инсталираног од 
комуналног предузећа за дистрибуцију воде иза потрошњу воде се плаћа накнада према 
утрошку. Потрошња воде која се узима из насељске водоводне мреже је око 5 m3/h.  

На насељску водоводну мрежу прикључена је и изведена унутрашња и спољашња 
хидрантска мрежа фабрике „UMKА” са разводом подземним и надземним цевоводима 
Ø100 mm. Обезбеђен је притисак у хидрантској мрежи од 4 bar.  

Црпна станица 

Црпна станица се налази поред реке Саве, има три центрифугалне пумпе од којих је једна 
радна, а остале две резервне. Капацитет сваке пумпе је 450 m3/h. Савска (сирова) вода се 
транспортује цевоводом Ø600 до водоторња изведеног за максималнип проток од 1200  
m3/h. 

Из резервоара – водоторња сирова вода се одводи на пречишћавање.  Пречишћавање 
започиње у ротационом динамичком сепаратору – акцелератору, а завршава се у филтер 
станици. Објекат филтер станице, акцелератор као њен саставни део имају употребну 
дозволу (уд.бр. 57/5-1967) као и водоторањ (уд.бр. 46/178) обе издате од надлежног органа 
општинске управе општине Чукарица. 

Објекат филтер станице 

Објекат филтер станице изведен је уз западну страну комплекса уз објекат припреме масе,  
а северно од објекта сортирнице. Објекат има површину у основи од 587 m2, а укупну бруто 
површину 1.098,00 m2. Спратност објекта је ПО+П+1.  У сутерену се налази резервоар – 
базен пречишћене воде запремине 900 m3,  а у северном делу је дозирна станица за 
хемикалије,  са три каде у којима се раније растварао алуминијумсулфат, а сада се 
складишти полиалуминијумхлорид (ПАК). Каде се пружају целом висином сутеренског дела 
и врхом прелазе у високо приземље.  У сутеренском делу инсталиране су и пумпе којима 
се раствор ПАК-а транспортује до контејнера за дозирање у акцелератор на високом 
приземљу и у постројење за третман отпадне воде. 

На високом приземљу изнад сутеренског дела је просторија у којој су постављена три 
пластична контејнера запремине по 1 m3. Један контејнер се користи као дозирни за ПАК, 
а друга два за складиштење и дозирање биоцида. ПАК се једном пумпом из резервоара у 
сутерену одводи и дозира у коагулатор постројења за третман отпадних вода,  а другом 
пумпом у контејнер нависоком приземљу. Припремљени раствор ПАК-а сеиз контејнера 
дозира у акцелератор засебном мембранском пумпом, а биоциди се дозирају такође 
пумпама постављеним на зид просторије. Потрошња ПАК-а је просечно око 2500 - 3000  
kg/dan укупно, од носно то је количина која се утроши и у припреми воде и у третману 
технолошке отпадне воде. 

У углу просторије је издвојен тоалет. 

Комуникацијски ходник повезује наведену просторију са машинском салом у којој су две 
пумпе за прање филтера, компресор за прање филтера, четири пумпе  (две радне и две 
резервне) за потискивање воде ка потрошачима односно ка разделнику и котларници.  
Јужни део високог приземља је електро блок – трафостаница ТС-6 у једној просторији, и 
високонапонска и нисконапонска ћелија у другој просторији. 

Дуж машинске сале је цевна галерија са вентилима којима се регулише смер кретања воде 
при прању филтера, односно у редовном раду. На коти 5 – први спрат, западно од цевне 
галерије, изведени су пешчани филтри – 6 филтерских поља. 
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Да би се из воде одстраниле ситне флокуле, вода из динамичког сепаратора се одводи на 
отворе не пешчане филтере. Систем има шест пешчаних филтера димензија 7,00 х 3,20 m, 
са пешчаном испуном ≈ 0,90 m, а укупна површина филтрације 134,4 m2. У сверерном делу 
објекта, на коти 5, изнад просторије са контејнерима из којих се дозира ПАК и биоциди је 
просторија са дозирним судом за раствор алуминијумсулфата – део некадашње 
инсталације за припрему и дозирање алуминијумсулфата која није више у функцији, 
просторија за раднике филтер станице и просторија за запослене раднице у сортирници.  

Изнад трафоа на коти 5 је архива. 

Из филтер станице се пречишћена вода одводи до разделника који се налази на коти 0  
објекта за припрему масе. Пре разделника се одваја крак за котларницу.  Испред 
разделника постављен је мерач протока ENDRESS – HAUSER DN150 NW10 са скалом 
опсега 0 - 600 m3/h, на којем се очитава утрошак техничке воде у технолошком процесу.  Од 
разделника се вода одводи до потрошача у припреми масе,  на картон машини и припреми 
премаза. 

Просечна потрошња техничке воде у технолошком процесу производње картона је 160 - 
170 m3/h, док је потрошња воде у котларници око 2-4 m3/h. 

Динамички сепаратор – акцелератор 

Од водоторња, чија је улога расподела сирове воде, тече вода цевоводом Ø500 до 
динамичког сепаратора – акцелатора, где се врши избистравање воде тј. коагулација, при 
чему се користи ПАК као коагулант чије је својство да покупи нечистоће из воде и допринесе 
одвајању истих. Динамички сепаратор - акцелатор је пречника 19,00 m и висине 5 m  

Дозирна станица за полиалуминијумхлорид 

Дозирна станица има три резервоара, два од по 10 m3 и трећи је запремине 9 m3 који су 
изведени основом у сутерену, а врхом у високом приземљу филтер станице. Резервоари 
су раније коришћени два за растварање и један за дозирање алуминијум сулфата, а сада 
cу сва три намењена складиштењу ПАК-а. Транспортовање раствора врши се 
центрифугалним пумпама, отпорним на корозивно дејство ПАК-а, помоћу којих се раствор 
транспортује на уређај за обраду Савске воде – динамички акцелатор. Помоћу вентила за 
регулисање подешава се потребна количина ПАК-а и очитава се на мерачу протока – 
ротаметру. 

Центрифугална пумпа транспортује раствор из резервоара за дозирање у дозирни суд - 
контејнер, чија је сврха да подешени проток буде константан и поред тога што се мења 
ниво раствора у базену за дозирање. Иза дозирног суда је уграђен регулациони вентил 
заједно са мерачем протока (ротаметар) за подешавање жељене количине раствора која 
се дозира у довод за сирову воду, испред динамичког сепаратора – акцелатора. Из дозирне 
станице се другом пумпом раствор ПАК-а одводи до егализационе коморе преко 
ротаметрана којем се очитава проток – односно количина ПАК-а додата отпадним водама. 

Инфраструктура за одвођење и третман отпадне воде 

Канализациона мрежа у фабричком комплексу „UMKА” раздвојена је на: 

• Канализацију технолошке отпадне воде; 

• Канализацију фекалне отпадне воде; 

• Канализацију запрљане оборинске воде; 

• Канализацију отпадне воде из филтер станице за воду. 

Канализација технолошке отпадне воде 

Технолошка отпадна вода представља најзначајнији извор загађивања животне средине 
из фабричког  компекас „UMKА”,  због количине која се испусти у реку Саву и због 
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оптерећења органским отпадним материјама. Из тог разлога, поред спољне канализационе 
мреже изведен је систем за третман технолошке отпадне воде. 

Технолошка отпадна вода настаје у процесу припреме масе и на картон машини 
(константни и мокри део). У рециклажи сакупљеног отпадног папира и картона вода се 
користи за развлакњавање  - одвајање целулозних влакана и формирање уједначене масе 
пулпе од које се на картон машини формира картон. 

Генерисање отпадне воде почиње већ од првог уређаја у припреми масе - палпера, па 
даље од уређаја до уређаја све до мокрог дела картон машине.  Део отпадне воде се 
испусти са рејектом, док се део отпадне воде прикупи и пречисти унутрашњим кругом воде, 
те као таква поново укључи у процес. Отпадна вода која се испусти са рејектом или се 
испусти из различитих уређаја као вода која не може да се пречисти унутрашњим кругом, 
сабира се каналима у поду коте 0 објекта за припрему масе и објекта картон машине. 
Канали имају пад ка западу и улазе у збирни канал отпадне воде изведен споља уз западни 
зид као бетонски, правоугаоног попречног пресека, покривен бетонском плочом, који од 
објекта картон машине прелази у цевовод Ø600 mm. Изграђен је и додатни канал за 
отпадну воду са картон машине и из припреме масе који прихвата вишак воде који кроз 
цевовод Ø 600 не може да отекне због повременог запушавања цевовода. Урађен је 
отворени канал да не би долазило до неприхватања целокупне колицине воде и “поплава”, 
односно догађало се да због запушења не може сва отпадна вода да отекне до постројења 
за прераду отпадне воде. 

У објекту припреме масе изведена су четири главна канала за одвођење отпадних вода 
повезана са крацима који доводе отпадну воду од уређаја до уређаја. Први канал,  гледано 
од југа ка северу од води технолошку отпадну воду испуштену са рејектом и воду са пресе 
за рејект. Наведена отпадна вода у себи садржи највише крупних фракција отпада, тако да 
канал који је сакупља има на споју са каналом за одвод технолошких отпадних вода 
инсталирану решетку за издвајање крупног рејекта из отпадне воде. Остала два канала 
сакупљају воду из уређаја за пречишћавање пулпе оптерећену ситним таложним 
материјама попут песка, муља и кратких влакана. На наведена два канала се прикључују 
канали који повезују каде за складиштење масе или воде у рециркулацији,  а изведени су 
Sза потребе чишћења када. У трећи канал се испушта вода са угушћивача и пресе 
постављене уз западни зид објекта којом се исушује муљ сакупљен у кади 9 који се 
претежно састоји од кратких влакана, зрна  стиропора, ситних делова пластике, муља. У 
пресу се враћа вишак талога са радијалног коагулатора који се не утроши у припреми масе. 

Уз северни зид објекта за припрему масе изведен је још један канал који сакупља воду са 
вертикалних када за складиштење пулпе. 

Наведени канал је спојен са каналом који иде дуж коте 0 објекта картон машине, од сушне 
партије, преко влажног дела картон машине и селекти фајера. Овај канал сакупља отпадне 
воде које доспеју на под коте 0 и отпадне воде са селектифајера и након спајања са 
каналом из припреме масе улива се у главни канал за одвођење отпадних вода до 
постројења за третман отпадних вода. 

Сви канали у објекту припреме масе и објекту картон машине изведени су нивелационо 
тако да гравитационо одводе воду у главни канал за одвод воде до постројења за третман 
технолошких отпадних вода који прати западну страну објекта припреме масе и објекта 
картон машине. Од објекта картон машине и уливања последњег бочног – доводног канала, 
главни канал прелази у подземни затворени цевовод Ø600 mm, који технолошку отпадну 
воду одводи до егализационе коморе. 

Преко мерача протока прати се количина технолошке отпадне воде на улазу и на излазу из 
постројења за третман отпадних вода. Мерач протока улазне отпадне воде изведен је као 
Pashalov канал и „Burket“ ултразвучни трансмитер ниво а са мерним опсегом 0-1500 m3/h. 
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Мерач протока на излаз у отпадне воде је, такође, изведен као Паршалов канали „Burket” 
ултразвучни трансмитер нивоа са мерним опсегом 0-2000 m3/h. 

Од постројења за третман технолошке отпадне воде, пречишћена технолошка отпадна 
вода се одводи западном границом комплекса подземним цевоводом до прецрпне станице, 
где је одвод у реку Саву изведен уз северни зид прецрпне станице. У исти одвод улази 
фекална отпадна вода која је прошла кроз Путокс и атмосферска вода сакупљена са платоа 
и саобраћајница у комплексу. На одводном каналу ка испусту у реку Саву постављен је бај-
пас (уставе) којима се у случају високог водостаја реке Саве отпадна вода одводи прво у 
прецрпну станицу, одакле се пумпама преко вишег испуста одводи у реку Саву.  

Унутрашњи круг технолошких вода 

У циљу минимализовања потрошње воде технологија припреме масе и производње 
картона постављена је тако да се вода користи готово у затврореном кругу. 

Највећи део воде се сакупља у зато намењеним кадама на коти 0 и поново враћа на уређаје 
за припрему масе, у зависности од захтеваног квалитета. Само се процентуално мали део 
отпадних вода испусти са рејектом из различитих уређаја.  

Вода са влажног дела картон машине је најмање запрљана. Чине је воде вакуум 
постројења – вакуми са преса и са филчева и такозвана тамна вода – вода од прања 
формера и вода од ивичног спирања формера која се сакупља у базену формера изведеног 
на коти 0 објекта картон машине. Вода из базена формера и вода са вакуум уређаја одводи 
се у Збирну каду унутрашњег круга воде (када 500 m3) изведену у облику металног 
цилиндричног резервоара уз спољашњи северни зид објекта картон машине. У збирну каду 
воде доводи се и прелив са каде чисте воде, мада је утрошак воде из каде чисте воде 
најчешће потпун. 

Из збирне каде воде, сакупљена вода се враћа на два унутрашња уређаја за 
пречишћавање – флотатори I и II где се уз додавање полиелектролита (ПАА), увођење 
ваздуха и радијално мешање по површини, у пени сакупљају нечистоће из воде (највећим 
делом корисна  папирна маса) Вода се из флотатора одводи у каду чисте воде, а пена са 
издвојеним нечистоћама - влакнима заосталим у води или спраним са филчева и са ивица 
формера у каду 2 – каду густе масе па назад у производни процес. Флотатор I има 
капацитет 3200 l/min (192 m3/h), а флотатор II има капацитет од 2500 l/min (150 m3/h).  

Вода се пумпама одводи у каду чисте воде, па из ње на низ уређаја: 

- угушћиваче; 

- омнификатор - вода за разређење; 

- фиберсортери – вода за испирање; 

- пречистачи I и II степена – вода за разређење; 

- рејект сортер – испирање влакана са рејекта водом преко дизни под притиском; 

- пречистач RB 300 HD – користи се за разређење; 

- пужна преса – вода за испирање. 

Други део воде одводи се на уређај за додатно пречишћавање – „gravitystrainer”, па у базен 
„супер-чисте” воде. Из базена супер-чисте воде вода се користи за: 

- за ивично спирање формера; 

- као заптивна вода на вакуумима формера; 

- као додатак води којом се на селектифајерима SF1, SF9, SF10 разређује маса; 

- као допунска вода – базен воде за линије 6 и 7  

- за пречишћавање водом под притиском преко дизни бубња, гравити стрејнера и за 
чишћење угушћивача.  

Постројење за третман технолошке отпадне воде 
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Постројење за третман технолошке отпадне воде изведено је у северозападном делу 
локације између, ограде комплекса, платоа и објекта картон машине. 

Постројење за третман технолошке отпадне воде састоји се из три објекта који су у поступку 
озакоњења: 

- Објекат егализационе коморе; 

- Објекат са инсталацијама за пречишћавање воде, складиштење и дозирање 
полиелектролита и са базенима муља и пречишћене воде; 

- Објекат ротационог коагулатора. 

Објекат егализационе коморе 

Објекат егализационе коморе је бетонски, димензија у основи 4,08 х 3,61 m. У објекат 
егализационе коморе доводи се технолошка отпадна вода из припреме масе и влажног 
дела картон машине, где се води додаје раствор ПАК-а са којим се меша и уједначава. За 
транспорт воде до уређаја за пречишћавање користе се две центрифугалне пумпе (једна 
радна, једна резервна) инсталиране у објекту егализационе коморе. Од егализационе 
коморе до уређаја за пречишћавање изведене су две пужне пумпе, али се оне никада нису 
користиле. У егализациону комору се дозира и коагулант. 

Објекат за пречишћавање отпадних вода у ужем смислу 

Објекат је изведен на две етаже, са површином у основи од 351 m2. У приземној етажи, коти 
0, изведени су базен за пречишћену воду запремине 132 m3, муљни базен запремине 62,5 
m3, просторија са радном и резервном пумпом за муљ и пумпом за пречишћену воду. У 
просторији испод песколова инсталирaне су још две пумпе (радна и резервна) којима се 
муљ из радијалног коагулатора претаче у резервоар муља. 

На уласку у објекат, изведене су две пужне пумпе за транспорт воде до пречишћавача, али 
се оне више не користе, веће се отпадна вода препумпава центрифугалним пумпама 
инсталираним у објекту егализационе коморе. 

На спрат објекта, коту 5, долази се степеницама изведеним са јужне стране од којих се 
наставља ходник – комуникација. Десно од ходника, према источној страни је просторија 
са погоном пужних пумпи, па просторија у којој је смештен ротациони пречишћавач „бубањ” 
где се из отпадне воде издваја заостала крупна фракција отпада. 

Ходник се наставља у просторију у којој је по принципу таложника изведен песколов 
запремине 8,5 m3 и пречника 3 m. Отпадна вода у песколов улази тангенцијално, а излази 
радијално. Уз таложник је мамут пумпа и два компресора мамут пумпе (радни и резервни). 
Мамут пумпа из зоне таложења извлачи наталожени материјал у сабирни шахт где се муљ 
(песак и остале лако таложиве фракције) додатно оцеди – а вода из њега се оцеђује назад 
у песколов.  

Након песколова отпадне воде пролазе Паршаловим каналом, где ултразвучни мерач 
региструје проток, иду на коагулатор (таложник). У канал се додаје 0,5% раствор 
полиакриламида (ПАА). Потрошња ПАА износи око 6 kg/dan. 

Са леве стране ходника, прва просторија је командна соба са управљачким пултом и 
електро ормарима, следећа просторија је тоалет, па мала лабораторија, и на крају је 
просторија са два цилиндрична танка са мешалицама, запремине по 7,8 m3 (D=2,00 m, 
H=2,50 m),  у којима се раствара ПАА и дозирном мембранском пумпом додаје отпадној 
води у Паршалов канал. Оба танка су везана на једну мембранску пумпу којом се дозира 
припремљени раствор, а системом вентила се подешава из ког танка ће се дозирати. 

На коти 5, у јужној страни објекта, изнад муљног базена је погон муљне мешалице, а изнад 
базена пречишћене воде је просторија која тренутно нема дефинисану намену. 
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Објекат радијалног коагулатора 

Радијални коагулатор је унутрашњег пречника Ø20,00 m и површине у основи 356 m2, 
корисне запремине 1256 m3. У централном делу постављена је мешалица са погоном 
мешалице инсталираним на врху осе објекта  

У радијални коагулатор доводи се отпадна вода након предтретмана у ротационом 
пречишћавачу и песколову. Води се претходно додаје раствор ПАК-а припремљен у 
просторији за дозирање филтер станице, као и ПАА који се раствара и дозира из 
резервоара, постављених на коти 5 објекта за пречишћавање отпадних вода.  Пречишћена 
вода се из радијалног коагулатора одводи у базен пречишћене воде, а муљ који се сакупи 
у централном делу радијалног коагулатора се одводи у муљни базен, па из њега назад у 
објекат за припрему масе на палпере. У случају да се јави вишак муља, вишак се одводи у 
каду 9 и на угушћивач и пресу где се исушује и даље одлаже под надстрешницу са осталим 
рејектом.  

Вода се из резервоара пречишћене воде преко Паршаловог канала са ултразвучним 
мерачем одводи у затворени канал који воду одводи поред прецрпне станице, где се 
доводе и сакупљене атмосферске воде, воде из филтер станице и санитарно-фекалне 
отпадне воде.  

Објекат за третман санитарно-фекалне воде  

Санитарна и фекална вода из мокрих чворова - тоалета, вода из куњиње, санитарна вода 
од одржавања, сакупља се унутрашњом фекалном канализацијом и преко колектора Ø200 
одводи у објекат за третман фекалне воде – Путокс.  

Путокс је изведен непосредно уз црпну станицу, са њене северне стране, правоугаоне 
основе, површине 95,00 m2, спратности По+П. Капацитет постројења био је 420 
еквивалентних становника (ЕS). Објекат је у поступку легализације. 

Из Путокса, фекална вода која је прошла предтретман се спаја са цевоводом технолошке 
отпадне воде, отпадном водом из филтер станице и прикупљеном атмосферском водом. 

Због дотрајалости хидро-машинских инсталација Путокс дуго времена није био у функцији, 
није одржаван и није немао жељену ефикасност. Носилац Пројекта је извршио санацију и 
адаптацију овог постројења. 

Прегледом комора – базена овог постојећег постројења утврђено је да су и даље у добром 
општем стању и да су водонепропусни. Из тог разлога Носилац Пројекта урадио је 
комплетну модернизацију у виду уградње нове хидро-машинске и електро-управљачке 
опреме, уз задржавање постојећих базена, како пумпне станице тако и комора-базена 
Путокса, уз њихову пренамену. Пошто се поред базена пумпне станице ради о још 4 базена 
основе 4х4 m и грађевинске дубине 3,8 m, где је радни ниво постројења био 3 m воденог 
стуба, ова запремина базена као и њихов број се искористио за модернизовано постројење 
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). 

Ново санирано и адаптирано посторјење Путокс (ППОВ) је следећих карактеристика: 

• На улазу у пумппну станицу (ПС) некада је постојао шахт са ручном решетком који 
је сада адаптиран да се у њега уграђује аутоматска решетка са пужним 
транспортером и компактором, процеђивачем чврстог отпада са решетке, пре 
аутоматског избацивања у контејнер. 

• После аутоматске решетке вода ослобођена механичких нечистоћа се улива у 
пумпну станицу у коју су уграђене две нове потопљене пумпе са Vortex радним 
колом. Обе пумпе ће бити активне, с тим да увек ради једна пумпа, а друга је активна 
резерва и у случају било каквог квара на првој пумпи аутоматски се пали друга 
пумпа. Режим рада планиран је аутоматаки преко пловних прекидача. 
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• Пумпа пребацује сирову воду у биоаерациони базен који се састоји из две коморе 
бившег Путокса, који су сада као повезани судови спојени у један базен основе 8х4 
m, а радна дубина ће и даље остати 3 m воденог стуба. На дно овог аерационог 
базена уграђен је развод ваздуха од PVC-U цеви са уграђеним дифузорима у облику 
диска кроз који ће пролазити фини мехурићи ваздуха за аерацију отпадне воде. Ови 
мехурћи су врло малог пречника како би штто спорије путовали од дна према 
површини, односно како би време контакта ваздуха и отпадне воде било што дуже. 
На овај начин се омогућује пренос кисеоника из ваздуха ка активном муљу у 
биоаерационом базену односно микроорганизмима који разлажу биолошки отпад из 
сирове воде. Аерација се врши преко два нископритисна компресора-дуваљке од 
којих је један радни а други резервни. Ваздух се од дуваљки до развода у 
биоаерационом базену доводи цевоводом од нерђајућег челика. 

• Последња комора Путокса је била изведена као секундарни таложник са конусним 
дном. Ово је задржано и у модернизованом постројењу с тим да је уграђена 
комплетно нова опрема од нерђајућег челика (доводна цев из биоаерационог 
базена, централна цев за умирење дотока и његовоусмерење према дну таложника, 
две нове мамут пумпе и преливна назубљена трака по унутрашњем ободном каналу 
таложника).  

• Пречишћена вода преко назубљене преливне траке одлази у комору за 
дезинфекцију, а затим гравитационо према шахту мерача протока. 

Један део изталоженог муља ће се рециркулисати у биоаерациони базен помоћу мамут 
пумпе, а друга мамут пумпа ће служити за  пребацивање вишка муља у комору-базен за 
муљ. 

Наиме прва комора бившег Путокса сада је адаптирана као силос за прихват вишка муља. 
У овој комори се муљ додатно стабилизује и повремено одвозити на депонију замуљеног 
отпада или на неко веће ППОВ. 

Поред бившег Путокс постројења је изведен шахт са ултразвучним мерачем протока и 
Паршаловим сужењем. Из овог шахта се узимају узорци за анализу пречишћене отпадне 
воде. 

Уграђена је нова модерно електо-управљачка опреме са PLC-ом и GSM модемом за дојаву 
евентуалних кварова на опреми путем SMS порука. 

Капацитет новог ППОВ је следећи: 

- Максимални капацитет посторјења............ 500 ЕS 

- Укупна дневна количина отпадне воде...... ЕS=150 литара 

- Хидраулички капацитет постројења.......... 75 m3/дан. 

Објекат прецрпне станице 

Црпна станица је објекат површине у основи 50,00 m2. Изведен је као укопан базен, обзидан 
и покривен. Поред северне стране објекта прецрпне станице пролази цевовод технолошке 
отпадне воде који води ка испусту у реку Саву. Испред прецрпне станице у цевовод 
технолошке отпадне воде улази цевовод за одвођење оборинске воде и цевовод за 
санитарно-фекалну отпадну воду. Уз северни зид прецрпне станице изведен је бајпас-
устава, којом се затвара цевовод и вода усмерава у прецрпну станицу у случају високог 
водостаја реке Саве, а са друге стране спречава повратак отпадних вода и продор воде 
реке Саве у канализациони систем „UMKE“.  Када се отпадна вода преусмери у прецрпну 
станицу, пумпама се из базена прецрпнестанице испумпава преко другог – вишег испуста 
у реку Саву.   

Канализација запрљане оборинске воде – кишна канализација 
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Кишна канализација сакупља отпадне воде са платоа за одлагање сакупљеног отпадног 
папира, картона, шкарта, са платоа и интерне саобраћајнице испред складишта 
хемикалија,  са платоа који се користи за одлагање дневне количине старог папира и за 
потребе радионице, са интерне саобраћајнице која везује капију са осталим платоима и са 
интерне саобраћајнице између управних зграда. Колектор кишне канализације је Ø200, и 
одвод и воду у црпну станицу где се оборинска вода меша са осталим отпадним водама и 
преко заједничног испуста одводи у  реку Саву. 

Скоро половина кишне канализације испред магацина и платоа ка северној стрни је Ø 350 
и иде у велики кружни колектор одакле се помпом препумпава на Ø 200 и качи на постојећи 
цевовод којим се технолошка вода из нове филтер станице одводи ка препумпној станици. 
Остатак кишне канализације су такође бетонске цеви од Ø 300 и 400 и долазе на прецрпну 
станицу у заједнички испуст. Уграђен је сепаратор за уља и масти на делу иза платоа за 
складистење дневне количине старог папира у ринфузном облику, а испред механичарске 
радионице.  

Инфраструктура за производњу и развод технолошке паре и топлотне енергије 

У фабрици картона „UMKА” пара се користи у технологији за поједине уређаје у припреми 
масе и за сушни део карто нмашине, а поред технолошке паре користи се и пара за 
загревање просторија у хладном делу године. 

За потребе производње паре изграђена је Котларница као приземни објекат површине 565 
m2 (Употребна дозвола бр. 57/4-67), као и дограђени део површине 392 m2, (Употребна 
дозвола бр. 351/16-83), у централном делу комплекса, између објекта за припрему масе са 
западне стране, објекта картон машине са северне стране и складишта хемикалија са 
источне стране.  

Објекат је изведен у АБ конструкцији и са бетонском испуном, столарија је челична, као и 
кровна конструкција. Под је бетонски. Кровни покривач је од профилисаног лима. 

Простор котларнице подељен је на део са котловским инсталацијама и део са просторијом 
за контролу и управљање радом, магацином, канцеларијом, браварском радионицом за 
котларницу, гардеробом, тоалетима и просторијом за туширање. Изнд радионице, 
гардеробе и канцеларија изведена је трафостаница ТS 1. 

Од технолошке опреме за производњу паре у котларници су инсталирана су два парна 
котла Ђуро Ђаковић, топлотне снаге сваког од по 16,5МW (ukupno 33MW) 

Пратећу опрему у котларници чине: 

- Две јоноизмењивачке колоне (радна и резервна); 

- Суд за дегазацију сирове воде; 

- Суд за растварање соли; 

- Разводник паре (18 bar); 

- Разводник паре (3 bar); 

- Разводник паре (1,5 bar); 

- Један напојни резервоар са дегазатором; 

- Резервоар за сакупљање кондензата; 

- Један економајзер (главни  димна канал); 

- Две пумпе третиране воде; 

- Две напојне пумпе; 

- Димњак изведен северно од котларнице као једноплаштани, висине ≈43 m, 
светлог отвора 1,5 m; 

- Резервоар за хлороводоничну киселину запремине 20 m3 са бетонском танкваном 
на платформи изведеној северно од котларнице, испод надстрешнице. 
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За производњу технолошке паре се користе два котла, сваки јачине 16,5 MW. Теоријски 
капацитет по једном котлу је 25 t pare/h, док је реални капацитет 24,5 t паре/h. Потрошња 
паре у летњем периоду износи просечно око 27-28 t/h, док је зими због грејања просторија 
и губитака топлоте повећана и износи око 32-35 t/h.  

Оба котла су истог типа и карактеристика. Снабдевена су са по две пламене цеви, односно 
два горионика. Горионици су снабдевени са по једним вентилатором за снабдевање 
ваздухом за сагоревање снаге по 23,9 kWh и протока 12.000 m3/h по спецификацији 
произвођача, што је уједно и максимални проток ваздуха на димњаку. Проток ваздуха 
регулише се помоћу фреквентног регулатора на мотору вентилатора, односно преко 
задатог капацитета горионика. На тракту димних гасова не постоји вентилатор за 
евакуацију димних гасова из радног простора котла. Парни блок котла је пламено - 
димноцевног типа са три промаје и одвођењем димних гасова ка димњаку кроз канале за 
горњи одвод димних гасова ка задњој комори. Димни гасови одају топлоту у пламеној цеви, 
затим преко задње коморе улазе у димне цеви друге промаје и пролазе до предње коморе, 
одакле иду ка парном прегрејачу, враћају се у предњу комору и затим улазе у димне цеви 
треће промаје и најзад у задњу комору, одакле се евакуишу преко димњака у атмосферу. 
На заједничком димном каналу по једном котлу налази се размењивач топлоте којим се 
врши предгревање напојне воде котла на рачун искоришћења отпадне топлоте димних 
гасова. Такође на заједничком димном каналу, оба котла, налази се још један размењивач 
топлоте, који врши одузимање енергије димних гасова у циљу догревања свеже воде преко 
система размењивача. 

За потребе процеса производње користе се оба котла, како у летњем тако и у  зимском 
периоду. Котлови као енергент користе природни гас. Радни притисак котла износи 18 бара. 
Потрошња гаса је око 2000 Nm3/h, односно око 75 Nm3 гаса/t паре. 

Припрема воде 

Вода за производњу паре се узима водозахватом из реке Саве и по проласку постројења 
за припрему воде за производњу доводи се цевоводом до котларнице где се врши хемијска 
припрема воде. Хемијска припрема воде се врши у јоноизмењивачким колонама. У 
котларници се налазе 2 јоноизмењивачке колоне – радна и резервна. Свака колона је 
испуњења са две врсте смоле – неутралном Wafalit KPS DS и слабокиселом катјонском 
Wafalit CA 20 DS. Капацитет колоне је 64 m3/h. Потрошња воде у котларници је 4-6 m3/h, 
тако да се регенерација колона врши на 10-15 дана. Колоне се регенеришу наизменично 
индустријском сољу и  хлороводоничном киселином која се са концентрације од 32 % 
разблажује на потребну концентрацију 2 %. Потрошња соли по регенерацији колона износи 
око 450 kg, а користи се 10 % раствор. 

Из јоноизмењивачких колона вода се пумпом шаље у напојни резервоар запремине 50 m3, 
у који се враћа и кондензат из сакупљача кондензата из система. Непосредно пре напојног 
резервоара у оба вода се дозира “Hydromin” (20% водени раствор хидроксиламина - 
NH2OH), ради смањења садржаја кисеоника у напојној води и спречавања корозије 
челичних инсталација. Хидромин из воде уклања кисеоник који гради молекуле воде, а у 
атмосферу се ослобађа азот. Дневна потрошња хидромина је око 6 l. Након проласка кроз 
суд за отплињавање вода одлази у напојни резервоар. У напојном резервоару вода се 
догрева паром са главног разделника, притиска 3-4 bar и температуре 150˚C, до 
температуре од 105˚C. Овако загрејана вода, напојном пумпом се транспортује до 
економајзера, где се рекуперацијом уз помоћ димних гасова котла загрева додатно до 
120°C. Из економајзера пумпа се водом шаље у котао. 

Развод паре 

Један котао производи око 24,5 t паре/h, притиска 18 бара, температуре 210˚C. Оба котла 
су потпуно иста и имају капацитет по спецификацији од 25 t/h паре, али је стварни 
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капацитет око 24,5 t/h. Због пораста капацитета производње ретко се користи само један 
котао (евентуално током производње ниских граматура у летњем периоду).  

Када температуре ваздуха нису изразито ниске, односно у прелазним периодима године, 
када је потрошња паре на граници капацитета једног котла, за грејање канцеларија и 
објеката користи се електрични котао снаге 300 kWh. Електрични котао има 6 пари грејача. 
Електрични котао је смештен у подстаници „Графика”.  

Пара из котла иде до главног разводника од 18 bar са кога воде четири гране: 

1. Пара редукована на 12 barа иде у објекат картон машине; 
2. Пара редукована преко другог разводника на 3,5 bar одлази, такође, у објекат картон 

машине и у објекат за припрему масе; 
3. Пара редукована на 3-4 bar иде у објекат припреме масе; 
4. Разводник за грејање, на њему је притисак 0,5-1 бара, температуре 145˚C. Пара се 

разводи до 4 подстанице, а од њих се пара одводи даље до објеката, односно 
простора који се греју: управне зграде, хилзнара, менза, аутомеханичарска 
радионица, магацин репроматеријала, простор објекта припреме масе, куxиње 
премаза и складишта хемикалија, дорада, сортирница, браварска радионица, 
графика. 

Кондензат са картон машине сакупља се у сепараторима (осам сепаратора) на коти 0 
објекта картон машине, у које долази и пара која се није кондензовала. Кондензат из 
сепаратора се користи за догревање ваздуха који је прошао кроз рекуператоре (два 
рекуператора), после чега доспева до сакупљача кондензата у котларници. Температура у 
сакупљачу кондензата је око 100˚C. Повраћај кондензата са картон машине и из 
инсталација за грејање износи око 25-26 t/h (95 % поврата), тако да је потребно 
надокнадити губитке од око 5-6 m3/h воде. Губици су пара испуштена на картон машини 
којом се третира картонска трака на пресама и део паре која отпарава у припреми масе. 

Од објекта котларнице развод паре до потрошача и повратак кондензата изведен је 
надземним цевоводима са изолацијом постављеним на челичној контрукцији на висини од 
мин (4,00 m). 

Технолошки потрошачи паре 

У технологији се пара користи у највећој мери у сушном делу картон машине: Два различита 
вода су усмерана на картон машину преко цевовода дужине 70 m: 

- 1 t/h паре под притиском од 12 bar – за сушење филчева – сита; 

- 26 t/h паре под притиском од 4 bar – се користи за сушење картона. 

Део топлотне енергије се сакупља хаубама изнад сушних партија и преко два рекуператора 
користи за сушење сита са доње стране (на цилиндрима од 1 до 51) и за сушење сита са 
горње и доње стране (цилиндри од 52 до 73), док са једног рекуператора се користи за 
грејање у зони крова зими.  

Потрошачи у припреми масе снабдевају се паром преко цевовода дужине 25 m при чему 
се троши око 1,5 t/h паре под притиском од 3,5 bar. 

Грејање просторија 

• Графика (0,5 - 0,7 t/h, дужина цевовода је 100 m); 

- Грејање управних зграда (водено грејање, дужина развода је 30 m); 

- Грејање хилзнаре (парно калориферско грејање, дужина развода је 10 m); 
✓ Одвојена грана дужине 5 m за парно калориферско грејање 

аутомеханичарске радње; 

- Менза и „PAPIR SERVIS“ - канцеларије (парно калориферско грејање, дужина 
развода је 10 m); 
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• Браварска радионица (0,5 - 0,7 t/h, дужина цевовода је 100 m); 

- Магацин репроматеријала (парно калориферско грејање, дужина развода је 80 
m); 

- Етажно водено грејање са разводом од 10 m; 

- Парно калориферско грејање са разводом од 50 m; 

• Објекат припреме масе (1 - 1,2 t/h, дужина цевовода је 35 m); 

- 60 m развода парног калориферског грејања; 

• Разводник за S и S4 – цевовод дужине 50 m и потрошња 1 - 1,2 t/h паре; 

- Калориферско парно грејањекухиње премаза и складишта хемикалија - развод 
паре дужине 20 m; 

• Подстаница бр. 4 - Дорада (1-1,5 t/h, цевовод дужине 120 m) (калориферско парно 
грејање, етажно грејање топловодно). 

Инфраструктура за снабдевање енергентима 

Развод природног гаса до потрошача 

Основни енергент који се користи за добијање технолошке паре је природни гас који се 
обезбеђује прикључком на насељски гасовод преко мерно регулационе станице (МРС) 
изведене у западном делу комплекса.  

До мерно регулационе станице довод гаса иде подземним путем преко гасовода 6 bar. Од 
МРС до објекта радионице одржавања одваја се подземни гасовод под притиском од 2 bar 
Ø100 mm, који испред радионице одржавања излази из земље и даље се спроводи 
надземним путем изнад анекса радионице до западног зида магацина хемикалија и 
магацина резервних делова, обилази око магацина резервних делова фасадом и прелази 
до котларнице.  

По уласку у објекат котларнице гас се разводи на две гране ка два парна котла, а потом на 
још две гране – за сваки од два горионика на парном котлу.  

Како је већ наглашено, потрошња гаса у котларници износи 2.000 Nm3/h, односно око 133 
Nm3 гаса/t производа.  

Поред потрошње у котларници природни гас се користи и у објекту картон машине у делу 
где се наносе премази на површину картона. Потрошња гаса у објекту картон машине 
износи 17-21 % укупне потрошње гаса. Инсталације гаса у објекту картон машине имају 
притисак редукован на 25-125 mbar. 

Складиштење и дистрибуција нафтних деривата 

Између бившег резервоара мазута, који више није у употреби и демонтиран је  и водоторња 
изведена су два подземна резервоара за нафтне деривате (дизел) капацитета по 20 m3. 
Између резервоара дизела и резервоара мазута изведена је интерна саобраћајница, а уз 
њу челична надстрешница са апаратом за утакање течних нафтних деривата у транспортна 
возила 

 

Електродистрибутивна мрежа 

Индустријски комплекс „UMKA” прикључен је на електродистрибутивну мрежу преко 
трафостанице „Умка” (TS 35/10 – ћелија бр. 3, 4 и 6) која се налази уз југоисточни део 
комплекса. Од трафостанице „Умка” подземним каналом спровредена су три напојна кабла 
XHE 49-A 3x(1x300mm2) напона 10 kV до разводног постројења изведеног у оквиру 
енергане. Од разводног постројења RP 10 kV TS „Лепенка-1” ћелија бр. 14, 13, 12, 
електрична енергија се разводи подземним средњенапонским кабловима до 7 
трафостаница: 
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- ТS 1 налази се у енергани уз котларницу, има један трафо (10/0,4); 

- ТS 2 и ТS 3 се налазе у анексу објекта припреме масе, састоје се од три трафоа 
(10/0,4); 

- ТS 4 налази се у анексу објекта картон машине – дуж јужног зида објекта, састоји 
се од четири трафоа (10/0,4); 

- ТS 5 је изведена уз јужну страну објекта картон машине западно од објекта 
складишта хемикалија и кухиње премаза, састоји се од 5 трафоа (10/0,4); 

- ТS 6 се налази у саставу филтер станице за пречишћавање сирове воде (10/0,4); 

- ТS 7 налази се као слободно стојећи објекат контејнерског типа близу колске 
ваге (10/0,4). 

Прикључак на телекомуникациону мрежу 

Комплекс „UMKA” је прикључен на телекомуникациону мрежу (фиксна телефонија, 
кабловски интернет) на развод изведен дуж Улице 13. октобар.  

Систем видео надзора 

Систем видео надзора постоји и дели се на унутрашњи и спољашњи. Унутрашњи видео 
надзор прати најважније аутоматизоване технолошке процесе, а спољашњи видео надзор 
обухвата камере постављене у зони платоа за складиштење сакупљеног отпадног папира 
и картона и улазе у комплекс. 

Интерна пумпна станица за течна горива поседује Употребну дозволу коју је издала 
Скупштина општине Чукарица, бр. VI-ol 351/1436/81 oд12.07.1982. године. 

Резервоар за мазут који је некада постојао на локацији није био у употреби годинама јер је 
фабрика прешла на производњу водене паре за потребе производње из природног гаса, те 
је резервоар и црпна станица за мазут демонтиран у току 2020. године.  

На локацији изведена су 3 сепаратора масти и уља, од чега два служе за пречишћавање 
атмосферских вода, а један за пречишћавање зауљене воде из фабричке кантине 
(санитарно фекалне отпадне воде). Фабрика поседује Решење о издавању водне дозволе 
бр. 325-04-00818/2020-07 од 06.04.2021. године, које је издало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде; Саставни део 
водне дозволе је акциони план којим је предвиђена даља динамика усаглашавања са 
законском регулативом.  
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6.0. Рад у постројењу„UMKA“ 

6.1. Технологија рада 

6.1.1. Третман отпадног старога паира (производња картона) 

Технолошки процес производње картона обавља се 365 дана у години. Радно време 
постројења је 7 дана у недељи,у 3 смене у трајању од по 8 сати. 

Раст капцитета прераде отпадног папира и картона у ФК Умка у односу на капацитет 
обухваћен дозволом за управљање отпадом регистарског броја 53 постигнут је 
унапређенима технолошког процеса који су реализовани у претходном периоду, односно 
заменом процесне опреме. 

Раст капацитета омогућен је променом опреме на картон машини: 

o Затварање круготока и пречишћавање вода у унутрашњем круготоку чиме је 
повећана температура папирне масе и повећан капацитет одводњавања односно 
сушења картонске траке 

o Уградња равних сита чиме је повећан капацитет формирања картонске траке 

o Замена ваздушног ножа најсавременијим премазним агрегатом curtain coater чиме 
је повећан капацитет премазивања 

o Замена пумпи, оптимизација рада и замена појединих уређаја у припреми масе у 
сврху повећања капацитета припреме и пречишћавања отпадног папира 

o Реконструкција котлова за пару, те затварање сушне хаубе чиме је повећан 
капацитет сушења, односно оптимизација уређаја за сушење премаза 

o Уградња новог премотача Valmet, чиме је повећан капацитет сечења картона 

Измене су описане у студији процене утицаја на животну средину. За потребе проширења 
капацитета нису грађени нови објекти већ је опрема мењана у постојећиом објектима 
(објекат 1 – Картон машина и објекат 4 – Припрема масе). 

Исходована је водна дозвола у складу са повећањем капацитета производње (325-04-
00818/2020-07 од 06.04.2021). 

Документација се уредно архивира о чему постоји архивска књига са дефинисаним местом 
и роком чувања. Документа везана за преузимање отпадног старога паира (укључујући 
ДКО, Анеx VII и ЈЦИ исправе) се чувају у управној згради у канцеларији Набавке старог 
папира у ормару који је закључан. Документа везана за предате отпад (ДКО) чувају се у 
згради Производње у канцеларији Инжењера за унапредјење квалитета и екологије у 
ормару под кључем. Сви објекти су опремљени ПП апаратима. 

Фабрика ради целе године без престанка, а производња се зауставља једино у случају 
ремонта или евентуално неких природних катастрофа, поплава, пожара и слично. У случају 
да је потребно зауставити производни процес врши се пражњење припреме масе на тај 
начин да се производи сиви картон јер за дати производ могу да се помешају све врсте 
отпадног папира, те се на тај начин врши пражњење када у припреми масе, односно 
целокупног Система, припремљени папир се не просипа већ се искористи за производњу 
картона који се може продавати као посебна класа или се може искористи за поновну 
производњу картона након покретања фабрике. По пражњењу систем се испере водом кој 
одлази на постројење за прераду отпадних вода, а исталожена влакна се испресују на 
преси Weigant и предају се за даљи третман овлашћеним опратерима. За поновно 
покретање производње приступа се редовном технолошком поступку – отпадни папир се 
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уноси у припрему масе, развлакњује и пречишћава те шаље на картон машину где се 
формира картонска трака и производи картон. 

Третман отпадног старог папира односно производња картона обавља се кроз следеће 
поступке приказане технолошком шемом (Слика бр. 4): 

• Пријем отпадног папира и картона; 

• Сортирање несортираног отпадног папира и картона; 

• Припрема масе влакана - пулпе; 

• Формирање картона на картон машини; 

• Завршна обрада; 

• Складиштење. 

Фабрика „UMKA“ је у претходном периоду имала производни капацитет од 100.000 
t/годишње, али улагања у опрему  и оптимизација припреме масе и картон машине, 
омогућиле су повећање капацитета производње картона на 200.000 t/годишње. 

 

Слика бр.4: Шема технолошког процеса прераде старог папира 

Технологија обухвата и операције припреме хемикалија, припреме технолошке воде, 
производње паре, третмана отпадних вода и третмана отпада – рејекта.  

Технолошки систем производње картона је потпуно аутоматизован и прати се из 
контролних соба у објекту припреме масе и објекту картон машине. 

Пријем сакупљеног отпадног папира и картона, сортирање и складиштење 

Отпадни папир и картон се откупљује од правних лица као сортиран. Сортирани папир је 
најчешће и балиран. Транспортује се већим транспортним камионима, док се отпадни 
папир у расутом облику довози у наменским контејнерима и транспортује теретним 
возилима специлизованим за утовар и истовар контејнера за сакупљање отпадног папира 
и картона. 

По уласку у комплекс врши се визуелна контрола товара, провера Документ о кретању 
отпада, мери се количина на колској ваги и возило се упућује на истовар. 

Истовар се врши киповањем када је у питању стари папир и картон у расутом облику, или 
виљушкарима ако је отпадни папир и картон у балираном стању.  
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Истовар се врши на отвореном платаоу. Врши се преглед папира и уколико се установи 
присуство нечистоћа у старом папиру исте се ручно издвајају. Исто се поступа са 
балираним папиром и картоном за који се посумња да није одговарајуће селектиран, 
квалитетан или да има већу количину нерециклабилних материја.  

У комплексу су изведена два бетонирана/асфалтирана платоа који имају улогу отовреног 
складишта сакупљеног папира и картона, један плато је испред, а други иза зграде картон 
машине (објекат 1)  

Класификација сакупљеног отпадног папира и картона у комплексу „UMKA” на основу којег 
се уређује требовање и на основу које се формира норматив у производњи изведена је на 
следећи начин: 

Табела бр.4: Класификација сакупљеног отпадног папира и картона у комплексу „UMKA” 

1.01 ОСТАЛИ ПАПИРИ 

Мешавина различитих класа папира и картона који имају мање од 
50% таласа 

Постери, билборди, календари и сл.- премазани папир, односно сви 
папири са садржајем пепела виши од 30% 

Резанци са пластификацијом, лепком 

Старе књиге од дрвног папира 

Коверте са прозорима - Беотелепром 

Убруси 

Тиссуе папири са уделом хилзни преко 15% 

1.03 ХРОМОКАРТОН 

Штампани или нештампани хромокартон преко 70% 

Талас каширан хромокартоном или испоруке таласа мијешаних са 
хромокартоном; директно из штампарије. Удео хромокартона преко 
30% 

ГЦ картон (класе 3.11 и 3.12) са уделом хромокартона (1.03) преко 
50% 

1.04 ТАЛАС ИЗ 
ПРОДАВНИЦА 

Папирна и картонска амбалажа која садржи најмање 70% таласа 

1.04а ТАЛАС СА 
ХРОМОКАРТОНОМ 

Талас каширан хромокартоном или испоруке таласа помешаних са 
хромокартоном 

1.05 КОРИШЋЕНИ 
ТАЛАС 

Коришћена амбалажа од 100% таласа различитог квалитета 

1.06 ЧАСОПИСИ ЗА 
ДЕИНКИНГ 

Магазини и илустровани часописи од претежно бездрвних папира, 
са максималним садржајем дрвених папира до 20%, без лепка и 
пластификације. У овој класи се одређују папири који имају 
минумум 90% искоришћења за дату класу 

1.06 ДР ЧАСОПИСИ ЗА 
ДЕИНКИНГ 

Магазини и илустровани часописи са садржајем дрвених папира 
преко 20%, без лепка и пластификације. У ову класу опредељују се 
папири који имају минумум 90% искоришћења за дату класу 

1.11 МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ 

Целулозни резанци средње штампани, без лепка и пластификације, 
са максималним садржајем дрвених папира до 20%. У ову класу 
опредељују се папири који имају минумум 90% искоришћења за 
дату класу 

2.01 ДНЕВНЕ НОВИНЕ 

Коршићене дневне новине и ремитенда са максимално 5% 
рекламног материјала; без најлона, спајалица и бандајза. 

Рекламни материјал од ротопапира без спајалица и бандајза 

Резанци настали уништавањем документације од ротопапира 

Ремитенда коју довозе физичка лица и фирме 

Резанци и табаци рото папира нештампани и слабо штампани 
(отпадак из штампарија) 

2.05 СОРТИРАНИ 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ 
ПАПИР 
 

Архива без регистратора, максимални садржај НЦР папира, до 5% 
за инострано тржиште 

Коришћене књиге без кунздрука и без интензивних штампе од 
целулозних папира, без лепка, без тврдих корица 
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Максимални садржај примеса и папира који не припадају групи белих 
папира је 2% (сепаратори из регистратора, папир са јачом штампом) 

Максимални садржај дрвних папира је 10%. Садржај пепела до 30% 

2.12 БЕЛИ ДРВНИ 
ПАПИРИ 

Коришћени бели дрвни папири, архива или књиге без јаке штампе 

2.14 ТОАЛЕТНИ / ТЕНИС 
ПАПИРИ 
 

Бели тиссуе папир са малим / меким хилзнама до 15%, без остатака 
фолије, без убруса и тепиха и салвета који се тешко развијају 

3.04 ЦЕЛУЛОЗНИ 
РЕЗАНАЦ 

Бели бездрвни резанци без лепљивог повеза са лаком штампом без 
водоотпорних папира, фолије и папира у боји. Садржај пепела до 
20% 

Све бале које садрже преко 50% резанаца (папирне траке ширине 
до 3 cm) се класификују као резанац 

3.05 СОРТИРАНИ 
ЦЕЛУЛОЗНИ ПАПИРИ 

Бели сортирани бездрвни папири за штампање и писање из 
канцеларијских архива без благајничких блокова, карбон папира и 
лепљивог повеза 

Бели писачи и штампарски папири, до 2% индигираних / НЦР 
папира, садржај пепела до 20% 

3.07 БЕЛИ ЗА КОМП. 
ШТАМПУ 

Бели бездрвни папир за компјутерску штампу, без индиго папира и 
лепљивог повеза 

3.10 МУЛТИДРУК 

Слабо штампани, бездрвни премазани папири, у табацима или 
резанцима, без водоотпорног папира, папира бојеног у маси, лепка 
и пластификације. У ову класу дефинишз се папири који имају 
минумум 90% искоришћења за дату класу 

3.11 Д ГЦ ЗА ДЕИНКИНГ 
Сечени остаци ГЦ картона са салбом или изразеном штампом; 
садржи целулозу и дрвењачу, без сивих слојева и нечистоћа 
(фолија, хромокартона, филтера и друго) 

3.12 СС ГЦ ЗА СРЕДЊИ 
СЛОЈ 

Сечени остаци ГЦ картона са салбом или изразеном штампом; 
садржи целулозу и дрвенучу, без сивих слојева. Удео 1.03 до 20% 
.Садржај 1.03 у испоруци уписати кроз напомену ЗУКа 

3.18 БЕЛИ БЕЗДРВНИ 
РЕЗАНАЦ 

Резанац или листови белог нештампаног бездрвног папира. Без 
лепке 

4.01 РЕЗАНЦИ ОД 
ТАЛАСА 

Резанци искључиво од таласастог картона дозвољени удео 
кашираног хромокартона до 20% 

4.02 ТАЛАС / КРАФТ 
Амбалажа од таласастог картона са горњим слојем од крафта 

ДИН кутије 

4.04 КОРИШЋЕНЕ 
НАТРОН ВРЕЋЕ 

Употребљене вреће од крафт папира, искључиво од брашна и 
шећера, отпрашене 

4.05 НЕКОРИШЋЕНЕ 
НАТРОН ВРЕЋЕ 

Некоришћене натрон вреће 

НБП ЦЕ 
Несортирана архива (са регистраторима) од целулозних папира са 
максимално 10% дрвених папира. Минимални садржај белих папира 
50%. Целулозне књиге без јаке штампе 

НБП ДР 
Несортирана архива (са регистраторима) од дрвних папира. 
Минимални садржај белих папира 50%. 
Дрвне књиге без јаке штампе 

НД НЕСОРТРИРАНИ 
ДЕИНКИНГ 

Несортирани папир са садржајем деинкинг папира (1.06, 1.11 и 3.10) 
преко 30% за испоруке и преко 50% за балиране испоруке, са 
садржајем дрвених папира до максимално 20% 

НД ДР НЕСОРТИРАНИ 
ДЕИНКИНГ ДРВН 

Несортирани папир са садржајем деинкинг папира (1.06, 1.11 и 3.10) 
преко 30% за ринфузне испоруке и преко 50% за балиране 
испоруке, са садржајем дрвених папира преко 20% 

Припрема масе 

Припрема масе су процеси који се реализују у објекту 4 и обухватају поступак распуштања 
- развлакњавања целулозних влакана из отпадног папира и картона у палперима помоћу 
воде, издвајање нечистоћа од „добрих” влакана, припрему масе од које се накнадно на 
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картон машини формира картон.  

Поступак припреме масе обавља се на 4 линије, на више уређаја који функционишу као 
пречишћавачи у виду ротационих сита и центрифуга за различите густине масе, дужину 
влакана, врсту нечистоћа коју издвајају. Поред пречишћавача линије су опремљене и 
уређајима за хомогенизацију масе, рафинацију, млевење, фракционисање, те уређајима за 
угушћавање. Уређаји на којима се врши припрема масе инсталирани су на коти 5 објекта 
за припрему масе, а на коти 0 постављене су каде које служе за складиштење воде и масе 
у различитим фазама прераде, све до коначног складиштења припремљене масе. Уз каде 
на коти 0 постављају се пумпе којима се затвореним цевоводима транспортује маса и вода 
у процесу, судови за прикупљање рејекта и уређаји за третман рејекта пресе и угушћивачи.  

Поступак припреме масе изводи се на следећим линијама: 

- Линија 5 - на линији 5 распушта се сортирани мешани и остали папир, талас, 
односно папир и картон који не може да се распусти и искористи на другим линијама; 
маса – пулпа са линије 5 користи се за формирање средишњег слоја картона; 

- Линије 6 - на линији 6 распушта се сортирана и балирана дневна новина у 
комбинацији са домаћим отпадом генерисаним из производње; маса – пулпа са 
линије 6 користи се за формиранје доњег слоја картона; 

- Линија 7 - на линији 7 распушта се сортирани и балирани бели папир у комбинацији 
са ‘deinking' сировином; 

- Линија крафта - је последња инсталирана линија, а користи се за распуштање 
дрвењаче и крафт картона који је крући и тежи за распуштање од таласа и графичког 
отпада; маса припремљена на линији крафта умешава се са масом линије 5 у 
формирању средишњег слоја картона, а обезбеђује жељена механичка својства 
готовог производа – довољну тврдоћу – крутост. 

Поступак припреме масе почиње шаржирањем припремљене сировине виљушкарима на 
транспортер који га одводи у палпер где се додаје вода и где се врши распуштање и почиње 
пречишћавање масе – пулпе. Даљи ток припреме масе од линије до линије је једнак, а 
разликује се само у броју различитих уређаја за пречишћавање масе, односно у захтеваном 
нивоу пречишћавања.  

Линија 5 пречишћава отпадни папир и картон који садржи највише нечистоћа и влакана 
неодговарајућег квалитета и из тог разлога опремљена је највећим бројем различитих 
уређаја за пречишћавање.  

Линије 6 и 7 пречишћавају најчистију масу, али је за њих карактеристично да имају више 
уређаја за фино пречишћавање обзиром да је потребан бољи квалитет масе за површинске 
слојеве на које се наноси премаз. 

Линија крафта има мали број уређаја за пречишћавање.  

На Сликама бр. 5, 6, 7 и 8 приказане су технолошке шеме за све четири линије припреме 
масе. 

Распуштање и примарно пречишћавање 

Под појмом „распуштање″ се у папирној индустрији подразумева развлакњавање папирне 
масе у посебним уређајима који се зову палпери.  

Свака линија има засебан палпер и раздвојене уређаје за пречишћавање масе. 

Палпер је посуда у коју се додају повратна вода, део муља из постројења за третман 
технолошких отпадних вода, влакна прикупљена у флотаторима за пречишћавање 
унутрашњег круга воде у рециркулацији и сировина – стари папир и картон. На дну палпера 
налази се кружни нож са ситом - перфорираном плочом са отворима Ø 12 mm кроз које 
пролази маса. 
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Након одређеног времена папир се претвара у кашасту масу - суспензију, која се даље 
може транспортовати пумпама. Конзистенција масе је у распону 4-10% суве материје. 
Палпер је истовремено и први од уређаја у коме се врши одвајање грубих нечистоћа које 
се не могу развлакнити и за њихово уклањање у континуалном палперу служи уређај зван 
„zopfwinder″ или ткз „мечка“. То је у ствари, обично уже на које се хвата тракасти 
нерастворан отпад као што су канапи, жице, комади фолија, пластике, крпе и које се 
повлачи из палпера у одређеном временском размаку како би се накупљени материјал 
уклонио. На дну сваког палпера се налазе коморе које су хватачи специфично тежег отпада 
попут камена и већих металних комада. Отпад се из палпера цевима одводи гравитацијски 
у приколице или кибле постављене на основном платоу.  

Материјал за пречишћавање се из палпера пребацује у груби пречистач, затим на 
детрешер и на крају на ротирајући бубањ из кога се избацују нечистоће.  

Дефибрација старог папира се не може у потпуности остварити у палперу, па се у ту сврху 
користе допунски уређаји за развлакњавање и пречишћавање - фиберсортери. Овде се 
поред допунског развлакњавања масе врши и одвајање лаких нечистоћа које се потом 
пребацују у рејект сортере одакле се избацују из процеса. Наведени уређаји такође имају 
цеви које издвојен отпад воде ка судовима за прихват на нултом нивоу објекта заједно са 
грубим рејектом. 

Пречишћавање, фракционисање и дисперговање 

Пречишћавање густе папирне суспензије од песка и ситних тешких нечистоћа се обавља у 
цевним пречистачима у којима се услед дејства центрифугалне силе кретања масе 
великом брзином одвајају и са дна уређаја одводе специфично тешке нечистоће. 

Након наведених операција маса се одводи на омнифракторе, уређаје на којима се влакна 
папира раздвајају према величини. Маса са дугим влакнима се разређује повратном водом, 
транспортује у селектифајере и цевне пречистаче у којима се врши одвајање ситних тешких 
и лаких нечистоћа. Након овог се врши угушћивање суспензије на око 6% и пребацује на 
додатно одводњавање у преси на око 35-40% и дисперговање. 

У диспергеру се врши дисперговање честица лепка и смоле у загрејаној пулпи која стиже 
из транспортера и врућег пужа где се под дејством водене паре масазагрева до 95˚C. Ова 
фаза има за сврху да се честице лепкова, масти, боја разбију на што ситније честице које 
неће сметати изгледу и  квалитету картона.  

Кратка влакна се након омнифрактора угушћују и шаљу у каду у којој се врши њихово 
мешање са масом која се одвоји на флотатору. 

У процес прераде масе укључени су и уређаји за млевење крупних влакана дрвењаче, 
крафта, целулозе – рифајнери. 

Уређаји који се користе у поступку припреме масе 

Уређаји који су постављени на коти 5 објекта за припрему масе имају следеће 
карактеристике и намену: 

- Палпер - служи за развлакњивање старог папира (исто код свих линија) уз помоћ 
воде и центрифугалне силе коју производи кретање кружног ножа – звездастог 
ротора на дну палпера; 

- Бубањ - одваја грубу нечистоћу тј. лошу папирну масу и избацује на пресу (рејект), 
а добра маса пролази преко сита даље у систем. Уређај је постављен 
хоризонтално, а одвајање нечистоћа врши се ротационим кретањем; 

- Behalter- служи да одвоји тешке делове из добре масе (спајалице и други метални 
отпад) постоји груби и фини. Нечистоће одваја центрифугалном силом, које 
гравитационо падају на дно уређаја. Уређај је постављен вертикално; 
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- Fiberizer - исто као фибер сортер је уређај који одваја лаку нечистоћу (пластичан 
отпад) од добре масе која се враћа у систем, а лоша иде на бубањ па на пресу у 
отпад, уређај је хоризонталан и фукционише на принципу центрифуге; 

- Пречистачи - пречишћују добру од лоше, густу од ретке масе постоје више степена 
пречистача који затварају круг. Уређај је вертикалан и центрифугалном силом 
одваја нечистоће; 

- Fiber sorteri - служе за раздвајање влакана (тања од дебљих). Преко сита која 
поседују одвајају и лаке и тешке нечистоће уз додатно распуштање. 
Центрифугалном силом одвајају нечистоће, постављени су вертикално; 

- Рејект сортери – одвајају лаке нечистоће и спирају корисна влакна са рејекта. 
Хоризонтално постављени уређаји који раде на принципу центрифуге; 

- Селектифајер - врши фино пречишћавање масе. Центрифугалном силом издваја 
кратка влакна – лошу масу – постављени су вертикално;  

- Угушћивач - служи за угушћивање масе разређене у циљу бољег пречишћавања. 
Кружним кретањем уз оцеђивање воде угушћују масу – постављен је хоризонтално; 

- Омнифрактор - раздваја дуга од кратких влакана центрифугалном силом – 
постављен је вертикално; 

- Преса - служи да угусти добру масу до 30% кружним кретањем погонског вретена 
на хоризонтално постављеном уређају; 

- Транспортер - врши пребацивање добре масе затвореним путем (пужни 
транспортер) до диспергера – уређај је хоризонталан; 

- Диспергер - загрева масу воденом паром и  топлотом и ножевима који се кружно 
крећу на осовини уређаја разбија смолу и лепкове након чега се маса одводи у 
каду за прихват масе; 

- Диск рифајнер - вршимлевење масе, скраћује крупна целулозна влакна крафт 
картона и дрвењаче уз помоћ ротирајућег диска. Уређај је хоризонталан; 

- Конусни рифајнер - исти принцип као диск рифајнер само се млевење врши 
конусним диском; 

- Modul screan - пречишћавање масе од лаких и тешких делова (пластични и метални 
отпад), центрифугалном силом. Уређај вертикалан; 

- Врући пуж - служи за загревање добре масе до 90 ˚C и њену хомогенизацију;  

- Hico screan - одваја лаке и тешке нечистоће од добре масе кружним кретањем 
добоша. Уређај је постављен хоризонтално; 

- Контаминекс- служи за чишћење палпера – то је отвор изнад решетке палпера 
који баца нечистоће на бубањ преко пумпе гравитационим дејством; 

- Gravity strainer- служи као филтер за пречишћавање воде у унутрашњем кругу. 
Гравитационо вода се оцеђује кроз сито са отворима од 100 μm на којем се 
задржавају резидуе влакана уз спирање водом преко дизни притиском од 5 bar – 
уређај је постављен хоризонтално; 

- Флотатор – радијални уређај за пречишћавање унутрашњег круга воде од 
заосталих влакана уз аерацију и коришћење флокуланта. 

На коти 0 изведен је већи број бетонских када, од којих је свака опремљена мешалицом, 
пумпом и има могућност испуштања садржаја у један од канала за одвод технолошке 
отпадне воде. Каде су изведене како би се обезбедио континуални ток масе и воде и 
спречило заустављање производног тока, у случају привременог квара или застоја на 
неком од уређаја у припреми масе.  

Каде припреме масе 

Подела каде погона Припреме масе извршена је на: 

• Пријемне 

• Млевне 
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Пријемне каде су: 

- Када бр. 1 – почетна  када линије 6, густа папирна маса домаћег отпада и беле 
целулозне сировине II класе 

- Када бр. 3 – добра прочишћена папирна маса иде у доњи, заштитни слој и у миш 
касету 

- Када бр. 5 – II класа беле сировине са палпера 6 и 7 густа папирна маса 

- Када бр. 7 - II класа беле сировине са палпера 6 и 7 густа папирна маса 

- Када бр. 8 – пријемна када дрвењаче – густа маса 

Млевне каде су: 

- Када бр. 2 - папирна маса са угушћивача линије 5, кратка влакна са 
Омнифрактора, са флотатора густа папирна маса 

- Када бр. 4 – добра папирна маса долази из каде 8 на рифајнер па у каду бр. 4 

- Када бр. 6 – II класа линије 7 кувана папирна маса 

- Када бр. 9 – са Modusscreen-a А11 долази рејект и муљ са филтер станице 

- Када бр. 10 – Вода од формера Картон машине – формери горњег слоја 

- Када бр. 11 – II класа линије 7 кувана папирна маса 

- Када бр. 11а – са диспергера линије 7 – бела папирна маса II класе  

Каде линије 5 погона Припреме масе: 

- Када бр. 12 - фино пречишћена папирна маса 

- Када бр. 12а - грубо пречишћена папирна маса 

- Када бр. 13 – густа папирна маса 

- Када бр. 14 – чиста вода (пуне је флотатори) 

- Када бр. 15 – густа папирна маса  

- Када бр. 16 – поврат воде са угушћивача 

- Када бр. 17 – завршна када  - густа маса  

- Када бр. 18 – када домаћег отпада - густа маса 

Каде и базени погона Картон машине: 

- Када 500 m3 – вишак воде са Припреме масе и Картон машине 

- На коти 8 налази се базен свеже воде 

- Када бр. 25 – маса горњег слоја  

- Када бр. 23 – маса доњег слоја 

- Када бр. 21 – маса заштитног слоја  

- Када бр. 19 – маса средњег слоја 

- Када бр. 22 – штирак 

- У базенима формера налази се ретка маса (вода) 

- Када светле воде (прелив базена горњег слоја) 

- Када тамне воде (прелив када 23, 21, 19) 
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Слика бр.5: Технолошка шема припреме масе на линији 5 
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Слика бр.6: Технолошка шема припреме масе на линији 6 
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Слика бр.7: Технолошка шема припреме масе на линији 7 
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Слика бр.8: Технолошка шема припреме масе на линији крафта 

Рад картон машине 

На коти 5 објекта картон машине инсталирана је аутоматска линија за производњу картона. 
Картон машина се може поделити на 5 сектора: 

• Партија формера; 

• Партија преса; 

• Сушни део; 

• Премаз; 

• Уређај за превеславање и навијални апарат. 

Партија формера 

Припремљена маса одређене густине-концентрације, чистоће и степена млевења 
ускладиштена у вертикалним кадама 19-26. Из вертикалних када пумпама густе масе, маса 
концентрације око 4% транспортује се ка формерима преко проточних вентила и мерача 
протока за сваки формер посебно. Постоји укупно 9 вакуумских формера редних бројева 2-
10. 

Пре уласка у вертикалне каде инсталиране су „миш касете”. За сваку врсту слоја (горњи, 
доњи, заштитни и средњи) постоји по једна миш касета и две вертикалне каде. Улога миш 
касете је да прихвати пречишћену масу сваке од линија где је она претходно доведена на 
одговарајући облик за даље коришћење. За горњи слој дозиrа се бела маса са линије 7. За 
доњи слој маса са линије 6 која је при изради Umka Kolor и Umka Pak радних налога 
сачињена од дневних новина и домаћег отпада који настане у процесу производње у односу 
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50-50%. При изради Umka Specijal квалитета у миш касету доњег слоја дозира се бела маса 
са линије 7. За миш касету заштитног слоја иде маса са линије 5, уз додатак беле масе са 
линије 6 када се ради „специјал”. На миш касету средњег слоја дозира се маса са линије 5 
уз додавање масе са линије крафта. 

Густа маса се дозира директно пред пумпе са променљивим бројем обртаја, где се 
разређује помоћу „ситовеводе” (вода сакупљена одсисавањем на формерима). Разређена 
маса се преко селектифајера додатно пречишћава и шаље у натоке формера, односно на 
обртно сито. Настали слој на обртном ситу формера преноси се на филц за картон 
(формирајући филц) у зони контакта са Гауч ваљком. Формер 2 користи се за формирање 
доњег слоја, формери 3-7 средњег слоја, формер 8 заштитног и формери 9 и 10 горњег 
слоја. 

Испред и иза селектифајера се дозира раствор ретенционог средства које има улогу да 
задржи масу на ситу и филцу, односно да спречи пролазак влакана кроз отворе сита 
формера. На тај начин се постиже и бољи квалитет ситове воде која се користи поново за 
разблажење масе. Такође, ретенционо средство има важну улогу у побољшању 
одводњавања на партији преса. 

Сваки формер у унутрашњости има одређени број вакуум зона и свака зона има одређену 
функцију. Формери 2, 8, 9 и 10 имају по три вакуум зоне од којих прва служи за формирање 
слоја (сложеност слоја), а друге две за одсисавање вишка воде. Формери 3, 4, 5, 6 и 7 имају 
по четири вакуум зоне. Прва зона није вакуум зона већ служи да прими „налет” воде са 
ретке масе на формер, друга зона служи за сложеност слоја, а трећа и четврта за 
одсисавање вишка воде.  

Преко центрифугалних уређаја се уклања ваздух из одсисане воде са формера који се 
складиште у базенима испод картон машине на коти 0. 

Када се на ситу формера формира слој, заједно са филцом пролази између сита и гауч 
ваљка. Положај и притисак гауч ваљка може да се коригује у зависности од врсте готовог 
производа који се захтева. Притиском гауч ваљка се маса се преноси на филц чиме се 
формира један слој. 

Почевши од формера 2 ка формеру 10 на филц се наноси један по један слој и на тај начин 
се формира картонска трака.  

Формирана картонска трака свој пут наставља према партији преса. 

Партија преса 

Између формера и сушне партије смештене су четири пресе: „Гауч” преса, Прва преса, 
„Шу” преса и Офсет преса. Све пресе раде на истом принципу – картонска трака пролази 
између два обртна ваљка пресе на чијој површини се налази филц чија је улога да преузме 
воду која се притиском између два ваљка издвоји са картонске траке.  

По проласку кроз партију преса преко мерног рама мери се, влага и граматура картонске 
траке која улази у сушну партију. 

Вода са формера и преса која се сакупи у кадама ситове воде преко прелива одлази у 
заједнички цевовод којим се одводи у базен тамне воде, па у резервоар повратне воде од 
500 m3. Из резервоара се вода одводи на флотаторе, где се на површини издвајају влакна 
која се поново враћају на формере. 

Сушни део  

Сушни део картон машине намењен је уклањању влаге из формиране картонске траке коју 
није било могуће механички одвојити пресама. Сушна партија је сачињена од 10 сушних 
група (укупно 73 цилиндра) и смештена је у затворену хаубу из које се одсисава загрејан 
ваздух преко рекуператора топлоте.  
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Свака од 10 сушних група има своје сушно сито којим се картон притиска уз цилиндре 
сушних група и на тај начин потпомаже ефекат сушења. Сушне групе имају наизменично 
постављане цилиндре у доњу и горњу сушну групу, те картонска трака наизменично 
пролази преко цилиндара са обе своје стране чиме се обезбеђује равномерно и брже 
сушење. 

Топлота се обезбеђује преко засићене водене паре произведене у котларници, која се 
доводи у саме цилиндре из којих се кондензат настао предајом топлоте цилиндрима 
одводи и сакупља у 7 сепаратора и враћа назад у систем.  

Пара се користи и у измењивачима топлоте за загревање ваздуха којим се сушесушна сита. 
Преко вентилатора се ваздух (из радне средине или претходно загрејан ваздух из 
рекуператора) потискује кроз измењиваче топлоте кроз које пролази пара и тако загрејан 
усмерава на сушна сита Картон пре уласка у сушну групу има влажност 48-55%, у 
зависности од граматуре и брзине рада машине, док је на изласку из сушних група влага у 
опсегу 5-7%.  

Преласком преко цилиндара загрејаних воденом паром картону се преноси топлота и на 
тај начин се картон исушује – испарава вода из картона.  

Температура цилиндара креће се у опсегу 60°С до 130°С. 

Након сушења картонска трака свој пут наставља ка партији премаза. Пре него што се 
премаз нанесе долази до глачања горњег (штампајућег) слоја картона са циљем 
побољшања штампарских карактеристика. У ту сврху користе се два уређаја – најпре се 
помоћу распршивача наноси 2-4 g/m2 воде на горњи слој (која га омекшава), а затим трака 
пролази кроз тзв. каландер где долази до жељеног глачања. Каландер је уређај који се 
састоји из два челична ваљка између којих влада линијско оптерећење. 
Оптерећење,односно притисак на картон је подесив, као и температура горњег ваљка који 
је у директном контакту са траком. 

Наношење премаза  

Након проласка кроз сушну партију и уређај за каландрирање, картон долази на део картон 
машине на којем се врши наношење једног или више слојева дисперзије премаза. Колико 
слојева се наноси зависи од врсте производа који се производи (два или три горња и један 
доњи премаз). Граматура слојева који се наносе, такође варира, а подешава се 
концентрацијоммасе премаза и подешавањем на самим агрегатима. 

Премазни агрегати се састоје од наносних ваљака једним делом потопљених у корито са 
премазом. Ваљци ротирају и на картон који преко њих прелази наносе премаз, а вишак 
премаза се уклања ротирајућом шипком која притиском уклања вишак боје или ваздушним 
ножем – инсталацијом са инсталираном дуваљком усмереном у контра правцу којим се 
скида вишак боје и поравњава површина премаза. Вишак премаза пада назад у корито са 
премазоми поново се користи у процесу производње. 

Део за наношење премаза подељен је на четири сегмента: 

• Први премаз или предпремаз (Прва ракља); 

• Други премаз (Curtain coater); 

• Доњи премаз (Флекси бар); 

• Трећи премаз (Blejd). 

Сваки нанешени премаз се суши проласком преко партије уређаја за сушење изведених у 
комбинацији IC-грејача са горионицима за природни гас и калориферског грејања где се 
ваздух загрејан преко измењивача топлоте (топлоту одаје засићена пара) усмерава на 
доњу или горњу површину картона. IC-грејачи су изведени као горионици, на којима се као 
енергент користи природни гас, а топлотна енергија се усмерава хаубама ка површини 
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картона. Принцип рада је исти као код пећи за печење хлеба и пецива. Полукружним или 
равним хаубама се топлотна енергија усмерава на површину картона и минимизује се 
расипање топлоте у радној средини. Са сушне партије нема хауба за одвођење отпадног 
ваздуха – не постоји емитер.  

Намотавање  

Крајњи део картон машине служи за намотавање картона и сечење картона по потребној 
ширини. Након изласка готовог картона са дела за наношење премаза преко водилних 
ваљака картон се најпре мери (граматура, влага, дебљина) мерним рамом, а затим 
намотава на тамбуре постављене на навијалном апарату. Намотана ролна картона на 
тамбури (просечно 11 t), преноси се краном до краја картон машине, односно до места где 
се са тамбура картон намотава на хилзне одређене дужине које се постављају на премотач. 
Уз премотач изведен је систем за уздужно резање картона. Хилзне се секу на одговарајућу 
дужину на машини за сечење хилзни која се налази уз премотач и постављају на осовину 
на премотачу. Картон са тамбуре се у исто време премотава на хилзне и сече по ширини 
на одговарајућу димензију. 

Уређај за сечење картона чини низ циркуларних ножева, опремљених хаубама које 
одсисавају вентилаторима прашину и окрајке – рестлове картона и цевоводима одводе на 
пресу ивичног отпада постављену са спољне стране уз јужни зид објекта картон машине.  

Испод картон машине (од каландера до навијалног апарата је циркуларна транспортна 
трака сувог отпада) на коју пада картон у случају пуцања траке и која га аутоматски односи 
у палпер сувог отпада постављен на крају траке на коту 0 објекта картон машине. ПОмоћу 
транспортне траке отпад настао током прекида на картон машини се аутоматски враћа у 
процес производње. 

Припрема премаза 

Припрема масе премаза врши се у „кухињи премаза” смештеној у објекту 3 у којем је и 
складиште  сировина од којих се припрема премаз. Највећи број хемикалија које се уводе 
у цео технолошки процес производње картона, управо чине хемикалије од којих се 
формира премаз. 

Основу премаза чине: 

• 3 врсте калцијум-карбоната (подела по гранулацији): 

- Сваки карбонат је складиштен у посебном силосу од 100 m3; 

• каолин: 

- лагеровање уз северну страну објекта картон машине у џамбо врећама од 1t; 

• стирен-бутадиен везиво: 

- 2 складишна танка од по 55 m3; 

• стирен – акрилат везиво 

- 1 складишни танк од 55 m3; 

• адитиви: 

- дисперзионо средство - диспергант; 

- регулатор вискозитета - Реолошки модификатор за производњу премаза; 

- регулатор pH; 

- биоцид; 

- лубрикант; 

- оптичко белило – оптички избељивач. 

Кухиња премаза је затворен простор подељен на две етаже – прва етажа је на коти 0 и на 
њој су постављени: 

• складишни силоси за латексе; 
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• филтер; 

• два бункера каолина (радни и резервни); 

• када диспергованог каолина запремине 17,4 m3; 

• делитерза припрему дисперзије каолина запремине 1,5 m3; 

• филтер; 

• делитер запремине 2,5 m3; 

• филтер; 

• када са мешалицом S1 запремине 4,0 m3; 

• четири каде са мешалицом за припремљене премазе Е1а, Е1b, E1cзапремине 6,0 
m3; E1d запремине 8,0 m3; 

• монопумпе у систему претакања раствора и премаза; 

• електроормани. 

Друга етажа је изведена као челична платформа на коти 2,5. На другој коти је следећа 
опрема: 

• горњи део свих када са мешалицама и два бункера каолина (радни и резервни); 

• две каде А1 и А2 запремине 0,5 m3, од којих А1 више није у употреби; 

• једна када А3 запремине 1,0 m3; 

• делитер за припрему скроба са мешалицом запремине 1,0 m3 

• кабина са процесним рачунаром за  управљање процеса припреме премаза; 

Калцијум карбонат се цистернама допрема на комплекс и моно-пумпом Netzsch капацитета 
40 m3/h, претаче у један од три силоса запремине 100 m3, који су опремљени мешалицама 
(1500/34 о/min, са мотором од 15 kW). У силосима се складишти раствор карбоната у 
концентрацијама (Hydrocarb TP/950 78%, Hydroplex-75 75%, Coverplex-75 72%). 

Из силоса се преко монопумпи Netzsch капацитета 40 m3/h, снаге 11 kW у каду А3 која има 
улогу радног резервоара и дозирног суда. Из каде А3 сировина се дозира у суд за припрему 
премаза делитер од 2,5 m3/h.  

Латекс и стиронал и фенобајнд се из цистерни за транспорт претачу у силосе од по 55 m3. 
монопумпом снаге 7,5 kW, 1430 о/min, одводе се у каду А2 која има улогу радног резервоара 
и дозирног суда за латекс и стиронал. Из каде А2 сировина се дозира у делитер од 2,5 m3/h.  

Трећа врста сировине је каолин. Из бункера каолин се преко пужног транспортера одводи 
у делитер запремине 1,5 m3/h опремљен мешалицом снаге 75 +3 kW. Дисперзија каолина 
се из делитера потискује монопумпом преко филтера или директно у каду А3, или у каду 
диспергованог каолина запремине 17,5 m3/h. 

Припремљени премаз се из делитера директно или преко филтера (ЕКО филтер, 100µm) 
одводи у радне резервоаре премаза смештене на коти 0 објекта картон машине. 
Прекофилтера (FlowTec 150µm), рециркулише премаз који се не нанесе на картон у 
премазним аграгатима, уз стално додавање утрошене количине премаза помоћу моно 
пумпи. 

Припрема адитива 

У кухињи премаза се преко некадашњег кувача за скроб који се сада користи само као 
миксер, и налази се изнад суда S1 на коти 2,5, прави суспензија скроба у концентрацији од 
15%. Одатле се скроб повлачи моно пумпом где се на картон машини скроб припрема у 
аутоматизованом моду у зависности од задате граматуре наношења скроба по квадратном 
метру картона. На основу овог параметара се и припрема разређење скроба. Максимум је 
2,5%. Од осталих адитива и хемикалија додају се: 

• Главно ретенционо средство: 

- Ретенционо средство (комерцијални производ ) се чува у контејнерима од 1 m3. 
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Припрема раствора полимера подразумева разређење комерцијалног 
производа водом уз помоћ јединице за припрему и складиштење раствора 
полимера, и као такав, се пумпама са мерачем протока уз додавање воде 
директно дозира на формере (испред селектифајера) и флотационе јединице. 

• Помоћно ретенционо средство: 

- Припрема подразумева разређење производа и као такав производ се дозира 
на сваки формер иза селектифајера; средство се чува у контејнерима од 1 m3 у 
складишту хемикалија,  а по један контејнер се поставља у северном делу 
објекта припреме масе на коти 5 (слика бр.6), одакле се пумпама са мерачем 
протока уз додавање воде директно дозира на формере; 

• Средство за пасивизацију сушних сита:  

- Хемикалија у комбинацији са кондензатом се пумпом дозира на сушна сита 
(прва и друга сушна група) у циљу спречавања лепљења нечистоћа за сито 
(стики). Средство се чува у контејнерима од 1 m3 у складишту хемикалија, а  по 
један контејнер се поставља у сушном делу картон машине на коти 0 (слика бр. 
6), одакле се пумпама са мерачем протока одводи на шприцеве одакле се на 
прскава на сушна сита; 

• Средство за прање филца Shoe presse: 

- Помоћу шприца са дизнама се напрскава на филц Shoe presse у циљу прања. 
Средство се чува у контејнерима од 1 m3 у складишту хемикалија, а по један 
контејнер се поставља на мокром делу картон машине на коти 0 (слика бр.6), 
одакле се пумпама са мерачем протока одводи на влажни део картон машине 
где се дизнама напрскава на филц; 

• Средство за прање филчева (киселина и база – шок прање): 

• Шок прање киселином и базом се апликује помућу пумпи са протокомерима и водом 
која разблажује и подешава pH вредност раствора киселине и базе. Након 
подешавања pH вредности раствор (киселине и базе) се одређеном процедуром 
прања помоћу шпроцева са дизнама наноси на филчеве. Средство за пасивизацију 
сушних цилиндара: 

Помоћу CTP апликације и уметка (канап) наноси се хемикалија на бази силикона директно 
на сушне цилиндре истовремено чистећи цилиндре и наносећи слој хемије који спречава 
депоновање нечистоћа у виду налепа (стики). 

Завршна обрада 

Завршна обрада - Дорада обухвата операције сечења картона на табаке и мање ролне 
димензија коју захтева купац. Операције сечења обавља се на пет уздужних резача (AS16, 
АS16.5, AS21, AS22 и AS28) на којима се постављају ролне картона које се допремају са 
Великог премотача – уждужног резача „Valmet“-а које су према захтеву купца већ исечене 
на одговарајућу димензију.  

Уређај „Синтелон Мали премотач“ служи за уздужно сечење ролни – уздужни резач ролне 
картона сече на ролне мањих ширина максимално до 1050 mm су ролне које се на њему 
могу обрадити. 

Од укупне производње cca 20% су ролне које се као такве отпремају ка купцу, а остатак од 
cca 80% произведене робе се исече на попречним резачима.  

Попречни резачи 

Ролна се поставља на „abrolung” стезне главе које причвршћују ролну у хилзни са обе 
стране и подижу у позицију за спровођење шпице картонске траке и даље на сечење на 
једном од пет доступних резача. Процес је такав да се ролна сече у табаке размотавајући 
се картон долази код округлих ножева који нам служе да врше одсецање вишка картона 
(афала) на тражену ширину картонске траке и улази у зону притисне пресе где се картонска 
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трака уводи ка попречном ножу који одсеца табаке на одговарајућу дужину. Исечени табаци 
се аутоматски штосују на резачу и слажу на одговарајућим палетама. 

Са свих резача палете са табацима отпремају се у ручну дораду где се у зависности да ли 
је потребна додатна обрада робе палете опредељују за сортирање, штосовање или ако је 
све у стандарду палета отпрема одмах на вагу где се врши одвага и визуелна и остала 
контрола готовог производа. Након овог корака палета добија одговарајућу етикету и 
одлази на Аутоматску линији за паковање готовог производа (MSK линија) на овај начин се 
за сада могу паковати само палете са табацима док се паковање ролни одвија навлачењем 
ПВЦ врећа од термо скупљајуће фолије која скупљањем херметички затвара палету са 
картоном загревањем у LINN пећи на коти 0 у Магацину готовог производа. 

Свих пет резача опремљени су отпрашивачима који путем вентилатора усисавају и одводе 
афале и прашину од сечења до Пресе афала где се врши сабијање и балирање отпадног 
картона који се на припреми масе поново користи за израду картона. 

Исечени табаци се аутоматски штосују на резачу и слажу на одговарајућим палетама. 

На штосерици се врши поновно слагање неправилно наслаганих табака, одбацивање 
оштећених табака или узимање узорка картона из средине паковања ради лабораторијског 
исптитивања, замена поломљене палете и друго. 

Потрошња енергије, енергената и воде 

У производном процесу производње картона у комплексу „UMKA” користи се: 

• електрична енергија,  

• природни гас,  

• технолошка водена пара,  

• дизел гориво. 

Поред енергената, производни процес захтева значајну потрошњу воде. 

У последњих 19 година (од приватизације 2003. године) значајна средства су утрошена на 
техничке мере смањења потрошње енергије и воде.  

Потрошачи свеже воде су: 

- Заптивне воде  

- Шприцеви са дизнама за прање опреме на КМ (Картон Машина)  

Из тог разлога се са порастом капацитета не мења потрошња свеже и количина отпадне 
воде. 

За припрему отпадног папира у ПМ (Припрема Масе) користе се воде из унутрашњег 
круготока. Фабрика картона „UMKA” последњих 19 година је радила на затварању 
унутрашњег круготока вода и захваљујући инсталирању више степена пречишћавања воде 
у унутрашњем круготоку омогућили су да ову воду користе на потрошачима у припреми 
масе. 

Количина воде која се користи за припрему хемикалија и премаза се отпари током сушења 
картона. 

Уштеда електричне енергије 

Највећа уштеда постигнута је смањењем потрошње реактивне електричне енергије 
постављањем кондензатора у трафостаницама и око већих потрошача, којима се 
реактивна енергија враћа у систем и искоришћава. Увођењем наведених мера постигнута 
уштеда у потрошњи активне електричне енергије од око 7% и реактивне електричне 
енергије око 50%. 
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Уштеда топлотне енергије и потрошње гаса 

У циљу уштеде топлотне енергије и посредно потрошње природног гаса као енергента на 
картон машини инсталиран је систем рекуперације топлоте. Топли ваздух се одсисава 
преко хауба и вентилатора у три рекуператора: рекуператор 1, рекуператор 2 и рекуператор 
3. Рекуператор 1 сакупља загрејан ваздух са сушних група 1-5, а рекуператор 2 и 3 из 
сушних група 6-10.  

Рекуператор 1 

Загрејани ваздух улази на рекуператор 1 са температуром од 80°C. Први степен 
рекуперације користи се за загревање воде док други степен рекуперације служи за 
предгревање ваздуха за сушење сита са доње стране сушних група 1-5. Предгрејани ваздух 
се додатно загрева на 110°C преко измењивача топлоте и вентилатором капацитета  
460.000 m3/h, 

Рекуператор 2 

Загрејани ваздух улази на рекуператор 2 са температуром од 80°C. Први степен 
рекуперације користи се за загревање воде док други степен рекуперације служи 
зазагревање ваздуха у простора испод кровне конструкције. Предгрејани ваздух се додатно 
загрева на 80°C у зимском периоду преко измењивача топлоте и вентилатором капацитета 
60.000 m3/h. 

Рекуператор 3 

Загрејани ваздух улази на рекуператор 3 са температуром од 80°C и користи се за 
предгревање ваздуха за сушење сита са доње и горње стране сушних група 6-10. 
Предгрејани ваздух се додатно загрева на 110°C преко измењивача топлоте и 
вентилатором капацитета 60.000 m3/h. У рекуператор 3 улази и ваздух са горионика за 
сушење премаза. 

Измењивачи топлоте на димним каналима парних котлова 

Значајна уштеда енергије постигнута је постављањем првог степена измењивача топлоте 
на одводним димним каналима са оба котла. Повратна вода – кондензат са картон машине, 
припреме масе и из инсталација грејања има температуру од око 90°C и сакупља се у 
резервоар кондензата, одакле се шаље у резервоар напојне воде уз предгревање паром 
на температуру од 105°C. Тако предгрејана вода пре увођења у парни котао/котлове, 
додатно се загрева на измењивачима топлоте топлотом димних гасова на температуру од 
120°C и са том температуром улаз и у парни котао. Други степен измењивача топлоте 
користи се за догревање свеже воде у котларници која се користи за одржавање нивоа у 
резервоару кондензата. Температура свеже воде догрева се у зимском периоду са 4°С на 
90°С док у летњем периоду са 20°С на 100°С. 

Увођење електричног котла  (300 kWh) 

У прелазним периодима са нешто нижим температурама 5-15°C, нема потребе за грејањем 
радних простора, али је потребно грејати канцеларије и радионице. Да се не би активирао 
други котао, у подстаници графика инсталиран је мали електрични котао снаге 300 kWh 
(реална снага је око 250 kWh), којим се врши грејање канцеларија са мањим расипањем 
енергије. 

Око свих инсталација за развод паре, кондензата и топлог ваздуха изведена је изолација, 
што, такође, представља меру уштеде енергије – смањени су значајни губици топлоте 
обзиром на дужину паровода. 

Спроведена унапређења смањиле су потрошњу природног гаса за 15%. 

Уштеда у потрошњи воде 



61 

 

 

Радни план постројења за управљање отпадом 
UMKA DOO 

Умка - Београд 

Фабрика картона „UMKA” као основни флуид за прераду и производњу картона користи 
воду која се добија из реке Саве.  

У прошлости трошене су велике количине свеже савске воде од око 500 m3/h. Са тадашњим 
капацитетом производње од 45.000 t/god, ово значи да је за тону готовог производа 
коришћено cca 100 m3 свеже воде, тј. унутрашњи круготог вода је био потпуно отворен. 
Постројење за пречишћавање отпадних вода често је бивало презасићено нечистоћама и 
папирним отпадом насталим из производње услед чега се одређена количина папирне 
масе као муљ изливала назад у реку Саву. 

Након приватизације фабрике покренута је детаљна анализа круготока вода са акцентом 
на смањивање потрошње свеже савске воде и боље пречишћавање масе и отпадне воде. 

Конкретни кораци који су након анализе предузети тичу се: 

 1. Затварања унутрашњег круготока вода; 

 2. Затварања круготока папирне масе; 

 3. Оптимизација рада постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Унутрашњи круготок вода 

Под затварањем унутрашњег круготока вода подразумева се поновно искоришчавање 
дела отпадне воде из производње. 

Овај процес започет је средином 2007. године инсталацијом тзв.флотатора - уређаја чији 
је задак да прихвати део отпадне воде из процеса и уз помоћ адитива издвоји папирну 
масу. Процесом флотације папирна влаканца формирају тзв. колач на површини уређаја. 
Дејством згртача који ротира по површини издвојена маса се захвата и враћа директно у 
производњу на поновно коришћење (на почетни уређај линије средњег слоја). Истовремено 
пречишћена вода се одводи са дна флотатора и поново се користи у производњи на 
уређајима који не захтевају свежу савску воду (као допуна базена формера и за разређења 
у сектору припреме масе). 

Услед изузетно добрих резултата рада првог флотатора 2010. године пуштен је у рад још 
један флотатор чиме је заокружен први корак ка затварању унутрашњег круготока вода у 
оквиру производње. Флотатори могу квалитетно да прераде 7000 l/мин отпадне воде.  

Поред наведеног извршено је раздвајање светле и тамне ситове воде са партије формера 
картон машине, које је додатно омогућило смањење потрошње свеже технолошке воде. 
Крајем 2009. године уграђена је збирна метална када запремине 500 m3 чија је улога да 
прихвати тамну воду са картон машине, а која се затим транспортује ка флотаторима.  

Други корак ка затварању унутрашњег круготока вода у оквиру производње реализован је 
2012. године када је уграђен уређај тзв. gravity strainer. Део пречишћене воде после 
флотатора додатно се прерађује на овом уређају,  где се филтрирањем кроз сито издвајају 
преостала папирна влакана која се такође враћају у производњу. Истовремено додатно 
пречишћена вода користи се за уређаје који не захтевају чистоћу на нивоу свеже савске 
воде, а за које чистоћа воде након флотатора није довољна за стабилан рад (првенствено 
за шприцеве угушћивача који имају дизне милиметарских отвора,а користе се за спирање 
претходно угушћене папирне масе). Поред gravity strainer-а, на унутрашњем круготоку воде 
постављен је и један пешчани филтер, који обезбеђује потребни ниво чистоће воде на 
одређеним уређајима у припреми масе. 

Gravity strainer може квалитетно да преради 1500 – 2000 l/min воде. 

Овим корацима је смањена потрошња свеже савске воде око три пута, са почетних 500 
m3/h нa cca 160 – 170 m3/h. 
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Наредни корак који jе планиран у 2018. је затварање круготока воде линије доњег слоја где 
тренутно 250 l/min воде константно истиче у канал и завршава на постројењу за 
пречишћавање отпадних вода. Линија доњег слоја генерише вишак воде коју је могуће 
поново искористити за развлакњивање на почетним уређајима сектора припреме масе – 
палперима. 

Унутрашњи круготок папирне масе 

Након затварања круготока вода, започето је и затварање круготока папирне масе. 
Конкретно на линији која припрема и пречишћава горњи слој готовог произовода, крајњи 
отпад линије је у виду масе завршавао директно у каналу а затим на постројењу за 
пречишћавање отпадних вода. У питању је проток од 250 l/min, концентрације 1,5%. 
Оваквим начином рада оптерећивано је постројење за пречишћавање отпадних вода 
константним дотоком масе са нечистоћама из линије горњег слоја. Године 2017. уграђен је 
пречистач као последњи степен пречишћавања са дисконтинуалним испустом где се 
сваких 20 мин испушта 20 l воде са нечистоћама, уместо дотадашњих 250l/min. 

Услед доброг рада поменутог пречистача исти је уграђен и на линији доњег слоја на истој 
позицији са истом логиком рада. Пре уграђивања овог пречистача испуст отпадне масе био 
је 100 l/min концентрације 1%, док се сада као и на линији горњег слоја пречистач отвара 
једном у 20min и испусти 20 l воде са нечистоћама. На овај начин се уместо претходних 
21.000 l/h отпадне воде, концентрације влакна и нечистоћа око 1.5%, испусти се свега 120 
l/h отпадне воде, док се остатак искористи у производњи. 

Овим корацима затварања круготока масе директно се утицало на отпадну воду, јер 
некадашњих cca 350 g/h, однсоно преко 7 t влакана и нечистоћа на дан, данас не завршава 
на филтер станици већ највећим делом директно у производњи, а мањим делом као 
пресовани муљ који се предаје Оператерима на даљи третман (углавном цементарама на 
спаљивање). 

Постројење за пречишћавање отпадних вода – филтер станица. 

Као последица смањења потрошње свеже савске воде смањена је и количина отпадне 
воде која се третира на филтер станици, док је затварањем круготока масе отпадна вода 
растерећена папирним влаканцима, односно смањена је и количина отпадне технолошке 
воде али и концентрација исте на улазу у филтер станицу. Због свега тога време 
седиментације повећано је за око 3 пута чиме је квалитет воде на излазу неупоредиво 
бољи него у претходном периоду. 

Процес пречишћавања отпадних вода почиње у базену отпадних вода где се помоћу пумпи 
вода транспотује прво на добошасти пречистач – бубањ чија је улога да издвоји све 
крупније нечистоће - најчешће пластику. Након тога вода иде на песколов где се одваја 
песак, и након тога се вода шаље на коагулатор – седименатор где се папирни отпад у виду 
муља таложи и шаље назад у производњу, а пречишћена вода се издваја на површини, 
прелива у канале и одлази назад у реку Саву као пречишћена отпадна вода. 

Промене на уређајима постројења за пречишћавање отпадних вода тичу се само промене 
промера отвора сита бубња са 15 mm на 8 mm 2017. године чиме је добијено боље 
одвајање пластике. Осим ове измене постројење није суштински мењано од изградње 
1978., али је због корака који су предузети у унутрашњем круготоку вода, доток воде и 
оптерећење отпадне воде значајно смањено као што је претходно наведено. 

Након приватизације фабрике промењена је хемикалија која се користи за таложење муља. 
Са првобитно коришћеног алуминијум-сулфата, након више реализованих проба у циљу 
побољшања пречишћавања воде уведен је PAC (полиалуминијум-хлорид) који се у 
потпуности користи од средине 2013. године. Његовом употребом добијени резултати 
пречишћавања су далеко бољи. Након овог корака додата је још једна хемикалија за 
пречишћавање отпадних вода - флокстар (полиакриламид), што је додатно побољшало 
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ефикасност таложника и допринело бољем пречишћавању технолошких отпадних вода. 
Наведеним корацима – смањењем дотока воде на постројење, смањењем оптерећења 
отпадних вода и променом хемикалија које се користе за таложење, постигнута је изузетна 
ефикасност таложника (коагулатора) која данас износи између 98 и 99% у погледу 
смањења садржаја суспендованих материја у отпадној води. 

Отпадни папирни муљ који се исталожи на овом постројењу се у највећој мери враћа назад 
у производњу где се око 80% поново користи као сировина за производњу, а део муља који 
не може да се искористи у производњи шаље се на угушћивач и пресу који су инсталирани 
2010. године где се концентрација муља са 2-3% подиже на 50% сувоће и као такав муљ 
се одлаже у боксове који су изграђени за потребе одлагања технолошког отпада. Овај 
отпад се даље отпрема у цементаре, где се врши инсинерација истог у сврху добијања 
топлотне енергије за производњу цемента. 

Постојећи систем за прераду отпадних вода није довољан за постизање граничних 
вредности у погледу ХПК и БПК. Фабрика у будућем периоду планира да реализује израду 
постројења за биолошко пречишћавање вода, чиме би се постигли захтеване граничних 
вредности за емисије у воде. 

Минимализација потрошње воде у котларници   

Минимализација потрошње воде у котларници постигнута је инсталирањем система за 
поврат кондензата са картон машине. Пара која се одводи на цилиндре сушног дела картон 
машине и на измењиваче топлоте за грејање ваздуха за сушење сита и за измењиваче 
ваздуха за сушење премаза након проласка кроз поменуте уређаје одводи се у један од 6 
инсталираних сепаратора постављених на коти 0 објекта картон машине. У сепараторима 
се одваја течна фаза – кондензат и враћа назад у резервоар кондензата у котларници.  

Систем грејања је такође затворен и обезбеђен је поврат кондензата и топле воде назад у 
резервоар кондензата. У грејној сезони се дешавају минимални губици у поврату воде из 
система грејања. 

Потрошња воде у котларници износи око 2-4 m3/h и то представља количину воде од 1,5 
m3/h која се губи у производњи у припреми масе  (грејање масе – пулпе у врућем пужу до 
температуре од 90°C када се уводи у диспергер), а остатак се губи на картон машини на 
чишћење филчева. Системом за поврат кондензата штеди се 95% воде потребне за рад 
котларнице, као и хемикалије за припрему воде - хидромин као дегазационо средство, 
индустријска со и хлороводонична киселина као средства за испирање јоноизмењивачких 
колона. 

6.2. Основне сировине и помоћни материјали 

У фабрици картона „UMKA” DOO последњих година константно се унапређује технолошки 
процес, сервисирају и репарирају средства рада, уклањају уска грла, повећава енергетска 
ефикасност, смањује потрошња воде. 

6.2.1. Сировине и потребни материјал за предметну технологију 

6.2.1.1. Употреба сировина 

Основна сировина за производњу картона у фабрици картона „UMKA” DOO је сакупљени 
отпадни папир. Ова чињеница говори да је „UMKA” DOO значајан рециклажни комплекс, те 
се капацитет може разматрати и као способност прераде отпадног папира и картона.  

Норматив утрошка старог папира за производњу 1t картона варира зависно од квалитета 
старог папира који добављачи допремају фабрици (садржај влаге,  садржај нечистоћа у 
старом папиру) и просечно се крећеи змеђу 1,2-1,3 t старог папира за 1t картона. 
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Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, 
бр. 56/10), Прилог 1 – Каталог отпада, у фабрици „UMKA” се складишти и третира отпад 
пописан у табели бр.5. 

Табела бр. 5: Категорије отпада по месту настанка које се прерађују у фабрици „UMKA” DOO, 
према Каталогу отпада 

Индексни број 
отпада 

Порекло и врста отпада 

15 
Отпад од амбалаже; апсорбенти, крпе за брисање, материјали за 
филтрирање и заштитна одећа, ако није другачије специфицирано 

15 01  Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 

15 01 01 Папирна и картонска амбалажа 

19 
Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода 
ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у 
индустрији 

19 12 
Отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, 
компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани 

19 12 01 Папир и картон 

20 
Комунални отпади (Кућни отпад и слични комерцијални и индустријски 
отпади) укључујући одвојено сакупљене фракције 

20 01  Одвојено сакупљене фракције (Изузев 15 01) 

20 01 01 Папир и картон  

„UMKA” DOO је у сарадњи са добављачима, а на бази стандарда ЕН643 дефинисала 
интерну класификацију отпадног папира и картона на основу које се уређује требовање и 
на основу које се формира норматив у производњи (приказано у Табели бр. 4). У коју класу 
ће отпадни папир и картон бити сврстан, зависи од тога да ли је сортиран или несортиран, 
балиран или у ринфузу, као и од квалитета, односно од процентуалног састава квалитетног 
папира у укупној количини. 

6.2.1.2. Употреба хемикалија 

У технолошком процесу производње картона у фабрици „UMKA” DOO користе се 
хемикалије које се могу сврстати у : 

• хемикалија које редукују нечистоће из папирне масе (бентонит и дисперзионо 
средство ). Уклањања мастила и тонера – „deinking постројење и употреба сапуна”. 

• средства за коагулацију и флокулацију у третману сирове и отпадне воде; 

• средства за дегазацију воде у котларници и за испирање јоноизмењивачких колона; 

• сировине за производњу премаза полидисперзије која се наноси на површину 
картона; 

• лепак за производњу хилзни; 

• адитиви – који се додају маси пре наношења на формере: 

- ретенциона средства; 

- средства за пасивизацију сушних сита и сушних цилиндара; 

- средства за прање филчева; 

• биоцид -којима се спречава појава микроорганизама у третману свеже воде. 

Списак хемикалија које се користе у фабрици „UMKA” DOO приказан је табелом бр.6 и 
обухвата укупне количине набављене у 2021. години према подацима Службе набавке. 
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Табела бр.6: Списак хемикалија, њихована намена, начин складиштења и карактер са количинама 
из Службе набавке (2021. година)  

Сировина Намена 
Начин 

складиштења 
Опасне 

карактеристике 
Набавка 
из 2021.  

Једи 
нице 

ApicleanBR-S-3-1 Средство за прање филчева 

У пластичним 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

 
9.000 kg 

ApicleanBR-A-3-1 Средство за прање филчева 

У пластичним 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

 
4.000 kg 

ApicleanOBR-N-0-
2 

Средство за прање сушних 
сита 

У пластичним 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

 

12.000 kg 

ApisperiseMO1 Детерџент за прање филчева 

У пластичним 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

 
4.680 

 
kg 

ApicleanOR-N-0-2 
Средство за прање филца шу 

пресе 

У пластичним 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

 

5.600 kg 

Imbelan l/4038 Средство за прање 
У бурадима од 

100 и у магацину 
 800  

Сумпорна 
киселина 

Прање 

У бурадима по 
50 l у 

затвореном 
простору 
Повратна 
амбалажа 

 

1.170 kg 

Каустична сода 
Прање и регулација pH 

вредности 

У пластичним 
џаковима  

25 kg у магацину  

6.000 kg 

Хлороводонична 
киселина 

у котларници, при 
обнављању 

јоноизмењивачких колона 

Допрема се у 
цистерни и 

складишти у 
танку запремине 

20 тона поред 
котларнице 

 

41.740 kg 

Фосфорна 
киселина 

Цредство за прање вакум 
пумпи 

У пластичним 
бурадима или 
пластичним 

контејнерима  

1.700 kg 

Индустријска со Омекшавање воде 
У пластичним 

џаковима у 
магацину 

Није опасна 
материја 

19.950 kg 

Kaolin FDK-1 Пигмент 

У пластичним 
џаковима од по 

1.000 kg на 
платоу 

Није опасна 
материја 

4.004.000 kg 

Hydroplex 75/78%  Пигмент 
У танку од 100 

m3 
Није опасна 

материја 
2.322.815 kg 
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Coverplex 75- 
72%  

Пигмент 
У танку од 100 

m3 испред 
магацина 

Није опасна 
материја 

5.743.241 kg 

Hydrocarb TP 
950-GU 78% 

Пигмент 
У танку од 100 

m3 испред 
магацина 

Није опасна 
материја 

4.289.446 kg 

HC TP 215 GU-
71,5% 

Пигмент 
У танку од 100 

m3 испред 
магацина 

Није опасна 
материја 

24.840 kg 

      

Latex PX 9810 Везиво 
Танк од 55 m3 у 
предњем делу 

магацина 

Није опасна 
материја 

1.156.320 kg 

Styronal CEB 210 Везиво 
Танк од 55 m3 у 
предњем делу 

магацина 

Није опасна 
материја 

2.185.820 kg 

Fennobind K6S Везиво 
Танк од 55 m3 у 
предњем делу 

магацина 

Није опасна 
материја 

73.260 kg 

Altonit H 
Бентонит за редуковање 

нечистћа из папирне масе 

Прашкаста 
материја у 

пластичним 
врећама од 

1000 kg 

Није опасна 
материја 

110.000 kg 

Disperhem 33H 
Дисперзионо средство за 
редуковање нечистоћа из 

папирне масе 

У пластичним 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

 
30.800 kg 

Reotan 
Диспергант за припрему 
диспергованог каолина 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

23.400 kg 

Fenotech 9829 
Антипенушавац за средњи 

слој 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

32.000  

Structol Антипенушавац за премаз 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

2.700 kg 

Lamcote  
Лубрикант/реолошки 

модификатро за припрему 
премаза 

У контејнеру у 
магацину 

Није опасна 
материја 

41.000 kg 

CMC 
Лепак у чврстом стању – 

карбоксиметил целулоза за 
припрему премаза 

У папирним 
џаковима 

25 kg, 
надстрешница 

Није опасна 
материја 

55.000 kg 

Kukuruzni skrob 
Jabuka 

скроб 

Прашкаст 
материјал у 
џаковима 

натрон 40 – 50 
kg, 

надстрешница 

Није опасна 
материја  

574.000 kg 

      

ADM industrial 
crosslinked 180 

скроб 

Прашкаст 
материјал у 
џаковима 

натрон 40 – 50 

Није опасна 
материја 

115.000 kg 
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kg, 
надстрешница 

Himosol 
Реолошки модификатор за 

производњу премаза 

Течност у 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

24.000 kg 

Pacol 95 U Лепак 

Течност у 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

22.000 kg 

Tekol TG-2450 Лепак 

Течност у 
контејнерима од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

10.000 kg 

Natrijum-
hipoklorit 

Компонента 
биоцидазатретмансвежеводе 

У контејнеру од 
1.000 l 

 
41.270 kg 

Fennosurf 300 
Компонента биоцида за 

третман свеже воде 
У контејнеру од 

1.000 l 
Није опасна 

материја 
12.000 kg 

Hydromin 
Омекшавање воде у 

котларници 
Повратна 
амбалажа 

 
2.600 l 

Fluolux B4 Оптички избељивач 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

24.200 kg 

Fennocide BZ 26 Биоцид за премаз 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину  

20.650 l 

Petrosid DBZ Биоцид за премаз 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину  

5.000 l 

Fennopol E 3144 
За ретенцију на картон 

машини 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину  
152.250 kg 

Fennopol 55 D За ретенцију на картон 
машини 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

 
35.700 

kg 

Fennosil E 325 
За ретенцију на картон 

машини 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

17.250 kg 

Fennosil E 325 За ретенцију на картон 
машини 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

17.250 kg 

Polyclean 6300  
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

18.000 l 

      

      

      

Fennoflot 4028 Сапун за деинкинг 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину  

20.000 l 

Fennosize AS 
3100 

Кељиво за туткалисање 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину  

950  
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Fennosize EE 350 Катјонски скроб 
У контејнеру од 

1.000 l у 
магацину 

Није опасна 
материја 

2.100  

Axfloc AF 310 
WW 

За ретенцију на картон 
машини 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

4.800  

Axfloc AF 4140 OB За ретенцију на картон 
машини 

У контејнеру од 
1.000 l у 

магацину 

Није опасна 
материја 

 
23.100 

 

      

Donau PAC 18% У филтер станици 
Rezervoar od 40 

m3  
 

1.471.095 kg 

Polialuminijum 
hkorid PAC 18% 

У филтер станици Rezervoar od 40 
m3 

 

 
29.160 

kg 

6.2.1.3. Употреба уља и мазива која се користе за одржавање средстава и 
механизације 

Врста и количина уља и мазива варира из године у годину, у зависности од потреба. Као 
репрезентативне наводимо податке за 2021. годину (табела бр.7) где је приказана укупна 
количина која се набавила у 2021. години. 

Табела бр.7: Врсте и количине уља и мазива, намена и начин складиштења 

Тип Намена Начин складиштења 
Годишње 
количине 

Јединице 

Хидраулично 
уље HD 46 

За хидраулику 
У металним бурадима 

запремине 200 литара (1 ком) 
4.400 l 

Biosint 050 
Биоразградиво 
уље 

Расхладно 
средство које се 

користи при 
обради метала 

У металним бурадима 
запремине 200 литара (2 ком) 

180 kg 

Средство за 
одмашћивањеFa
min 

За машинско 
одржавање, тј. 

прање машинских 
делова 

У металним бурадима 
запремине 20 литара 

80 l 

Хидраулично 
машинско 
уљеTexaco 
Paper Machine 
Oil XL 150 

За подмазивање 
машина 

У металним бурадима 
запремине 200 литара (20 

ком) 
5.800 l 

Температурна 
маст  Peerless  
LLG 

Маст за повишене 
температуре 

У металним бурадима 
 

175 
kg 

Температурна 
мастSKF LGHB2 

Маст за повишене 
температуре 

У металним бурадима 360 kg 

Уље   Texaco 
MEROPA  WM680 

Редукторска уља 
У металним бурадима 

запремине 20 литара (1 ком) 
 

0 

l 

Уље   Texaco 
Meropa XL 220 

Редукторска уља 
У металним бурадима 

запремине 208  литара (1 
ком) 

2.080 l 

Уље   Texaco 
Meropa XL 460 

Редукторска уља 
У металним бурадима 

запремине 208 литара (1 ком) 
 

416 

l 
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Уље Texaco 
Multifak2 

Редукторска уља 
У металним бурадима 
Тежине 180 kg (1 ком) 

540 kg 

Ulje ISO VG 100 
За подмазивање 

машина 
У металним бурадима 
запремине 200 литара 

200 l 

6.2.1.4. Потрошња амбалажног материјала 

За паковање готовог материјала користе се дрвене палете, пластичне термо фолије 
(простирка и навлака) и картонске хилзне. Упакована бала картона сеченог на табаке 
одлаже се на палету, на коју се ставља простирка, након чега се преко бале ставља 
навлака. Проласком кроз термотунел фолија се херметички прилепи око паковања 
производа. Ролне картона намотане на хилзне одговарајуће дужине одлажу се на бочну, 
равну страну и на исти начин обавију термо фолијом.  

Потрошња амбалажног материјала у 2021. години према подацима службе набавке 
приказана је табелом 8.  
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Табела бр.8: Потрошња амбалажног материјала у 2021. години 

Материјал Намена Количина (kg) 

Дрвене палете Паковање готових производа у облику табака и котура 1.868.915 

ПЕ фолија Простирка и фолија за обмотавање готовог производа 134.843 

Хилзне За паковање готовог производа у облику котура 108.576 

6.3. Излази из процеса – производ и токови отпада 

Као резултат прераде отпада, односно старог папира настају производи, односно картон - 
производни програм састоји се од неколико класа амбалажног картона (хромокартон и сиви 
картон) са великом применом у прехрамбеној, кондиторској, фармацеутској, хемијској, 
дуванској, текстилној, аутомобилској и машинској индустрији (паковање резервних делова 
и компоненти), за ламинирање транспортне амбалаже. Као једини произвођач 
хромокартона у Србији и суседним државама највећи део укупне производње пласира се у 
извоз. „UMKA” DOO је највећи извозник у Србији у области производње папира, пулпе и 
картона.  

Производе се четири типа квалитета картона под називима: 

• UmkaSpecijal–триплекс картон са троструким премазом са горње и 
једноструким са доње стране; 

• UmkaKolor  - дуплекс картон са троструки премазом са горње странеи 
једноструким са доње стране; 

• UmkaPak–дуплекс картон са двоструким премазом само са горње странеи 
једноструким са доње стране; 

• Gray - без премаза – сиви картон. 

По граматури, картони се производе у распону од 230 g/m² - 500 g. 

Сировинска база за производњу картона је искључиво сакупљени стари – отпадни 
папир и картон. „UMKA” DOO купује од различитих добављача отпадни папир и картон као 
основну сировину за рад.  

6.3.1.  Врсте и токови отпада 

У оквиру комплекса фабрике за производњу картона „UMKА” DOO генеришу се следећи 
токови отпада: 

• Отпад који настаје приликом сортирања: 

- крупан отпад (пластика, метални делови) и папир неодговарајућег квалитета; 

• Отпад који настаје у производним погонима: 

- отпад који се одвоји у палперима – камен, песак, метал као тежи одваја се на 
дну, а канап, пластика, кесе, жица се одваја на ужету палпера, 

- отпад који се одваја на осталим пречишћивачима у припреми масе –фини 
рејект (претежно песак, мањи комади пластике, стиропора, ситни комадићи 
метала, чворићи влакана који нису могли да се разбију, друге нечистоће), 

- отпад који настаје у доради картона – претежно картон (шкарт, рестлови), 
отпадне хилзне, поломљене палете, отпад од фолије; 

• Отпад од поломљених палета; 

- дрвени неопасан отпад; 

• Отпад од хемикалија: 



71 

 

 

Радни план постројења за управљање отпадом 
UMKA DOO 

Умка - Београд 

- амбалажа од хемикалија; 

• Отпад од одржавања опреме: 

- отпадни метални делови и склопови, рабљена уља, масти, мазива, филтри, 
акумулатори, електрични склопови, каблови; 

• Отпад из канцеларија: 

- отпадни папир, картон, пластика, електронски отпад; 

• Отпад који настаје у припреми сирове воде: 

- отпадни муљ који се сакупи у коагулатору и отпадни муљ који се сакупи при 
чишћењу филтера; 

• Отпад који настаје при третману технолошке отпадне воде: 

- песак, талог, лака фаза која се покупи по врху коагулатора; 

• Комунални отпад. 

У табели бр. 9 дата је листа отпада који настаје у постројењу – врста отпада и индексни 
број, карактер отпада, извештај о испитивању. За оне токове отпада за које није извршено 
испитивање претпостављен је индексни број, као и карактер отпада. Табела бр. 10 се 
односи само на опасан отпад и карактеристике ових врста отпада. У табели 11 су дате 
збирно све врсте отпада и количине. Подаци који се односе на количине генерисаних 
отпада се односе на количине отпада генерисаног у 2021. години. 

Табела бр.9: Отпад који се генерише у комплексу „UMKА” DOO, његов индексни број, карактер и 
информације о вршеним испитивањима карактера 

Ре
д 

бр. 
Врста отпада 

Индексни 
број 

отпада 

Карактер 
отпада 

(опасан/ 
неопасан/ 
инертан,/ 

неинертан) 

Q 
листа 

Број Извештаја/ Уверења 

Отпад од сортирања 

1. 
Отпад од сортирања папира и 
картона намењених рециклажи 

03 03 08 неопасан 
 

Q16 
2702010202 од 22.03.2017. 

2.  Отпад од пожара  19 12 01 Неопасан Q1 
02-242-IX/1од 13.09.2021. 

Институт за заштиту на раду ад- 

Производни процес 

1. 
Отпад са дна палпера, ужета и 
осталих пречишћивача – груби и 
фини рејект 

03 03 07 
неопасан и 
неинертан 

Q1 
02-479-XI/2 од 25.11.2021. 

Институт за заштиту на раду ад 

2. 
Отпадни картон из процеса 
дораде (шкарт) 

19 12 01 неопасан 
Q10/Q

2 

Враћа се одмах назад у процес 
па се не сматра отпадом у 

правом смислу и нема потребе 
за карактеризацијом 

3. 
Отпадне дрвене палете од 
паковања готовог производа 

15 01 03 неопасан Q14 
Предаје се овлашћеном 

предузећу 

4. Отпадне хилзне 
03 03 99, 
16 03 04 

неопасан Q14 

Враћа се одмах назад у процес 
па се не сматра отпадом у 

правом смислу и нема потребе 
за карактеризацијом 

5. 
Отпадна полиетиленска фолија 
– шкарт од паковања 

15 01 02 неопасан Q14 
Предаје се овлашћеном 

предузећу 

6. Ваздушни филтери са премаза 15 02 03 неопасан Q5 02-386-VIII/1 од 19.08.2021 

Отпад од одржавања 
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1. 

Отпадни апсорбенти, филтерски 
материјали (укључујући филтере 
за уље који нису другачије 
специфицирани), крпе за 
брисање, заштитна одећа, који 
су контаминирани опасним 
супстанцама 

15 02 02* опасан Q14 II-8:753/3 од 09.03.2012 

 
2. 

Отпадне флуоросцентне цеви и 
други отпад који садржи живу  

20 01 21* опасан Q14 
I-3403/18-2 од 15.10.2018. 

Институт МОЛ 

 
3. 

Одбачена електрична и 
електронска опрема другачија од 
оне наведене у 20 0121 и 20 01 
23 која садржи опасне 
компоненте 

20 01 35* опасан Q14 
2810100801 од 31.10.2018. 

Анахем лабораторија 

4. Празне кутије од фарби 15 01 10* опасан Q5 
02-386-VII/1  

Институт за заштиту на раду ад 

5. Отпадно гвожђе и челик 17 04 05 неопасан Q16 
19-254-1/2 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 

6. Бурад од уља 15 01 10* опасан Q16 2507270301 од 03.08.2015. 

7. Отпад из сепаратора радионице 
13 05 07* 
/19 08  10* 

опасан Q9 
02-457-II/2 od 26.02.2019. 

Институт за заштиту на раду ад 

8. 
EE komponente и отпадни 
каблови 

17 04 11 
/16 02 16 

опасан Q16 
I-3403/18-1 od 

15.10.2018.Институт МОЛ 

9. Камена вуна 17 06 04 неопасан Q5 
02-450-V/1 од 31.05.2021 

Институт за заштиту на раду ад 

Котларница 

1. Отпадни пепео из котларнице 10 01 04* опасан Q8 2503030501 од 18.03.2015 

2. Метални отпад 17 04 05 неопасан Q16 18-121-5/3 од 27.08.2018 

3. Отпадна изолација 17 06 03* опасан Q16 18-121-5/4 од 27.08.2018. 

Отпад од палета 

1. 

Пиљевине, иверје, струготине, 
дрво, иверица и фурнир који 
садрже опасне супстанце 
другачије од оних наведених у 
03 01 04 

03 01 05  неопасан - 
19-254-1/7 од 24.05.2019. 

Институт Ватрогас 
 

Припрема сирове воде 

1. Отпадни муљ са акцелератора 19 09 02 
Неопасан 
неинертан 

 Није извршено испитивање 

Третман отпадних вода 

1. 
Отпад од хемијске и 
микробиолошке анализе-кивете 
и дипслајдови 

16 05 07* 
16 0506* 

Опасан Q3Q7 
02-482-ВИ/3 од 28.06.2019. 

Институт за заштиту на раду ад- 

Отпад од хемикалија 

1. 

Отпадна амбалажа која саржи 
опасне супстанце или је 
контаминирана опасним 
супстанцама 

150110* Опасан Q16 
19-254-1/3 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 

2. 
Отпадна папирна и картонска 
амбалажа 

15 01 01 
 

Неопасан 
Q14 

Није извршена карактеризација, 
спајају се са отпадним папиром 

и картоном и улазе у процес 
рециклаже 

3. Отпадна метална жица 17 04 07 Неопасан Q10 
19-254-1/2 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 



73 

 

 

Радни план постројења за управљање отпадом 
UMKA DOO 

Умка - Београд 

4. 
Отпад од пластике - полиетилен 
(фолија од сировина и сл)  

15 01 02 Неопасан  Q14 

Предато овлашћеном 
предузећу 

19-254-1/4 од 22.02.2019. 
Институт Ватрогас 

5. 
Отпадна дрвена амбалажа - 
палете од сировина 

15 01 03 Неопасан Q14 Није вршена карактеризација 

Канцеларијски отпад 

1. Папирна и картонска амбалажа 15 01 01 Неопасан Q16 
Укључује се у остали отпадни 
папир и картон и рециклира 

II-8:5917/4 од 17.01.2014 

2. 
Отпадна електрична и 
електронска опрема која садржи  
опасне компоненте  

16 02 
13*/20 01 

35* 
Опасан Q16 

Обавеза овлашћеног предузећа 
за преузимање 

2810100801 од 31.10.2018. 
Анахем лабораторија 

3. Празне тонер касете 08 03 18 Неопасан Q1 Није извршено испитивање 

Табела бр.10: Опасан отпад који се генерише у комплексу „UMKА” DOO 

Ред
.бр. 

Врста отпада 
Индексни број 

отпада 
Q листа 

опасан отпад 

Y листа C листа H листа 

1. Отпадни пепео из котларнице 10 01 04* Q5 Y22 С51 H14/H15 

2 Отпад из сепаратора радионице 
13 05 07* /19 08  

10* 
Q9 Y8 C51 H15 

3. 

Отпадна амбалажа која саржи 
опасне супстанце или је 
контаминирана опасним 
супстанцама 

15 01 10* Q16 Y8 C51 H14/H15 

 
4. 

Отпадни апсорбенти, 
филтерски материјали 
(укључујући филтере за уље 
који нису другачије 
специфицирани), крпе за 
брисање, заштитна одећа, који 
су контаминирани опасним 
супстанцама 

15 02 02* Q14 Y8 C51 H14/H15 

 
5. 

Отпад од хемијске и 
микробиолошке анализе-кивете 
и дипслајдови 

16 05 06* 
Q7 

 
Y40 

C4/C7/C11
/C16/C21/
C23/C24/C
28/C39/C5

1 

 
H3-

A/H4/H5/H6/H7/H
8/H10/H14 

 

6. 
Отпадне флуоресцентне цеви и 
други отпад који садржи живу 

20 01 21* Q6 
Y37 

 
C16 Н15/H6* 
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7 Oтпадна изолација 17 06 03* Q16 Y40 C25 H4/H7 

8. 
Отпадна електрична и 
електронска опрема која 
садржи  опасне компоненте 

16 02 03* / 20 01 
35* 

 Q16 Y37/Y40 C16/18 H5/H6/H15 

Табела бр.11: Количине отпада који су генерисане у комплексу „UMKА” DOO у току 2021. године 

Ред. 
број 

Врста отпада 
Индексни број 

отпада 
Количина отпада 
настала у 2021. (t) 

ОПАСАН ОТПАД  

1 
Отпадни пепео од сагоревања из 
котларнице 

10 01 04* 0,006 

2 Отпад из сепаратора радионице 13 05 07* /19 08  10* 5,34 

3 
Отпадна амбалажа која саржи опасне 
супстанце или је контаминирана опасним 
супстанцама 

15 01 10* 3,12 

4 

Отпадни апсорбенти, филтерски 
материјали (укључујући филтере за уље 
који нису другачије специфицирани), крпе 
за брисање, заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама 

15 02 02* 3,60 

5 Отпадна уља 13 02 08* 0,88 

6 Oтпадна изолација 17 06 03* 0,50 

7 
Отпадне флуоресцентне цеви и други 
отпад који садржи живу 

20 01 21* 0,22 

8 
Отпадна електрична и електронска 
опрема која садржи  опасне компоненте 

16 02 13*/ 
20 01 35* 

6,43 

9 
Грађевински материјал који садржи 
азбеаст 

17 06 05* 17,56 

 НЕОПАСАН  ОТПАД 
Количина отпада 
настала у 2021. (t) 

1 

Пиљевине, иверје, струготине, дрво, 
иверица и фурнир који садрже опасне 
супстанце другачије од оних наведених у 
03 01 04 

03 01 05  821 

2 
Отпадни механички издвојени 
непотребни састојци при производњи 
пулпе од отпадног папира и картона 

03 03 07 3.256,9 

3 
Отпад од сортирања папира и картона 
намењених рециклажи 

03 03 08 3.957,3 

4 
Отпад од пластике - полиетилен (фолија 
од сировина и сл.)  

15 01 02 
14,8 

5 Отпадна дрвена амбалажа  15 01 03 7,12 

6 Отпадна метална амбалажа 15 01 04 91,5 

7 
Апсорбенти, филтерски материјали, крпе 
за брисање и заштитна одећа  

15 02 03 0,22 

8 Папир из пожара 19 12 01  1.351 

9 Отпадно гвожђе и челик 17 04 07 578,5 

10 Калцијум карбонат 16 10 02 8,65 
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Ред. 
број 

Врста отпада 
Индексни број 

отпада 
Количина отпада 
настала у 2021. (t) 

11 Камена вуна 17 06 04 3,68 

12 EE компоненте и отпадни каблови 17 04 11 /16 02 16 75,47 

6.3.2. Тренутна пракса у поступању са отпадом 

Сортирањем отпадног папира и картона се издваја неупотребљив папир и картон, пластика 
и метал. Најчешће се у тој фракцији отпада налазе пластичне фолије, механизми 
регистратора, жица, канап.  

Остали отпад није опасан, али нема употребну вредност.  

У припреми масе највећа количина отпада настаје већ на палперима. Са линије 5, на којој 
се преради највећа количина отпадног папира и картона, где се уједно распушта и папир и 
картон лошијег квалитета и чистоће, настаје највећа количина отпада. Отпад из палпера и 
других уређаја се цевима гравитацијски спроводи на нулти ниво у пријемни кош додавача, 
који га води у пресу. Испресован рејект из пресе директно иде у тракторску приколицу, којом 
се одвози на одлагање на делу платоа који је предвиђен за ту намену.  

Отпад из палпера са линија 6 и 7 се сакупља у металним сандуцима, који се, када се напуне 
транспортују адаптираним виљушкарима и одлажу на делу платоа за технолошки отпад.  

На изласку канала из објекта припреме масе постављен је решетка - уређај за уклањање 
пластике и другог чврстог отпада, те се на тај начин смањује количина тог отпада у водама 
које одлазе на третман. 

Фини рејект (ситни комадићи пластике, стиропора, кратких влакана, чворића, песка) се са 
свих линија, из уређаја за пречишћавање одводи на угушћивач и пресу постављене на 
челичној платформи уз западни зид објекта припреме масе. На исти начин се третира и 
вишак муља из муљног базена постројења за третман отпадних вода. Вишак се складишти 
у кади 9 и одатле заједно са осталим финим рејектом угушћује и пресује. 

Груби и фини рејект који настају у процесу припреме масе се привремено одлажу у 
адкривен магацин за технолошки отпад. Технолошки отпад се предаје овлашћеним 
оператерима на даљи третман. Углавном се предаје цементарама на инсенерацију, а само 
мањи део се збрињава на депонијама (део који цементаре не могу да сагоре или у периоду 
када цементаре не раде и не врше преузимање технолошког отпада).  

На коти 0 објекта картон машине постављени су: 

• мини палпер који сакупља отпад из влажног дела картон машине (настаје у 
случају застоја у раду партије преса и формера); 

• палпер за суви отпад – испод навијалног апарата – у њега се покретном траком 
сакупља суви отпад који настаје у случају прекида траке и других застоја, као и 
шкарт – картон незадовољавајућег квалитета са сушне партије, партије премаза 
или из дораде картона; 

• када 18 – када у којој се сакупља распуштени „домаћи отпад” – маса из мини 
палпера влажног дела картон машине, маса из палпера сувог отпада. 

Из каде 18 маса се одводи заједно са масом са линије 5 и користи за формирање доњег 
слоја картона.  

У току паковања готовог производа дешава се повремено ломљење дрвених палета, 
настају отпадне хилзне и мала количина фолије која се поцепа при паковању. Овај отпад 
се сортира на месту настанка унутар фабрике при чему се хилзне враћају у процес на 
развлакњавање, док се фолија и поломљене дрвене палете сакупљају и продају 
овлашћеним Оператерима који поседују одговарајуће Дозволе за управљање отпадом на 
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даљи третман. Папирни – натрон џакови у којима се допремају неопасни адитиви, такође, 
сакупљају се и односе са осталом сировином у припрему масе. 

У процесу третмана отпадних вода јавља се одређена количина отпада из ротационог 
бубња (пластика и други крупни материјал), песколова (песак, метални предмети и др.). 
Овај отпад се сакупља и складишти на делу платоа за технолошки отпад заједно са 
осталим рејектом предаје овлашћеним оператерима на даљи третман и поступање. Талог 
сакупљен у радијалном коагулатору постројења за третман отпадне воде се састоји од 
кратких влакана и муљном пумпом и цевоводом враћа се назад у производни циклус. 
Обзиром да при производњи производа мање грамаже због повећане количине кратких 
влакана опада квалитет, односно повећава се потрошња дрвењаче, уведено је угушћавање 
и пресовање вишка талога, на новом угушћивачу и преси за фини рејект, а у периодима 
када се раде велике серије производа ниске грамаже.  

Отпадна пластична амбалажа (контејнери од по 1000 l или мањи судови) у којој се 
допремају неопасне материје се предаје заинтересованим правним и физичким лицима уз 
попуњавање изјаве о поновној употреби амбалаже. Контејнери у којима су допремане 
хемикалије које имају својство опасних материја се предају овлашћеним оператерима на 
даљи третман. Пластични џакови у којима су допремане сировине се сакупљају и предају 
овлашћеном оператеру. 

Одржавање возила (виљушкара, утоварача) врши Механичарска радионица „Kappa Star 
recycling“ или овлашћени сервиси, док се транспортни камиони сервисирају искључиво у 
овлашћеним сервисима. Oтпадни акумулатори, и отпадни филтри се остављају 
сервисерима на даље поступање. 

Хидрауличка и редукторска уља се мењају по потреби у периоду од две до десет година. 
Рабљена уља се сакупљају и за сакупљање се користе пластични ИБЦ контејнери  
запремине од 1.000 литара. Рабљена уља се привремено складиште у за то обезбеђеном 
простору – платоу ограђеном жичаном оградом и предају овлашћеном  Оператеру. 

Отпадна метална бурад од искоришћених уља се или поново користе у кругу фабрике за 
сакупљање истих или се привремено складиште. Количине металне амбалаже за 2021. 
годину се процењују на око 700 kg. 

Отпадни метал настао приликом ремонта или других активности у производњи се сакупља 
и у аброл контејнеру дефинисаном за ту намену или на отвореном бетонском платоу 
уколико су у питању габаритни комади.  

У предузећу се генеришу мале количине електронског и електричног отпада (каблови, 
електроормари) који се привремено складишти и чува у за то дефинисаном ограђеном 
простуру, односно посебаном контејнеру за флуо цеви, након чега се предаје овлашћеном 
Oператеру. 

Сав отпадни папир и картон из канцеларија се сакупља и користи као сировина. 

„Отпадни муљ“ од пречишћавања сирове воде и прања филтера постројења за третман 
сирове воде се испушта у реку Саву са водама од испирања. Реч је заправо о муљу из реке 
Саве који се задржи на пешчаним филтерима и само се противструјним испирањем враћа 
у реку.  
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На манипулативном простору који је дат на располагање служби одржавања одложена је 
уклоњена једна производна линија. Служба одржавања делове расходоване линије 

користи као резервне делове.  

Слика бр.9: Токови отпада 

6.4. Потенцијално процуривање и загађивање животне средине 

У технологији производње картона рециклажом сакупљеног старог папира и картона 
користи се низ хемикалија – супстанци и једињења која се или додају маси пулпе како би 
се постигао тражени квалитет производа или како би се обезбедила несметана 
континуална производња, док се део хемикалија користи у припреми сирове воде и при 
третману технолошких отпадних вода. За процену ризика су битне пре свега течне и 
гасовите материје, јер се могу лако и брзо ослободити у радну и природну средину. Течне 
опасне материје које имају особину запаљивости, експлозивности, корозивности, 
токсичности или испуштају токсична испарења спадају у групу најризичнијих. 

Хемикалије које се користе у припреми сирове воде и у третману технолошке отпадне воде 
(полиалуминијумхлорид-ПАК и полиакриламид-ПАА) у течном стању се складиште у 
простору филтер станице (бр.8). У филтер станици се коагулант (ПАК) складишти у 
облику течног раствора у резервоар (од по 40 m3), а флокулант (ПАА) се раствара и 
складишти у два вертикална танка запремине по 7,8 m3 на коти 5 објекта за третман 
технолошких отпадних вода.  
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Хлороводонична киселина (HCl) која се користи у поступку регенерације јоноизмењивачких 
колона припреме воде за производњу паре складишти се у резервоару од 20 m3 изведеном 
споља уз северни зид котларнице и постављеном изнад бетонске танкване, надкривен 
надстрешницом. Резервоар има пречник 3,15 m и висину 2,95 m. Постављен је на 
платформи 1,90 m изнад терена. Танквана има унутрашње димензије основе 7,00 mx 4,00 
m и дубину 2,70 m, односно укупну запремину од 75,6 m3. Делимично је укопана, тако да је 
висина зида танкване 1,50 m изнад нивоа тла. Не постоји вероватноћа исцуривања у 
животну средину, односно на зелене површине и саобраћајнице у комплексу. У наведеном 
резервоару складишти се 32% хлороводонична киселина. Њено просипање може довести 
до емисије киселих испарења. 

Између места где је некада стајао резервоар за мазут који је демонтиран и водоторња 
изведена су два подземна резервоара за нафтне деривате (дизел) капацитета по 20 m3.  

Природни гас се гасоводом доводи до мерно-регулационе станице, па одатле до 
потрошача – котлова, тако да се не складишти у комплексу. Сем техничких гасова у боцама, 
који се чувају на делу бетонираног платоа у ограђеној надстрешници, нема ускладиштених 
гасовитих материја. 

Према наведеним информацијама, ризик исцуривања течних опасних материја у 
земљиште и површинске воде (реку Саву) спречен је одговарајућим техничким мерама. 
Хемикалије су чувају на организован начин, који не може довести до испуштања већих 
количина, или емисије штетних испарења.  

6.5.  Заштита од пожара 

Обзиром на количине запаљивог материјала у комплексу, постоји ризик од јављања 
пожара, при чему су најризичнији погон сортирнице, магацини готових производа и 
отворени платои на којима се привремено одлаже стари папир и картон. Комплекс је у 
другој категорији угрожености од пожара, има организовану службу безбедности и заштите 
од пожара, изведену потребну хидрантску мрежу, постављене апарате за гашење пожара, 
алармне системе за аутоматску дојаву пожара са централом у портирници, где се уједно 
налазе и канцеларије службе обезбеђења. Систем заштите од пожара организован је 
према израђеном Плану заштите од пожара.  
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Табела бр.12: Категоризација објеката угрожености од пожара на основу Решења МУП-а РС, 
Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду,07/9 број 217.10-2/14 
од 06.11.2014. 
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У квиру комплекса инсталирана је следећа опрема за заштиту од пожара: 

Табела бр. 14: Опрема за заштиту од пожара 

редни број назив количина локација 

1. ватрогасни топ 3  

1 код картон машине, поред 
аустропресе 

1 код гараже за 
виљушкаре 

1 код енергане 
2. изолациони апарат 3 ватрогасни камион 

3. 
изолациони апарат за 

самоспасавање 
1 портирница 

4. пуне маске са филтетима 4 
гаража за ватрогасно 

возило 

5. носила  4 портирница + склониште 

6. радио станица 5 
2 портирница + контролни 

центар + ватрогасци 

7.  лампе у Ех изведби 2 ватрогасци  

8. лампе 2 обезбеђење 

9. одело за рад са киселинама 3 обезбеђење и производња 

10. 
комплет апсорбера за киселине и 

базе са рукавицама 75-110 l 
3 логистика 

11. апсорбери за уља 80 l 2 мазачи 

12. 
пумпе за извлачење воде са 

припадајућом опремом 
2 

гаража за ватрогасно 
возило 

13. развални алат орао 1 ватрогасни камион 

14. радиолошки детектор 2 портирница 

15. хемијски детектор 1 портирница 

15. гасни детектор 1 портирница 

17. лопата  2 ватрогасни камион 

18. метларица 1 ватрогасни камион 

19. пенило 3 ватрогасни камион 

20. млазница за пену 3 ватрогасни камион 

21. в црева 8 ватрогасни камион 

22. с црева 11 ватрогасни камион 

23. млазнице турбоматик 3 ватрогасни камион 

24. универзалне млазнице 2 ватрогасни камион 

25. 
комплет заштитног одела з априлаз 
ватри (чизме, одела, капе, рукавице, 

шлемови са виизиром) 
3 ватрогасни камион 

26. брентач  2 1 возило, 1км 

27. напртњач  1 ватрогасни камион 

28. чакље  2 ватрогасни камион 

29. крамп 1 ватрогасни камион 

30. противпожарна ћебад 5 ватрогасни камион 

31. међумешалица за пену 1 ватрогасни камион 

32. чекић (мацола) 1 ватрогасни камион 

33. испитивач напона  дежурни електричар 

34. тестера за гвожђе 1 ватрогасни камион 

35. комплет за прву помоћ 30 по списку 

36. 
комплет за прву помоћ (преносна 

торба) 
1+х 

ватрогасно возило, возила 
(списак логистика) 

37. ПП апарати 364 по списку 

38. хидранти са припадајућом опремом 113 по списку 
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7.0. Контрола загађења, мониторинг и извештавање 

У досадашњем раду Оператер је вршио периодичне контроле загађивања животне 
средине, преко акредитованих лабораторија: 

• карактер отпада из производње – рејект помешан са отпадом из радијалног 
коагулатора,  

• карактер отпадне амбалаже (пластични контејнери), 

• карактер отпадног папира који се користи као сировина, 

• карактер отпадне јоноизмењивачке смоле од припреме воде у котларници, 

• емисија на емитерима: котларнице, на емитеру рекуператора топлоте на картон 
машини, на емитеру система за отпрашивање афала и на емитеру врелоуљног 
котла каландера, 

• квалитет отпадних вода пре и после третмана, 

• квалитет фекалних отпадних вода пре и након Путокса, 

• квалитет отпадних вода пре упуштања у реку Саву, 

• квалитет воде реке Саве узводно и низводно од места изливања. 

Оператер има урађен План мониторинга којим је систематизовано вршење испитивања 
емисије, квалитета отпадних вода, карактеристика отпада. 

У табели бр. 13 дата је листа отпада који настаје у постројењу – врста отпада и индексни 
број, карактер отпада, извештај о испитивању. За оне токове отпада за које није извршено 
испитивање претпостављен је индексни број, као и карактер отпада. 

Табела бр.13: Отпад који се генерише у комплексу „UMKА” DOO, његов индексни број, карактер 
и информације о вршеним испитивањима карактера 

Ред 
бр. 

Врста отпада 
Индексни 

број 
отпада 

Карактер 
отпада 

(опасан/ 
неопасан/ 
инертан,/ 

неинертан) 

Q 
листа 

Број Извештаја/ Уверења 

Сортирање 

1. 
Отпад од сортирања папира 
и картона намењених 
рециклажи 

03 03 08 неопасан 
 

Q16 
2702010202 од 22.03.2017. 

Производни процес 

1. 
Отпад са дна палпера, ужета 
и осталих пречишћивача – 
груби и фини рејект 

03 03 07 
неопасан и 
неинертан 

Q1 6368/4 од 20.01.2020. 

2. 
Отпадни картон из процеса 
дораде (шкарт) 

19 12 01 неопасан 
Q10/Q

2 

Враћа се одмах назад у процес 
па се не сматра отпадом у 

правом смислу и нема потребе 
за карактеризацијом 

3. 
Отпадне дрвене палете од 
паковања готовог производа 

03 01 05 неопасан Q14  

4. Отпадне хилзне 
03 03 99, 
16 03 04 

неопасан Q14 

Враћа се одмах назад у процес 
па се не сматра отпадом у 

правом смислу и нема потребе 
за карактеризацијом 

5. 
Отпадна полиетиленска 
фолија – шкарт од паковања 

15 01 02 неопасан Q14  

6. 
Ваздушни филтери са 
премаза 

15 02 03 неопасан Q5 02-214-IX/3 од 13.09.2019 
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Машинска радионица и аутомеханичарска радионица 

1. 

Отпадни апсорбенти, 
филтерски материјали 
(укључујући филтере за уље 
који нису другачије 
специфицирани), крпе за 
брисање, заштитна одећа, 
који су контаминирани 
опасним супстанцама 

15 02 02* опасан Q14 
02-214-IX/4 од 18.09.2019. 

Институт за заштиту на раду ад 

 
2. 

Отпадне флуоросцентне 
цеви и други отпад који 
садржи живу  

20 01 21* опасан Q14 
I-3403/18-2 од 15.10.2018. 

Институт МОЛ 

 
3. 

Одбачена електрична и 
електронска опрема 
другачија од оне наведене у 
20 0121 и 20 01 23 која 
садржи опасне компоненте 

20 01 35* опасан Q14 
2810100801 од 31.10.2018. 

Анахем лабораторија 

4. Кутије од фарби 15 01 10* опасан Q5 
02-386-VII/1  

Институт за заштиту на раду ад 

5. Отпадно гвожђе и челик 17 04 05 неопасан Q16 
19-254-1/2 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 

6. Бурад од уља 15 01 10* опасан Q16 2507270301 од 03.08.2015. 

7. 
Отпад из сепаратора 
радионице 

13 05 07* 
/19 08  10* 

опасан Q9 
02-457-II/2 od 26.02.2019. 

Институт за заштиту на раду ад 

8. 
EE komponente и отпадни 
каблови 

17 04 
11*/16 02 

16* 
опасан Q16 

I-3403/18-1 од15.10.2018. 
Институт МОЛ 

9. Отпадно машинско уље 13 02 08* опасан Q7 
02-546- X/1 од 26.10.2020. 

Институт за заштиту на раду ад 

Котларница 

1. 
Отпадни пепео из 
котларнице 

10 01 04* опасан Q8 2503030501 од 18.03.2015 

2. Метални отпад 17 04 05 неопасан Q16 18-121-5/3 од 27.08.2018 

3. Отпадна изолација 17 06 03* опасан Q16 18-121-5/4 од 27.08.2018. 

Палетарница 

1. 

Пиљевине, иверје, 
струготине, дрво, иверица и 
фурнир који садрже опасне 
супстанце другачије од оних 
наведених у 03 01 04 

03 01 05  неопасан - 
19-254-1/7 од 24.05.2019. 

Институт Ватрогас 
 

Припрема сирове воде 

1. 
Отпадни муљ са 
акцелератора 

19 09 02 
Неопасан 
неинертан 

 Није извршено испитивање 

Третман отпадних вода 

1. 
Отпад од хемијске и 
микробиолошке анализе-
кивете и дипслајдови 

16 05 07* 
16 0506* 

Опасан Q3Q7 
02-482-ВИ/3 од 28.06.2019. 

Институт за заштиту на раду ад- 

Складиште хемикалија 

1. 

Отпадна амбалажа која 
саржи опасне супстанце или 
је контаминирана опасним 
супстанцама 

150110* Опасан Q16 
19-254-1/3 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 

2. 
Отпадна папирна и 
картонска амбалажа 

15 01 01 
 

Неопасан 
Q14 

Није извршена карактеризација, 
спајају се са отпадним папиром 

и картоном и улазе у процес 
рециклаже 
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3. Отпадна метална жица 17 04 07 Неопасан Q10 
19-254-1/2 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 

4. 
Отпад од пластике - 
полиетилен (фолија од 
сировина и сл)  

15 01 02 Неопасан  Q14 
19-254-1/4 од 22.02.2019. 

Институт Ватрогас 

5. 
Отпадна дрвена амбалажа - 
палете од сировина 

15 01 03 Неопасан Q14 Није вршена карактеризација 

Канцеларијски отпад 

1. 
Папирна и картонска 
амбалажа 

15 01 01 Неопасан Q16 
Укључује се у остали отпадни 
папир и картон и рециклира 

2. 
Отпадна електрична и 
електронска опрема која 
садржи  опасне компоненте  

16 02 
13*/20 01 

35* 
Опасан Q16 

2810100801 од 31.10.2018. 
Анахем лабораторија 

3. Празне тонер касете 08 03 18 Неопасан Q1  

Мониторинг ваздуха  

У циљу ефикасне заштите и контроле емисије загађујућих материја у ваздух успоставља 
се јединствени функционални систем праћења и контроле степена загађења ваздуха са 4 
емитера на локацији. Оператер врши мерења емисије на 4 мерна места: 

- на емитеру котпалрнице,  

- на емитерурекуператора топлоте на картон машини, 

- на емитеру система за отпрашивање афала и 

- на емитеру врелоуљног котла каландера. 

Емитер котларнице је једини значајнији извор емисије полутаната вадзуха у комплексу 
„UMKА”. Сходно члану 3. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“ бр. 6/16 и 67/21), котао бр. 1 и котао 
бр. 2 се сматрају једним постројењем за сагоревање с обзиром да су изграђени на начин 
да се њихови отпадни гасови испуштају кроз заједнички димњак. Емисија димних гасова 
врши се преко металног димњака висине 30 m, кружног облика, пречника светлог отвора 
1,50 m.На емитеру не постоје уређаји за смањење емисије загађујућих материја у ваздух, 
односно пречишћавање ваздуха. Мерење подразумева узорковање димних гасова из 
емитера са 15,5 m висине од коте 0. Мерно место је усклађено са захтевима стандарда 
SRPS EN 15259. 

Обавеза Оператера је да два пута годишње, преко овлашћене лабораторије врши 
повремено мерење емисије загађујућих материја у ваздух, у складу са чланом 20. став 2. 
Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Сл. гласник РС“ бр. 5/16). Једно повремено мерење обавити у првих шест 
календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест календарских месеци. 
Повремено мерење се врши у условима рада при највећем оптерећењу стационарног 
извора загађивања. 

С обзиром на врсту горива које користи (природни гас), топлотну снагу котлова (укупно 33 
MW) и годину почетка коришћења на предметној локацији (1978. год.), према Уредби о 
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање („Сл. гласник  РС“, бр. 6/16и 67/21), предметно постројење спада у постојећа 
средња постројења за сагоревање, за која су дефинисане следеће граничне вредности 
емисије загађујућих материја у ваздух (ГВЕ): 

- Угљенмоноксид (CO): 100 mg/Nm3 

- Оксидиазотаизраженикао NO2: 200 mg/Nm3 

- Оксидисумпораизраженикао SO2: 35 mg/Nm3 

- Укупне прашкасте материја: 5 mg/Nm3 
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У складу са чланом 58. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-
др.закон), Носилац Пројекта је дужан да Агеницији за заштиту животне средине и 
надлежном органу локалне самоуправе (Секретаријат за заштиту животне средине града 
Београда) достави податке о резултатима повремених мерења у форми прописаног 
извештаја, најкасније у року од 30 дана од дана извршеном мерења. Према члану 36. 
Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16), Оператер је дужан да извештаје о извршеном 
повременом мерењу емисије чува 5 година. 

Емитер рекуператора топлоте на картон машини је метални, правоугаоног облика. 
Мерење се обавља из вентилационог извода рекуператора топлоте, висине 12,3 m. Мерно 
место је формирано на хоризонталном делу димног канала, на висини око 4,5 m од 
приступног платоа.  Димензије светлог отвора емитера (рекуператора) су 2,0 m x 1,4 m; а 
димензије емитера на мерном месту 0,50 m x 0,40 m. Положај мерног места је усклађено 
са захтевима стандарда SRPS EN 15259. 

Премази који се користе су на бази водених боја, односно не користе се органски 
растварачи, те се емисија на партији премаза своди на емисију гасних горионика који се 
користе за сушење премаза – односно на емисију полутаната који настају сагоревањем 
природног гаса. 

Обавеза Оператера је да два пута годишње, преко овлашћене лабораторије врши 
повремено мерење емисије загађујућих материја у ваздух из овог емитера, у складу са 
чланом 20. став 2. Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“ бр. 5/16). Једно повремено мерење 
обавити у првих шест календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест 
календарских месеци. Повремено мерење се врши у условима рада при највећем 
оптерећењу стационарног извора загађивања. 

За предметно постројење користе се граничне вредности емисије (ГВЕ) дефинисане у 
Прилогу 2 Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 
111/15): 

- Угљенмоноксид (CO): /* 

- Оксиди азота изражени као NO2: 350 mg/Nm3, за масени проток 1800 g/h и већи 

- Оксиди сумпора изражени као SO2: 350 mg/Nm3, за масени проток 1800 g/h и већи 

- Укупне прашкасте материје (UPM): 150 mg/Nm3 за масени проток мањи од 200 g/h и 
20mg/Nm3 за масени проток од 200 g/h и већи. 

*Напомена: за ову врсту постројења није дефинисана ГВЕ за угљен моноксид, али с обзиром да 
се за потребе загревања користе горионици који сагоревају природни гас, одређено је да се мере 
и концентрације угљен моноксида у отпадном гасу. 

У складу са чланом 58. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-
др.закон), Оператер је дужан да Агеницији за заштиту животне средине и надлежном 
органу локалне самоуправе (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда) 
достави податке о резултатима повремених мерења у форми прописаног извештаја, 
најкасније у року од 30 дана од дана извршеном мерења. Према члану 36. Уредбе о 
мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. 
гласник РС”, бр. 5/16), Оператер је дужан да извештаје о извршеном повременом мерењу 
емисије чува 5 година. 

Емитер система за отпрашивање афала је правоугаоног облика, димензије 1m х 1m, 
висине 5m. На емитеру инсталиран је систем за отпрашивање – филтер типа MRVF 15x18, 
са вентилатором типа MR5A 900 RRD360 225M4, капацитета 40 000 m3/h, и филтер врећом 
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Ø 126x3000. Мерно место је изведено у складу са прописима о мерењу емисије димних 
гасова (стандард SRPSEN 15259). 

Након производње картона који се налази у тамбурама, врши се уздужно сечење на 
премотачу као и одстрањивање ивица одакле потиче и највећа количина домаћег отпада, 
афала и прашине - афали се балирају и враћају у процес производње (припрему масе), а 
прашина се сакупља у отпрашивачу. 

Обавеза Носиоца Пројекта је да два пута годишње, преко овлашћене лабораторије врши 
повремено мерење емисије загађујућих материја у ваздух из овог емитера, у складу са 
чланом 20. став 2. Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“ бр. 5/16). Једно повремено мерење 
обавити у првих шест календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест 
календарских месеци. Повремено мерење се врши у условима рада при највећем 
оптерећењу стационарног извора загађивања. 

За предметно постројење користе се граничне вредности емисије (ГВЕ) дефинисане 
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање(„Сл. гласник РС“ број 111/15) - Прилог 1, Део 
VII, тачка 3: 

- Прашкасте материје: 10 mg/Nm3 

Емитер врелоуљног котла каландера - Димњак округлог пресека 300mm, укупне висине 
9m.Мерноместојеформиранонавертикалномдимњаку, упросторији котларнице, на 2,6 m 
висинеуодносунаподкотларнице. Приступ мерномместујепомоћумердевина.Мерно место 
је изведено у складу са прописима о мерењу емисије димних гасова, односно стандарда 
SRPS EN 15259.  Као енергент користи се природни гас. 

Обавеза Носиоца Пројета је да два пута годишње, преко овлашћене лабораторије врши 
повремено мерење емисије загађујућих материја у ваздух, у складу са чланом 20. став 2. 
Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања („Сл. гласник РС“ бр. 5/16). Једно повремено мерење обавити у првих шест 
календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест календарских месеци. 
Повремено мерење се врши у условима рада при највећем оптерећењу стационарног 
извора загађивања. 

С обзиром на врсту горива које користи (природни гас), топлотну снагу котла (500 kW), 
намену котла (загревање термалног уља за технолошки процес) и годину почетка 
коришћења на предметној локацији (2017. год.), према Уредби о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник  РС“, бр. 
6/16и 67/21), ово постројење спада у ново средњепостројење за сагоревање за које су 
дефинисане следеће граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух (ГВЕ): 

- Угљен моноксид (CO): 80 mg/Nm3 

- Оксиди азота изражени као NO2: 200 mg/Nm3 

- Оксиди сумпора изражени као SO2: 10 mg/Nm3 

У складу са чланом 58. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-
др.закон), Оператер је дужан да Агеницији за заштиту животне средине и надлежном 
органу локалне самоуправе (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда) 
достави податке о резултатима повремених мерења у форми прописаног извештаја, 
најкасније у року од 30 дана од дана извршеном мерења. Према члану 36. Уредбе о 
мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. 
гласник РС”, бр. 5/16), Оператер је дужан да извештаје о извршеном повременом мерењу 
емисије чува 5 година. 

Мониторинг квалитета отпадних вода 
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Квалитет отпадних вода свакодневно се испитује у сопственој лабораторији (простор на 
коти 5 објекта за третман технолошке отпадне воде). Званично узорковање и испитивање 
квалитета врши се квартално преко акредитованих лабораторија, које су уговором 
обавезане да испитају квалитет више различитих узорака и да на основу добијених 
резултата издају Мишљење о квалитету отпадних вода.  

Поред испитивања квалитета отпадне воде на испусту у реку Саву, врше се и испитивања 
којима се проверава ефикасност постројења за третман отпадних вода, као и узорковања 
воде у реци Сави како би се добила информација о степену утицаја на квалитет воде у 
реци Сави.  

Узорци се узимају на следећим местима: 

- пре постројења за третман технолошке отпадне воде – узорак непречишћене 
технолошке отпадне воде; 

- после постројења за третман технолошке отпадне воде – узорак третиране 
технолошке отпадне воде; 

- пре Путокса – испитивање квалитета санитарно-фекалне отпадне воде пре 
постројења за третман; 

- после Путокса – испитивање квалитета санитарно-фекалне отпадне воде након 
проласка кроз постројење за третман; 

- из збирног канала за санитарно-фекалне и технолошле отпадне воде 

- узорак воде у реци Сави узводно од излива из комплекса „UMKE”; 

- узорак воде у реци Сави низводно од излива из комплекса „UMKE”. 

- Пијезометар 

Мониторинг отпадних вода се заснива на узорковању воде на испусту постројења за 
третман отпадних вода и анализи узорака. Анализа узорака се обавља у овлашћеној 
лабораторији где се са технолошког аспекта добијају подаци о квалитету воде, као и 
закључци о њеним евентуалним променама. Квалитет отпадних вода мора одговарати 
прописаном квалитету за упуштање у крајњи реципијент, односно реку Саву у складу са 
редбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласникРС“, бр. 50/12, Прилог 
1, табела 1 и 3, за реку II класе). 

Мониторинг квалитета отпадних вода вршити у складуса Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Прилог 2, глава 1, део 21 – Граничне вредности 
емисије отпадних вода из постројења и погона за производњу папира и картона (колона 7) 
и у складу са Правилником о  начину и условима за мерење количине и испитивање 
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС”, 
бр. 33/16). 

Испитивање квалитета отпадних вршити квартално, а узорак узимати по изласку из 
постројења за третман отпадних вода, односно пре упуштања у реку Саву. Потребно је 
пратити биохемијске и физичке параметаре: 

• физичке карактеристике (температура, видљиве отпадне материје, приметна боја, 
приметан мирис, мутноћа), 

• pH вредност, 

• хемијска потрошња кисеоника (HPK), 

• биохемијска потрошња кисеоника (BPK5), 

• укупни угљоводоници, 

• алуминијум, 

• арсен, 

• баријум, 
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• олово, 

• бор, 

• кадмијим, 

• укупни хром, 

• Cr6+, 

• гвожђе, 

• бакар, 

• никл, 

• жива, 

• цинк, 

• калај, 

• селен, 

• амонијак као NH4
+, 

• NO2
-, 

• NO3
-, 

• фосфор P, 

• сулфати, 

• минерална уља. 

Водити уредну евиденцију о потрошњи воде у комплексу, количинама испуштених отпадних 
вода из комплекса. 

Такође је обавезно да у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12, 
101/16 и 95/18 (др.закон)) Oператер обавезно прати, преко мерача протока, количину 
захваћене воде са захвата на реци Сави. 

Мониторинг отпада 

Мониторинг отпада вршити у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), Правилником о обрасцу документа о кретању 
отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. Гласник РС”, бр 72/09, 114/13) и 
Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу предходног 
обавештења, начину њиховог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. Гласник 
РС”, бр. 17/17); 

• Праћење генерисања отпада врши се у редним дневним и годишњим 
евидентирањем: 

- Количина прерађеног отпадног папира и картона по утврђеној класификацији; 

- Количина рејекта који настане у редовном раду; 

- Количина рејекта који се може искористити као енергент; 

- Количина генерисаног уља по врстама; 

- Количина талога, зауљених вода и других средстава које настану причишћењу 
резервоара за течне нафтне деривате; 

- Количина рециклабилног отпада из радионица одржавања; 

- Количина електричног и електронског отпада 

- Количина дрвеног отпада; 

• Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др.закон)), Носилац Пројекта је у обавези да, као произвођач отпада, врши 
карактеризацију свих течних и чврстих отпадних материја које настану у комплексу, 
а имају својство опасних материја по својим физичко-хемијским особинама и 
саставу или по пореклу и уради План управљања отпадом. 
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• Отпад предавати само овлашћеним Оператерима који поседују одговарајуће 
Дозволе за управљање отпадом што је у складу са Законом о управљању отпадом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)). 

• Водити уредну евиденцију о количини и поступању са свим категоријама отпада који 
настане у редовном раду, о овлашћеним оператерима којима је отпад предат и о 
количинама предатог отпада. 

• Преузимање отпада обавезно мора пратити Документ о кретању отпада и Документ 
о кретању опасног отпада. 

Мониторинг квалитета подземних вода 

Мониторинг подземних вода вршити, у складу са Уредбом о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Сл.гласник РС”, бр. 50/12) и Уредбом о граничним вредностима 
загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/18) Прилог 
2: Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју. 

Са постојећег пијезометра који је постављен на локацији, потребно је узимати узорак 
подземне воде четири пута годишње. 

Мониторинг земљишта 

Једном годишње извршити узорковање и испитивање квалитета земљишта. 

Мониторинг земљишта вршити у складу са Уредбом о програму системског праћења 
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 
методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“ бр. 88/10 и 30/18) и 
Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/18), Прилог 1, Граничне максималне и ремедијационе вредности 
загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту. 

Мониторинг буке 

С обзиром да је Oператер извршио мерење буке у животној средини на 5 мерних тачака и 
да је након добијених резултата закључено да ниво буке у животној средини, на отвореном 
простору, на свих пет мерних места не прелазе граничне вредности које су прописане за 
предметну зону, сматра се да није потребно спроводити мониторинг буке. Контролна 
мерења нивоа буке вршити на захтев еколошке инспекције. 
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8.0. Управљање и мониторинг услова у постројењу 

Преко интерне лабораторије и стручне службе оператера врше се следећа испитивања: 

Испитује се количина суспендованих материја у води и концентрација муља који се враћа 
у процес. Испитивања се врше свакодневно следећом динамиком: 

• Савска вода – једном у смени 

• После акцелератора система за третман сирове воде – једном у смени 

• Технолошка вода – једном у смени 

• Вода из канала припреме масе – једном дневно 

• Канал картон машине – једном дневно 

• Пре песколова – једном у смени 

• После песколова – једном у смени 

• Пречишћена отпадна вода из коагулатора – два пута у смени 

• Испуст у Саву – једном у смени 

• Мутноћа на испусту у Саву – једном у смени 

• Количина враћеног муља – по сменама 

• Концентрација муља – два пута у смени 

• Проценат пепела у муљу – повремено (суви остатак) 

• ХПК – једном недељно 
• БПК – једном недељно 

• Одређивање садржаја нитрита, нитрата, амонијака, укупног фосфора, 
тврдоће воде и калцијум јона на излазу из коагулатора – једном недељно 

Поред наведених лабораторијских испитивања редовно се прати: 

• Потрошња воде,  

• Доток воде и излаз са Постројења за третман отпадних вода, преко рачунара 
се извлаче дијаграми протока у једној смени, 

• Потрошња воде по m3/t картона и потрошња муља по m3/t картона. 

 

 



90 

 

 

Радни план постројења за управљање отпадом 
UMKA DOO 

Умка - Београд 

9.0. Документација о локацији 

- Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 
353-02-02202/2011-02од 24.11.2011. године, Министарство животне средине, 
рударства и просторног планирања, Београд; 

- Решење о одређивању обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја 
на животну средину бр. 353-02-2158/2018-03 од 13.11.2018.године, Министарство 
заштите животне средине, Београд; 

- Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну 
средину бр. 353-02-157/2019-03од19.11.2019. године, Министарство заштите 
животне средине, Београд; 

- Копија плана бр.951-9-224-558/2021 од 23.06.2021. године, Р=1:2000, Републички 
геодетски завод, Служба за катастар непокретности Чукарица; 

- Препис листа непокретности бр. 3236 КО Умка, Републички геодетски завод, Служба 
за катастар непокретности Чукарица; 

- Решење о одобрењу коришћења главне хале картон машине 05/2 бр. 57/2-67 од 
12.05.1967. године; 

- Решење о одобрењу коришћења анекса хале картон машине 05 бр. 57/14-67 од 
26.10.1967. године, Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу филтер станице за снабдевање водом 05-бр. 57/5 
од 11.03.1967. године, Скупштина Општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу водоторња 05/2 бр. 46/178 од 12.05.1967. године, 
Скупштина Општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу употребе објекта акцелатор у фабрици картона и лепенке 
„Умка“ 05 бр.57/6 од 11.03.1967. године, Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу црпне станице за отпадну воду 05 бр. 57/8-67 од 
26.10.1967. године, Скупштина Општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу за употребу складишта сировина и припреме масе 05 бр. 57/1 
од 12.05.1967. године, Скупштина Општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу коришћења објекта ручне дораде и магацина готове робе 05 
бр. 57/1 од 12.05.1967. године, Скупштина Општине Чукарица – (објекат припрема 
премаза); 

- Решење о одобрењу употребе хале готове робе и ручне дораде 05/2 бр. 57/3 од 
12.05.1967. године, Скупштина Општине Чукарица – (складишни објекат за 
опрему); 

- Решење о одобрењу коришћења спољне канализације фекалне, технолошке и 
отпадне воде, 05 бр. 57/8-67 од 26.10.1967. године, Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу употребе доградње котларнице, IV-01 бр. 351-16/83 од 
28.07.1983. године, Скупштина Општине Чукарица, Комитет за комунално-
стамбене и грађевинске послове; 

- Решење о одобењу коришћења „Енергане″ Фабрике картона и лепенке „Умка″ 05/2-
бр. 57/4-67 од 26.10.1967. године, Скупштина Општине Чукарица; 

- Решење о издавању водне дозволе бр. 325-04-00818/2020-07 од 06.04.2021. год., 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција 
за воде;  

- Решење о употреби Интерна пумпна станица за течна горива поседује Употребну 
дозволу коју је издала Скупштина општине Чукарица, бр. VI-ol 351/1436/81 
oд12.07.1982. године; 

- Решење о одобрењу изградње хале дораде картона, доградње хале картон 
машине, и доградња хале припреме масе IV-01 бр 351/1438-77 
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- Решење о одобрењу реконструкције постојеће хале картон машине и доградња уз 
исту халу IV-01-broj 351/923-78 (обј 38) 

- Решење о одобрењу изградње уређаја за пречишћавање отпадних и 
санитарних  вода IV-01 бр. 351/278-78 од 27.03.1978. годинеРешење о одобрењу 
допуне одобреног пројекта за изградњу магацина готовог картона – увођење 
јављача пожара, бр. 351/17-86 од 11.04.1986. године, Скупштина општине 
Чукарица, Комитет за комунално стамбене и грађевинске послове; 

- Одобрење за изгадњу магацина готовог картона уз постојећу халу IV-01 бр. 351-
650-84 од 18.09.1984. године, Скупштина општине Чукарица, Комитет за комунално 
стамбене и грађевинске послове;  

- Решење о одобрењу доградње ремонтне радионице IV-01 бр. 351/571-85 од 
12.07.1985. године, Скупштина општине Чукарица, Комитет за комунално стамбене 
и грађевинске послове; 

- Решење о одобрењу употребе дограђене ремонтне радионице III-02 бр. 351-571/85 
од 23.08.2004. године, Општинска управа Општине Чукарица, Одељење за 
грађевинске и комуналне послове; 

- Решење о одобрењу за изградњу ремонтне радионице 05/1 бр. 46/289 од 
29.04.1965. године, Скупштина општине Чукарица; 

- Решење о одобрењу употребе ремонтне радионице Уп-04/-бр. 7625 од 26.03.1969. 
године, Скупштина општине Чукарица; 

- Извештај бр.02-478-XI/1 о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух, „Институт 
за заштиту на раду“ а.д. Нови Сад, новембар 2021.; 

- Извештај бр.02-380-III/1 извршеним мерењима отпадних вода, „Институт за 
заштиту на раду“ а.д. Нови Сад,  март 2022.; 

- Извештај бр. 02-380-III/3 о анализи воде – подземна вода, „Институт за заштиту на 
раду“ а.д. Нови Сад, март 2022.; 

- Извештај бр. 02-380-III/4 о анализи воде – површинска вода, „Институт за заштиту 
на раду“ а.д. Нови Сад, март 2022. 

- Извештај бр. 02-380-III/3 о анализи воде – вода из сепаратора, „Институт за 
заштиту на раду“ а.д. Нови Сад, март 2022. 
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10.0. Идентификација мера за поступање са отпадима 

Оперативни систем управљања отпадом у комплексу фабрике за производњу картона 
„UMKA″ мора обухватити: 

1. Дефинисане операције пријема отпадног папира и припреме за увођење у 
производни процес; 

2. Дефинисан начин евидентирања количина примљеног отпадног папира; 
3. Дефинисане начине, средства, опрему и простор за сакупљање отпада из 

технолошког процеса; 
4. Дефинисан начин евидентирања количина насталог отпада из технолошког 

процеса; 
5. Предлог мера третмана отпада из технолошког процеса; 
6. Дефинисан начин евиденције и поступања са опасним отпадом – специјални токови 

отпада; 
7. Дефинисан начин евиденције и поступања са осталим врстама отпада. 

10.1. Организационе мере у раду постројења – пријем отпадног папира и 
картона, сакупљање и поступање са технолошким отпадом и 
евиденција 

1. Пре уласка у комплекс постројења лице из службе обезбеђења прима транспортно 
возило. 

2. Возило за транспорт отпадног папира се упућује на колску вагу. 

3. Након мерења врши се увид у Документ о кретању отпада и визуелни преглед 
товара. 

4. Улазна контрола врши узорковање отпада (контрола влаге и садржаја – односно 
процента нечистоће). 

5. Транспортно возило се шаље на истовар: 

• На СКЛАДИШТЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА И КАРТОНА – бетонски плато иза 
картон машине у северном делу комплекса, односно бетонски плато испред 
зграде картон машине, укупне површине складишног простора 16.250м2 који 
се користи као складишни простор за претежно избалирани отпадни папир и 
малим делом ринфузни отпадни папир. Складишни простор је издељен на 20 
камара; бележи се када је и на коју од камара која пошиљка папира 
допремљена, како би се у производњу уносиле количине по времену 
пристизања, односно оне које су најраније допремљене и на тај начин се 
избегава старење, влажење и труљење отпадног папира; део овог простора 
(део ближе постројењу за третман технолошких отпадних вода) користи се за 
чување рејекта и отпада oд сортирања, односно представља складишни 
простор за технолошки отпад; 

• транспортна возила која довозе папир у ринфузи терет истоварују киповањем, 
папир се визуелно прегледа након чега се папир по потреби сортира тј ручно 
се издвајају уочене нечистоће; 

• за стари папир није битно да ли је балиран или не, али је балирање пожељно, 
јер се на тај начин лакше врши дозирање, односно лакше се врши процена 
количине папира додатог у палпер; 

• у току дана, до 19h се из магацина папира виљушкарима довози количина 
убалираног сакупљеног папира потребна за следећи радни дан и одлаже на 
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бетонском платоу испред улаза у објекат припреме масе и у сам објекат 
припреме масе. 

6. Након пријема, уколико се уоче нечистоће у испоруци које могу угрозити производни 
процес из папира и картона се издвајају непапирни делови (пластифицирани 
регистратори, пластичне фолије, механизми регистратора, жица, канап) 

7. Сакупљени шкарт – отпад од сортирања се одлаже на део платоа дефинисан за ту 
намену до предаје овлашћеном ператеру. 

8. У припреми масе највећа количина отпада настаје већ на палперима. Са линије 5, 
на којој се преради највећа количина отпадног папира и картона, где се уједно 
распушта и папир и картон лошијег квалитета и чистоће, настаје највећа количина 
отпада. Отпад из палпера и других уређаја се цевима гравитацијски спроводи на 
нулти ниво у пријемни кош додавача, који га води у пресу. Испресован рејект из 
пресе директно иде у тракторску приколицу, којом се одвози на део платоа за 
технолошки отпад.  

9. Отпад из палпера са линија 6 и 7 се сакупља у металним сандуцима, који се, када 
се напуне транспортују адаптираним виљушкарима и одлажу део платоа за 
технолошки отпад.  

10. На изласку канала из објекта припреме масе постављен је решетка - уређај за 
уклањање пластике и другог чврстог отпада, те се на тај начин смањује количина тог 
отпада у водама које одлазе на третман.  

11. Фини рејект (ситни комадићи пластике, стиропора, кратких влакана, чворића, песка) 
се са свих линија, из уређаја за пречишћавање одводи на угушћивач и пресу 
постављене на челичној платформи уз западни зид објекта припреме масе. На исти 
начин се третира и вишак муља из муљног базена постројења за третман отпадних 
вода. Вишак се складишти у кади 9 и одатле заједно са осталим финим рејектом 
угушћује и пресује. 

12. Груби и фини рејект који настају у процесу припреме масе се привремено одлажу у 
надкривен магацин за технолошки отпад. Технолошки отпад се предаје овлашћеним 
оператерима на даљи третман. Углавном се предаје цементарама на инсенерацију, 
а само мањи део се збрињава на депонијама (део који цементаре не могу да сагоре 
или у периоду када цементаре не раде и не врше преузимање технолошког отпада).  

13. Сав рејект се меша, а њему се додаје, отпадни талог и површинска фракција из 
третмана технолошких отпадних вода.  

14. Преко акредитованих лабораторија се по потреби врши карактеризација отпада. 

15. На коти 0 објекта картон машине постављени су: 

• мини палпер који сакупља отпад из влажног дела картон машине (настаје у 
случају застоја у раду партије преса и формера); 

• палпер за суви отпад – испод навијалног апарата – у њега се покретном траком 
сакупља суви отпад који настаје у случају прекида траке и других застоја, као и 
шкарт – картон незадовољавајућег квалитета са сушне партије, партије премаза 
или из дораде картона; 

• када 18 – када у којој се сакупља распуштени „домаћи отпад” – маса из мини 
палпера влажног дела картон машине, маса из палпера сувог отпада. 

Из каде 18 маса се одводи заједно са масом са линије 5 и користи за формирање 
доњег слоја картона. 
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16. У раду постројења установљена системска евиденција набављеног старог папира, 
односно количине требованог старог папира за потребе производње кроз систем 
Navision у електронској датотеци. Израду биланса врши лице за то задужено у 
производњи, односно сектору плана и анализе. 

 

10.1.1. Уочени недостаци 

1. Директно пражњење палпера линије 5 до којег долази када се палпер запуши врши 
се у тракторску приколицу. Мала количина воде заврши на саобраћајници и одатле 
се спира у канале за одвођење отпадне воде. 

2. Рејект са линија 6 и 7 се делимично враћа у каду 12 а и поново се користи кроз 
линију средњег слоја, а остатак се испушта у кибле предвиђене за тај отпад; ова 
врста отпада се не пресује и садржи значајан проценат влаге. 

3. Рејект из процеса припреме масе је категорисан као неопасан мешани отпад који се 
претежно састоји од пластике, целулозних влакана која се на тој пластици задрже, 
ситних металних делова попут спајалица, жице, потом песка и талога неорганског 
порекла. Обзиром на тип и састав отпада не постоји начин да се наведена врста 
отпада додатно разврста и накнадно рециклира или поновно употреби, предаје се 
цементари на спаљивање. 

4. Талог из радијалног коагулатора се враћа назад у палпере. Обзиром да се ради о 
кратким влакнима, количина кратких влакана која се из пулпе издваја на тај начин 
стално расте. Када се производе велике серије картона веће грамаже то не 
представља проблем, међутим када се производи картон мање грамаже због велике 
количине кратких влакана не постиже се одговарајући квалитет, те се талог пресује, 
односно дехидрира и припаја осталом технолошком отпаду.  

10.1.2. Мере унапређења постојећег система управљања отпадним папиром и 
картоном и технолошким опадом у постројењу 

Отпадни папирни муљ који се исталожи на овом постројењу се у највећој мери враћа назад 
у производњу где се око 80% поново користи као сировина за производњу,  а део муља који 
не може да се искористи у производњи шаље се на угушћивач и пресу који су инсталирани 
2010. године где се концентрација муља са 2-3% подиже на 50%  сувоће и као такав муљ 
се одлаже на место одлагања технолошког отпада. Овај отпад се даље отпрема у 
цементаре, где се врши инсинерација истог у сврху добијања топлотне енергије за 
производњу цемента. Оно што се не спаљује је тзв. „мечка“ – упредена жица са крупним 
пластичним и другим отпадом. 

1. Као алтернатива разматра се сарадња са цигланама које у својој производњи могу 
да користе отпадна папирна влакна, у сврху боље порозности својих производа. У 
току су мерења и испитивања у смислу дефинисања потенцијалне даље сарадње 
са цигланама. 

2. Реализована је проба шредирања и издвајања метала из „мечке“ (упредене жице са 
пластиком)  са фирмом Elixir Energy која је добро прошла и у будућности се (по 
набавци инсдустријског шредера од стране Elixir Energy) планира шредирање овог 
отпада, издвајање и збрињавање метала, односно спаљивање осталог претежно 
пластичног отпада. 
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10.2. Организационе мере у раду постројења –сакупљање и поступање са 
неопасним отпадом који настане у пратећим активностима рада 
постројења и евиденција 

Успостављене мере управљања отпадом који настаје као последица пратећих активности 
у комплексу постројења су расчлањене на: 

• мере поступања са отпадом који настаје у процесу одржавања средстава и 
механизације 

• мере поступања са отпадном амбалажом 

• мере поступања са канцеларијским отпадом 

10.2.1. Мере поступања са отпадом који настаје у одржавању средстава и 
механизације 

Одржавање возила (виљушкара, утоварача) врши Механичарска радионица „Kappa Star 
recycling“ или овлашћени сервиси, док се транспортни камиони сервисирају искључиво у 
овлашћеним сервисима. Приликом обиласка локације нису затечени отпадни акумулатори, 
нити отпадни филтри.У поступцима одржавања настају следеће врсте отпада: 

• рабљено уље (хидраулична, моторна) 

• делови машина – појединачни и склопови – отпадни челик, гвожђе, прохром, 
алуминијум, месинг,  

• цеви, каблови, жица 

• отпад из обраде метала – из машинске радионице (шпон, комадни отпад) 

• отпадни филтри 

• отпадне зауљене крпе 

Досадашња пракса у поступању са отпадом који настаје као последица одржавања 
средстава и опреме 

1. Рабљена уља се сакупљају у IBC контејнеру од 1.000 l који стоји на танквани.  
Отпадно уље се привремено складишти у за то обезбеђеном простору – 
наткривеном платоу ограђеном жичаном оградом који је изведен уз магацин уља и 
предаје овлашћеном оператеру. 

2. Отпадна метална бурад од искоришћених уља се или поново користе у кругу 
фабрике за сакупљање истих или се привремено складиште до предаје добављачу 
или овлашћеном оператеру. 

3. Отпадни метал настао приликом ремонта или других активности у производњи се 
сакупља и чува у аброл контејнеру постављеном за ту намену или на отвореном 
бетонском платоу испред објекта ремонтне радионице у случају да се ради о већем 
елементу који не може да стане у аброл контејенр.  

4. У предузећу се генеришу мале количине електронског и електричног отпада 
(каблови, електроормари). Овај отпад се привремено складишти у оквиру ограђеног 
магацина за ЕЕ отпад у ком је и посебан контејнер за флуо цеви, након чега се 
предаја овлашћеном Oператеру. 

5. На манипулативном простору који је дат на располагање служби одржавања 
одложена је уклоњена једна производна линија. Служба одржавања делове 
расходоване линије користи као резервне делове.  

6. Акумулатори се након замене препуштају овлашћеним сервисерима. Отпадни 
филтери и зауљене крпе се привремено складиште у магацину отпадних уља и 
зауљеног материјала и периодично предају овлашћеним оператерима. 
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7. Остале врсте отпадних материјала нису сачуване, односно нису идентификоване на 
локацији. 

10.2.2. Мере поступања са отпадом који настаје услед лабораторијских анализа 

1. Кивете и дипслајдови се сакупљају и за сакупљање се користе пластични џакови. 
Сакупљени лабораторијски отпад се предаје овлашћеном оператеру једном 
годишње. 

10.2.3. Мере унапређења система управљања отпадом које ће се предузети у 
периоду важења Радног плана управљања отпадом 

1. На местима где се врши подмазивање, судове са минералним уљем, или рабљеним 
уљем постављати на корита са решетком, која могу да приме укупну количину суда. 

10.2.4. Мере поступања са отпадном амбалажом 

Отпадна амбалажа у постројењу је амбалажа у којој се допремају адитиви који се додају 
пулпи како би се повећала чврстина папира, боље везивање влакана, лакше формирање 
траке, те како би се спречило пуцање траке и лепљење за ваљке на картон машини. Поред 
адитива у хемикалије спадају и супстанце које се користе за припрему полидисперзије која 
се наноси на површину производа, као и хемикалије које служе за регулацију pH пулпе и 
чишћење картон машине.  

Од хемикалија се у комплекс постројења довозе и супстанце за коагулацију и флокулацију 
у третману сирове и технолошке отпадне воде, као и машинска – моторна и хидраулична 
уља. 

Највећи број хемикалија допрема се у пластичним контејнерима ојачаним металним оковом 
од челичних трака. Поред пластичних контејнера као отпадна амбалажа настају метална 
бурад од 200 l од уља, пластичне и натрон вреће и џакови различите запремине. 

Уз наведену амбалажу јавља се и мања количина термо фолије и дрвених палета, од 
упакованих палетираних џакова и врећа. 

Досадашња пракса поступања са отпадном амбалажом 

1. Отпадна пластична амбалажа (контејнери од по 1000 l или мањи судови) у којој се 
допремају неопасне материје се испира и предаје заинтересованим правним и 
физичким лицима уз попуњавање изјаве о поновној употреби амбалаже. Контејнери 
у којима су допремане хемикалије које имају својство опасних материја се предају 
овлашћеним Оператерима. 

2. Извршена је карактеризација контејнера од 1000 l преко акредитоване лабораторије.  

3. Бурад у којима се допрема сумпорна киселина (запремине 50 l), као и бурад од лепка 
(запремине 200l) се као повратна амбалажа враћају добављачу. 

4. Бурад од уља се користе за сакупљање и чување рабљеног уља, а вишак се предаје 
овлашћеном оператеру.  

5. Пластичне кесе, џакови, биг-бег вреће у којима се транспортују хемикалије и 
сировине у чврстом стању се отресају, слажу и чувају до предаје овлашћеном 
оператеру. 

6. Папирни – натрон џакови и вреће се отресају на месту употребе, сакупљају и са 
осталим отпадним папиром и картоном уводе у процес рециклаже, односно 
отпремају до палпера где се развлакњавају. 
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7. Целе палете се односе на складиште палета и поново користе, а поломљене се 
сакупљају искладиштите на комплексу до предаје овлашћеном оператеру на даљи 
третман. 

8. Стреч фолија – термофолија се сакупља предаје овлашћеном оператеру. 

10.2.5. Мере унапређења система управљања отпадом које ће се предузети у 
периоду важења Радног плана управљања отпадом 

1. Изграђен је наткривен простор за складиштење контејнера и друге амбалаже у 
којима се довозе и складиште опасне материје. 

2. Склопљен уговор о преузимању/повратку отпадне пластичне и металне амбалаже у 
којој су складиштене опасне материје, произвођачу/дистрибутеру. 

3. Издвојен је и ограђен део платоа који се користи за складиштење резервних делова 
и металног отпада (плато између ремонтне радионице, магацина резервних делова 
и палетарнице), те набављени аброл контејнери за складиштење ове врсте отпада 
до предаје овлашћеном оператеру. 

4. Преко акредитованих лабораторија извршена је карактеризација металне отпадне 
амбалаже и отпадних пластичних џаковова и стреч фолије.  

5. Пластични џакови раздвојени су по врсти материјала и упаковани (ПЕ џакови од 
NaOH и од флокуланата – опасан отпад; ПП џакови од каолина – неопасан отпад), 
те тако упаковане чувају се на јасно дефинисаним и обележеним местима до 
предаје овлашћеним оператерима. 

10.2.6. Мере поступања са канцеларијским отпадом 

Канцеларијски опад чини у највећој количини стари искоришћени папир, али се у 
канцеларијама као отпад може јавити електронски отпад (застарели технички уређаји), 
тонери и кетриџи, халогене светиљке. 

Електронски отпад се привремено складишти у оквиру ограђеног магацина за ЕЕ отпад у 
ком је и посебан контејнер за флуо цеви, након чега се обавља предаја овлашћеном 
Oператеру. Обавезу испитивања отпада преузима овлашћени Оператер. 

До сада је реализовано: 

1. Врши се сепарација комуналног отпада на ПЕТ, папир, лименке, стакло. 

2. Обезбеђен је затворен простор у којем се чува електронски отпад до предаје 
овлашћеном оператеру. 

3. У простору у којем се сакупља електронски отпад постављени су сандуци за 
сакупљање флуоцеви и осталих халогених и живиних сијалица. Сијалице и халогене 
светиљке се морају складиштити тако да не дође до њихове деструкције.  

4. Евидентирана је количина сакупљеног и предатог електронског отпада. Склопљени 
су уговори о предаји електронског отпада са овлашћеним сакупљачем.
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1.0. Уводне напомене 

Оператер Фабрика картона „UMKA” DOO из Умке, улица 13. октобар бр.1, Београд, поветио 
је задатак предузећу ECOlogica URBO DOO  из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића бр.1, да 
изради План за затварање постројења за управљање отпадом Фабрикe картона „UMKA” 
D.O.O. у Београду.  

План за затварање постројења за управљање отпадом ради се за потребе издавања Дозволе 
за складиштење и третман отпада, а што је у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)). 

Основни подаци о Оператеру приказани су у Табели бр. 1. 

Табела бр. 1. Информације о Оператеру 

Фабрика UMKA D.O.O. основана је 1939. године као погон за производњу папира и лепенке,  
1967. године набављена је прва картон машина. Umka d.o.o. - Фабрика картона, производи 
хромо-картон ("white-lined chipboard") у квалитетима GD2 - Umka Color (230-500 gsm), GD3 - 
Umka Pak (230-450gsm) и GT2 - Umka Special (280-500 gsm).  

„UMKA” D.O.O. специјализована je само на производњу картона искључиво рециклажом 
сакупљеног отпадног папира и картона (RCF Based Paper Mills).   

Производни програм састоји се од неколико класа амбалажног картона (хромокартон и сиви 
картон) са великом применом у прехрамбеној, кондиторској, фармацеутској, хемијској, 
дуванској, текстилној, аутомобилској и машинској индустрији (паковање резервних делова и 
компоненти), за ламинирање транспортне амбалаже. Као једини произвођач хромокартона у 
Србији и суседним државама највећи део укупне производње пласира се у извоз. „UMKA” 
D.O.O. је највећи извозник у Србији у области производње папира, пулпе и картона.  

Производе се четири типа квалитета картона под називима: 

• Umka Specijal – триплекс картон са троструким премазом са горње и 
једноструким са доње стране; 

• Umka Kolor  - дуплекс картон са троструки премазом са горње стране и 
једноструким са доње стране; 

• Umka Pak – дуплекс картон са двоструким премазом само са горње стране и 
једноструким са доње стране; 

• Gray - без премаза – сиви картон. 

Пун назив  
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UMKA 
FABRIKA KARTONA UMKA 

Скраћени назив  UMKA D.O.O. UMKA 

Адреса Умка, Београд – Чукарица, ул. 13.октобар бр.1 

Телефон, факс +381 11 3602 600,  +381 11 8026 995 

Матични број 07007019 

ПИБ 100003017 

Шифра делатности 
Назив делатности 

1712 - Производња папира и картона 

Стручно лице за управљање 
отпадом у постројењу 

Данијела Ошап,  +381 63 42 53 78 

e-mail: danijela.osap@umka.rs 

web http://www.umka.rs 
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По граматури, картони се производе у распону од 230 g/m² - 500 g. 

Сировинска база за производњу картона је искључиво сакупљени стари – отпадни папир 
и картон. „UMKA” DOO купује од различитих добављача отпадни папир и картон као основну 
сировину за рад.  

Могући капацитет производње је 200.000 t картона. У технолошком процесу у јулу 2021. 
године, реализована је замена цилиндричних сита равним ситима, чиме се побољшава 
квалитет производа и омогућава већи капацитет производње и на нижим граматурама. 

Норматив утрошка старог папира за производњу 1 t картона варира зависно од квалитета 
старог папира који добављачи допремају фабрици (садржај влаге, садржај нечистоћа у старом 
папиру) и просечно се креће између 1,2-1,3 t старог папира за 1 t картона. На основу наведеног 
за производњу 200.000 t готовог производа, потребно је 250.000 t бруто старог папира и 
картона (сировине). 

Технолошки процес се константно унапређује кроз модификације, уклањање уских грла у 
производњи, смањење потрошње воде и енергије, убрзан процес прераде воде у унутрашњем 
кругу и кроз низ других организационих и техничких унапређења, тако да се сваке године 
постиже већа продукција и смањују негативни утицаји на животну средину.  

Фабрика „UMKА” DOO послује у три смене, а тренутно је запослено 434 радника.  
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2.0. Опис локације постројења 

Издвојени индустријски комплекс за производњу картона „UMKA” DOO налази се на кп.бр. 
30633 КО Умка, северно од насеља Умка, уметнут између десне обале, односно заштитног 
насипа реке Саве и Државног пута првог реда Београд-Обреновац. Локација комплекса 
заузима повриину од око 12 ha. „UMKA” DOO је највећим делом изграђена још 1939. године, 
где се уз мање прекиде током кризних година и имовинских трансформација од почетка 
производи картон, лепенка и папир. 

Временом је у комплексу дограђено још објеката у функцији производње, повећан је капацитет 
производње, уложени су одређени напори у циљу смањења загађивања животне средине, а 
производни програм је ограничен на производњу картона, рециклажом сакупљеног отпадног 
папира и картона. 

Шире окружење  

Шире окружење локације приказано је на 
слици 1. Центар Београда је 
североисточно, на око 17 km од локације. 

Источно од локације, са супротне стране 
у односу на пут Београд – Обреновац, у 
претежно пољопривредном земљишту, 
развила се зона становања мањих 
густина као северни крак насеља Умка и 
насеље Пећани. 

На терену који је раније коришћен као 
пољопривредно земљиште проширило 
се грађевинско подручје Умке и 
практично спојило са насељем Пећани. 
Стамбену зону чине домаћинства са 
стамбеним и помоћним објектима, 
двориштем и понекад мањом баштом у 
залеђу. Саобраћајна мрежа је ређа него 
у централном делу Умке, а објекти су 
распоређени непосредно уз 
Карађорђеву улицу, Улицу Драгомира 
Станојловића, Улицу Ивка 
Милосављевића те мање попречне 
улице. У северном делу Умке налази се 
неколико радних комплекса претежно 
услужне делатности, сервиси, 
стоваришта. Најближи објекти 
становања су од источне границе 
комплекса „UMKA” удаљени око 170 m.  

Централни, гушће насељени део насеља 
Умка, у којем поред породичних кућа, 

услужних и комерцијалних објеката има и објеката централних функција и стамбених зграда, 
налази се јужно од локације „Умке”. Најближи вишепородични објекти – зграде, налазе се на 
око 1 km. 

Непосредно окружање  

Локација фабрике „UMKA” DOO наслања се са северне стране на грађевинско подручје 
насеља Умка.  

Јужно од комплекса „UMKA” DOO изграђен је индустријски комплекс „GrossOptic” који се бави 
израдом оптичких производа, стакала и рамова наочара за вид, сунце, за дијагностичку 

Слика бр. 1: Приказ ширег окружења локације 
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опрему и инструменте. „GrossOptic” је Brownfield инвестиција реализована на бившем 
индустријском комплексу фабрике трикотаже „Зеленгора” површине 4,5 ha. 

 

Слика бр. 2: Приказ локације са непосредним окружењем 

У издвојеној радној зони, између два индустријска комплекса: „UMKA” и „GrossOptic”, 
изграђени су објекти становања – неколико породичних кућа у оквиру 5 домаћинстава. 
Становници својим кућама прилазе из улице Савске преко локалног пута између „Умке” и 
„GrossOptic-a”. У овој групи кућа најближа се налази 10 m oд ограде комплекса „UMKA”, а од 
најближег производног објекта је удаљен око 200 m. 

Непосредно уз јужну границу комплекса „GrossOptic”, 200 m јужно од границе локације „UMKA” 
је запуштено фудбалско игралиште, а јужно од игралишта је локација предузећа „ŠEVO TIM”. 

Од игралишта према југу је неизграђен простор све до раскрснице на којој се улица Савска 
прикључује на магистални пут Београд-Обреновац односно улицу 13. октобар. Раскрсница је 
на око 650 m oд јужне границе комплекса „UMKA” DOO. 

Даље према југу, уз обалу реке Саве је сепарација песка и шљунка. 

Непосредно окружење локације са западне стране је река Сава. Уз обалу реке Саве 
привезано је неколико сплавова, понти, као и више речних пловила која се више не користе.  

Са северне стране је неизграђено земљиште обрасло сегеталном вегетацијом, жбуњем или 
које се користи као пољоприовредно.  

Источно од „UMKЕ” је мањи појас неизграђеног земљишта под травом, све до шкарпе 
магистралног пута, који је удаљен око 70 m од границе комплекса. Уз магистрални пут, са обе 
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стране изграђене су бензинске пумпе „ЕКО” са подземним резервоарима течних горива. 
Непосредно окружење комплекса приказано је на слици 2. 

Микролокација 

На локацији су изграђени објекти администрације, производни погони, складиштни објекти, 
помоћни објекти, објекти у функцији производње топлотне енергије и водене паре, објекти 
водоснабдевања, третмана отпадних вода, отворена складишта сировине (старог папира) и 
манипулативни платои.  

У оквиру индустријског комплекса „UMKA” D.O.O. изграђени су следећи објекти и садржаји:  

Табела бр. 2: Списак објеката у оквиру индустријског комплекса „UMKA” 

Број из листа 
непокретности 

Назив објекта 

1 Картон машина 

2 Складиште опреме 

3 Складиште хемикалија 

4 Припрема масе 

5 Дорада картона 

6 Картон машина – доградња 

7 Припремпа масе – доградња 

8 Филтер станица 

9 Картон машина – анекс 

10 Машинска радионица 

12 Магацин картона 

12а Магацин картона 

13 Котларница 

14 Котларница – доградња 

15 Резервоар за мазут – демонтиран 

16 Таложник за речну воду – акцелатор 

17 Водоторањ  

18 и 19  Станица за пречишћеавање воде 

20 Базен – коагулатор 

21 Пумпна станица за мазут – демонтиран 

22 Надстрешница складишта рабљеног уља 

23 Магацин картона 

24 и 32 Објекат техничко-адмонистративне подршке  

25 Објекат магацина резервних делова 

26 Сортирница и балирница  

27 Зграда електрорадионице 

28 и 42 Палетарница 

29 Портирница  

30 Објекат за сервере за информациони систем 

31 Зграда механичарске радионице 

33 Магацин резервних делова  

34 Објекат техничко-административне подршке  

35 Производња хилзни 

36 Објекат набавке сировине (старог папира) 

37 и 39 Објекат техничке припреме производњи пелета 

38 Производни објекат картон машине – анекс 2 

40 Објекат техничке контроле пријема сировина 

41 Надстрешница – депо за отпад 

43 Пречишћавање санитарне воде – путокс 

44 Прерада отпадне воде 

45 Ван употребе 
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46 Ван употребе 

n/a Резервоари за дизел (2 комада V=20m3) 

 

Слика бр. 3: Приказ објкетата у индустријском комплексу „UMKA” D.O.O. 

Сви објекти у комплексу могу се по намени поделити у: 

• Објекте администрације; 

• Производне објекте; 

• Складишта и магацине готових производа; 

• Складишта и магацине хемикалија; 

• Објекте инфраструктуре; 

• Објекте одржавања и помоћне објекте. 

Сви производни објекти у којима се обавља технолошки процес третмана, односно прераде 
отпадног старог папира поседују употребне или грађевинске  дозволе. Део објеката на 
локацији је у поступку озакоњења. 

Делатнст која се обавља у објектима бр.28 и 42 ( производња дрвених палета) се не односи 
на предметне активности управљања неопасним отпадом, као и објектима 37 и 39 који су 
административни објекти у функцији обејката 28 и 42. Објекти бр. 45 и 46 не користе се за 
обављање предметне делатности и нису уцртани у Копију плана парцеле. У објекту 35 су у 
ранијем периоду произвођене хилзне за сопствене потребе, међутим због захтева тржишта за 
квалитетом хилзни који самостално фабрика не може да постигне, хилзне се набављају од 
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екстерних произвођача, односно купују, а објекат је тренутно ван употребе. 

Објекти у фукцији производње – производни објекти концентрисани су у централном делу 
комплекса. Изузев сортирнице која је накнадно изведена, и палетарнице која је пренамењена 
из некадашњег магацина, изграђени су као једна архитектонски и технолошки повезана 
целина.  

За потребе производње картона изведени су: 

• Објекат за припрему масе са дограђеним анексом; 

• Објекат картон машине са анексима; 

• Објекат дораде картона и  

• Објекат сортирнице – није физички спојен са осталим производним објектима. 

Ови објекти представљају језгро фабрике и у њима су инсталиране 4 линије за припрему масе, 
картон машина и машине за конфекционирање (сечење и паковање) картона до финалног 
производа. 

Објекат припреме масе (бр.4) 

Објекат припреме масе изведен је као тробродна хала подељена по висини на два нивоа. 
Прво изграђена хала припреме масе (бр.4) спратности П+1 и површине 2152 m2, има 
употребну дозволу, а на њега је дограђен део (бр.7) исте спратности и површине у основи 972 
m2, који има грађевинску дозволу и за који је у току активности за потребе исходовања 
употребне дозволе. У постојећем стању укупна површина хале припреме масе износи 3124 
m2.  

На нултом нивоу постављене су каде за складиштење масе пулпе у различитим фазама и 
каде за технолошку воду. Са нултог нивоа (кота 0) полазе тракасти транспортери производних 
линија који отпадни папир и картон одводе у палпер на горњи ниво (кота 5). На коти 0, поред 
када и тракастих транспортера, постављена је преса за пресовање рејекта са линије 5, пумпе 
којима се транспортује пулпа и технолошка вода у различитим фазама – контејнери за 
сакупљање рејекта (контаминекс). 

На нултом нивоу под је бетонски водонепропустан. У поду су изведени канали који сакупљају 
све испуштене отпадне воде и воде од одржавања, а представљају и систем за сакупљање 
акцидентно расутих течности и масе. Канали су изведени са падом према излазном каналу на 
западној страни објекта. Преко излазног канала све технолошке отпадне воде које се испусте 
из објекта припреме масе отичу у канал технолошких отпадних вода који их одводи до система 
за пречишћавање отпадних вода. На завршетку излазног канала постављен је уређај за 
уклањање крупнијих фракција отпада (рејекта) који доспе у канале. Уређај се назива 
„решетка“, а функционише као низ каскадно постављених чешљева од нерђајућег челика 
преко којих прелази отпадна вода. Чешљеви се подижу наизменично захватајући отпад и 
одводећи га у за то постављен контаминекс.  

На горњем нивоу – коти 5 (5 m од пода) постављени су сви уређаји за пречишћавање и 
припрему масе – пулпе, а у поду коте 5 остављени су отвори преко којих су два нивоа 
технолошки и инфраструктурно повезани. На коти 5 изведена је просторија у којој је смештено 
напајање припреме масе – електропостројење, гардероба и тоалет, контролна соба припреме 
масе. Процес се води преко управљачких пултова и аутоматски из контролне собе.  

Објекат картон машине (бр.1) 

Попут објекта припреме масе објекат картон машине изведен је као једнобродна хала са два 
нивоа кота 0 и кота 5. Oбјекат картон машине у првобитној изведби имао је површину у основи 
2194 m2, спратности П+1 и има употребну дозволу. На халу картон машине дограђени су анекс 
хале картон машине (бр.9) спратности П, и површине у основи 539 m2, придодат са јужне 
стране, у којем су изведене канцеларије, тоалети, гардеробе, са исходованом употребном 
дозволом, дограђени део II хале картон машине (бр.38) са западне стране спратности П+1 и 
површине у основи 147 m2, који је у поступку легализације. У продужетку источног дела, хали 
картон машине придодат је наставак – дограђени део хале картон машине I (бр.6), спратности 
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П+1, површине у основи 965 m2. Објекат бр. 6 има грађевинску дозволу, а нема употребну. 
Северно на дограђени део хале картон машине надовезује се још један објекат за дораду 
картона (бр.5), површине 3422 m2 који има грађевинску, али нема употребну дозволу и у току 
су активности за потребе исходовања употребне дозволе.  

На коти 5 постављена је картон машина, док се на коти 0 постављају уређаји и каде 
константног и мокрог дела припреме масе, као и за пријем и складиштење технолошких 
отпадних вода, пумпе, транспортна трака сувог отпада, са палпером за суви отпад, 
резервоари премаза. На коти 0 изведени су такође изведени канали за сакупљање отпадних 
вода које се прелију и испусте на константном и мокром делу картон машине. На источном 
крају коте 0 одвојен је простор за складиштење хилзни. Уз северни део објекта картон машине 
изведен је контролни центар одакле се аутоматски прати и управља технолошким процесом, 
контролна соба електро службе, тоалет, соба за одмор.  

Између источне границе комплекса и објекта припреме масе изведен је Објекат сортирнице 
и балирнице улазне сировине (бр.26), као слободно стојећи. У сортирници су инсталиране три 
линије за сортирање несортираног отпадног папира и картона. Површина овог објека у основи  
је 1707 m2. 

Објекат сортирнице је изведен као приземни. Објекат има бетонски под са каналима испод 
коте пода из којих полазе траке две од три линије за сортирање. Комуникација и транспорт 
несортираног папира врши се виљушкарима преко више улаза, а две линије сортирања имају 
уређаје за балирање и траку која кроз отвор на источном зиду сортирнице износи 
припремљене бале папира и картона за погон припреме масе. Овај објекат је у власништву 
Носиоца Пројекта, али га је он издао фирми „PAPIR SERVIS”. 

 Складишта и магацини производа 

Производно складишни објекти магацини картона (бр.12, 12а, 23) 

Магацини готових производа (бр.12, 12а и 23) изведени су као приземни објекти који се са 
северне стране настављају на објекат за дораду картона (објекат бр.5). Укупна површина 
објекта бр.12 и 12а је 6019 m2, а површина објекта бр.23 је 1341 m2. Магацин бр.23 изведен је 
као најсевернији на локацији и пружа се у правцу исток – запад. Снабдевени су хидрауличним 
рампама са сваке стране. 

Магацински објекат бр.12 има грађевинску, а нема употребну дозволу, док су остали 
магацински објекти у поступку озакоњења. 

Додатни складиштни простор изведен је у виду надстрешница 

Дуж објеката за дораду картона (бр.5), уз његову источну фазаду изведена је надстрешница 
која служи служи за складиштење дрвених палета намењених за паковање производа у 
доради  

Такође у оквиру комплекса изведена је и надстрешница испод које се врши складиштење 
технолошког отпада, односно талога са ПОВ (постројења за пречишћавање отпадних вода). 

- Бокс 1 – папирна влакна,  

- Бокс 2 и 3 – влажна пластика и  

- Бокс 4 – „мечка“. 

Индустријски комплекс „ UMKA” је прикључен на следеће инфраструктурне системе: 

• Путну инфраструктуру; 

• Водоводну мрежу; 

• Гасоводну мрежу; 

• Електродистрибутивну мрежу; 

• Комуникацијску мрежу (телефон-телеграф, интернет); 
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Поред наведених прикључака у комплексу су изведени следећи инфраструктурни објекти: 

• Захват воде за техничко-технолошке потребе са реке Саве; 

• Резервоар сирове воде; 

• Систем за третман сирове воде – довођење сирове воде из реке Саве на 
квалитет потребан за технолошку намену, производњу паре, одржавање погона, 
инсталиран у објекту филтерстанице; 

• Систем за прикупљање и третман технолошке отпадне воде; 

• Одвојена санитарно-фекална канализација и уређај за третман санитарно-
фекалне отпадне воде (Путокс); 

• Атмосферска канализација; 

• Испуст отпадне воде у реку Саву; 

• Складишта енергената: 

- Резервоари за дизел гориво (2 х 20 m3); 

• Интерна пумпна станица за дизел; 

• Складиште уља и рабљеног уља; 

• Котларница са разводом паре; 

• Рекуперација топлоте са сушног дела картон машине; 

• Резервоар за хлороводоничну киселину; 

• Резервоар технолошке отпадне воде; 

• Силоси за складиштење карбоната; 

• Трафостанице. 

Испред главне капије, са обе стране приступне саобраћајнице, изведен је паркинг за 
паркирање путничких возила. 

У оквиру ограђеног дела комплекса изведене су интерне саобраћајнице које омогућавају 
несметан пролазак теретних возила кроз комплекс до сваког објекта. Изведене интерне 
саобраћајнице омогућују кружни смер кретања транспортних возила и приступ ватрогасних 
возила са сваке стране објеката у комплексу. 

У северном делу комплекса изведен је бетонски плато површине око 2 ha који се користи за 
одлагање сакупљеног папира и картона.  

Централни део комплекса је такође изведен у виду пространог платоа укупне површине око 2 
ha, а користи се за привремено одлагање отпадног папира и картона у ринфузу који се 
предходно треба сортирати. Источни део платоа се користи за потребе машинске радионице 
и на овом простору налази се складиште резервне делове. Непосредно уз овај плато, један 
део платоа користи се за одлагање металног отпада.      

Остатак комплекса од северне границе (ограде) до платоа је бетониран, направљен је нови 
улаз са портирницом и колском вагом (Вага 2), паркинг за камионе, као и плато за стари папир. 

Преостале површине су озелењене – покривене су травом, сем у улазном делу комплекса 
између управних зграда где је изведено декоративно зеленило – комбинација дрвенастих 
врста (бреза, липа, бор, смрча) и жбунастих врста за орезивање од којих је формирана ниска 
жива ограда. 

Локација, непосредно и шире окружење се не налазе у границама еколошке мреже Србије 
(Уредба о еколошкој мрежи „Сл.гласник РС”, бр.102/10), ни у границама међународно 
значајног подручја за птице – IBA подручје, а ни у зони заштићених природних и културних 
добара и археолошких налазишта. 

Нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања терена, 
ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Такође, не постоје заштићене, евидентиране за 
заштиту и угрожене биљне и животињске врсте, коридори, миграциона подручја и станишта, 
споменици природе, вредни садржаји са аспекта биодиверзитета и очувања аутохтоности. 
Заштићена археолошка налазишта нису евидентирана на локацији и непосредном окружењу.  

На предметној локацији нема становања. Концентрација људи директно зависи од броја 
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запослених.  

Специфичност локације је што се налази непосредно уз реку Саву, односно на десној обали 
Саве, одмах уз заштитни насип одбране од високих вода. Сава представља једини значајан 
природни екосистем у окружењу локације, у који се испуштају третиране отпадне воде из 
предметног комплекса. Река Сава је после Дунава река са највећим протоком у Србији и један 
од ретких пловних путева. Због велике количине воде, односно великог протока има и значајну 
моћ регенерације, односно већи апсорпциони капацитет и способност самопречишћавања. 
Међутим и поред великог регенеративног и апсорпционог капацитета, квалитет воде често не 
одговара II класи вода.  
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3.0. Опис рада постројења 

Производња картона поступком рециклаже сакупљеног отпадног папира и картона обавља 
се кроз следеће поступке приказане технолошком шемом (Слика бр. 4): 

• Пријем отпадног папира и картона; 

• Сортирање несортираног отпадног папира и картона; 

• Припрема масе влакана - пулпе; 

• Формирање картона на картон машини; 

• Завршна обрада; 

• Складиштење. 

Фабрика „UMKA“ је у претходном периоду имала производни капацитет од 100.000 t/годишње, 
али улагања у опрему  и оптимизација припреме масе и картон машине, омогућиле су 
повећање капацитета производње картона на 200.000 t/годишње. 

 

Слика бр.4: Шема технолошког процеса прераде старог папира 

Технологија обухвата и операције припреме хемикалија, припреме технолошке воде, 
производње паре, третмана отпадних вода и третмана отпада – рејекта.  

Технолошки систем производње картона је потпуно аутоматизован и прати се из контролних 
соба у објекту припреме масе и објекту картон машине. 

Технолошке шеме припреме масе приказане су на Сликама бр. 5, 6, 7 и 8. 

Пријем сакупљеног отпадног папира и картона, сортирање и складиштење 

Отпадни папир и картон се откупљује од правних лица као сортиран. Сортирани папир је 
најчешће и балиран. Транспортује се већим транспортним камионима, док се отпадни папир 
у расутом облику сакупља у наменским контејнерима и транспортује теретним возилима 
специлизованим за утовар и истовар контејнера за сакупљање отпадног папира и картона. 

По уласку у комплекс врши се визуелна контрола товара, провера Документ о кретању отпада, 
мери се количина на колској ваги и возило се упућује на истовар. 

Истовар се врши киповањем када је у питању сакупљени папир и картон у расутом облику, 
или виљушкарима ако је отпадни папир и картон у балираном стању.  

Истовар се врши на плато. Врши се преглед папира и уколико се установи присуство 
нечистоћа у старом папиру исте се ручно издвајају. Исто се поступа са балираним папиром и 
картоном за који се посумња да није одговарајуће селектиран, квалитетан или да има већу 
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количину нерециклабилних материја.  

У комплексу су изведена два бетонирана/асфалтирана платоа који имају улогу отовреног 
складишта сакупљеног папира и картона, један плато је испред, а други иза зграде картон 
машине (објекат 1). 

Припрема масе 

Припрема масе обухвата поступак распуштања - развлакњавања целулозних влакана из 
отпадног папира и картона у палперима помоћу воде, издвајање нечистоћа од „добрих” 
влакана, припрему масе од које се накнадно на картон машини формира картон.  

Поступак припреме масе обавља се на 4 линије, на више уређаја који функционишу као 
пречишћавачи у виду ротационих сита и центрифуга за различите густине масе, дужину 
влакана, врсту нечистоћа коју издвајају. Поред пречишћавача линије су опремљене и 
уређајима за хомогенизацију масе, рафинацију, млевење, фракционисање, те уређајима за 
угушћавање.  

Распуштање и примарно пречишћавање 

Под појмом „распуштање″ се у папирној индустрији подразумева развлакњавање папирне 
масе у посебним уређајима који се зову палпери.  

Свака линија има засебан палпер и раздвојене уређаје за пречишћавање масе. 

Палпер је посуда у коју се додају повратна вода, део муља из постројења за третман 
технолошких отпадних вода, влакна прикупљена у флотаторима за пречишћавање 
унутрашњег круга воде у рециркулацији и сировина – стари папир и картон. На дну палпера 
налази се кружни нож са ситом - перфорираном плочом са отворима Ø 12 mm кроз које 
пролази маса. 

Након одређеног времена папир се претвара у кашасту масу - суспензију, која се даље може 
транспортовати пумпама. Конзистенција масе је у распону 4-10% суве материје. Палпер је 
истовремено и први од уређаја у коме се врши одвајање грубих нечистоћа које се не могу 
развлакнити и за њихово уклањање у континуалном палперу служи уређај зван „zopfwinder″ 
или ткз „мечка“. То је у ствари, обично уже на које се хвата тракасти нерастворан отпад као 
што су канапи, жице, комади фолија, пластике, крпе и које се повлачи из палпера у одређеном 
временском размаку како би се накупљени материјал уклонио. На дну сваког палпера се 
налазе коморе које су хватачи специфично тежег отпада попут камена и већих металних 
комада. Отпад се из палпера цевима одводи гравитацијски у приколице или кибле 
постављене на основном платоу.  

Материјал за пречишћавање се из палпера пребацује у груби пречистач, затим на детрешер 
и на крају на ротирајући бубањ из кога се избацују нечистоће.  

Дефибрација старог папира се не може у потпуности остварити у палперу, па се у ту сврху 
користе допунски уређаји за развлакњавање и пречишћавање - фиберсортери. Овде се поред 
допунског развлакњавања масе врши и одвајање лаких нечистоћа које се потом пребацују у 
рејект сортере одакле се избацују из процеса. Наведени уређаји такође имају цеви које 
издвојен отпад воде ка судовима за прихват на нултом нивоу објекта заједно са грубим 
рејектом. 

Пречишћавање, фракционисање и дисперговање 

Пречишћавање густе папирне суспензије од песка и ситних тешких нечистоћа се обавља у 
цевним пречистачима у којима се услед дејства центрифугалне силе кретања масе великом 
брзином одвајају и са дна уређаја одводе специфично тешке нечистоће. 

Након наведених операција маса се одводи на омнифракторе, уређаје на којима се влакна 
папира раздвајају према величини. Маса са дугим влакнима се разређује повратном водом, 
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транспортује у селектифајере и цевне пречистаче у којима се врши одвајање ситних тешких и 
лаких нечистоћа. Након овог се врши угушћивање суспензије на око 6% и пребацује на 
додатно одводњавање у преси на око 35-40% и дисперговање. 

У диспергеру се врши дисперговање честица лепка и смоле у загрејаној пулпи која стиже из 
транспортера и врућег пужа где се под дејством водене паре масазагрева до 95˚C. Ова фаза 
има за сврху да се честице лепкова, масти, боја разбију на што ситније честице које неће 
сметати изгледу и  квалитету картона.  

Кратка влакна се након омнифрактора угушћују и шаљу у каду у којој се врши њихово мешање 
са масом која се одвоји на флотатору. 

У процес прераде масе укључени су и уређаји за млевење крупних влакана дрвењаче, крафта, 
целулозе – рифајнери. 
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Слика бр.5: Технолошка шема припреме масе на линији 5 

Palper 5

Kada
12A

Ka presi 
za rejekte

Bubanj U kanal 

U kanal

Kada
12

Ug
uš.

Kada
2

Kada
17

U kanal

Kada
15

Kada
13

Presa

Transporter

Vrući puž

Disperger

Legenda:
→  Dobra masa
→  Rejekt
→   Voda
→ Teške nečistoće

U kanal

Kada
9

Ug
uš.

Vajgantova 
presa za mulj 

Prečis tači

guste 

mase

Beh
alt.

Tr.f

FŠ

Prečistači
ll stepena

FS FS

MS

F20

RB 300HD5

MS T4D

Kratka

vlakanca

Duga vlakanca
Omni      

frak.
Omni      

frak.

Ka miš kaseti

Selektifajeri
(2 rade, 1 rezerva)

4 Ugušćivača (3 rade, 1 rez.)

RB300 (x2) RB300HD

SF
l l

SF 
l l l

MS
A11

Kada
16

Kada
14

Rupe 15 mm 

Rupe 15 mm 

Rupe 2,25 mm 

Rupe 1,8 mm 

Rupe 2,4 mm 
i 2,6 mm 

Šlicevi 0,25 mm 
Šlicevi 0,25 mm 

Šlicevi 0,25 mm 

Šlicevi 0,25 mm 

Šlicevi 0,25 mm 
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Слика бр.6: Технолошка шема припреме масе на линији 6 

Legenda:
→  Dobra masa
→  Rejekt
→   Voda
→ Teške nečistoće

U korito 

Ka kadi 1,5 i 12A

Ka kadi 12A

U kanal

Ka miš kaseti

Palper 1

Kada
1

Prečistači guste mase

Fibermajzer

Kada
3

Kada
uguš

MS
A22

MS
A11

Centriklineri
l i ll stepena

HS rHS

Ug
uš.

Voda

Voda

Rupe 2,8mm 

Šlicevi 0,15 mm Šlicevi 0,15 mm 

Rupe 12mm 
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Слика бр.7: Технолошка шема припреме масе на линији 7 

Palper 6

Kada
7

Palper 7

Kada
5

MS
C4R

MS
A22

Kada
uguš.

Kada
disp

Kada
11

Kada
6

MS
C2R

MS
A12

Blok šema linije 7

Legenda:
→  Dobra masa
→  Rejekt
→   Voda
→ Teške nečistoće

Bubanj

Kontamineks

Centriklineri
l, ll, i lll 
stepena

Presa

Transporter

Vrući puž

Disperger

Ka miš kaseti

U korito 

U korito 

Ka kadi 12A

Glavna 
kada sa 
vodom

Voda sa 
bubnja

Ug
uš.

U korito 

Ka kadi 12A

U kanal

Kontamineks

Rupe 12mm 

Rupe 2mm 

Rupe 2mm 

Šlicevi 0,15 mm 

Šlicevi 0,15 mm 

Rupe 10mm 

Palper 6

Kada
7

Palper 7

Kada
5

MS
C4R

MS
A22

Kada
uguš.

Kada
disp

Kada
11

Kada
6

MS
C2R

MS
A12

Blok šema linije 7

Legenda:
→  Dobra masa
→  Rejekt
→   Voda
→ Teške nečistoće

Bubanj

Kontamineks

Centriklineri
l, ll, i lll 
stepena

Presa

Transporter

Vrući puž

Disperger

Ka miš kaseti

U korito 

U korito 

Ka kadi 12A

Glavna 
kada sa 
vodom

Voda sa 
bubnja

Ug
uš.

U korito 

Ka kadi 12A

U kanal
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Слика бр.8: Технолошка шема припреме масе на линији крафта 

Рад картон машине 

На коти 5 објекта картон машине инсталирана је аутоматска линија за производњу картона. 
Картон машина се може поделити на 5 сектора: 

• Партија формера; 

• Партија преса; 

• Сушни део; 

• Премаз; 

• Уређај за превеславање и навијални апарат. 

Партија формера 

Припремљена маса одређене густине-концентрације, чистоће и степена млевења 
ускладиштена у вертикалним кадама 19-26. Из вертикалних када пумпама густе масе, маса 
концентрације око 4% транспортује се ка формерима преко проточних вентила и мерача 
протока за сваки формер посебно. Постоји укупно 9 вакуумских формера редних бројева 2-
10. 

Пре уласка у вертикалне каде инсталиране су „миш касете”. За сваку врсту слоја (горњи, доњи, 
заштитни и средњи) постоји по једна миш касета и две вертикалне каде. Улога миш касете је 
да прихвати пречишћену масу сваке од линија где је она претходно доведена на одговарајући 
облик за даље коришћење. За горњи слој дозиrа се бела маса са линије 7. За доњи слој маса 
са линије 6 која је при изради Umka Kolor и Umka Pak радних налога сачињена од дневних 
новина и домаћег отпада који настане у процесу производње у односу 50-50%. При изради 
Umka Specijal квалитета у миш касету доњег слоја дозира се бела маса са линије 7. За миш 
касету заштитног слоја иде маса са линије 5, уз додатак беле масе са линије 6 када се ради 
„специјал”. На миш касету средњег слоја дозира се маса са линије 5 уз додавање масе са 
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линије крафта. 

Густа маса се дозира директно пред пумпе са променљивим бројем обртаја, где се разређује 
помоћу „ситовеводе” (вода сакупљена одсисавањем на формерима). Разређена маса се 
преко селектифајера додатно пречишћава и шаље у натоке формера, односно на обртно сито. 
Настали слој на обртном ситу формера преноси се на филц за картон (формирајући филц) у 
зони контакта са Гауч ваљком. Формер 2 користи се за формирање доњег слоја, формери 3-
7 средњег слоја, формер 8 заштитног и формери 9 и 10 горњег слоја. 

Испред и иза селектифајера се дозира раствор ретенционог средства које има улогу да 
задржи масу на ситу и филцу, односно да спречи пролазак влакана кроз отворе сита формера. 
На тај начин се постиже и бољи квалитет ситове воде која се користи поново за разблажење 
масе. Такође, ретенционо средство има важну улогу у побољшању одводњавања на партији 
преса. 

Сваки формер у унутрашњости има одређени број вакуум зона и свака зона има одређену 
функцију. Формери 2, 8, 9 и 10 имају по три вакуум зоне од којих прва служи за формирање 
слоја (сложеност слоја), а друге две за одсисавање вишка воде. Формери 3, 4, 5, 6 и 7 имају 
по четири вакуум зоне. Прва зона није вакуум зона већ служи да прими „налет” воде са ретке 
масе на формер, друга зона служи за сложеност слоја, а трећа и четврта за одсисавање вишка 
воде.  

Преко центрифугалних уређаја се уклања ваздух из одсисане воде са формера који се 
складиште у базенима испод картон машине на коти 0. 

Када се на ситу формера формира слој, заједно са филцом пролази између сита и гауч ваљка. 
Положај и притисак гауч ваљка може да се коригује у зависности од врсте готовог производа 
који се захтева. Притиском гауч ваљка се маса се преноси на филц чиме се формира један 
слој. 

Почевши од формера 2 ка формеру 10 на филц се наноси један по један слој и на тај начин 
се формира картонска трака.  

Формирана картонска трака свој пут наставља према партији преса. 

Партија преса 

Између формера и сушне партије смештене су четири пресе: „Гауч” преса, Прва преса, „Шу” 
преса и Офсет преса. Све пресе раде на истом принципу – картонска трака пролази између 
два обртна ваљка пресе на чијој површини се налази филц чија је улога да преузме воду која 
се притиском између два ваљка издвоји са картонске траке.  

По проласку кроз партију преса преко мерног рама мери се, влага и граматура картонске траке 
која улази у сушну партију. 

Вода са формера и преса која се сакупи у кадама ситове воде преко прелива одлази у 
заједнички цевовод којим се одводи у базен тамне воде, па у резервоар повратне воде од 500 
m3. Из резервоара се вода одводи на флотаторе, где се на површини издвајају влакна која се 
поново враћају на формере. 

Сушни део  

Сушни део картон машине намењен је уклањању влаге из формиране картонске траке коју 
није било могуће механички одвојити пресама. Сушна партија је сачињена од 10 сушних група 
(укупно 73 цилиндра) и смештена је у затворену хаубу из које се одсисава загрејан ваздух 
преко рекуператора топлоте.  

Свака од 10 сушних група има своје сушно сито којим се картон притиска уз цилиндре сушних 
група и на тај начин потпомаже ефекат сушења. Сушне групе имају наизменично постављане 
цилиндре у доњу и горњу сушну групу, те картонска трака наизменично пролази преко 
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цилиндара са обе своје стране чиме се обезбеђује равномерно и брже сушење. 

Топлота се обезбеђује преко засићене водене паре произведене у котларници, која се доводи 
у саме цилиндре из којих се кондензат настао предајом топлоте цилиндрима одводи и 
сакупља у 7  сепаратора и враћа назад у систем.  

Пара се користи и у измењивачима топлоте за загревање ваздуха којим се суше сушна сита. 
Преко вентилатора се ваздух (из радне средине или претходно загрејан ваздух из 
рекуператора) потискује кроз измењиваче топлоте кроз које пролази пара и тако загрејан 
усмерава на сушна сита Картон пре уласка у сушну групу има влажност 48-55%, у зависности 
од граматуре и брзине рада машине, док је на изласку из сушних група влага у опсегу 5-7%.  

Преласком преко цилиндара загрејаних воденом паром картону се преноси топлота и на тај 
начин се картон исушује – испарава вода из картона.  

Температура цилиндара креће се у опсегу 60°С до 130°С. 

Након сушења картонска трака свој пут наставља ка партији премаза. Пре него што се премаз 
нанесе долази до глачања горњег (штампајућег) слоја картона са циљем побољшања 
штампарских карактеристика. У ту сврху користе се два уређаја – најпре се помоћу 
распршивача наноси 2-4 g/m2 воде на горњи слој (која га омекшава), а затим трака пролази 
кроз тзв. каландер где долази до жељеног глачања. Каландер је уређај који се састоји из два 
челична ваљка између којих влада линијско оптерећење. Оптерећење, односно притисак на 
картон је подесив као и температура горњег ваљка који је у директном контакту са траком. 

Наношење премаза  

Након проласка кроз сушну партију и уређај за каландрирање, картон долази на део картон 
машине на којем се врши наношење једног или више слојева дисперзије премаза. Колико 
слојева се наноси зависи од врсте производа који се производи (два или три горња и један 
доњи премаз). Граматура слојева који се наносе, такође, варира, а подешава се 
концентрацијоммасе премаза и подешавањем на самим агрегатима. 

Премазни агрегати се састоје од наносних ваљака једним делом потопљених у корито са 
премазом. Ваљци ротирају и на картон који преко њих прелази наносе премаз, а вишак 
премаза се уклања ротирајућом шипком која притиском уклања вишак боје или ваздушним 
ножем – инсталацијом са инсталираном дуваљком усмереном у контра правцу којим се скида 
вишак боје и поравњава површина премаза. Вишак премаза пада назад у корито са 
премазоми поново се користи у процесу производње. 

Део за наношење премаза подељен је на четири сегмента: 

• Први премаз или предпремаз (Прва ракља); 

• Други премаз (Ваздушни нож); 

• Доњи премаз (Флекси бар); 

• Трећи премаз (Blejd). 

Сваки нанешени премаз се суши проласком преко партије уређаја за сушење изведених у 
комбинацији IC- грејача са горионицима за природни гас и калориферског грејања где се 
ваздух загрејан преко измењивача топлоте (топлоту одаје засићена пара) усмерава на доњу 
или горњу површину картона. IC – грејачи су изведени као горионици, на којима се као 
енергент користи природни гас, а топлотна енергија се усмерава хаубама ка површини 
картона. Принцип рада је исти као код пећи за печење хлеба и пецива. Полукружним или 
равним хаубама се топлотна енергија усмерава на површину картона и минимизује се 
расипање топлоте у радној средини. Са сушне партије нема хауба за одвођење отпадног 
ваздуха – не постоји емитер.  

Намотавање  

Крајњи део картон машине служи за намотавање картона и сечење картона по потребној 
ширини. Након изласка готовог картона са дела за наношење премаза преко водилних ваљака 
картон се најпре мери (граматура, влага, дебљина) мерним рамом, а затим намотава на 
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тамбуре постављене на навијалном апарату. Намотана ролна картона на тамбури (просечно 
11 t), преноси се краном до краја картон машине, односно до места где се са тамбура картон 
намотава на хилзне одређене дужине које се постављају на премотач. Уз премотач изведен 
је систем за уздужно резање картона. Хилзне се секу на одговарајућу дужину на машини за 
сечење хилзни која се налази уз премотач и постављају на осовину на премотачу. Картон са 
тамбуре се у исто време премотава на хилзне и сече по ширини на одговарајућу димензију. 

Уређај за сечење картона чини низ циркуларних ножева, опремљених хаубама које одсисавају 
вентилаторима прашину и окрајке – рестлове картона и цевоводима одводе на пресу ивичног 
отпада постављену са спољне стране уз јужни зид објекта картон машине.  

Испод картон машине (од каландера до навијалног апарата је циркуларна транспортна трака 
сувог отпада) на коју пада картон у случају пуцања траке и која га аутоматски односи у палпер 
сувог отпада постављен на крају траке на коту 0 објекта картон машине. 

Исечене ролне се складиште као готов производ или упућују на завршну обраду где се врши 
њихово сечење на табаке. 

Припрема премаза 

Припрема масе премаза врши се у „кухињи премаза” смештеној у објекту у којем је и 
складиште  сировина од којих се припрема премаз. Највећи број хемикалија које се уводе у 
цео технолошки процес производње картона, управо чине хемикалије од којих се формира 
премаз. 

Основу премаза чине: 

• 3 врсте калцијум-карбоната (подела по гранулацији): 

- Сваки карбонат је складиштен у посебном силосу од 100 m3; 

• каолин: 

- лагеровање уз северну страну објекта картон машине у џамбо врећама од 1t; 

• стирен-бутадиен везиво: 

- 2 складишна танка од по 55 m3; 

• стирен – акрилат везиво 

- 1 складишни танк од 55 m3; 

• адитиви: 

- дисперзионо средство - диспергант; 

- регулатор вискозитета - Реолошки модификатор за производњу премаза; 

- регулатор pH; 

- биоцид; 

- лубрикант; 

- оптичко белило – оптички избељивач.  

Припрема адитива 

У кухињи премаза се преко некадашњег кувача за скроб који се сада користи само као миксер, 
и налази се изнад суда S1 на коти 2,5, прави суспензија скроба у концентрацији од 15 %. 
Одатле се скроб повлачи моно пумпом где се на картон машини скроб припрема у 
аутоматизованом моду у зависности од задате граматуре наношења скроба по квадратном 
метру картона. На основу овог параметара се и припрема разређење скроба. Максимум је 2,5 
%. Од осталих адитива и хемикалија додају се: 

• Главно ретенционо средство: 

- Ретенционо средство (комерцијални производ ) се чува у контејнерима од 1 m3. 
Припрема раствора полимера подразумева разређење комерцијалног производа 
водом уз помоћ јединице за припрему и складиштење раствора полимера, и као 
такав, се пумпама са мерачем протока уз додавање воде директно дозира на 
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формере (испред селектифајера) и флотационе јединице. 

• Помоћно ретенционо средство: 

- Припрема подразумева разређење производа и као такав производ се дозира на 
сваки формер иза селектифајера; средствосечувауконтејнеримаод 1 m3 у 
складишту хемикалија, а по један контејнер се поставља у северном делу објекта 
припреме масе на коти 5 (слика бр.6), одакле се пумпама са мерачем протока уз 
додавање воде директно дозира на формере; 

• Средство за пасивизацију сушних сита:  

- Хемикалија у комбинацији са кондензатом се пумпом дозира на сушна сита (прва 
и друга сушна група) у циљу спречавања лепљења нечистоћа за сито (стики). 
Средство се чува у контејнерима од 1 m3 у складишту хемикалија, а по један 
контејнер се поставља у сушном делу картон машине накоти 0 (слика бр. 6), одакле 
се пумпама са мерачем протока одводи на шприцеве одакле се напрскава на 
сушна сита; 

• Средство за прање филца Shoe presse: 

- Помоћу шприца са дизнама се напрскава на филц Shoe presse у циљу прања. 
Средство се чува у контејнерима од 1 m3 у складишту хемикалија, а по један 
контејнер се поставља на мокром делу картон машине накоти 0 (слика бр.6), 
одакле се пумпама са мерачем протока одводи на влажни део картон машине где 
се дизнама на прскава на филц; 

• Средство за прање филчева (киселина и база –шок прање): 

• Шок прање киселином и базом се апликује помућу пумпи са протокомерима и водом 
која разблажује и подешава pH вредност раствора киселине и базе. Након подешавања 
pH вредности раствор (киселине и базе) се одређеном процедуром прања помоћу 
шпроцева са дизнама наноси на филчеве. Средство за пасивизацију сушних 
цилиндара: 

Помоћу CTP апликације и уметка (канап) наноси се хемикалија на бази силикона директно на 
сушне цилиндре истовремено чистећи цилиндре и наносећи слој хемије који спречава 
депоновање нечистоћа у виду налепа (стики). 

Завршна обрада 

Завршна обрада - Дорада обухвата операције сечења картона на табаке и мање ролне 
димензија коју захтева купац. Операције сечења обавља се на пет уздужних резача (AS16, 
АS16.5, AS21, AS22 и AS28) на којима се постављају ролне картона које се допремају са 
Великог премотача – уждужног резача „Valmet“-а које су према захтеву купца већ исечене на 
одговарајућу димензију.  

Уређај „Синтелон Мали премотач“ служи за уздужно сечење ролни – уздужни резач ролне 
картона сече на ролне мањих ширина максимално до 1050 mm су ролне које се на њему могу 
обрадити. 

Од укупне производње cca 20% су ролне које се као такве отпремају ка купцу, а остатак од cca 
80% произведене робе се исече на попречним резачима.  

Попречни резачи 

Ролна се поставља на „abrolung” стезне главе које причвршћују ролну у хилзни са обе стране 
и подижу у позицију за спровођење шпице картонске траке и даље на сечење на једном од 
пет доступних резача. Процес је такав да се ролна сече у табаке размотавајући се картон 
долази код округлих ножева који нам служе да врше одсецање вишка картона (афала) на 
тражену ширину картонске траке и улази у зону притисне пресе где се картонска трака уводи 
ка попречном ножу који одсеца табаке на одговарајућу дужину. Исечени табаци се аутоматски 
штосују на резачу и слажу на одговарајућим палетама. 

Са свих резача палете са табацима отпремају се у ручну дораду где се у зависности да ли је 
потребна додатна обрада робе палете опредељују за сортирање, штосовање или ако је све у 
стандарду палета отпрема одмах на вагу где се врши одвага и визуелна и остала контрола 
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готовог производа. Након овог корака палета добија одговарајућу етикету и одлази на 
Аутоматску линији за паковање готовог производа (MSK линија) на овај начин се за сада могу 
паковати само палете са табацима док се паковање ролни одвија навлачењем ПВЦ врећа од 
термо скупљајуће фолије која скупљањем херметички затвара палету са картоном 
загревањем у LINN пећи на коти 0 у Магацину готовог производа. 

Свих пет резача опремљени су отпрашивачима који путем вентилатора усисавају и одводе 
афале и прашину од сечења до Пресе афала где се врши сабијање и балирање отпадног 
картона који се на припреми масе поново користи за израду картона. 

Исечени табаци се аутоматски штосују на резачу и слажу на одговарајућим палетама. 

На штосерици се врши поновно слагање неправилно наслаганих табака, одбацивање 
оштећених табака или узимање узорка картона из средине паковања ради лабораторијског 
исптитивања, замена поломљене палете и др. 
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4.0. План у случају затварања постројења 

По истеку радног века постројења, у случају не проналажења алтернативних решења за 
будуће коришћење делатности и опреме, објеката и инфраструктуре, следи затварање 
постројења. Потребно је да се што пре постави концепт затварања постројења, како би се у 
складу са тим могле планирати активности на измештању свих врста отпада, делимична или 
потпуна демонтажа опреме која није у функцији или којој је истекао радни век, а још увек се 
може употребити.  

У случају престанка рада постројења, Оператер је дужан да предметну локацију доведе у 
просторно и еколошки прихватљиве задовољавајуће стање, у складу са Законом о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 
52/21) и Закону 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)) и осталим секторским 
законима. Потребно је извршити демонтажу опреме и објеката, као и враћање земљишта у 
стање пре изградње фабрике. Наведене операције изводе се у две фазе: I фаза обухвата 
обустављање свих активности директно везаних за процес производње и одлагање залиха 
материјала и отпада који настаје у технолошком процесу. У овој фази предвиђа се демонтажа 
опреме и уређаја, уклањање свих инфраструктурних објеката са темељима, магацини и 
складишта. Демонтирана опрема биће сакупљена и продата или одложена на за то 
предвиђеној локацији. II фаза обухвата мере санације и ревитализације терена, уколико се 
испитивањем утврди да је радом постројења дошло до контаминиације земљишта.  

Престанак производног процеса прати неколико корака:  

- Престанак пријема старог папира;  

- Преостале количине ускладиштене сировине, стари папир, по потреби би биле 
исортиране и балиране, а затим предате овлашћеном оператеру;  

- Материјал, преостала папирна маса, припремљена у машинским кадама била би 
искоришћена за производњу картона, након чега би се приступило прању опреме и 
уређаја;  

- Сва отпадна вода из процеса производње била би третирана на постројењу за 
пречишћавање отпадних вода, а потом би се приступило сређивању и прању самог 
постројења за третман отпадне воде, као и постројења за припрему и пречошћавање 
отпадних вода;  

- Сав отпад настао у процесу заустављања производње био би разврстан на неопасан 
и опасан, а потом предат овлашћеним оператерима који поседују одговарајуће 
дозволе за управљање отпадом;  

- По завршеном пражњењу и прању процесне опреме, приступило би се демонтажи 
опреме и уређаја;  

- Ангажовала би се акредитована лабораторија да изврши мониторинг земљишта, воде 
и ваздуха у циљу утврђивања утицаја фабрике на ове медијуме животне средине.  

Већина опреме која се користи у процесу производње картона приликом демонтаже не 
представља никакву опасност по животну средину. Уколико опрема након демонтаже не може 
бити искоришћена за рад у некој другој фабрици или продата, мора бити демонтирана и 
продата као метални отпад овлашћеним оператерима који посњедују дозволу за уоправљање 
овом врстом отпада. 

Дозвољена је промена намене објекта и дела објекта, у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- 
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 32/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21) и Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). У случају рушења објеката 
потребно је сав настали грађевински отпад, бетон, арматуру и други грађевински отпад и шут, 
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уз евиденцију предати овлашћеним оператерима који поседују дозволе за управљање 
наведеним категоријама отпада.  

О операцијама које се предузму у случају престанка рада постројења и предаји отпада и 
отпадних материја, Оператер мора водити евиденцију и о истом обавестити надлежни 
инспекцијски орган.  

По завршетку уклањања објеката и опреме потребно је ангажовати акредитовану 
лабораторију која ће извршити неопходна испитивања земљишта, воде и ваздуха, како би се 
утврдио утицај постројења на животну средину. У случају да резултати испитивања покажу на 
загађеност наведених медијума, потребно је приступити саницији терена која ће се извести 
према Плану санације. За санацију терена мора се израдити План санације (у зависности од 
врсте загађења, детектованих загађујућих материја, захваћених површина) који ће обухватати 
поступке уклањања загађеног земљишта и предају тако насталог опасног отпада оператеру 
који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. 

4.1. Збрињавање опасног отпада  

По потпуном престанку рада постројења потребно је најпре збринути опасан отпад. Карактер 
опасног отпада имају материјали који су у склопу машинске и аутомеханичарске радионице 
(отпадни филлтери од уља, хидраулично и редукторско уље, отпадна коришћена маст, 
зауљене крпе, отпадна контаминирана бурад и пластична амбалажа од уља и мазива), 
складишта хемикалија (отпадна контаминирана бурад и пластична амбалажа) и канцеларија 
(електрична и електронска опрема која садржи опасне компоненте).  

Контејнери у којима се допремају хемикалије које имају својство опасних материја се 
складиште у магацину за опасан отпад до предаје овлашћеним Оператерима на даљи 
третман.  

Моторна, хидрауличка и редукторска уља се мењају по потреби у периоду од две до десет 
година. Рабљена уља се сакупљају у IBC контејнеру од 1.000 l који стоји на танквани.  Отпадно 
уље се привремено складишти у за то обезбеђеном простору – наткривеном платоу 
ограђеном жичаном оградом који је изведен уз магацин уља и предаје овлашћеном оператеру. 

Отпадна метална бурад од искоришћених уља се или поново користе у кругу фабрике за 
сакупљање истих или се привремено складиште до предаје добављачу или овлашћеном 
оператеру. Количине металне амбалаже за 2021. годину се процењују на око 700 kg. 

У предузећу се генеришу мале количине електронског и електричног отпада (каблови, 
електроормари). Овај отпад предаје се овлашћеном Oператеру.  

Сав опасан отпад који настаје на локацији мора бити предат на даљи третман овлашћеним 
оператерима који поседују Дозволу за управљање опасним отпадом. 

4.2. Збрињавање неопасног отпада  

У неопасан отпад на предметном комплексу првенствено спада основна сировина за рад – 
отпадни папир и картон, као и материјал који настаје у процесу производње – отпад од 
раздвајања папира и картона одређених за рециклажу, отпад са дна палпера, zopfwinder-а и 
осталих пречишћивача – груби и фини рејект, отпад са третмана отпадне воде, отпадни 
картон из процеса дораде (шкарт), отпадне дрвене палете, отпадне хилзне, отпадна 
полиетиленска фолија, отпадна метална амбалажа, отпад и остаци од гвожђа и челика, 
отпадна пластична амбалажа, отпадни муљ из постројења за пречишћавање отпадих вода и 
из припреме сирове воде и комунални отпад.  
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Збрињавање неопасног отпада је врло једнставно. Потребно је само сортирање и предаја 
овлашћеним оператерима. Отпадни папир и картон треба предати оператерима који 
сакупљају или прерађују овај отпад.  

„Отпадни муљ“ од пречишћавања сирове воде и прања филтера постројења за третман 
сирове воде се испушта у реку Саву са водама од испирања. Реч је заправо о муљу из реке 
Саве који се задржи на пешчаним филтерима и само се противструјним испирањем враћа у 
реку.  

Фракција финог рејекта након третмана на угушћивачу и преси може да се искористи као 
материја за суспаљивање у постројењу цементара, па се тако предаје цементарама на даљи 
третман. Овај отпад се даље отпрема у цементаре, где се врши инсинерација истог у сврху 
добијања топлотне енергије за производњу цемента.  

Отпад на бази пластике такође има употребну вредност и може се прерадити у корисне 
производе, па се из тог разлога предаје оператертима који се овим баве. Отпад на бази стакла 
(од прозора грађевина) такође има употребну вредност и може се користити (уколико није 
поломљено) или претопити (уколико је полемљено). Отпадни метал, гвожђе и челик такође је 
потребно сакупити, сортирати и предати на даљи третман.  

Дрвени отпад и отпадне палете се сакупљају и продају овлашћеним Оператерима који 
поседују одговарајуће Дозволе за управљање отпадом на даљи третман.  

4.3. Демонтажа опреме  

Након збрињавања отпада приступа се демонтажи опреме. Ради безбедног рада било би 
добро најпре искључити напајање електричном енергијом целе фабрике, па вршити 
демонтажу опреме. Уколико је за сврхе демонтирања потребна електрична енергија било би 
добро обезбедити је посебно за те сврхе. При демонтажи опреме као резултат би се добили:  

- Делови саме опреме која је монтирана и  

- Електромотори.  

Уколико опрема не може да се искористи у функционалном смислу, односно да се употреби 
за рад у неком другом постројењу, увек може да се конфекционира и претопи у металне 
полупроизводе стандардног квалитета.  

Електро везе у фабрици остварене су стандардним проводницима, као и добар део 
трафостаница, који такође могу да се искористе у потпуности и представљају велику 
вредност.  

На основу напред наведеног може се закључити да демонтажа и искоришћавање опреме из 
фабрике картона „UMKA“ не би представљао значајно оптерећење за животну средину.  

4.4. Демонтажа објеката  

У фабрици картона „UMKA“ објекти су углавном изграђени на бази АБ конструкције са испуном 
од гитер блока, сипорекса, бетонских блокова, док су хале изграђене од челичне и АБ 
конструкције. При демонтажи објеката поред армираног бетона , гитер блокова, појавиће се 
стакло, дрвени отпад, лимени олуци, цреп, метални кровни покривач и сл.  

Оплате на бази алуминијумских (евентуално на бази челичних ) лимова могу се једноставно 
демонтирати, сортирати, сложити за даљу употребу или за рециклажу као отпад. Носачи 
конструкција хале (профили на бази челика) могу се демонтирати и исећи на погодне 
димензије или за даљу употребу или за претапање у облику отпада. Такође је једноставно 
уклонити стакло, цреп, цигле и блокове коришћене за испуну челичних конструкција у својству 
преградних зидова.  

Разбијање конструкције од армираног бетона је дуготрајно и скупо, а посебно ископавање 
фундамената из земље. Обзиром на површину и материјале објеката и саобраћајних 



26 

 

 

План за затварање постројења за управљање отпадом 
UMKA DOO 

Умка - Београд 

површина, демонтажа би била економски неоправдана, а отпад који би том приликом настао 
се не би могао рационално искористити па се препоручује пренамена комплекса.  

4.5. Рекултивација земљишта  

У случају да се након демонтаже опреме и објеката утврди нарушавање физичких и хемијских 
карактеристика земљишта потребно је извршити рекултивацију. Део земљишта који је 
контаминиран безбедно се мора уклонити, извршити деконтаминацију (неутрализацију) и на 
крају рекултивацију. Сврха рекултивације терена је безбедно еколошки и естетски 
прихватљиво уклапање простора у окружење.  

Просец рекултивације подразумева наношење новог педолошког слоја, а потом и формирање 
вегетацијског покривача. Земљиште за рекултивацију треба довести у одговарајуће стање 
што подразумева чишћење терена од камења, грађевинског и другог отпада, као и уклањање 
коровске вегетације.  

При извођењу радова на рекултивацији неопходно је ангажовање исправне механизације и 
примена мера превенције, отклањања и минимизирања свих негативних утицаја на медијуме 
животне средине. Како су радови временски и просторно ограничени утицаји престају по 
завршетку радова, а неведени поступци неће имати велики утицај са аспекта загађења 
животне средине ширег окружења. 
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Stanje opisano u Studiji procene uticaja na živonu sredinu  na koju je 

19.11.2019 ishodovano rešenje broj 353-02—157/2019-03 u 

potpunosti odgovara zatečenom stanju. 
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Direktor za kvalitet, ekologiju, razvoj i kontinualna unapređenja  
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