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2. Опис карактеристика пројекта 

 
а) Величина пројекта 
 
Пројектом је предвиђена изграднја постројење за пречишћавање отпадне 
воде „Пиносава“ на ГП ППОВ-1, која одговара КП 368/1, КО Пиносава, са 
испустом на КП 368/2 и 821/3, КО Пиносава и доводним колектором на КП 
822/1, КО Пиносава. 

У већем делу насеља Пиносава изведена је канализациона мрежа 
пречника DN250 mm и изграђена је до локације будућег ППОВ. Према 
геодетским подлогама, постојећи канализациони колектор DN250 mm 
завршава се у шахту на кат. парцели бр. 822/1 КО Пиносава недалеко од 
грађевинске парцеле која је предвиђена за смештање комплекса ППОВ.  

Предвиђа се изградња наставка канализационе мреже од завршног шахта 
постојеће канализације (на к.п. 822/1 КО Пиносава) до улазне грађевине 
ППОВ (на к.п. 368/1 КО Пиносава), дужине 10 m и пречника DN250. 

На локацији постројења за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) 
„Пиносава“, осим изградње самог постројења за пречишћавање отпадних 
вода насеља Пиносава, предвиђено је да се истим прихвати и садржај 
септичких јама околних насеља, као и да се изгради јединствен систем за 
третман муља са ППОВ „Пиносава“, ППОВ „Бели поток“ и ППОВ „Зуце“ 
(коначни капацитет линије за третман муља је 10.000 ЕС). 

Имајући у виду изграђеност мреже фекалне канализације, као и планирану 
даљу динамику изградње мреже и прикључења становништва, предвиђена 
фазност капацитета ППОВ је: прва фаза 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 ЕС 
се прихвата другом фазом. Број ЕС (еквивалентних становника) из 
садржаја септичких јама је 667, тако да је укупан капицетет у крајњој фази 
4067 ЕС. 

Грађевински, комплетно ППОВ се гради у првој фази (за коначни 
капацитет). Што се тиче опреме, предвиђена је фазна инсталација.   

У наредној табели дат је приказ хидрауличког и биолошког капацитета 
ППОВ. 

За дефинисање капацитета ППОВ коришћене су следеће норме: 

 Дневно генерисане отпадне воде по становнику 150 l/ЕС d 

 Дневно биолошко оптерећење (BPK5) по еквивалентном становнику 
60 g/ЕС d 
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У складу са расположивим анализама квалитета садржаја септичких јама, 
усвојене су следеће концентрације главних параметара органског 
оптерећења: 

 BPK5 = 490 mg/l = 490 g/m3 

 HPК = 765 mg/l 

 
Табела 1: Хидраулички и биохемијски капацитет ППОВ Пиносава   

ПАРАМЕТРИ Јединица 
мере

Вредност 

 ФАЗА I ФАЗА II ТОТАЛ
Проток  
Проток из канализационе 
мреже на улазу у ППОВ  

m3/d 210 300 

Садржај септичких јама m3/d 50 - 
Оцедна вода од 
обезводњавања муља са 
других ППОВ 

m3/d 6 - 

УКУПНО m3/d 266 300 566
Максимални дневни проток m3/h 15.52 17.50 
Максимални часовни проток l/s 9.05 10.21 
Оптерећење BPK5  
BPK5 из отпадне воде 
канализационе мреже  

кg/d 84 120 

BPK5 из садржаја септичких 
јама 

кg/d 24.5 - 

BPK5 из оцедне воде из 
обезводњавања муља са 
других ППОВ 

кg/d 11.5 - 

УКУПНО кg/д 120 120 240
Број еквивалентних 
становника ЕС 

  

ЕС из отпадне воде 
канализационе мреже  

 1400 2000 

ЕС из садржаја септичких 
јама и муља 

 667 - 

УКУПНО 2067 2000 4067
 
 

Предвиђене су следеће технолошке линије: 

 Линија довода и механичког пречишћавања отпадне санитарне воде 
са селектором, интервентним танком (егализатором) и излазним 
сабирним шахтом са постројења; 

 Линија за пријем садржаја септичких јама и  њихово испуштање у 
процесну линију пре грубих решетки; 

 Линија биолошког пречишћавања отпадних вода са активним 
муљем, узимајући у обзир тражену флексибилност у континуалном 
раду и минималну продукцију вишка активног муља; 
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 Линија терцијерног третмана отпадне воде (микрофилтрација и 
дезинфекција) 

 Линија за аеробну стабилизацију вишка активног муља са пумпама 
за вишак муља; 

 Линија за третирање стабилизованог муља (са згушњавањем и 
дехидратацијом), са најмање две линије за захтевани капацитет. 
Степен згушњавања износи до 3,5% суве материје, а степен 
дехидратације 18 - 20% суве материје). 

 

Пројектом линије третмана комуналних отпадних вода, обухваћени су 
следећи објекти - фазе процеса са пратећом опремом: 

Механички третман отпадне воде 

 Јединица за пријем отпадних вода септичких јама, допремљених 
мобилним цистернама 

 Шљунколов на доводној линији отпадних вода у ППОВ 

 Аутоматска груба решетка 

 Шахт мерача протока са континуалним мерењем протока долазне 
воде из канализационе мреже  

 Шахт са пумпном станицом за транспорт отпадне воде на 
предтретман и хаваријска by-pass линија  за транспорт воде до 
Топчидерске реке; 

 Механички предтретман са фином решетком  

 Базен за интервентно задржавање отпадних вода – на улазу у 
процес (егализатор); 

 Разделна комора на улазу у биоаерацију - биоселектор 

 Издвајање песка, масти и уља у разделној комори 

 

Биолошки третман отпадне воде 

 Дозирна станица за гвожђехлорид за таложење фосфора  

 СБР базени – систем за биолошко пречишћавање отпадних вода са 
активним муљем и редукцијом азота процесима нитрификације-
денитрификације комплет са мешалицама и дифузорима за унос 
кисеоника у систем 

 Дуваљке и развод ваздуха за аерацију у СБР базенима  

 Пумпе за транспорт вишка муља на третман 

 Пумпе за рециркулацију муља у биоселектор 

 

Терцијерни третман отпадне воде 

 Резервоар за складиштење и егализацију третираног ефлуента са 
пумпама 
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 Микрофилтрација као терцијерни третман отпадне воде  

 УВ дезинфекција третираног ефлуента 

 Излазни сабирни шахт са постројења, са континуалним мерењем 
протока и pH вредности; 

 

Третман муља 

 Резервоар за складиштење и аеробну стабилизацију муља; 

 Систем за аерацију 

 Јединица за пријем стабилизованог муља са ППОВ Зуце и ППОВ 
Бели Поток, допремљених мобилним цистернама 

 Комплет опрема за дехидратацију стабилизованог вишка муља до 
квалитета предвиђеног за одлагање безопасног муља на санитарну 
депонију са дефинисаном локацијом, а у складу са законском 
регулативом; 

 Опрема за неутрализацију непријатних мириса 

 
Опис третмана 

ПРЕЛИМИНАРНИ ТРЕТМАН  

Отпадне воде из насеља гравитационо долазе до ППОВ и најпре пролазе 
кроз шљунколов, затим улазе у сабирни канал, где се контролисано уводи 
у процес и садржај из септичких јама, преко посебне шахте. Из сабирног 
канала отпадна вода пролази кроз аутоматску грубу решетку. Уз 
аутоматску грубу решетку предвиђена је и једна ручна груба решетка, како 
би се процес пречишћавања неометано одвијао у случају квара или 
редовног одржавања аутоматске решетке.  

У другој фази предвиђена је уградња још једне аутоматске грубе решетке 
истих карактеристика. Комплетни грађевински радови су предвиђени у 
првој фази. Након грубе решетке отпадна вода пролази кроз шахт мерача 
протока и улази у пумпну станицу. У ПС је предвиђен и први хаваријски 
испуст којим би се отпадна вода преусмерила у обилазну by-pass линију и 
испуштала у реципијент без третмана. Пумпе транспортују воду на 
самочистећу фину решетку са цилиндром и са интегрисаном пресом. 
Издвојени отпад пада у посебан контејнер и одлаже се у складу са 
важећом законском регулативом. У каналу ће бити инсталирана додатна 
ручна решетка. За случај квара или ремонта аутоматске фине решетке, 
предвиђена је уградња једне резервне ручне решетке. Материјал уклоњен 
на решеткама и у песколову се одвози на санитарну депонију. Јединица за 
пријем садржаја септичких јама Предвиђена је јединица за пријем 
садржаја септичких јама која укључује прикључак за цистерну, затварач на 
електрични погон, цеви и фитинге.  
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СЕЛЕКТОР/ЕГАЛИЗАТОР  

Након механичког пред-третмана, отпадне воде одлазе у разделни објекат 
(селектор). У селектору су инсталирана два електровентила. Ови вентили 
усмеравају третирану воду из механичког предтретмана у један или у 
други СБР реактор. Сваки реактор има свој резервоар за складиштење 
муља. У оквиру селектора ће се вршити издвајање песка који је успео да 
прође фазе механичког предретмана као и масти присутних у отпадној 
води. Издвојени песак се таложи на дну и помоћу мамут пумпе извлачи из 
селектора и преко линије за прање одлаже као чврсти отпад. У селектору 
је предвиђена инсталација уређаја за мерење pH вредности отпадне воде 
пре улаза у биоаерацију. Уколико се pH отпадне воде налази изван 
препоручених опсега, у циљу заштите процеса биоаерације, 
електровентили на улазу у биоаерацију се не отварају, већ се отпадна 
вода прелива у интервентни резервоар, а одатле у by-pass линију. У 
селектору је предвиђено увођење ваздуха које има и функцију мешања и 
одржавања униформног квалитета воде. Предвиђен је и 
егализатор/резервоар за хитне случајеве који служи као резерва за 
ванредне ситуације. Запремина овог танка је димензионисана тако да 
обезбеди време задржавања од око 3h за улазни проток на ППОВ.  

БИОАЕРАЦИЈА - СБР  

СБР систем је шаржни систем активног муља "напуни-и-испразни" који има 
широку примену у индустрији пречишћавања отпадних вода за мала и 
средња постројења. У СБР-у се вршити биолошко пречишћавање, 
укључујући и уклањање нутријената, као и секундарно таложење, све у 
једном резервоару применом временски контролисаног низа. Имајући у 
виду да је у првој фази неопходно пречистити не само заједничке 
комуналне отпадне воде већ и релативно оптерећену отпадну воду из 
септичких јама усвојене су нешто ниже вредности оптерећења муља од 
уобичајених (0,040 кg BPK5 / кg муља) Након механичког третмана и 
селектора, отпадна вода улази у делимично напуњен реактор који већ 
садржи активни муљ. Током фазе пуњења, механичке мешалице треба да 
буду активиране како би се обезбедио униформан састав и спречило 
таложење на дну базена, а аерација је искључена како би се одвијао 
процес денитрификације. У фази аерације одвија се уклањање органског 
угљеника (BPK5) и процеси нитрификације. Ваздух који се уводи путем 
финих дифузора обезбеђује и квалитетно мешање садржаја у базену, па 
су у овој фази мешалице искључене. Током фазе декантирања, 
компресори се искључују и активном муљу се дозвољава таложење под 
мирним условима, с обзиром да нема никаквог утицања у резервоар, као и 
да нема аерације. Избистрени ефлуент се из СБР базена извлачи помоћу 
система декантера. Вишак активног муља се пумпама транспортује у 
систем аеробне стабилизације. У циљу обезбеђивања адекватне 
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регулације процеса аерације, дуваљке за унос ваздуха су фреквентно 
регулисане. За регулацију уноса ваздуха и у циљу праћења процеса 
биоаерације у СБР базенима су инсталирани онлине мерачи садржаја 
раствореног кисеоника. Ради веће флексибилности процеса предложене 
су две процесне линије - два СБР реактора, који раде наизменично, тако 
да егализациони танк у регуларном раду није неопходан. Сваки реактор је 
спојен са резервоаром где се складишти и стабилизује вишак муља. Рад 
построења је аутоматизован, све операције се контролишу 
софистицираним ПЛЦ-ом На улазу у СБР се дозира преципитант који ће 
омогућити везивање и таложење фосфора присутног у отпадној води. 
Исталожени фосфор се уклања из биоаерационих базена са вишком 
активног муља. За дозирање преципитанта предвиђена је инсталација два 
резервоара од по 1000 l комплетно опремљена мешалицама, дозир 
пумпама и опремом за праћење процеса. Предвиђени су грађевински 
радови за крајњу фазу, одн сва 4 СБР базена биће изграђени у првој фази, 
док ће се инсталација опреме и пуштање у рад извести само за 2 СБР 
базена прве фазе.  

ТЕРЦИЈЕРНИ ТРЕТМАН  

Након биоаерације, пречишћена отпадна вода се транспортује у резервоар 
третиране воде, одакле се континуално, помоћу потопљене пумпе води на 
терцијерни третман. Терцијерни третман укључује процес 
микрофилтрације и УВ дезинфекције, након чега се третирани ефлуент 
након мерења протока и квалитета (pH) испушта у реципијент. 
Микрофилтер се противструјно испира филтрираном водом, а вода од 
испирања микрофилтера се враћа у селектор па у процесну линију на 
пречишћавање.  

АЕРОБНА СТАБИЛИЗАЦИЈА ВИШКА МУЉА  

Вишак активног муља се пумпама инсталираним у СБР реакторима 
пребацује у резервоаре за вишак муља где се одвија процес његове 
аеробне стабилизације. У резервоаре за вишак муља се пребацује и 
стабилизовани вишак муља са ППОВ Зуце и ППОВ Бели поток. За 
аерацију резервоара за вишак муља користе се дуваљке које се користе за 
аерацију СБР реактора. Грађевински радови система за аеробну 
стабилизацију муља изводе се за крајњу фазу, одн сва 4 базена биће 
изграђени у првој фази. Јединица за пријем муља са ППОВ Зуце и Бели 
поток Комплетна јединица за пријем вишка муља са ППОВ Зуце и ППОВ 
Бели поток укључује прикључак за цистерну, ручну решетку за уклањање 
крупног отпада, два затварача, цеви и фитинге. Муљ се транспортује у 
резервоаре за стабилизацију вишка муља, одакле се води на линију за 
обезводњавање. 
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ОБЕЗВОДЊАВАЊЕ СТАБИЛИЗОВАНОГ МУЉА  

Стабилизовани муљ из резервоара за складиштење муља ће се 
дехидрирати помоћу пужне пресе. Капацитет пресе је димензионисан за 
5.000 ЕС (I фаза) с обзиром на третман муља и из друга два постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Пре обезводњавања стабилизовани муљ 
се кондиционира раствором полиелектролита. Уз пресу за обезводњавање 
муља предвиђена је инсталација јединице за припрему и дозирање 
полиелектролита. У II фази је предвиђена инсталација још једне пужне 
пресе и јединице за полиелектролит истих карактеристика.  

ТРЕТМАН ВАЗДУХА  

С обзиром на дужину доводног колектора, као и чињеницу да отпадна вода 
током проласка кроз шљунколов, а затим и грубе решетке долази у контакт 
са ваздухом и аерише се, не очекује се појава гасова који су резултат 
уласка у анаеробију, попут метана и водоник сулфида. Ваздух са грубих и 
финих решетки, из црпилишта улазне пумпне станице, дистрибутивног 
објекта (селектора) и интервентног резервоара се прикупља и води на 
пречишћавање на биолошком филтеру који представља мешавину 
млевених кречњака и здробљене коре на којој бактерије живе како би 
уклониле мирис из пролазног отпадног ваздуха. Овај филтер мора бити 
мокар, тако да ће постојати довод воде за испирање истог.  

Главни објекат ППОВ је армиранобетонска делимично укопана 
конструкција. Састоји се из следећих функционалних целина. 

Надземна етажа је приземни објекат који се састоји из: машинске сале, 
командног центра, просторије са компресорима, канцеларије, складишта и 
свлачионице са мокрим чвором. Бруто површина надземног објекта је 
229m2, димензија 17.1 x 13.4 m. Кров је двоводни са нагибом α = 23.8°.  

Подземни део се састоји из резервоара који имају различите улоге у 
технолошком процесу. То су укопани армиранобетноски сандучасти базени 
спољних габарита 32.90 x 27.80 m. Састоји се из следећих резервоара 
различите намене: резервоар за хитне случајеве, селектор/дистрибутивни 
резервоар, 2 SBR базена, 2 базена за муљ и резервоар третиране воде. 

Такође је предвиђена и улазна грађевина у којој су смештене грубе 
решетке и резервоар за пријем септичког отпада. Овај објекат се састоји 
из подземног и надземног дела, где подзмени чини армиранобетонска 
сандучаста конструкција, а у надземном је покривени простор за смештај 
машинске опреме.  

Предвиђен је одводни цевовод од излаза из главног објекта ППОВ до 
излива у финални ефлуент, Топчидерска река.  
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Пошто одводни цевовод пречишћене воде служи и као хаваријски испуст у 
акцидентним ситуацијама, одводни цевовод ће се изградити као класична 
канализациона мрежа. Одводни цевовод је лоциран на катастарским 
парцелама 368/1 и 368/2. 

Приступни плато и саобраћајница ће бити пројектовани тако да буде 
омогућено несметано одвођење атмосферских вода са свих слободних 
површина у оквиру комплекса ППОВ до сеператора масти и уља из кога ће 
пречишћене воде бити испуштене у одговарајући реципијент (Топчидерска 
река). Квалитет ефлуента из сепаратора мора испуњавати све критеријуме 
дефинисане законом и одговарајућим уредбама за квалитет воде. 

 
б) Могуће кумулирање са ефектима других пројеката 
 
На предметном локалитету нема сличних делатности тако да нема ни 
кумулативних ефектата. 
 

в) Коришћење природних ресурса и енергије 
 
За потребе изградње будућег ППОВ Пиносава користиће се стандардни 
природни грађевински материјали – песак, шљунак, вода и сл., али ће 
њихова употреба бити привремена и количински ограничена, односно ови 
материјали ће се користити само до завршетка извођења планираних 
радова.  

Предвиђају се следеће потребе за питком водом ППОВ-а из градског 
водовода: 

 Процесна вода за потребе рада: Q= 1 l/s при притиску од 5,7 бара 
(максимална дневна потрошња воде за потребе процеса је до 15 
m3/дан) 

 Унутрашња хидрантска мрежа: Q = 5 l/s, Pмин= 3.3 бара 
 

Преко парцеле бр. 368/1 КО Пиносава, прелази постојећа водоводна цев 
ДН350 мм. Прикључење комплекса на спољни водовод предвидеће се на 
предметну водоводну цев.  

Зa пoтрeбe oбeзбeђeњa цeлoвитe функциje ППOВ нeoпхoднo je да се 
oбeзбeди eлeктрo eнeргeтскo нaпajaњe 3x400/231V, 50 Hz из 
дистрибутивне НН мреже ЕПС-а. На парцели ППОВ се предвиђа 
постављање стубне трафо станице која ће бити главни извор снабдевања 
електричном енергијом. 

Због деликатности технолошког процеса ППОВ, као и сходно Пројектном 
задатку предвиђен је резервни извод напајања из дизел електричног 
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агрегата (ДЕА) номиналне снаге 100kVA са аутоматским стартом у случају 
нестанка мрежног напајања. 

г) Стварање отпада 
 
Стварање отпада је очекивано у доба извођења радова која укључује 
изградњу објеката као и монтажу нове електро-машинске опреме. Такође, 
извесно је и стварање одређене количине комуналног отпада. 

Са свим генерисаним отпадом ће се поступити у складу са Законом и неће 
се вршити његово одлагање на локацији. 

У току рада ППOВ Пиносава ствара се следеће количине отпада: 

 Процена дневне количине муља са ППОВ (197 kg/d DS), за крајњу 
фазу, износи 1-1.2 m3/d у зависности од садржаја суве материје 
обезводњеног муља (17-20%). 

 Процењена количина материјала уклоњеног на грубим решеткама је 
56 l/d, односно 20 m3/god за крајњу фазу. 

 Процењена количина материјала уклоњеног на финим решеткама, 
након пресовања, је 24.2 l/d, односно 8.8 m3/god за крајњу фазу. 

 Процењена количина уклоњеног песка, за крајњу фазу износи 73.5 l/d, 
односно 24.4 m3/god. 

Муљ који се третира на постројењу је аеробно стабилисан и може се 
одложити на најближу санитарну депонију, као и материјал сакупљен у 
примарном третману (решетке и песколов). Збрињавање ове врсте отпада 
обавља се преко овлашћеног правног лица за ту врсту делатности. 

д) Загађивање и изазивање неугодности 
 

У поступку процене утицаја на животну средину неопходно је разматрати 
све аспекте утицаја предметног Пројекта. 

Аерозагађивање - у фази уређења локације и реализације предметног 
Пројекта као последица рада ангажоване механизације доћи ће до емисије 
специфичних полутаната атмосфере који настају као последица 
сагоревања нафтних деривата у моторима са унутрашњим сагоревањем 
(NOx, CO, CO2, CxHx, HCHO, чађ, олово) и прашине нарочито при 
форсираном раду. Наведени утицаји на ваздух као медијум животне 
средине су краткотрајни, временски и просторно ограничени и престају по 
завршетку радова. У фази редовног рада, с обзиром на дужину доводног 
колектора, као и чињеницу да отпадна вода током проласка кроз 
шљунколов, а затим и грубе решетке долази у контакт са ваздухом и 
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аерише се, не очекује се појава гасова који су резултат уласка у 
анаеробију, попут метана и водоник сулфида.   

Ваздух са грубих и финих решетки, из црпилишта улазне пумпне станице, 
дистрибутивног објекта (селектора) и интервентног резервоара се 
прикупља и води на пречишћавање на биолошком филтеру који 
представља мешавину млевених кречњака и здробљене коре на којој 
бактерије живе како би уклониле мирис из пролазног отпадног ваздуха. 
Овај филтер мора бити мокар, тако да ће постојати довод воде за 
испирање истог. 

До загађења подземних и површинских вода и земљишта на локацији 
може доћи у случају акцидентних ситуација, и то процуривањем горива из 
ангажоване механизације. Обзиром на обим и карактеристику радова, 
мала је вероватноћа дешавања ових појава. Обим утицаја па и саме 
последице удесне ситуације су занемарљиве, чак и у случају удеса. Како 
су радници који рукују машинама увек присутни у близини машина, увек 
могу интервенисати у случају акцидента. Загађивање подземних вода и 
земљишта је скоро немогуће из разлога што се гориво, потрeбно за рад 
машина складишти само у резервоаре самих машина а на самој локацији 
се неће вршити складиштење горива. 

У току извођења радова грађевински материјал, ископи, грађевински отпад 
и др. ће се користити, уклањати и депоновати у складу са важећом 
законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе  
Могуће загађење земљишта може потицати и од неправилно депонованог 
комуналног отпада.  

Бука и вибрације - у фази реализације предметног Пројекта биће 
ангажована механизација која ће, нарочито при форсираном раду, бити 
извор буке и вибрација. Наведени утицаји су локалног и привременог 
карактера и престају по завршетку радова на локацији. У фази редовног 
рада предметни Пројекат не емитује буку.  

Емисија светлости, јонизујуће и нејонизујуће зрачење - предметни 
Пројекат није извор светлости, нити ће изазвати повећање нивоа 
електромагнетног зрачења. 

Климатске и микроклиматске карактеристрике - изградња ППОВ неће 
утицати на климатолошке факторе овог региона. 

Визуелне промене - након изградње објеката, доћи ће до визуелних 
промена, али и непосредном окружењу, зони извођења радова, који нису 
од суштинског значаја, ако се поштују услови надлежних институција и 
пројектна документација. 
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ђ) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе 
или техника које се примењују, у складу са прописима. 
 

Процена ризика од удесних ситуација на локацији планираног Пројекта 
може се извршити на основу идентификације ризика, процене вероватноће 
настанка и анализе последица по животну средину и здравље 
становништва.  

Акцидентне ситуације на локацији могуће су у току припреме локације, 
изградње објеката и монтаже пратеће опреме, у случају хазардног 
просипања или случајног процуривања нафтних деривата из ангажоване 
механизације. Тако настали отпад има карактеристике опасног отпада, 
захтева обустављање радова, санацију терена и поступање са тако 
насталим отпадом у складу са Правилника о начину складиштења, 
паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10). 
Вероватноћа настанка ових акцидената је мала, уз примену превентивних 
мера и поштовање законских прописа, норми и стандарда, а у случају 
настанка акцидент је ограничен на микролокацију.  
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3. Опис локације 

 

Пројектом је предвиђена изграднја постројење за пречишћавање отпадне 
воде „Пиносава“ на ГП ППОВ-1, која одговара КП 368/1, КО Пиносава, са 
испустом на КП 368/2 и 821/3, КО Пиносава и доводним колектором на КП 
822/1, КО Пиносава. 

ППОВ Пиносава, налази се у истоименом насељу општине Вождовац. 

Основни критеријуми за избор локације објекта били су хидраулички 
прорачуни, технолошка и функционална повезаност. Висинско лоцирање 
објекта условљено је котом стогодишње воде Топчидерске реке.  

У околини предметне локације се налази Топчидерска река, стамбени 
објекти и неизграђено земљиште. Пoвршинa зoнe, унутaр пoстojeћe 
планиране издвојене целине парцеле и oгрaдe, нa кojoj сe гради објекат, 
зaузимa пoвршину oд oкo 5206 м2 и подужнно  je пoстaвљeн у односу на 
правац планиране саобраћајнице за приступ постројењу. Самом објекту сe 
приступa интeрном сaoбрaћajницом директно са будуће саобраћајнице. 

Унутар ограђене парцеле главно објекту и улазној грађевини, приступa се 
интeрним, aсфaлтирaним сaoбрaцajницaмa, ширинe 6.00м, и oмoгућуjу 
кoлски и пeшaчки приступ и улaз у oбjeктe сa плaтoa. 
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Слика 2 Слика локације будућег постројења 

 
а) Постојеће коришћење земљишта 
 

Kатастарска парцела КП 368/1 КО Пиносава се налази у површинама јавне 
намене – површине за инфраструктурне објекте и комплексе; катастарске 
парцеле 368/2 и 821/3 КО Пиносава се налазе у површинама јавне намене 
– водне површине, предметни део катастарске парцеле 822/1 КО Пиносава 
се налази у површинама јавне намене –инфраструктурне површине. 

б) Релативни обим, квалитет и регенеративни капацитет природних 
ресурса 
 

Што се тиче релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета 
природних ресурса у датом подручју, може се изнети да је планираним 
радовима предвиђено пречишћавање отпадне воде насења Пиносава, која 
се у садашњим услувима испушта непречишћена у Топчидерску реку. 

Иначе, земљиште на локацији постројења у потпуности мења намену. 

в) Апсорпциони капацитет природне средине уз обраћање посебне 
пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, 
посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо 
насељене области 
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На основу решења Завода за заштиту природе Србије (03 бр. 020-3655/2) 
подручје на коме се планира изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода за потребе насеља Пиносава (у даљем тексту ППОВ), се не 
налази у обухвату заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже 
Републике Србије, нити су утврђени објекти геонаслеђа. 

Као што се из претходног поглавља може уочити, животна средина има 
одређени апсорпциони капацитет да прихвати евентуалне ограничене 
количине загађујућих материја. Утицај изградње ППОВ није лимитирајући 
нити од великог значаја за постојеће стање природне средине. Циљ овог 
пројекта је пречишћавање отпадне воде која се у садашњем стању 
испушта непречишћена. 
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4. Приказ главних алтернатива које су разматране 

Алтернативе са аспекта погодности локације нису разматране од стране  

Нису биле разматране алтернативе ни по питању трасе, производног 
процеса или технологије. Такође, методе рада нису биле предмет 
алтернативних решења, нити планови локација или нацрт пројекта. Врста 
и избор материјала нису били разматрани као варијанте, временски 
распоред извођења пројекта је условљен реализацијом пројектних 
активности у складу са добијањем услова надлежних установа, те ни он 
није био предмет алтернативних решења 
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5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају 

Током изградње  

Током изградње ППОВ Пиносава користиће се разне грађевинске машине. 
Чиниоци животне средине који могу бити изложени утицају привременог 
карактера су: 

 Ваздух – повећане емисије издувних гасова и прашина услед 
грађевинских радова и транспорта, 

 Земљиште и вода – могућ негативан утицаји у случају лоше 
организације градилишта (настао отпад, лоше складиштење 
материјала, цурење масти и уља из машина…), 

 Флора и фауна – утицај услед крчења простора за изградњу објеката 
(на микролокацији самог постројења). 

Током редовне експлоатације 

Током редовне експлоатације ППОВ Пиносава не очекују се утицаји на 
већину чиниоца животне средине, једино услед неадекватног одржавања и 
контроле постројења као и услед удеса, може доћи до утицаја пре свега на 
земљиште и подземну воду. 

Једини утицај је могућ на квалитет ваздуха. С обзиром на дужину доводног 
колектора, као и чињеницу да отпадна вода током проласка кроз 
шљунколов, а затим и грубе решетке долази у контакт са ваздухом и 
аерише се, не очекује се појава гасова који су резултат уласка у 
анаеробију, попут метана и водоник сулфида.   

Ваздух са грубих и финих решетки, из црпилишта улазне пумпне станице, 
дистрибутивног објекта (селектора) и интервентног резервоара се 
прикупља и води на пречишћавање на биолошком филтеру који 
представља мешавину млевених кречњака и здробљене коре на којој 
бактерије живе како би уклониле мирис из пролазног отпадног ваздуха. 
Овај филтер мора бити мокар, тако да ће постојати довод воде за 
испирање истог. 
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6. Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну 
средину 

 
Позитивни утицаји: 

Пречишћавање отпадне воде која се сада испушта непречишћена у 
Топчидерску реку. 

Негативни утицаји услед изградње: 

Ваздух - На предметној локацији за време припремних радова и изградњу 
нових објеката, биће присутна грађевинска механизација чије погонско 
гориво је дизел гориво. Емисија повишених концентрационих нивоа 
полутаната аеро загађивања директно је узрокована сагоревањем дизел 
горива, нарочито приликом интензивираног рада грађевинске 
механизације. У издувним гасовима, као загађујуће материје присутни су 
продукти сагоревање дизел горива, гасовите штетне материје и чврсте 
честице. Тако услед сагоревања дизел горива настају, угљеникови оксиди, 
азотни оксиди, сумпор-диоксид па до других штетних полутаната најчешће 
чврстог карактера попут чађи, пепела, тешких метала и томе слично. 
Редовни пратилац земљаних радова, кретање моторних возила и 
изградње је појава прашине. Ова непријатност је превасходно присутна на 
градилишту, а само изузетно, када се приступни путеви не поливају и ван 
локације. 

Вода - Током фазе изградње, вода се користи за грађевинске потребе, 
припрему бетона, поливање новог бетона, али и за поливање површина у 
циљу одржавања хигијене и спречавања прекомерне појаве прашине, 
изазване грађевинским машинама. У овој фази, употребљена вода је 
загађена органским материјама, суспендованим и таложним материјама, а 
у неким случајевима, нафтом и мазивима. Такође, током изградње, 
користе се чврсти и течни изолациони материјали, опасни за површинске и 
подземне воде. 

Земљиште - Земљиште на локацији извођења пројекта, посебно је 
угрожено у фази изградње. Ове активности подразумевају радикалне 
захвате на површини земље, као што су ископи, насипања и у мањој, или 
већој мери промена постојећег амбијента. Са једне стране, утицај на 
земљиште ствара грађевински, машински и електро радови приликом 
припреме радова и радова на изградњи објеката. Са друге стране, 
повећано присуство људи, током изградње, повећава ризик од појаве 
отпада различитог порекла и карактеристика. 

Бука и вибрације - Повећана фреквенција саобраћаја на локацији 
изградње, може узроковати стварање вибрација и појаву повишених нивоа 
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буке. Бука представља неизбежан привремени пропратни ефекат 
извођења грађевинских, машинских и електро радова. Дизел мотори за 
компресоре пнеуматских бушилица, дизалице, превозна средства и остала 
механизација стварају буку привременог карактера, али обично изнад 
дозвољених граница. Транспорт материјала и опреме (грађевински 
материјал, готов бетон, цеви, дозирни уређаји, контејнери, итд.) 
достављаће се камионима, што ће условити буку већу од уобичајене, али 
не изнад дозвољеног нивоа. Наиме, градским улицама ће пролазити 
повећан број камиона, који ће у релативно кратком року доприносити 
повећаној буци. 

Флора и фауна - На самој локацији постројења ће доћи до уклањања 
одређених биљних врста као део припреме локације. 

Негативни утицаји услед експлоатације: 

Код приказаног техничког решења пречишћавања фекалних отпадних вода 
насеља Пиносава, може очекивати развијање непријатних мириса код 
примарног третмана. Како је већ наведено, пројектом је предвиђено 
пречишћавање на биолошком филтеру.  

На линији муља се не очекују непријатни мириси, с обзиром да је муљ 
аеробно стабилисан. 

 
а) Обим утицаја 
 
Утицаји на животну средину који се могу јавити током изградње постројења 
за пречишћавање воде су локалног карактера и односе се на предвиђене 
радове. Негативни утицаји који се могу јавити су краткорочни и већином 
слабијег интензитета. 

 
б) Природа прекограничног утицаја 
 
Нема опасности од прекограничног утицаја.  
 
 
в) Величина и сложеност утицаја 
 

У фази изградње објеката радиће се земљани, груби грађевински и 
монтажни радови. При извођењу земљаних радова багерима, 
булдожерима и осталом механизацијом ствара се бука изнад дозвољених 
граница. Кретањем великог броја теретних возила и остале механизације 
долази до загађења ваздуха и земљишта. Утицаји који се могу очекивати у 
експлоатацији (дугорочни утицаји) су окарактерисани већином као 
позитивни. 
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г) Вероватноћа утицаја 
 
Реализацијом овог пројекта готово да не треба очекивати појаву 
негативних утицаја на животну средину, ипак потенцијални утицаји могу да 
се јаве током периода извођења радова. Негативни утицаји могу да се 
појаве услед неправилног одлагања и руковања са отпадним материјама у 
току извођења радова на изградњи ППОВ-а. За време извођења радова на 
изградњи објекта, доћи ће до незнатног угрожавања животне средине у 
погледу земљишта, ваздуха, биљни свет, буке и вибрације. Вероватноћа 
настанка негативног утицаја је мала. Такође, негатвини утицаји могу да се 
јаве у случају акцидентних стања, што је већином резултат више силе. 
Током периода експлоатације не треба очекивати негативне појаве, осим у 
случају акцидента. 

 
д) Трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја 
 
Трајање негативих утицаја је условљено максимално дужином трајања 
периода извођења радова, као и могућношћу појаве акцидентних стања. 
Обзиром на природу пројекта, вероватноћа и учесталост понављања 
утицаја су изузетно мале. 
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7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и 
отклањања значајних штетних утицаја 

Сви радови пројектоваће се у складу са издатим условима од надлежних 
институција и важећим стандардима, нормативима и правилима градње. 

Мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја 
на животну средину обухватају мере уређења простора, техничке, правне, 
економске и др. и могу се поделити на: 

 Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима, 

 Мере за спречавања негативних утицаја на животну средину током 
изградње објекта, 

 Мeре за спречавања негативних утицаја на животну средину током 
експлоатације постројења, 

 Мере заштите на раду, превентивне мере и ватрогасно обезбеђење, 

 Мeре предвиђене пројектом, 

 Мере при могућем престанку рада и обустави производње, 

 Мере превенције и одговора на удес. 

Сви радови се морају одвијати у складу са Закон о планирању и изградњи 
(Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Законом о 
заштити животне средине (Сл. гл. РС 135/04, 36/0936/2009 – др. закон, 
72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. 
закон и 95/2018 - др. закон), Законом о процени утицаја на животну 
средину ("Службени Гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009), Законом о 
заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 
14/2016 и 95/2018 - др. закон), Законом о културним добрима (Сл. гл. РС 
71/94, 52/11 и 99/11), Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине (Сл. гласник РС број 135/04 и 25/15), 
Законом о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 10/13), Законом о 
заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 88/10), 
Законом о водама (Сл. гласник РС број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 
и 95/2018-др. закон), Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 
36/09 и 88/10 14/16 и 95/2018- др.закон), Законом о амбалажи и 
амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр. 36/09, 95/2018-др. закон ), 
Законом о заштити од пожара (Сл. гласник РС број 111/2009, 20/2015, 
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87/2018-др. закони и 87/2018), Законом о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима (Сл. гласник РС број 44/77, 45/85, 
18/89, 53/93, 67/93 и 48/94 и 101/05 др. закон и 54/2015 - др. закон), 
Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС број 
бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон), Законом о хемикалијама (Сл. 
гл. РС 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), као и свим осталим важећим 
подзаконским актима који су донети на основу ових закона. Такође, сви 
радови морају бити изведени у складу са пројектном документацијом, уз 
примену свих техничких мера која су њоме прописане. 
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8. Подаци о могућим тешкоћама 

 

У току израде овог Захтева, нису констатовани технички недостаци због 
којих би функционисање Пројекта угрожавало животну средину. Исто тако 
није утврђено непостојање стручног знања и вештина за пројектовање и 
примену мера заштите животне средине. 
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КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Ред
. 

бр. 
Питање 

ДА/НЕ Кратак опис 
пројекта? 

Да ли ће то имати 
значајне последице? 

ДА/НЕ и зашто?
1 2 3 4

1. Да ли извођење, рад или 
престанак рада 
подразумевају активности 
које ће проузроковати 
физичке промене на 
локацији (топографије, 
коришћења земљишта, 
измену водних тела)?

ДА, 
трајну и привремену 
промену коришћења 

земљишта (земљани и 
грађевински радови, 
привремени објекти, 
привремени прилив 
људи на локацији).

НЕ, 
доћи ће до трајне 
промене начина 

коришћења 
земљишта, које је 

предодређено за те 
намене 

2. 

Да ли извођење или рад 
пројекта подразумева 
коришћење природних 
ресурса као што су 
земљиште, воде, 
материјали или енергија, 
посебно ресурса који нису 
обновљиви или који се 
тешко обезбеђују? 

ДА, 
током изградње 

ППОВ-а користиће се 
природни ресурси 

(вода, песак, дрво…), 
такође ће пројектом 

бити заузето и 
земљиште. Током рада 

ППОВ-а ће се 
користити вода за 

процесне потребе и 
хидрантску мрежу, као 
и електрична енергија. 

НЕ 

3. 

Да ли пројекат 
подразумева коришћење, 
складиштење, транспорт, 
руковање или производњу 
материја или материјала 
који могу бити штетни по 
људско здравље или 
животну средину или који 
могу изазвати забринутост 
због постојећих или 
потенцијалних ризика по 
људско здравље? 

ДА, 
приликом транспорта и 

изградње објеката 
може да настане 

прашина, испарење и 
неугодни мириси.. 

НЕ 
У току редовног рада, 
уз предузимање свих 

мера заштите 
животне средине 

нема опасности од 
штетног деловања 
Пројекта.Може се 

очекивати развијање 
непријатних мириса 

код примарног 
третмана, пројектом 

је предвиђено 
пречишћавање на 

биолошком филтеру..
4. 

Да ли ће на пројекту током 
извођења, рада или по 
престанку рада настајати 
чврсти отпад? 

ДА,  
грађевински и 

комунални отпад ће се 
генерисати у процесу 

припреме за градњу, тј. 
приликом извођења 

радова на изградњи и 
боравку у зони

НЕ,  
отпад настао током 

градње ће се 
одвозити на депонију.
Отпадни муљ који је 
аеробно стабилисан 

и материјал из 
примарног третмана 
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градилишта. Током 
експлоатације на 

постројењу ППОВ-a ће 
се стварати отпадни 
муљ и материјал са 

решетке и песколова.

ће се одвозити на 
депонију..  

5. 

Да ли ће на пројекту 
долазити до испуштања 
загађујућих материја или 
било каквих опасних, 
отровних или непријатних 
материја у ваздух? 

ДА,  
прашина и непријатни 

мириси током 
изградње нових 

објеката. 
У току редовног рада 

за емисије непријатних 
мириса у ваздух 

предвиђен је третман 
истог.

НЕ, 
то је локалног 

карактера и траје 
само током извођења 

радова. 

6. 

Да ли ће пројекат 
проузроковати буку и 
вибрације, испуштање 
светлости, топлотне 
енергије или 
електромагнетног 
зрачења? 

ДА 
У току извођења 

радова бука настаје 
услед рада 

механизације на 
градилишту, али она 

неће у већој мери 
сметати становништву 

у околини.  
У току редовног рада 
бука настаје радом 

опреме.

НЕ 
Не очекује се 

прекорачење нивоа 
буке с обзиром на 

савремену опрему и 
чињеницу да је 

опрема смештана у 
затвореном простору 

7. Да ли пројекат доводи до 
ризика од контаминације 
земљишта или воде 
испуштеним загађујућим 
материјама на тло или у 
површинске или подземне 
воде? 

НЕ, 
у случају акцидентних 

ситуација, и то 
процуривањем горива 

из ангажоване 
механизације.. 

НЕ 

8. Да ли ће током извођења 
или рада пројекта постојати 
било какав ризик од удеса 
који може угрозити људско 
здравље или животну 
средину?

НЕ, 
 

НЕ 

9. Да ли ће пројекат довести 
до социјалних промена, на 
пример у демографском 
смислу, традиционалном 
начину живота, 
запошљавању? 

НЕ 
 

НЕ 

10. 

 

Да ли постоје било који 
други фактори које треба 
анализирати, као што је 

НЕ НЕ 
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развој који ће уследити, 
који би могли довести до 
последица по животну 
средину или до 
кумулативних утицаја са 
другим, постојећим или 
планираним активностима 
на локацији? 

11. 

 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације, заштићених по 
међународним или 
домаћим прописима због 
својих еколошких, 
пејзажних, културних или 
других вредности, која могу 
бити захваћена утицајем 
пројекта?

НЕ НЕ 

12. 

 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације, важних или 
осетљивих због еколошких 
разлога, на пример 
мочваре, водотоци или 
друга водна тела, 
планинска или шумска 
подручја, која могу бити 
загађена извођењем 
пројекта? 

НЕ, 
Непосредно поред 
локације ППОВ је 

Топчидерска река у 
коју се сада испуштају 
непречишћене отпадне 
воде. Након изградње 
постројења, квалитет 
воде у Топчидерској 
реци ће се знатно 

побољшати.  

НЕ 

13. Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације која користе 
заштићене, важне или 
осетљиве врсте фауне и 
флоре, на пример за 
насељавање, лежење, 
одрастање, одмарање, 
презимљавање и 
миграцију, а која могу бити 
загађене реализацијом 
пројекта?

НЕ  НЕ 

14. Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
површинске или подземне 
воде које могу бити 
захваћене утицајем 
пројекта?

НЕ НЕ 

15. Да ли на локацији или у 
близини локације постоје

НЕ  НЕ 



28 
 

подручја или природни 
облици високе 
амбијенталне вредности 
који могу бити захваћени 
утицајем пројекта? 

16. Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
путни правци или објекти 
који се користе за 
рекреацију или други 
објекти који могу бити 
захваћени утицајем 
пројекта?

НЕ НЕ 

17. Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
транспортни правци који 
могу бити загушени или 
који проузрокују проблеме 
по животну средину, а који 
могу бити захваћени 
утицајем пројекта? 

НЕ,  
за рад постројења ће 

се користити већ 
постојећи путеви, и не 
очекује се да дође до 

загушења у саобраћају. 

НЕ 

18. 

 

Да ли се пројекат налази на 
локацији на којој ће 
вероватно бити видљив 
великом броју људи? 

ДА, 
У непосредној близини 

се налазе куће 

НЕ 
Након изградње, 
очекују се само 

позитивни утицаји
19. Да ли на локацији или у 

близини локације има 
подручја или места од 
историјског или културног 
значаја која могу бити 
захваћена утицајем 
пројекта?

НЕ  НЕ 

20. Да ли се пројекат налази на 
локацији у претходном 
неразвијеном подручју које 
ће због тога претрпети 
губитак зелених површина?

НЕ  НЕ 

21. Да ли се на локацији или у 
близини локације пројекта 
користи земљиште, на 
пример за куће, вртове, 
друге приватне намене, 
индустријске или трговачке 
активности, рекреацију, као 
јавни отворени простор, за 
јавне објекте, 
пољопривредну 
производњу, за шуме, 
туризам, рударске или 
друге активности које могу

ДА 
У непосредној близини 

се налазе куће 

НЕ 
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бити захваћене утицајем 
пројекта?

22. Да ли за локацију и за 
околину локације постоје 
планови за будуће 
коришћење земљишта које 
може бити захваћено 
утицајем пројекта? 

НЕ, 
 

НЕ 

23. 
Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
подручја са великом 
густином насељености или 
изграђености која могу бити 
захваћена утицајем 
пројекта? 

ДА 
Локација ППОВ-а је у 
близини кућа. Могући 
утицаји су само у току 
изградње истог, док у 

фази експлоатације се 
очекују само позитивни 

утицаји 

НЕ 
 

24. 

 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја заузетих 
специфичним (осетљивим) 
коришћењима земљишта, 
на пример болнице, школе, 
верски објекти, јавни 
објекти који могу бити 
захваћени утицајем 
пројекта?

НЕ НЕ 

25. Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја са важним, високо 
квалитетним или ретким 
ресурсима (на пример, 
подземне воде, 
површинске воде, шуме, 
пољопривредна, 
риболовна, ловна и друга 
подручја, заштићена 
природна добра, 
минералне сировине и др.) 
која могу бити захваћена 
утицајем пројекта? 

НЕ 
 

НЕ 

26. Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја која већ трпе 
загађење или штету на 
животној средини (на 
пример, где су постојећи 
правни нормативи животне 
средине пређени) која могу 
бити захваћена утицајем

НЕ НЕ 
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пројекта?
27. Да ли је локација пројекта 

угрожена земљотресима, 
слегањем земљишта, 
клизиштима, ерозијом, 
поплавама или повратним 
климатским условима (на 
пример температурним 
разликама, маглом, јаким 
ветровима) које могу 
довести до проузроковања 
проблема у животној 
средини од стране 
пројекта?

НЕ НЕ 
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Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом 
потребе за израдом студије процене утицаја на животну средину: 
 

Пројектом је предвиђена изграднја постројење за пречишћавање отпадне воде 
„Пиносава“ на ГП ППОВ-1, која одговара КП 368/1, КО Пиносава, са испустом на 
КП 368/2 и 821/3, КО Пиносава и доводним колектором на КП 822/1, КО 
Пиносава. 

У већем делу насеља Пиносава изведена је канализациона мрежа пречника 
DN250 мм и изграђена је до локације будућег ППОВ.  

Предвиђа се изградња наставка канализационе мреже од завршног шахта 
постојеће канализације (на к.п. 822/1 КО Пиносава) до улазне грађевине ППОВ 
(на к.п. 368/1 КО Пиносава), дужине 10 м и пречника ДН250. 

На локацији постројења за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) „Пиносава“, 
осим изградње самог постројења за пречишћавање отпадних вода насеља 
Пиносава, предвиђено је да се истим прихвати и садржај септичких јама 
околних насеља, као и да се изгради јединствен систем за третман муља са 
ППОВ „Пиносава“, ППОВ „Бели поток“ и ППОВ „Зуце“ (коначни капацитет линије 
за третман муља је 10.000 ЕС). Капацитет линије воде је  

Имајући у виду изграђеност мреже фекалне канализације, као и планирану 
даљу динамику изградње мреже и прикључења становништва, предвиђена 
фазност капацитета ППОВ је: прва фаза 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 ЕС се 
прихвата другом фазом. Број ЕС (еквивалентних становника) из садржаја 
септичких јама је 667, тако да је укупан капицетет у крајњој фази 4067 ЕС. 

За потребе изградње будућег ППОВ Пиносава користиће се стандардни 
природни грађевински материјали – песак, шљунак, вода и сл., али ће њихова 
употреба бити привремена и количински ограничена, односно ови материјали 
ће се користити само до завршетка извођења планираних радова.  

За процесне потребе и хидранску мрежу користиће се питка вода из градског 
водовода. 

Зa пoтрeбe oбeзбeђeњa цeлoвитe функциje ППOВ нeoпхoднo je да се oбeзбeди 
eлeктрo eнeргeтскo нaпajaњe 3x400/231V, 50 Hz из дистрибутивне НН мреже 
ЕПС-а. На парцели ППОВ се предвиђа постављање стубне трафо станице која 
ће бити главни извор снабдевања електричном енергијом. Због деликатности 
технолошког процеса ППОВ, као и сходно Пројектном задатку предвиђен је 
резервни извод напајања из дизел електричног агрегата (ДЕА) номиналне снаге 
100kVA са аутоматским стартом у случају нестанка мрежног напајања. 

Током изградње ППОВ-а Пиносава користиће се разне грађевинске машине. 



Чиниоци животне средине који могу бити изложени утицају привременог 

карактера су: Ваздух - повећане емисије издувних гасова и прашина услед 

грађевинских радова и транспорта , Земљиште и вода - могућ негативан утицаји 

у случају лоше организације градилишта (настао отпад , лоше складиштење 

материјала, цурење масти и уља из машина ... }, Флора и фауна - утицај услед 

крчења простора за изградњу објеката (на микролокацији самог постројења) . 

У току експлоатације , код приказаног техничког решења пречишћавања 

фекалних отпадних вода насеља Пиносава , може се очекивати развијање 

непријатних мириса код примарног третмана. Пројектом је предвиђено 

пречишћавање на биолошком филтеру . 

На линији муља се не очекују непријатни мириси , с обзиром да је муљ аеробно 

стабилисан . 

Утицај изградње надлежних државних органа, као и чињенице да се пројекат 

налази на листи 11 пројеката за које се може предметног Пројекта није 

лимитирајући нити од великог значаја за постојеће стање природне средине. 

Циљ овог пројекта је пречишћавање фекалних отпадних вода насеља 

Пиносава, које се у постојећем стању испуштају Топчидерску реку 

непречишћене . У том смислу , реализација Пројекта може имати само позитивне 

ефекте. 

Имајући у виду све напред поменуто као и услове, мишљења и мере дате од 

стране захтевати процена утицаја на животну средину , Уредбе о утврђивању 

Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл . гласник РС, бр . 

114/08"}, мишљења смо да није неопходна израда Студије процене утицаја 
на животну средину. 

У Београду 

01 . 12 .2020 . године 

Обрадила : Милена Томашевић, дипл . инж.техн . 

Директор : Мр Милан Иветић , дипл. инж.грађ . 
IWA Consalt d.o.o. 

СЕКТОРА ЗА 

ПРИ~ЕМУ 
и 

дипл . нж.грађ 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А       

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И                      

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ       

Сектор за издавање локацијских услова и  

грађевинске послове за објекте јавне  

намене и велике инвестиције  

у поступку обједињене процедуре 

ROP-BGDU-34282-LOC-3/2020 

инт.бр.IX- 20 бр. 350-954/2020 

07.07.2020. године 

 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор за 

издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције 

у поступку обједињене процедуре, поступајући по захтеву Дирекцијe за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда, Београд, улица Његошева број 84, на основу чл. 8ђ, 53а и 56 Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20), чл. 9 Уредбе о локацијским условима ("Сл. 

гласник РС" бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Плана детаљне регулације Топчидерске реке са 

планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац 

("Сл. Лист града Београда", бр. 86/19) и Планa генералне регулације грађевинског подручја 

седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Сл. лист града Београда" 

бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), и з д а ј е  

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – „Пиносава“ на грађевинској 

парцели ППОВ-1 коју чини катастарска парцела 368/1 КО Пиносава, са испустом на 

катастарским парцелама 368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на катастарској 

парцели 822/1 КО Пиносава, категорије Г, класификациони бројеви 222330, 222312  

 

Катастарска парцела 368/1 КО Пиносава чини грађевинску парцелу ППОВ-1, катастарске парцеле 

368/2 и 821/3 КО Пиносава се налазе у површинама јавне намене – водне површине, предметни део 

катастарске парцеле 822/1 КО Пиносава се налази у површинама јавне намене – инфраструктурне 

површине. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
намена: катастарска парцела КП 368/1 КО Пиносава се налази у површинама јавне намене – 

површине за инфраструктурне објекте и комплексе; катастарске парцеле 368/2 и 821/3 КО 

Пиносава се налазе у површинама јавне намене – водне површине, предметни део катастарске 

парцеле 822/1 КО Пиносава се налази у површинама јавне намене –инфраструктурне површине. 

 

услови за изградњу: 

грађевинска парцела (ППОВ-1) планирана је овим Планом и обухвата катастарску парцелу 368/1 

К.О. Пиносава 

 изградња нових објеката и положај објекта на парцели 

- могућа је изградња више објеката на грађевинској парцели, а према технолошким потребама. 

 индекс заузетости парцеле 

- максимални индекс заузетости је Из=30%. 

 висина објекта 

- висину објекта дефинисати кроз пројектну документацију, у зависности од технолошких потреба. 

 кота приземља 

- коту пода приземља одредити према технолошким условљеностима. 
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 услови за слободне и зелене површине 

- на слободним површинама између границе комплекса постројења и грађевинске линије, 

формирати заштитно-санационо зеленило састављено од компактних засада листопадне и 

четинарске вегетације у циљу просторно-визуелне изолације комплекса и делимичног спречавања 

ширења непријатних мириса на околне просторе. 

- за садњу засада заштитног зеленила, планирати врсте дрвећа које је одабрано у складу са 

природним потенцијалом станишта. 

- уређење слободног простора комплекса постројења, као и композиционо решење зеленила, 

прилагодити функцији и планираној намени примењујући аутохтоне врсте вегетације. 

- минимални проценат слободних и зеке+лених површина на парцели износи 70%, од чега 

минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом износи 20%. 

 приступ и решење паркирања 

- прилаз обезбедити са саобраћајнице Нова 1. 

- унутар комплекса неопходно је обезбедити паркинг површину према нормативу 1ПМ на сваког 

трећег запосленог. 

- у складу са технологијом рада комплекса обезбедити места за смештај теретних возила. 

 архитектонско обликовање 

- архитектонско обликовање објекта прилагодити основној функцији комплекса. Применити 

савремене и примерене материјале који су у складу, како са наменом, тако и са техничким 

захтевима. 

 услови за ограђивање парцеле 

- комплекс оградити транспарентном заштитном оградом висине око 2,2 m. 

минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром 

- објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 

енергије. 

 инжењерскогеолошки услови 

- предметна парцела се налази у инжењерскогеолошким рејонима II и III. 

- рејон II обухвата регулисано корито Точидерске реке. Терен изграђују глина и песковита глина 

раслојене муљем или замуљеном глином. У дубљем делу су заглињени шљункови и шљункови. 

Подземна вода је у нивоу водотока или за 1.0м плића. Ископ у кориту и обали ће се изводити у 

глиновитом материјалу III категорије по погодности за ископ. 

- рејон III је простор нерегулисаног дела корита Топчидерске реке. Корито је дубине 1.5-4.0м са 

скоро вертикалном обалом. У дну корита је нанос ситне дробина шљунака и шута. По обали и у 

кориту су глине и песковите глине раслојене муљом. У дну наноса је заглињен шљунак и шљунак. 

Ниво подземне воде је у нивоу реке или за 1м плићи. Објекте комунално опремити и спречити 

упуштање отпадних вода у корито и стихијско насипање корита и обале. Ископ до дубине од 2м ће 

се изводити у глиновитом материјалу III категорије по погодности за ископ. 

- за сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у 

складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

 

УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

канализација: У циљу решавања проблемa испуштања и третмана отпадних вода у подавалском 

насељу Пиносава, потребно је изградити постројење за пречишћавање отпадних вода, које ће 

прихваћену воду пречистити до квалитета, који је прописан за испуштање у отворене водотокове. 

ППОВ све употребљене воде предметног насеља, треба према предложеној технологији, да 

пречисти до квалитета ефлуента дефинисанoг Уредбом о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС 67/2011 и 48/2012). 

Насеље Пиносава је приградског типа, где се становништво бави сточарством и пољопривредом, 

тако да је повећана потрошња воде што утиче на количину, али и квалитет отпадне воде. 

Непосредни реципијент пречишћених отпадних вода са ППОВ је река Топчидерка. Према Уредби 

о катергоризацији водотока и Уредби о класификацији вода, река Топчидерка је сврстана у II 

категорију.  
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На основу изграђене канализационе мреже и броја изведених прикључака у насељу Пиносава (533 

прикључака), ППОВ је потребно градити фазно, при чему коначна фаза треба да задовољи потребе 

од 3.400 ЕС. Имајући у виду изграђеност мреже фекалне канализације, као и планирану даљу 

динамику изградње мреже и прикључења становништва, предвиђа се фазна изградња ППОВ, где 

би првом фазом било обухваћено 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 ЕС планирати за прихватање 

другом фазом. 

Од постојеће канализације на предметној локацији налази се фекална канализација ПВЦ Ø250mm.  

Све радити према условима ЈКП "Београдски водовод и канализација" – канализација, број К-

981/2019 од 06.01.2020.године и према Водним условима, издатим од Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број 325-05-2318/2019-

07 од 19.06.2020. године 

 

водовод: На предметној локацији постоје цевоводи Ø400mm од полиетилена дуж к.п. 822/1 К 

Пиносава и Ø350mm од челика који пролази кроз к.п.368/1 КО Пиносава, друге висинске зоне 

београдског водоводног система са радним притисцима око 7-8 bar-a. Потребно је предвидети 

прикључење са планираног цевовода Ø150mm уколико динамика пројектовања и изградње 

постројења и саобраћајнице буде усаглашена, у супротном предвидети прикључење са постојећег 

цевовода Ø350mm. Максимална димензија прикључка са цевовода Ø150mm је Ø100mm, а са 

цевовода Ø350mm је Ø200mm. Пројектом и адекватним уређењем терена обезбедити 

функционалност, стабилност и несметан приступ за одржавање цевовода Ø350mm, а уколико је 

потребно пројектовати и мере његове заштите.  

Све радити према условима ЈКП "Београдски водовод и канализација" – водовод, број В-610/2020 

од 17.06.2020. године  

 

телекомуникациона мрежа: За прикључење на тк мрежу предметног објекта потребно је 

изградити приводну тк канализацију 1хPEHD Ø110mm од границе парцеле ка улици 

Некатегорисани пут до места уласка (увода) цеви тк канализације у објекат. Условљене цеви 

полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од другиј комуналних 

објеката. Од места уласка (увода) PEHD цеви у објекат, обезбедити пролаз кабла по техничким 

каналима.Унутрашње инсталације завршити на изводном лименом орману ИТО-а, постављеном на 

зиду објекта.  

Изградња унутрашњих инсталација је обавеза Инвеститора, осим ако се уговор другачије 

дефинише. 

Изградња приводног кабла је обавеза Предузећа "Телеком Србија" а.д. 

Све радити према условима "Телеком Србија" а.д., број 569200/2-2019 од 06.01.2020. године. 

 

електроенергетска мрежа: Надземну електродистрибутивну мрежу напона 10 и 0,4kV угрожену у 

току радова на изградњи предметних објеката изместити на безбедно место, а по потреби 

каблирати.  У близини планиране локације нема нити постојећих а ни планираних објеката 110kV 

и 35kV напонског нивоа. 

Предметни објекти се не налазе у заштитном појасу објеката, који су у власништву "Електромрежа 

Србије" А.Д.  

Све радити према условима АД "Електромрежа Србије" Београд, број 130-00-UTD-003-1611/2019-

002 од 25.12.2019. године и према условима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., број 81110, IP, 6308/19 од 

24.12.2019. године. 

 

зеленило: С обзиром да се у контактној зони налази Топчидерска река, а имајући у виду природне 

вредности простора, максимално очувати вредне примерке дендрофлоре – појединачна стабла и 

групе стабала и уклопити их у планирано решење. У оквиру парцеле ППОВ потребно је 

обезбедити минимлану заступљеност слободних и зелених површина од 70%, са минималним 

учешћем зелених површина у директном контакту са тлом од 20%. Унутрашњим ободом 

комплекса, формирати вишеслојни појас заштитног зеленила са улогом минимизирања утицаја 

комплекса на насеље, околно земљиште и водене токове. Функција заштитног зеленог појаса 

првенствено треба да буде санитарно – заштитна и да пружа визуелну и звучну изолацију 

комплекса. Ширину заштитно – зеленог појаса планирати од min 15m.  
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Планирати систем за наводњавање зелених површина. Новоформиране паркинг просторе 

озеленити школованим дрворедним садницама (  једно стабло на два паркинг места) отпорним на 

владајуће микроуслове.  

Планирани комплекс оградити транспарентном заштитном оградом висине око 2,2m. 

 Све радити према условима ЈКП "Зеленило - Београд", број 49/371 од 30.12.2019. године. 

 

Фазност изградње: Предвиђена је фазна уградња опреме у складу са идејним решењем: фаза 1 

обухвата 1400ЕС и 50m3/дан садржаја септичких јама (укупно око 2000ЕС), док би фаза 2 

укључила додатних 2000ЕС. 

 

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ: 

Ограничење на локацији: како је овим локацијским условима предвиђено прикључење 

објекта на јавну саобраћајну површину која у тренутку издавања локацијских услова није 

изведена, уз захтев за издавање грађевинске дозволе обавезно се подноси уговор између 

инвеститора и одговарајућег имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању 

недостајеће инфраструктуре, у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи и 

чланом 16. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем. 

 

Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или 

другог акта којим се одобрава изградња предметног садржаја, поднесе надлежном органу за 

заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја 

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

("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 36/09). 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

инжењерскогеолошки услови:   

При изради техничке документације придржавати се свих препорука датих геомеханичким 

елаборатом, урађеним у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник 

РС бр. 101/15) од надлежне организације, који мора бити саставни део пројектне документације. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

 

услови заштите животне средине: постројење за пречишћавње отпадних вода (ППОВ) 

пројектовати и изградити у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним 

за ту врсту објеката; обезбедити спречавање, односно смањење утицаја истог, на чиниоце животне 

средине, као и непосредну околину, кроз мере: заштите вода и земљишта, заштите ваздуха, 

заштите од буке. Обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај дизел агрегата 

(размотрити могућност коришћења агрегата на биодизел или гас). Изградити посебне објекте и 

обезбедити затворене просторе и посуде на водонепропусним површинама, ради одвојеног 

сакупљања и привременог складиштења.  

Придржавати се свих мера и услова заштите животне средине датим у Решењу о утврђивању мера 

и услова заштите животне средине, које је издао Секретаријат за заштиту животне средине, V-04 

број 501.2-309/2019 од  08.01.2020. године. 

 

услови за заштиту природе: Простор на којем се планира изградња не налази се унутар 

заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, није у обухвату 

еколошке мреже, нити на простору евидентираних природних добара.  

Придржавати се свих мера и услова заштите природе датим у Решењу, које је издао Завод за 

заштиту природе Србије, 03 број 020-3655/2 од 03.01.2020. године. 

 

услови у погледу мера заштите од пожара: Приликом пројектовања и изградње предметних 

објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно је применити мере 

заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим 

актима којима је уређена област заштите од пожара. 

Све радити према условима Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, 

Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/8 број 217-860/2019 од 30.12.2019. године. 
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услови у погледу мера заштите од значаја за одбрану: За израду техничке документације за 
изградњу предметног објекта нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране 
земље. 
Све радити према условима Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 
инфраструктуру, број 25370-2 од 24.12.2019. године. 
 
Приложено Идејно решење, урађено у Предузећу за пројектовање, инжењеринг и консалтинг 
"IWA - Consalt" d.o.o., Београд, Улица Анастаса Јовановића број 3, главни пројектант 
Милан Милутиновић д.и.г. лиценца 314 Н773 09, саставни је део ових локацијских услова, као и 
услови за пројектовање прибављени од имаоца јавних овлашћења: 
 
- ЈКП "Београдски водовод и канализација" – канализација, број К-981/2019 од 06.01.2020.године. 
- ЈКП "Београдски водовод и канализација" – водовод број В-610/2020 од 17.06.2020. године  
- "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., број 81110, IP, 6308/19 од 24.12.2019. године. 
- "Телеком Србија" а.д., број 569200/2-2019 од 06.01.2020. године  
- ЈКП "Зеленило - Београд", број 49/371 од 30.12.2019. године 
- Секретаријат за заштиту животне средине, V-04 број 501.2-309/2019 од  08.01.2020. године. 
- ЈП "Путеви Београда" III број 350-8959/19 од 26.12.2019. године  
- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број 

325-05-2318/2019-07 од 19.06.2020. године 
- АД "Електромрежа Србије" Београд, број 130-00-UTD-003-1611/2019-002 од 25.12.2019. године 
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне 

ситуације у Београду, 09/8 број 217-860/2019 од 30.12.2019. године 
- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 25370-2 

од 24.12.2019. године  
- ЈКП "Градска чистоћа", број 23886 од 24.12.2019. године  
- Завод за заштиту природе Србије, 03 број 020-3655/2 од 03.01.2020. године 
 
Одговорни пројектан дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са овим 
локацијским условима, правилником којим се уређује садржина техничке документације, као и 
осталим правилницима и нормативима у складу са законом. 

 
Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 
издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.  

 
На издате локацијске услове може се поднети приговор  Градском већу у року од три дана од дана 
достављања локацијских услова, преко овог Секретаријата. 
 

 
 
                                                                  ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

              Секретар Секретаријата за урбанизам 
                             и грађевинске послове  

                                                    Милош Вуловић, дипл.инж.арх.  

Miloš 
Vulovi  
746906643-
2706982772
025
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Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А       

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И                      

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ       

Сектор за издавање локацијских услова и  

грађевинске послове за објекте јавне  

намене и велике инвестиције  

у поступку обједињене процедуре 

ROP-BGDU-34282-LOCA-4/2020 

инт.бр.IX- 20 бр. 350-1445/2020 

21.09.2020. године 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор за 

издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике 

инвестиције у поступку обједињене процедуре, поступајући по захтеву Дирекцијe за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, улица Његошева број 84, поднетом 

преко Снежане Цивић из Београда, на основу чл. 8ђ, 53а и 56 Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20), чл. 15 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем  ("Сл. гласник РС" бр. 68/19), чл. 9 Уредбе о локацијским 

условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Плана детаљне регулације 

Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски 

венац, Раковица и Вождовац ("Сл. Лист града Београда", бр. 86/19) и Планa генералне 

регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 

(целине I-XIX) ("Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), и з д а ј е  

 

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 
 

за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – „Пиносава“ на грађевинској 

парцели ППОВ-1 коју чини катастарска парцела 368/1 КО Пиносава, са испустом на 

катастарским парцелама 368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на 

катастарској парцели 822/1 КО Пиносава, категорије Г, класификациони бројеви 222330, 

222312, који су издати од овог Секретаријата под ROP-BGDU-34282-LOC-3/2020, инт. број 

IX-20 број 350-954/2020 од 07.07.2020. године, у делу који се односи на услове за 

пројектовање  и прикључење постројења на eлeктрoдистрибутивну мрeжу. 

 

Предмет измене: У локацијским условима ROP-BGDU-34282-LOC-3/2020 од 07.07.2020. 

прибављени су услови за пројектовање издати од ЕПСДистрибуција бр. 881.1.1.0-Д.08.02-

410273/1-2019 од 30.12.2019. У наведеним условима нису дефинисани услови за прикључење 

предметног постројења, који су прибављени поновљеном комуникацијом са ЕПС 

дистрибуцијом д.о.о. Београд под бројем 81110 SZ, 60/20, 6308-1/19  од 03.09.2020. године, и 

тo: 

 

У мoмeнту издaвaњa услoвa нe пoстojи изгрaђeнa eлeктрoeнeргeтскa инфрaструктурa 

пoтрeбнoг кaпaцитeтa нa прeдмeтнoм лoкaлитeту. Зa прикључeњe oбjeктa нa дистрибутивни 

систeм eлeктричнe eнeргиje (ДСEE) пoтрeбнo je изгрaдити прикључaк:  

- Изгрaдити стубну трaнсфoрмaтoрску стaницу 10/0,4 kV, кaпaцитeтa 400 kVA, снaгe 

трaнсфoрмaтoрa 250 kVA. TС 10/0,4 kV лoцирaти у цeнтaр пoтрoшњe, a свe у склaду сa 

тeхничким зaхтeвимa EПС Дистрибуциje и усaглaшeнa сa вaжeћим прoписимa и прeпoрукaмa 

из oвe oблaсти и Интeрним стaндaрдимa EПС Дистрибуциje.  

- Изгрaдити 10 kV вoд, типa и прeсeкa XHE 48/O-A 3×(1×70)+50 mm² , oд пoстojeћeг 10kV вoд 

– вeзa TС 10/0,4kV „РEСНИК, ПATИН MAJДAН, AЛEКСAНДРA ВOJИНOВИЋA“ (Рeг.брoj 

В-1483) и TС 10/0,4kV „ПATИН MAJДAН ББ, ЦС „ПИНOСAВA“ (Рeг.брoj В-1961) дo 

услoвљeнe TС 10/0,4 kV.  
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- Нa НН тaбли стубнe трaнсфoрмaтoрскe стaницe угрaдити струjнe мeрнe трaнсфoрмaтoрe и нa 
истoм стубу угрaдити oрмaн мeрнoг мeстa.  
- Плaнирaти изгрaдњу пoтрeбнoг брoja 0,4 kV вoдoвa oд TС 10/0,4 kV из oвe тaчкe дo 
прeдмeнoг oбjeктa. 
 

Дoдaтни услoви зa прикључeњe oбjeктa нa ДСEE - изгрaдњa oбjeктa ниje мoгућa бeз испуњeњa 
слeдeћих дoдaтних услoвa:  
- Прибaвљaњe нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у jaвну свojину зa пoтрeбe урeђeњa 
пoвршинa jaвнe нaмeнe у склaду члaнoм 99. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Сл. глaсник РС" 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) зa 
пoтрeбe изгрaдњe прикључкa, или  
- Зaкључивaњe угoвoрa o успoстaвљaњу прaвa службeнoсти измeђу влaсникa пoслужнoг дoбрa 
и имaoцa jaвнoг oвлaшћeњa "EПС Дистрибуциja" д.o.o. Бeoгрaд, Oгрaнaк Бaнoвo брдo, рaди 
пoстaвљaњa и приступa eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa (TС 10/0,4 kV и кaблoвски вoдoви 10 kV 
и 0,4 kV) нa пaрцeли и у oбjeктимa влaсникa пoслужнoг дoбрa.  
- Зaкључивaњe угoвoрa o oпрeмaњу зeмљиштa измeђу имaoцa jaвнoг oвлaшћeњa "EПС 
Дистрибуциja" д.o.o. Бeoгрaд, Oгрaнaк Бaнoвo брдo и инвeститoрa или jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe. 
Уз предметне услове достављен је уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни 
систем број  60/20, 6308-1/19 од 04.09.2020. 
 
Приложено Идејно решење, урађено у Предузећу за пројектовање, инжењеринг и 
консалтинг "IWA - Consalt" d.o.o., Београд, Улица Анастаса Јовановића број 3, главни 
пројектант Јелица Комлен д.и.г. лиценца 314 Л912 13, саставни је део ових локацијских 
услова, као и услови за пројектовање прибављени од имаоца јавних овлашћења:  
- "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., број 81110 SZ, 60/20, 6308-1/19  од 03.09.2020. године 
 
У осталим деловима, Локацијски услови издати од овог Секретаријата под ROP-BGDU-34282-
LOCА-3/2020 инт. број IX-20 број 350-954/2020 од 07.07.2020. године остају на снази. 
 
Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са овим 
локацијским условима и важећим правилницима у складу са Законом.  
 
На издате локацијске услове, може се изјавити приговор Градском већу, преко овог 
Секретаријата у року од 3 дана од дана достављања. 
 
 
  

 
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Секретар секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове 

 
 

Милош Вуловић, дипл.инж.арх. 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

 
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Извршни директор за канализациони 
систем 

Текући рачун: 160-6789-79,  
325-9500700032854-88, 200-2826880101033-95, 

170-30019841000-41, 105-5639-87,  

352-05007030000425130 

 

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

Кнеза Милоша 27 

11000 Београд, Србија 

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 

Контакт центар: 3 606 606 

e-mail: info@bvk.rs 

Датум: 3. јануар 2020. 

 

 

 

 
www.bvk.rs 

Извршни директор за канализациони 

систем 

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 

Тел: 2065 100 

Факс: 3613 107 

e-mail: kanalizacioni.sistem@bvk.rs 

 

 

 

Извршном Директору за развој, пројектовање и инвестиције  

 

Владимиру Милојевићу  дипл.инж.маш. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ  ППОВ ПИНОСАВА 

 

( за Локацијске услове ) 

 

   

1. Опште – уводни део  

 

У циљу решавања проблемa испуштања и третмана отпадних вода у подавалском насељу 

Пиносава, потребно је изградити постројење за пречишћавање отпадних вода ( у даљем 

тексту ППОВ ), које ће прихваћену воду пречистити до квалитета, који је прописан за 

испуштање у отворене водотокове.  

 

ППОВ све употребљене воде предметног насеља, треба према предложеној технологији, да 

пречисти до квалитета ефлуента дефинисанoг Уредбом о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС 67/2011 и 

48/2012).  

  

Насеље Пиносава је приградског типа, где се становништво бави сточарством и 

пољопривредом, тако да је повећана потрошња воде што утиче на количину, али и квалитет 

отпадне воде.  

 

Непосредни реципијент пречишћених отпадних вода са ППОВ је река Топчидерка. 

 

Према Уредби о катергоризацији водотока и  Уредби о класификацији вода, река Топчидерка 

је сврстана у II категорију.  

 

На основу изграђене канализационе мреже и броја изведених прикључака у насељу Пиносава 

(533 прикључака), ППОВ је потребно градити фазно, при чему коначна фаза треба да 

задовољи потребе од 3.400 ЕС. Имајући у виду изграђеност мреже фекалне канализације, као 

и планирану даљу динамику изградње мреже и прикључења становништва, предвиђа се 

фазна изградња ППОВ, где би првом фазом било обухваћено 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 

ЕС планирати за прихватање другом фазом.  

mailto:info@bvk.rs
http://www.bvk.rs/


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

 
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Извршни директор за канализациони 
систем 

Текући рачун: 160-6789-79,  
325-9500700032854-88, 200-2826880101033-95, 

170-30019841000-41, 105-5639-87,  

352-05007030000425130 

 

 

Уз наведено, у првој фази изградње, предвидети и оптерећење дисконтинуалним истакањем 

садржаја септичких јама из мобилних цистерни, капацитета до 50 m3/дан.  

Предметно постројење треба да задовољи услов флексибилности у континуалном раду, с 

обзиром на постепено повећање броја потрошача руралне средине, као и дневних 

неравномерности дотока отпадне воде, без нарушавања изабраног технолошког процеса и 

гарантованог квалитета пречишћене отпадне воде – ефлуента.  

 

Постројење треба да обухвати и технолошку линију третмана муља за постројења 

подавалских насеља, коначног капацитета 10.000 ЕС. Дати предлог фазне изградње линије 

третмана муља, имајући у виду капацитете ППОВ „Зуце, ППОВ „Бели поток“ и ППОВ 

„Пиносава“.  

 

 

1. Прва фаза обухвата изградњу ППОВ капацитета 1400 ЕС и количину од 50 м3 на дневном 

нивоу, садржаја из септичких јама насеља, са следећим технолошким линијама:  

 

  - линија довода и механичког пречишћавања отпадне санитарне воде са     

  егализатором и излазним сабирним шахтом са постројења ( за коначну фазу од   

  3400ЕС ). 

 

- линија биолошког пречишћавања отпадних вода, подељена на две независне линије 

узимајући у обзир ( 1400 ЕС и адекватан број ЕС у односу на захтевани садржај из септичких 

јама, на дневном нивоу од 50 м3) и тражену флексибилност у континуалном раду. 

 

- линија за аеробну стабилизацију вишка активног муља ( грађевионских објеката коначног 

капацитета )   

 

  -  линија за транспорт вишка активног муља из процеса пречишћавања отпадних  вода, на 

процес аеробне стабилизације ( 1400 ЕС и адекватан број ЕС у односу на захтевани садржај 

из септичких јама, на дневном нивоу од 50 м3) 

 

  - линију машинске обраде стабилизованог муља капацитета 5.000 ЕС 

           

-  пословни зидани објекат површине неопходне за експлоатацију и одржавање  свих 

објеката Авалског подсистема, површине 120 m2 

 

2.  Коначна фаза изградње обухвата следеће:  

 

- линију биолошког пречишћавања отпадних вода ( на постојећи капацитет  ) додати - 

модуларно 2 x 1.000 ЕС  

 

-  линију машинске обраде стабилизованог муља капацитета 5.000 ЕС  

 

Предметно ППОВ треба да буде потпуно аутоматизовано, локално и даљински управљиво и 

контролисано. 
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2. Услови за избор и инсталацију - уградњу потребне погонске - главне и помоћне електро 

машинске опреме појединих технолошких целина  

 

Поред главне линије биолошког третмана комуналних отпадних вода, Постројење треба да 

обухвати и следеће делове – фазе процеса са предложеном –  пратећом опремом:  

 

-  предталожник за издвајање механичких наноса ( ризле ), пре шахта мерача протока дотока 

отпадне воде из канализационе мреже   

 

-  шахт мерача протока са континуалним мерењем протока, за отворене канале ( типа Venturi 

или сличан )  

  

- улазни – сабирни шахт долазећих отпадних вода, са заштитном табластом уставом и 

хаварним преливом и континуалним мерењем  pH вредности   

 

- хаварни испуст за услове престанка рада постројења ( хаварни услови ) са 

 цевоводом за транспорт воде до Топчидерске реке  

 

- опрему за издвајање крупног отпадног материјала ( аутоматска груба решетка ),   

 опрему за пресовање – цеђење истог, транспорт и лагеровање 

  

-  транспорт отпадне воде на предтретман ( црпна станица са  континуланим мерењем 

протока )  

 

-  механички предтретман са фином решетком и уређајима за издвајање песка и  масти  

 

-  базен за задржавање отпадних вода са растеретним преливом ( егализатор ) 

 

- биолошко пречишћавање отпадних вода са уклањањем азота и фосфора,са пратећом 

опремом у аутоматском раду   

 

            - излазни сабирни шахт са постројења, са континуалним мерењем протока,  температуре, 

 мутноће и pH вредности   

 

- опрему за транспорт вишка активног муља из процеса, са резервоаром за  складиштење и 

стабилизацију муља  

 

- опрему за третирање припремљеног – стабилизованог муља, до обраде за  транспорт на 

депонију ( третман муља се односи на поступак згушњавања и механичке дехидрације )   

 

- опрему за неутрализацију непријатних мириса и штетних отпадних гасова, који се јављају 

у почетној фази процеса прераде отпадних комуналних вода и линије третирања муља 

  

 

Технолошко -  машинска опрема  

 

Потребна опрема за наведене технолошке процесе мора бити изабрана да задовољава следеће 

услове: 
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- функционисање у условима агресивне средине (сви конструктивни машински материјали, 

пратећа опрема и инсталација виталних делова, у додиру са улазном отпадном водом, морају 

бити квалитета кисело отпорних  челика – AISI 316 ) 

 

- функционисање у случају кварова и испадање опреме ван функције (уграђена  радна  и 

резервна опрема и обезбеђени витални резервни делови )  

 

- заштите животне средине предвиђене за урбане просторе у складу са законском 

 регулативом (заштита од непријатних мириса, буке и сл.). 

 

Предвидети потребне инсталације цевног развода унутар постројења, наопходне за нормално 

одвијање процеса експлоатације и одржавања ППОВ, које обухватају потребне количине 

отпадних вода, пречишћених вода и вишка муља, као и инсталације интерног водовода и 

хидрантске мреже.  

 

Због потребе вођења, надзора и одржавања процеса, потребно је предвидети и простор за 

особље, са пратећим инсталацијама и опремом. 

 

Сва машинска, дозир и мерно регулациона опрема, као и пратећа електро опрема и 

инсталације за аутоматски рад процеса са даљинским надзором, треба да буде смештена у 

посебан простор у заштити од спољних утицаја, климатизован и потребне звучне и топлотне 

изолације.  

 

Уређај треба да поседује високу ефикасност (пречишћавање отпадне воде са степеном 

ефикасности од мин. 90%), брз одзив система у случају изненадних промена у количинама и 

квалитету отпадне воде, да поуздано функционише и у екстремним климатским условима, 

као и да је једноставан за рад и одржавање. 

 

Такође, уређај не сме да производи буку и вибрације у околини да битно наруши изглед 

околине, као ни да производи непријатне мирисе. Потрошња хемикалија, флуида (сервисна 

вода и ваздух) и електричне енергије треба да буде оптимална. Предвиђени уређај треба да 

ради аутоматски и обезбеди висок степен радне сигурности.  

 

Предвидети даљински надзор над радом система.  

 

Пројектом предвидети потребно ангажовање радне снаге (квалификацију и време 

ангажовања) неопходног за руковање и одржавање постројења.  

 

 

Електротехничкa опрема и инсталације ППОВ-а   

 

Предмет су следеће инсталације и опрема: 

 

1.  Напајање комплекса електричном енергијом:  

 

За снабдевање електричном енергијом на локацији ППОВ предвидети изградњу 

електроенергетског прикључка на електродистрибутивну мрежу „ЕПС Дистрибуције – 

Београд“, или МБТС одговарајуће снаге, а у свему према прибављеном Решењу – Одобрењу 

за прикључење ЕДБ.  
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Електроенергетски прикључак предвидети одговарајуће снаге потребне за коначну фазу 

изградње ППОВ. 

 

Предвидети резервно напајање помоћу 0,4kV дизел електричног агрегата,  са аутоматским 

стартом при нестанку мрежног напона, одговарајуће снаге за радни режим напајања 

потрошача постројења коначне фазе.  

 

2.  На комплексу ППОВ предвидети нисконапонску подземну кабловску мрежу за напајање 

предвиђених ел.потрошача. 

 

3. Предвидети инсталације електромоторног погона, мерно регулационе, командне и 

сигналне инсталације, у складу са захтевима технолошко машинског дела пројекта, а које 

треба да обезбеде аутоматски и ручни режим рада ППОВ. 

 

4. Инсталација управљачког система, треба да омогући аутоматско локално управљање 

радом постројења и локалну сигнализацију свих статусних и алармних стања машинско 

технолошке опреме.  

 

5. Предвидети могућност даљинског надзора и управљања радом постројења у контролно 

командном центру „Мостар“, уз проширење постојећег SCADA система.  Даљински пренос 

информација до контролно управљачког центра „Мостар“ предвидети путем WLL линковске 

радио везе везе техничких карактеристика у складу са стандардним решењем у ЈКП БВК и 

алтернативним преносом путем GSM/GPRS јавног система. Предвиђени надзорни систем 

треба да има могућност проширења капацитета. 

 

 6. Предвидети Инсталације уземљења које подразумева израду уземљивача са повезивањем 

свих металних маса и конструкција постројења, и инсталација за заштиту од атмосферског 

пражњења. Уземљивач предвидети за коначни капацитет постројења односно уземљују се 

елементи прве фазе постројења, а остављају се изводи за за прикључење постојења коначне 

фазе.  

 

7. Предвидети инсталацију спољњег осветљења комплекса постројења. Осветљење треба да 

обухвати све комуникационе путеве, све делове постројења, као и комплетан круг комплекса. 

Потребан ниво и квалитет осветљења треба да је у складу са условима видео надзора за 

обезбеђење објекта. Осветљење треба бити са аутоматским и ручним укључењем. 

 

8. Предвидети опрему и инсталације против-провалног систем обезбеђења објекта са видео 

надзором и преносом видео сигнала до контролно командно центра Службе обезбеђења ЈКП 

БВК „ Беле Воде“. Опрема и решење техничког обезбеђења треба да буде усклађено са 

стандардним решењима ЈКП БВК. Такође предвидети и одговарајућу опрему за контролу 

приступа према примењеном решењу у ЈКП БВК. 

 

 

3. Архитектонско - грађевински део Постројења  

 

У комплексу Постројења предвидети унутрашње водоводне и санитарне канализационе 

инсталације, хидрантску мрежу и водоводне инсталације за потребе технолошког процеса, а 

у складу са важећим правилником о техничким нормативима за ту врсту инфраструктуре. 
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За одвођење атмосферских вода са површине читавог комплекса ППОВ извести одговарајућу 

атмосферску канализацију. 

 

Предвидети путну комуникацију и неопходан маневарски простор у оквиру самог комплекса 

како би се обезбедио приступ специјалним возилима ЈКП БВК до свих тачака где ће то бити 

неопходно након пуштања ППОВ у експлоатацију. Пројектовати и изградити у складу са 

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

ватрогасна возила. 

 

Предвидети и изградити заштитну ограду којом ће бити ограђена катастарска парцела 1084/1 

( парцела на којој се гради ППОВ). 

 

Имајући у виду да је ова локација од свих локација на Авалском канализационом подсистему 

највећа по површини, на којој је поред технолошког процеса пречишћавања отпадних 

комуналних вода, предвиђена и линија третирања муља са свих ППОВ – а Авалског 

подсистема, треба предвидети и објекат зиданог типа за потребе особља ангажованог на 

процесу експлоатације, праћења и одржавања целог подсистема Авала, површине до 120 м 2.  

 

 

С поштовањем,  

 

 

 Предлог израдили:   

 

 

Директор Сектора ЕМП      Координатор за КС 

     

 Михаило Ракочевић дипл.инж.ел.     Милан Радоичић дипл.инж.маш.                                      
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ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР  

ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ 

 

Саша Радојичић, дипл.инж.маш. 
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Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-BGDU-34282-LOCH-2/2019 
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-BGDU-34282-LOCH-2-HPAP-9/2019 
 
Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, 
која одговара КП 368/1, КО Пиносава, са испустом на КП 368/2 и 821/3 КО 
Пиносава и доводним колектором на КП 822/1 КО Пиносава 

 
На основу вашег захтева брoj IX-20 350-2394/2019 од 23.12.2019. године, који је код нас 

заведен дана 24.12.2019. године, и достављене документације (идејно решење, изводи из катастра 
водова и копије планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас о 
следећем: 

 
1. Према послатој документацији, видљиво је да се предметни објекти не налазе у 

заштитном појасу објеката који су у власништву „Електромрежа Србије ” А.Д. 
 
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године 

и Плану инвестиција, није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре у 
власништву „Електромрежа Србије” А.Д. којa би се укрштала са предметним 
објектима. 

 
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема 

посебних услова за потребе израде локацијских услова за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, која 
одговара КП 368/1, КО Пиносава, са испустом на КП 368/2 и 821/3 КО Пиносава и 
доводним колектором на КП 822/1 КО Пиносава. 

 
4. Такође вас обавештавамо да се у непосредној близини предметних објеката, а ван 

заштиног појаса далековода, налазе трасе следећих далековода: 
 

� 400 kV бр. 412 ТС Београд 8 - ТС Обреновац, 
� 220 kV бр. 204 ТС Бајина Башта - ТС Београд 3, 
� 220 kV бр. 213/2 ТС Обреновац - ТС Београд 3, 
� 110 kV бр. 137/2 ЕВП Ресник - ТЕ Колубара, 
� 2x110 kV бр. 101А/1 ТС Београд 3 - ТС Смедерево 2, бр. 101Б/1 ТС Београд 

3 - ТС Београд 18, 
 

који су у власништву “Електромрежа Србије” А. Д.(ситуацију достављамо у прилогу). 
 

Република Србија 
Градска управа града Београда 
Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове 
Сектор за издавање локацијских услова 
и грађевинске послове за објекте јавне 
намене и велике инвестиције у поступку 
обједињене процедуре 
Краљице Марије 1 
11000 Београд 

Број: 130-00-UTD-003-1611/2019-002 
 
Датум: 25.12.2019. године 

  



Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2020. 
године до 2029. године планиране су следеће активности: 
 

� Преусмеравање ДВ 220 kV бр. 204 ТС Београд 3 – ТС Б.Башта. Овим 
пројектом би се формирала два нова далековода: 1) ДВ 110 kV ТС Ваљево 3 
- ТС Јабучје, настао увођењем средишњег дела ДВ бр. 204 у ове 
трансформаторске станице; 2) ДВ 110 kV ТС Ваљево 3 - ТС Цементара 
Косјерић, настао увођењем јужног дела ДВ бр. 204 у ове трансформаторске 
станице. Пројекат такође предвиђа адаптацију деоница ДВ бр. 204 од места 
расецања за увођење у ТС Јабучје до места расецања за увођење у ТС 
Цементара Косјерић. 

� Увођење ДВ 110 kV бр. 117/1 ТС Београд 2 - TС Београд 35 у ТС Београд 3. 
Изградња двосистемског далековода 110 kV у дужини од око 6,5 km од места 
расецања далековода бр. 117/1 до ТС Београд 3 и опремање два 110 kV 
поља у ТС Београд 3. Реконструкцијом далековода 220 kV је планиранo да 
се ДВ бр. 213/2 измести у трасу ДВ бр. 204 изградњом двосистемског вода у 
дужини од око 2,6 km, док би се траса 213/2 искористила за ДВ 2х110 kV. 

� Адаптација ДВ 110 kV бр. 137/2 ЕВП Ресник – ТЕ Колубара. Адаптација 
далековода подразумева замену фазног проводника без повећања пропусне 
моћи, заштитног ужета, изолације и спојне и овесне опреме. 

� Реконструкција ДВ 2x110 kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – ТЕ Костолац А. 
Реконструкција се врши због старости постојећег далековода. 

 
Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком 

регулативом ( истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS N.C0.105) и 
извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно наведених далековода у циљу 
разматрања могућности градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на: 

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и 
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да 

се користе оптички каблови). 
 
Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава 

заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредностиутицаја, 
изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично. 

 
Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности од насељености 

подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе 
далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености 
подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у 
случају градње телекомуникационих водова. 

 
За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев 

достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката. 

 
Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до 

промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да 
тражи обнову важности истих. 

 
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, 

Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и 
Александру Куколечи на тел. 011/3957-156. 
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Обавештење у вези са израдом техничке 

документације за изградњу ППОВ „Пиносава“, 

доставља. 

 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 

 

Веза: Захтев Градске управе Града Београда, Сектора за издавање локацијских услова и 

грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене 

процедуре, бр. IX-20 350-2394/2019 од 23.12.2019., под ROP-BGDU-34282-LOCH-2/2019 

 

 

На основу вашег захтева за инвеститора, Секретаријат за комуналне и стамбене послове - 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., ул. Његошева бр. 84 

Београд, у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и 

просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 

85/15), обавештавамо вас да за израду техничке документације за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, која одговара 

катастарској парцели бр. 368/1 у КО Пиносава, са испустом на к.п. бр. 368/2 и 821/3, обе у 

КО Пиносава, и доводним колектором на к.п. бр. 822/1 у КО Пиносава, Градска општина 

Вождовац, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и 

стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), као и 

другим подзаконским актима која регулишу предметну материју. 

 

 

БВ НАЧЕЛНИК 
пуковник 
Радмило Кравић 

 

 

 

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено: 

 Градској управи Града Београда (ЦЕОП), и 

  а/а (актом). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

Број 25370-2 

24.12.2019. године 

Б Е О Г Р А Д 

 Чувати до 2024. године 

Функција 34 ред. бр. 42 

Датум: 24.12.2019. год.        

Обрађивач: вс Б.Васовић 
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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

V-04 број: 501.2-309/2019 

08. 01. 2020. године 

Б е о г р а д 

Масарикова 5/XI 

 

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Масарикова 

5/XI, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 54. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Уставни суд, 

24/11, 121/12, 42/13-Уставни суд, 50/13-Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 26. и 47. Одлуке о Градској управи града 

Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 

109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку утврђивања мера и услова 

заштите животне средине за потребе издавања Локацијских услова за постројење за 

пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, која 

одговара КП 368/1, КО Пиносава, са испустом на КП 368/2 и 821/3 КО Пиносава и 

доводним колектором на КП 822/1 КО Пиносава, спроведеном на захтев 

Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 

Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-34282-LOCH-2/2019 (IX-20 број 350-2394/2019) 

од 24.12.2019. године, а поднетом у име Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, Улица 

Његошева 84 Београд,  доноси         

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ МЕРА И УСЛОВА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

За потребе издавања Локацијских услова за постројење за пречишћавање отпадне 

воде „Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, која одговара КП 368/1, КО 

Пиносава, са испустом на КП 368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором 

на КП 822/1 КО Пиносава, утврђују се мере и услови заштите животне средине:    

1. извршити детаљна инжeњерскогеолошко-геотехничка и хидрогеолошка истражи-

вања на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18), а у 

циљу утврђивања адекватних услова уређења простора и изградње планираног 

постројења за пречишћавање отпадних вода и пратеће инфраструктуре; 

2. комплекс постројења за пречишћавње отпадних вода (ППОВ) пројектовати и 

изградити у складу са важећим техничким нормативима и стандардима 

прописаним за ту врсту објеката; обезбедити спречавање, односно смањење 

утицаја истог, на чиниоце животне средине, као и непосредну околину, кроз мере: 

2.1. заштите вода и земљишта, и то: 

 одабиром одговарајућег техничко – технолошког решења (најбоље доступне 

технике) пречишћавањa отпадних вода, обрадe муља и прерадe садржаја 

септичких јама којим се постиже достизање и одржавање пројектованог 

квалитета ефлуента који задовољава критеријуме прописане Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
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њихово достизање („Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 

1/16), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, број 24/14) и Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 

50/12), 

 уградњом одговарајућих прикључака и арматуре за узорковање 

непречишћене/пречишћене отпадне воде, односно обављање континуалног и 

дисконтинуалног праћења квалитета воде на улазу/излазу из постројења за 

пречишћавање, 

 обезбеђењем одговарајућег простора и услова за складиштење и припрему 

хемикалија које се користе у третману отпадних вода, 

 одабиром одговарајућих материјала за изградњу доводног и одводног 

колектора, а у складу са обавезом да се спречи свака могућност 

неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што 

подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и 

хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће 

дилатације (еластичности), а због могуће геотехничке повредљивости 

геолошке средине у подлози цевовода (слегање, бубрење материјала и др), 

 изградњом интерних саобраћајних, паркинг и манипулативних површина од 

водонепропусних материјала и са ивичњацима којима се спречава одливање 

воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина,  

 потпуним контролисаним прихватом зауљених атмосферских вода са свих 

манипулативних површина, њиховим предтретманом у сепаратору масти и 

уља, пре упуштања у реципијент; 

2.2. заштите ваздуха и то: 

 одабиром одговарајућег начина аерације отпадне воде, ако је одабран 

аеробни процес пречишћавање отпарних вода (поступак са активним муљем, 

тј. суспендованом микрофлором или био-филтрација, тј. имобилисаном 

микрофлором) којим се обезбеђује смањење концентрације био-аеросола, а 

тиме и смањење интензитета мириса и његовог утицаја на стамбене и друге 

објекте у окружењу, у складу са чланом 55. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13), 

 изградњом објеката за обраду муља и прераду садржаја септичких јама као 

затворених објеката, са вентилацијом и биофилтерима високе ефикасности 

којима се обезбеђује смањење неугодних мириса и уклањање био-аеросола, а 

тиме и смањење интензитета мириса и његовог утицаја на окружење, 

 уградњом филтера за задржавање честичног загађења на системима за обраду 

муља и прераду садржаја септичких јама, којим се обезбеђује да  

концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима, које могу бити 

испуштене у ваздух, задовољавају критеријуме прописане Уредбом о 

граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени 

гласник РС“, број 111/15), 

 прикупљањем и складиштењем биогаса који настаје у поступку анаеробне 

обраде муља и његовим одвођењем до потрошача (гасни мотори или 

котловска јединица), 

 подизањем вегетационог (зеленог) заштитног појаса по ободу ППОВ; 

оптимална ширина појаса треба да износи 20 m у правцима у којима је 

струјање ветрова најизраженије, а не може бити мања од 10 m; зелени 
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заштитни појас треба да је сачињен од комбинације дрвећа и шибља 

(зимзелених и лишћарских врста), које не изазивају повишене алергијске 

реакције код становништва, које су отпорне на негативне услове животне 

средине, прилагођене локалним климатским факторима и спадају у претежно 

аутохтоне врсте; 

2.3. заштите од буке и то: 

 применом одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, 

у радној средини и околини објеката комплекса ППОВ, којима се обезбеђује 

да бука емитована током функционисања комплекса не прекорачује 

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

животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“, број 75/10), 

 применом одговарајућих грађевинских и техничких услова и мера звучне 

заштите помоћу којих ће се бука у објекту за боравак особља свести на 

дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и 

грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990; 

2.4. испуњење минималних захтева у погледу енергетске ефикасности 

предметних објеката, при њиховом пројектовању, изградњи, коришћењу и 

одржавању, у складу са законом; 

3. обезбедити услове за континуиран рад планираног комплекса ППОВ, у току 

редовног рада и у случају нестанка електричне енергије уградњом дизел агрегата; 

4. обезбедити одговарајућу просторију и услове за смештај дизел агрегата, а 

нарочито: 

 дизел агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле 

вибрације на објекат, 

 резервоар за складиштење лаког лож уља, за потребе рада дизел агрегата, 

сместити у непропусну танквану, чија запремина мора да буде за 10 % већа од 

запремине резервоара; планирати систем за аутоматску детекцију цурења 

енергента, 

 издувне гасове из дизел агрегата извести ван објекта, у слободну струју 

ваздуха; 

5. ако је, за несметано функционисање ППОВ неопходна изградња трафостанице, 

исту пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима 

прописаним за ту врсту објеката, а нарочито: 

 одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои 

излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње 

трафостанице, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, 

магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о 

границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 

104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а 

вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT, 

 определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле 

или SF6 трансформаторе,  

 у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју 

садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се 

обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем 

непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора 
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трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином 

трансформаторског уља садржаног у трансформатору, 

 након изградње трафостанице извршити: (1) прво испитивање, односно 

мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно 

мерење нивоа буке у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе 

за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање 

података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења 

и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана 

извршеног мерења; 

6. планирати одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама 

и материјалима из комплекса ППОВ у складу са важећим прописима којима се 

уређује поступање са овом врстом отпада; изградити посебне објекте и 

обезбедити затворене просторе и посуде на водонепропусним површинама, ради 

одвојеног сакупљања и привременог складиштења, и то: 

 затворени контејнер за отпад настао механичким пречишћавањем отпадне 

санитарне воде, 

 затворени објекат/контејнер за привремено одлагање остатака од обраде муља, 

тј, прераде садржаја септичких јама, 

 контејнер/посуда за амбалажни отпад у складу са Законом о амбалажи и 

амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09 и 95/18-др. закон), 

 контејнере за неопасни отпад (комунални отпад, рециклабилни отпад – папир, 

стакло, лименке, ПВЦ боце и сл), 

до предаје правном лицу које је овлашћено, односно које има дозволу за 

управљање наведеним врстама отпада; 

7. планирати успостављање ефикасног система мониторинга и сталне контроле 

функционисања свих делова ППОВ, са аспекта техничке безбедности и повећања 

еколошке сигурности, током изградње и експлоатације истих, а нарочито: 

 праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у 

складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 

93/12, 101/16 и 95/18), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, 

број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење 

количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о 

извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16), 

 праћење емисије загађујућих материја у ваздух, у току рада постројења, преко 

овлашћене институције, у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о мерењима емисија загађујућих 

материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник 

РС“, број 5/16), у случају одабира анаеробног поступка обраде муља, 

 „нулто“ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада постројења, 

односно редовно праћење нивоа буке у току рада постројења, преко 

овлашћене институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Правилником о 

методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Службени гласник РС“, број 72/10); 

8. у току извођења радова на изградњи планираног објекта ППОВ извођач радова је 

у обавези да:  

8.1. грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње 

планираног објекта сакупи, разврста и привремено складишти, на 

одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову намену, искључиво у 
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оквиру градилишта, до предаје лицу које има дозволу за управљање овом 

врстом отпада (транспорт, складиштење, поновно искоришћење, одлагање 

отпада); спроведе поступке за смањење количине отпада за одлагање 

(посебни услови складиштења отпада и сл), односно одваја отпад чије се 

искоришћење може вршити у оквиру градилишта или у постројењима за 

управљање отпадом; приликом складиштења насталог отпада примени мере 

заштите од пожара и експлозија, 

8.2. обезбеди извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим 

се на градилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о 

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

број 56/10), 

8.3. води евиденцију о: 

 врсти, класификацији и количини грађевинског отпада који настаје на 

градилишту, 

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

опасног отпада, посебних токова отпада), 

8.4. попуњава Документ о кретању отпада за сваку предају отпада правном 

лицу, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и 

упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и 

Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 

претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 

попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17);  комплетно попуњен 

документ о кретању неопасног отпада чува најмање две године, а трајно 

чува Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом, 

8.5. снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно 

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

земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију 

загађене површине, 

8.6. у случају удесних ситуација у току извођења радова, примени планиране 

мере заштите за превенцију и отклањање последица (опрема за гашење 

пожара, адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др); 

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

дозволе или другог акта којим се одобрава изградња предметних садржаја, 

поднесе надлежном органу за заштиту животне средине захтев за одлучивање о 

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

одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС“, бр. 135/04 и 36/09). 

О б р а з л о ж е њ е 

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда достављен 

је захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града 

Београда, Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-34282-LOCH-2/2019 (IX-20 број 350-

2394/2019) од 24.12.2019. године, а поднет у име Секретаријата за комуналне и 

стамбене послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, 

Улица Његошева 84 Београд, за давање услова заштите животне средине за потребе 

издавањa Локацијских услова за постројење за пречишћавање отпадне воде 

„Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, која одговара КП 368/1, КО Пиносава, 

са испустом на КП 368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на КП 822/1 

КО Пиносава. Предметни захтев достављен је у поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем. Уз захтев су достављени: Копија катастарског плана 
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(број 952-04-231-20022/2019 од 18.12.2019. године) и Копија катастарског плана 

водова (број 952-04-301-4230/2019 од 19.12.2019. године) које је израдио Републички 

геодетски завод, Катастарско топографски план, Р=1:250 и ИДР Идејно решење: 0-

Главна свеска (број техничке документације: 30/19), 1-Пројекат архитектуре (број 

техничке документације: 30/2019-1), 2/2-Пројекат саобраћајница (број техничке 

документације: 30/2019-2/2), 3-Пројекат хидротехничких инсталација (број техничке 

документације: 30/2019-3), 4-Пројекат електроенергетских инсталација (број техничке 

документације: 30/2019-4), 5-Пројекат телекомуникационе и сигналне инсталације 

(број техничке документације: 30/2019-5), 6-Пројекат машинских инсталација (број 

техничке документације: 30/2019-6), 7-Пројекат технологије (број техничке 

документације: 30/2019-7), 8-Хидролошка студија за потребе ППОВ Пиносава (број 

техничке документације: 30/2019-8) које је израдило предузеће за пројектовање 

инжињеринг и консалтинг „IWA Consalt“ д.о.о из Београда, Улица Анастаса 

Јовановића 3, Прилог 10 – Посебни садржаји идејног решења у вези са прикњучењем 

на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови и Прилог 11 – 

Садржај идејног решења са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и 

екплозивним материјама за које је прописана обавез издавања одобрења за безбедно 

постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и екпозија.   

Према Плану детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и 

акумулацијама, ГО Савски венац, Раковица и Вождовац – I фаза („Службени лист 

града Београда, број 86/19) предметна локација се налази у површинама за 

инфраструктурне објекте и комплексе, и водене површине.  

У оквиру предметне локације површине 5.206 m² планира се изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) “Пиносава“ капацитета 3.400 ЕС, којим ће се 

прихватити и садржај септичких јама околних насеља и изграда јединственог система 

за третман муља са ППОВ „Зуце“, ППОВ „Бели поток“ и ППОВ „Пиносава“, укупног 

капацитета 10.000 ЕС и прераде садржаја септичких јама капацитета 50 m³/дан. 

Предвиђа се фазна изградња ППОВ, у којој ће у првој фази бити изведено ППОВ за 

1.400 ЕС. Комплекс ППОВ састоји се из следећих делова: (1) улазни део кога чине: 

шљунколов који је дизајниран за максимални прихват крупног и ситног агрегата који 

се налази у фекалним водама, шахт за прихват садржаја са септичких јама, сабирни 

канал, аутоматска груба решетка у којој се врши одвајање крупног отпада, шахт са 

мерачем протока, улазна пумпна станица у којој су смештене потопне пумпе, цевна 

арматура, фазонски комади и мерна опрема, (2) главни објекат кога чине: надземна 

етажа објекта и подземни поцесни базен и (3) одводног цевовода. 

Главни објекат ППОВ је делимично укопана конструкција и састоји се од следећих 

функционалних целина: (1) надземна етажа је приземни објекат који се састоји из: 

машинске сале, командног центра, просторије са компресорима, канцеларије, 

складишта и свлачиониице са мокрим чвором. БРГП објекта је 229 m², димензија 17.1 

x 13.4 m, (2) подземни део се састоји из резервоара, габарита 32.90 x 27.80 m који 

садржи резервоар за хитне случајеве, селектор/дистрибутивни резервоар, 2 СБП 

базена за муљ и резервоар третиране воде, (3) улазна грађевина у којој су смештене 

грубе решетке и резервоар за пријем септичког отпада. У оквиру постројења 

предвиђена је изградња две приступне саобраћајнице (С1 и С2) до предвиђених 

објекта и градња манипулативних саобраћајних површина уз објекте. Предвиђена су 2 

ПМ и једно ПМ за теретна возила. 

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

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

потребе издавања Локацијских услова за постројење за пречишћавање отпадне воде 

„Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, која одговара КП 368/1, КО Пиносава, 



7/7 
 

са испустом на КП 368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на КП 822/1 
КО Пиносава, а применом одредаба члана 54. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Уставни суд, 24/11, 121/12, 
42/13-Уставни суд, 50/13-Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19-др. закон) – одлучио је као у диспозитиву овог решења.   

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштен је приговор у року од 
3 дана од дана достављања локацијских услова за чије потребе су утврђене предметне 
мере и услови заштите животне средине. Приговор се изјављује градском већу града 
Београда, а подноси се преко Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе града Београда. 

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, 
под V-04 број: 501.2-309/2019, дана 08. јануара 2020. године. 
 

Доставити: 
- Подносиоцу захтева, 
- Архиви. 

ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 

Проф. др Јасмина Маџгаљ 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Републичка дирекција за воде 
Број: 325-05-2318/2019-07 

19.06.2020. год. 
Б е о г р а д 

 
 

 
      На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр. 30/2010), Закона 

о изменама Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30. 
став 2. Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о 
министарствима (''Сл. гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015,  96/2015, 62/2017), Закона 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 
121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр. 
113/2015, 96/2016 и 120/2017) и Упутства о  начину поступања надлежних органа и ималаца 
јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у 
поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), 
решавајући по захтеву подносиоца, Градске управе града Београда, Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по решењу 
Владе 24 број: 119-8512/2019 од 29.08.2019. доноси 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 
1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку 

припреме и израде техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадне воде Пиносава на к.п. бр.368/1 КО Пиносава, испуст на к.п. бр.368/2 и 821/3 КО 
Пиносава и доводни колектор на к.п.бр.822/1 КО Пиносава, на територији општине 
Вождовац, града Београда. 

2. Овај акт је уписан у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним 
бр. 154. од 19.06.2020. године.  

3. Техничком документацијом за објекат постројења за пречишћавање отпадних вода, 
ППОВ, урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко-
технолошка решења уз испуњење следећих услова: 
 3.1. Техничку документацију урадити у складу са важећим законским прописима и 
нормативима за ову врсту објеката. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без 
обзира на евентуалну фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим вода. На 
техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским 
прописима;   
 3.2. У поступку израде техничке документације обезбедити све потребне подлоге и 
акта од надлежних органа (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке, 
хидрогеолошке и др.), спровести одговарајуће анализе и дати решења која ће бити у складу 
са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова; 
 3.3. Приликом израде планске и техничке документације водити рачуна о посредном 
или непосредном утицају на водотоке и већ изграђене водне објекте, на начин који ће 



обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, као и о 
актуелном режиму површинских и подземних вода; 
 3.4. Подносилац захтева је у обавези да реши имовинско правне односе на 
предметеним катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да са 
надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе коришћења водног земљишта; 
 3.5. Да се канализациони систем раздвоји на фекални и атмосферски систем. Да се 
атмосферске воде, као условно чисте, најкраћим путем уведу у реципијент – водоток;  
 3.6. Да се изврши идентификација отпадних вода по количинама и квалитету за 
усвојени пројектни период;  
 3.7. Да се на прикључцима производних погона (индустријски погони и др) и других 
загађивача вода на фекалну канализациону мрежу и главни колектор, предвиде објекти за 
предтретман отпадних вода до нивоа квалитета комуналних отпадних вода у складу са 
прописима. Технолошке отпадне воде предвиђене да се сакупљају јавном канализацијом се 
могу упуштати у јавну канализацију уколико испуњавају услове сходно Акту испуштања 
отпадних вода у јавну канализацију донетог од стране органа локалне самопуправе, 
односно морају да испуне граничне вредности емисије за одеђене групе или категорије 
загађујућих материја, пре испуштања у јавну канализацију; 
 3.8. Постројење, тј. предметна локација мора бити безбедна од утицаја велике воде 
Топчидерске реке повратног периода мин. Т= 100 година - Q1%, а у складу са техно-
економском анализом може се усвојити и строжији степен заштите (Т=500 година или 1000 
година); 
 3.9. Да се изврше хидраулички прорачуни свих планираних објеката, на основу 
карактеристичних рачунских протицаја вода у водотоку Топчидерске реке, датих у 
мишљењу  републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове (РХМЗ), и 
то: Q1%=123m3/s; Qср.%=0.415m3/s; Qmin95%=0.008m3/s; 
 3.10. Обезбедити примену технолошких поступака пречишћавања који ће омогућити 
ефикасан рад постројења, достизање прописаних стандарда квалитета Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих супстанци и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 
РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16). Квалитет пречишћене воде ускладити са Поглављем III 
(Комуналне отпадне воде), Табела 2. (Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде 
које се испуштају у реципијент) HPK<125 mg/l, BPК <25 mg/l, SM<60 mg/l, TN< 15 mg/l и TP 
< 2mg/l, као и таб.4. (Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде 
које се испуштају у површинске воде које се користе за купање и рекреацију, водоснабдевање, 
наводњавање) 
П араметар Јединица мере Гр.вредности емисије 
Колиформне бактерије број у 100 ml 10 000 
Колиформне бактерије фекалног порекла број у 100 ml 2 000 
Стрептококе фекалног порекла број у 100 ml 400 
 
 3.11. Објекте за одвођење и испуштање пречишћених отпадних вода прописно 
димензионисати на основу хидрауличког прорачуна; 
 3.12. Предвидети управно укрштање колектора са водотоком. 
 3.13 Код паралелног вођења траса колектора мора да буде положена изван обале и 
корита за велику воду водотока или исту удаљити на мин. 5.0 м од водотока. У овом појасу 
забрањено је градити надземне објекте, због предвиђеног простора за одржавање објекта; 
 3.14. Предвидети обавезу извођача да на терену обележи трасу колектора уочљивим 
ознакама; 
 3.16.Одстојање темена колектора на месту прелаза кроз водоток, од дна 
нерегулисаног корита мора бити мин. 1.5 м; 
 3.17. Пројектном документацијом трасу и нивелету колектора, ускладити приликом 
укрштања и додира са водним и др. објектима, тако да се не ремети функционисање и 
одржавање истих.  
 3.18. Решити имовинско-правне односе са власницима (корисницима) водног 
земљишта; 



 3.19. У оквиру будућег ППОВ потребно је предвидети савремена, технолошки 
рационална и економична решења пречишћавања отпадних вода, са минималним утрошком 
енергије, хемијских и биолошких средстава, до потребног степена пречишћавања и 
очувања квалитета реципијента – Топчидерске реке, при минималном одрживом протоку а 
у складу са прописима о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и 
роковима за њихово достизање; 
 3.20. Да се прикажу рачунски и графички, постојећи и пројектовани режим вода у 
реци; технолошки процеси пречишћавања, и на крају режим транспорта пречишћених 
отпадних вода и испуштања у реципијент са одговарајућим изливом, и да исти буде 
уклопљен у речно корито, тако да се не наруши геометрија речног корита и да се не 
погорша режим отицања великих вода на предметној деоници Топчидерске реке, као и да 
се предвиди одговарајућа заштита дна и косина корита водотока;   
 3.21. Положај и осигурање изливне грађевине у реципијент предвидети тако да не 
изазива ерозију обала и да истовремено функција изливања не буде спречена ни у једном 
моменту при високим водостајима водотока. Трасу и нивелету испуста из постројења у 
пријемник ускладити са постојећим водним и другим објектима (приликом укрштања или 
паралелног вођења) тако да не поремети нормално функционисање и одржавање тих 
објеката. На основу хидролошког прорачуна Топчидерске реке урадити хидрауличку 
анализу и предвидети потребне регулационе радове на предметној деоници; 
 3.22. Да се предвиди уградња мерних уређаја, ради билансирања вода и плаћања 
накнаде за испуштање отпадних вода у Топчидерску реку;  
 3.23. Да се техничким решењима предвиди лак приступ местима за мерење 
количина отпадних вода и за узимање узорака ради испитивања квалитета воде и то пре и 
после пречишћавања, на уливу пречишћених вода у реципијент и др., као и да буду 
заштићена од штетног дејства вода; 
 3.24. Техничком документацијом предвидети начин чишћења и одржавања свих 
уређаја за пречишћавање, третман талога и муља, као и место и објекти за привремени 
смештај и начин и локација коначног одлагања муља уз услов да се не загађују површинске 
и подземне воде. Предвидети да по изградњи, целокупно одржавање постројења као и 
доводни и одводни колектор са изливном главом пада на терет власника постројења; 
 3.25. Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања 
материјала. Одлагање овог материјала у стараче, канале, на обале и насипе није дозвољено. 
Технологија извођења радова мора бити тако одабрана да се елиминише могућност 
оштећења водних објеката у току извођења радова; 
 3.26. Усвојено техничко решење не сме онемогућити редовно одржавање водних 
објеката, несметан пролаз за машине и људство надлежног правног лица. Оставити 
слободан простор за приступ тешке механизације и елиминисати могућност оштећења 
водних објеката у току извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења водних објеката, 
која настану приликом изградње канализације, морају се отклонити о трошку инвеститора; 
 3.27. Атмосфереске отпадне воде са условно чистих површина у зони ППОВ 
прикупити системом канала и евакуисати у околни терен или реципијент, док је 
потенцијално зауљене отпадне воде неопходно третирати преко сепаратора масти и уља 
пре испуста у крајњи реципијент. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских 
вода са сливних површина предметне локације извршити на основу карактеристичних 
вредности интензитета падавина; 
 3.28. Техничком документацијом дефинисати процедуре управљања постројењем, у 
оквиру кога се морају дефинисати начин и динамика праћења контроле пројектом 
утврђених параметара појединих процеса пречишћавања за очекиване променљиве услове у 
погледу квалитативно квантитативних особина дотеклих отпадних вода, од почетног до 
пуног капацитета и спречити негативни утицај на водни режим пријемника;  
 3.29. Предвидети уградњу пијезометара на локацији ППОВ и складишта (за 
гориво...) и редовну контролу квалитета подземних вода у складу са прописима; 



 3.30. Мере и процедуре складиштења потребних сировина за процес пречишћавања и 
управљања отпадом морају бити спроведене у циљу заштите од евентуалног загађења 
подземних и површинских вода; 
 3.31 За резервоаре за гориво и /или друге опасне материје предвидети заштитне објекте 
којим ће се спречити могуће загађење површинских и подземних вода и пројектном 
документацијом дати таква техничка решења да се обезбеди њихова водонепропусност, редовна 
контрола, сигнализација у случају квара или процуривања, могућност прихвата целокупне 
количине у случају акцидента у складу са прописима који уређују складиштење запаљивих 
течности и гасова; 
 3.32. За евентуалне пратеће објекте (трафостаницу, радионицу и др.) на комплексу дати 
адекватно решење којим ће се третирати настале отпадне загађене воде пре њихове детаљне 
евакуације до постројења, уз услов да се њиховим функционисањем ни на који начин не 
угрози квалитет површинских и подземних вода; 
 3.33. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у 
циљу спречавања загађења површинских и подземних вода; 
 3.34. Урадити техничку документацију у складу са издатим водним условима, 
извршити техничку контролу исте и поднети органу надлежном за водопривреду захтев за 
издавање водне сагласности на техничку документацију, а после изградње јавити се 
захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градска управа града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене послове-
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, поднела је овом министарству 
захтев под бројем: 350-954/2020 од 05.06.2020. године у поступку припреме техничке 
документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадне воде Пиносава на к.п. 
бр.368/1 КО Пиносава, испуст на к.п. бр.368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводни колектор на 
к.п.бр.822/1 КО Пиносава, на територији општине Вождовац, града Београда. 
 Уз захтев је достављено: 

- Информација о локацији бр. 350.1-5612/19 од 08.11.2019. године издата од 
општине Градске управе града београда-Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове; 

- Мишљење број: 4648/1, од 17.06.2020. године у поступку издавања водних 
услова за израду техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадне 
воде Пиносава на КО Пиносава, издато од ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав“, Београд; 

- Мишљење РХМ Завода РС бр. 922-1-118/2020 од 12.06.2020. године;  
- Мишљење за израду техничке документације за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Пиносави, издато од Агенције за заштиту животне средине, 
број: 325-05-001/198/2020-02, од 11.06.2020. године; 

- Копија плана, СЗКН Вождовац, КО Пиносава од 02.06.2020; 
- Копија катастарског плана водова, РГЗ од 19.12.2019.  
- Извод из катастра водова; 
- Идејно решење (0-Главна свеска, 3-Пројекат хидротехничких инсталација, 7-

Технолошки пројекат), урађени од стране „IWA Consalt“  д.о.о. Београд, 2020; 
-  

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је: 
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за 

воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са 
одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама. На основу чл. 14. према намени водни објекат је 
припада под 5-сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода. 
Објекат припада типу 6: вoдни oбjeкти у сaстaву jaвнe кaнaлизaциje из члaнa 19. oвoг 
зaкoнa (глaвни кoлeктoр, пoстрojeњe зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa и oбjeкaт зa oдвoђeњe 



и испуштaњe прeчишћeних oтпaдних вoдa), у складу са чл. 117. На основу чл 43. у смислу 
водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. 

    Предметни објекат је у близини водотока Топчидерска река, водно подручје Сава, 
сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсливова 
("Службени гласник  РС", бр. 54/2011). Топчидерска река се не налази у Оперативном 
плану за одбрану од поплава за 2020 годину („Сл.гласник РС“ бр.91/2019 ) и припада 
Водној јединици 1.,,Београд“. 
Топчидерска река, према Одлуци о утврђивању пописа вода I реда (''Сл. гласник РС'' бр. 
83/10), сврстан је у воде I реда, под тачком 2. Остали водотоци, 1) природни водотоци. На 
основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке, по којој 
Топчидерска река припада II категорији. Максималне количине опасних материја у водама 
су дате Правилником о опасним материјама у водама (''Сл. гласник СРС'' бр. 31/82) и не 
смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у 
реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 67/2011, 
48/2012 и 1/2016). Утицај отпадних вода на реципијент 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. 50/2012) и Уредбом о 
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2014). Мерење 
количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за 
мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 
мерењима (''Сл. гласник РС'' бр. 33/2016). 
 
На локацији ППОВ „Пиносава“ предвиђена је прерада отпадних вода из система фекалне 
канализације насеља Пиносава. Главни објекат је лоциран на катастарској парцели 1368/1 
К.О. Пиносава. Самом објекту сe приступa интeрном сaoбрaћajницом директно са будуће 
саобраћајнице. Постојећа канализациона мрежа функционише као сепаратни систем. 
Кишне воде нису предмет пројекта. Непосредни реципијент пречишћених отпадних вода је 
Топчидерска река. Висинско лоцирање објекта условљено је котом стогодишње воде 
Топчидерске реке. На основу изграђене канализационе мреже и броја изведених 
прикључака у насељу Пиносава (533 прикључака), ППОВ ће се градити фазно, при чему 
коначна фаза треба да задовољи потребе 3.400 ЕС, јер је према Генералном пројекту 
каналисања отпадних вода приградских насеља на територији општине Вождовац у 
Београду, као и Главном пројекту фекалне канализације насеља Пиносава, очекивани број 
еквивалентних становника 3.400 ЕС, пројектни период је до 2031. године. Међутим, 
имајући у виду изграђеност мреже фекалне канализације, као и планирану даљу динамику 
изградње мреже и прикључења становништва, предвидела се фазна изградња ППОВ, где је 
првом фазом обухваћено 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 ЕС се прихвата другом фазом. 
Грађевински, комплетно ППОВ се гради у првој фази (за коначни капацитет). Што се тиче 
опреме, предвиђена је фазна инсталација. На локацији ППОВ „Пиносава“, осим изградње 
самог постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пиносава, предвиђено је да се 
истим прихвати и садржај септичких јама околних насеља, као и да се изгради јединствен 
систем за третман муља са ППОВ „Пиносава“, ППОВ „Бели поток“ и ППОВ „Зуце“ 
(коначни капацитет линије за третман муља је 10.000 ЕС). 
 
У већем делу насеља Пиносава изведена је канализациона мрежа пречника DN250 мм и 
изграђена је до локације будућег ППОВ.  

За дефинисање капацитета ППОВ усвојена је специфична потрошња 150 л/ст./дан и дневно 
биолошко оптерећење (BPK5) по еквивалентном становнику 60 г/ст./дан. 

Предвиђа се изградња наставка канализационе мреже од завршног шахта постојеће 
канализације до улазне грађевине ППОВ дужине 10 м и пречника ДН250. 



Предвиђен је одводни цевовод од излаза из главног објекта ППОВ до излива у реципијент, 
Топчидерску реку. Пошто одводни цевовод пречишћене воде служи и као хаваријски 
испуст у акцидентним ситуацијама, одводни цевовод ће се изградити као класична 
канализациона мрежа. Изливна грађевина са жабљим поклопцем ће се уклопити у косину 
профила, уз потребне мере заштите еродирања корита и саме обале. 

Преко парцеле бр. 368/1 КО Пиносава, прелази постојећа водоводна цев ДН350 мм. 
Прикључење комплекса на спољни водовод планира се на предметну водоводну цев. 

Предвиђене су следеће технолошке линије:  

- Линија довода и механичког пречишћавања отпадне санитарне воде са 
селектором, интервентним танком (егализатором) и излазним сабирним шахтом са 
постројења;  

- Линија за пријем садржаја септичких јама и њихово испуштање у процесну 
линију пре грубих решетки; 

-  Линија биолошког пречишћавања отпадних вода са активним муљем, 
узимајући у обзир тражену флексибилност у континуалном раду и минималну 
продукцију вишка активног муља;  

- Линија терцијерног третмана отпадне воде (микрофилтрација и 
дезинфекција); 

-  Линија за аеробну стабилизацију вишка активног муља са пумпама за 
вишак муља; 

-  Линија за третирање стабилизованог муља (са згушњавањем и 
дехидратацијом), са најмање две линије за захтевани капацитет. Степен 
згушњавања износи до 3,5% суве материје, а степен дехидратације 18 - 
20% суве материје 

У Мишљењу ЈВП ''Србијаводе'' ВПЦ „Сава-Дунав'', Београд, дати су општи подаци, 
хидрографски и хидролошки подаци, остали подаци, подаци од значаја за издавање водних 
услова, који су саставни део ових водних услова.  

Из Мишљења РХМЗ издвајамо: Хидролошки подаци за Топчидерску реку: Q1%=123 
м3/с, Qср.=0.415 м3/с, Qмин.95%=0.008 м3/с. 

Агенција за заштиту животне средине не врши мерења и осматрања и не располаже 
подацима за реципијенте на предметном подручју. 

Сходно условима из диспозитива решења, бр.: 3.1.-3.4. техничка документација 
треба да буде урађена у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из 
Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС '' број 11/2002), Стратегије управљања водама 
РС (''Сл. гласник РС '' број 3/2017), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) уз обавезне 
прилоге: 

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 
техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 
пројектаната, 

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,..), 

-техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у 
коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина 
пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода 
као и места за узорковање вода итд.. 

Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 
115., чл. 117. ст. 1. тч. 6. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 2. 
диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини 
и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', бр. 86/10). Водни услови под тч. 
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ROP-BGDU-34282-LOCН-3/2020     

B-610/2020 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Услови водовода за израду локацијских услова  за постројење за 

        пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ на грађевинској парцели 

         ППОВ-1, која одговара к.п. 368/1, КО Пиносава, са испустом на к.п. 368/2 

         и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на к.п. 822/1 КО Пиносава,  

          у Београду 

 
У вези захтева бр.350-954/20209, од 15.06.2020.године, инвеститора Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, Београд, Улица Његошева број 84, заведеног у Служби техничке 

документације ЈКП "БВК" под бројем В-610/2020 дана 15.06.2020. године, којим тражите услове 

водовода за израду локацијских услова за постројење за пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ 

на грађевинској парцели ППОВ-1, која одговара к.п. 368/1, КО Пиносава, са испустом на к.п. 

368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на к.п. 822/1 КО Пиносава, у складу са Одлуком 

о пречишћавању и дистрибуцији воде ( "Службени лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014, 

19/2017 и 74/2019),  издају се  

 

 

У С Л O В И 

 

 

Подаци о објекту из достављеног идејног решења:  

 

Планира се изградња новог објекта -  грађевине са одговарајућим уређајима за пречишћавање отпадних 

вода, категорије  „Г“,  калсификационе ознаке  222330, спратности По+П и укупне бруто површине од 

1039,18m2, који подразумева изградњу главног објекта ППОВ, улазне грађевине са пумпном станицом 

и одводни цевовод.  

У већем делу насеља Пиносава изведена је канализациона мрежа пречника DN250 мм и изграђена је до 

локације будућег ППОВ. Према геодетским подлогама, постојећи  канализациони колектор ДН250mm 

завршава се у шахту на кат. парцели бр. 822/1 КО Пиносава недалеко од грађевинске парцеле која је 

предвиђена за смештање комплекса ППОВ. Приликом пројектовања идејног решења ППОВ 

Пиносава, у графичкој документацији је уписивана фазност, која се односи искључиво на уградњу 

опреме за пречишћавање. 
 

mailto:info@bvk.rs
http://www.bvk.rs/
mailto:std@bvk.rs
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На локацији ППОВ „Пиносава“ предвиђена је прерада отпадних вода из система фекалне канализације 

насеља Пиносава. Главни објекат је лоциран на катастарској парцели 1368/1 КО Пиносава. Самом 

објекту сe приступa интeрном сaoбрaћajницом директно са будуће саобраћајнице.  

Унутар ограђене парцеле главном објекту и улазној грађевини, приступa се интeрним, aсфaлтирaним 

сaoбрaцajницaмa, ширинe 6m, и oмoгућуjу кoлски и пeшaчки приступ и улaз у oбjeктe сa плaтoa. 

Постојећа канализациона мрежа функционише као сепаратни систем. Кишне воде нису предмет 

идејног решења.  

Непосредни реципијент пречишћених отпадних вода је Топчидерска река. Висинско лоцирање објекта 

условљено је котом стогодишње воде Топчидерске реке. Пошто одводни цевовод пречишћене воде 

служи и као хаваријски испуст у акцидентним ситуацијама, одводни цевовод ће се изградити као 

класична канализациона мрежа. Одводни цевовод је лоциран на катастарским парцелама 368/1 и 368/2. 

На линији отпадне воде ППОВ предвиђена су два хаваријска прелива, у улазној пумпној станици и у 

дистрибутивном објекту (селектору). Хаваријски прелив у улазној ПС служи да се у случају акцедентне 

ситуације изолује цело постројење. Хаваријски прелив у дистрибутивном објекту (селектору) служи да 

се изолује само СБР базени са биолошким третманом. Изливна грађевина са жабљим поклппцем ће се 

уклппити у косину профила, уз потребне мере заштите еродирања корита и саме обале. 

Такође је предвиђена изградња наставка канализационе мреже од завршног шахта постојеће 

канализације (на к.п. 822/1 КО Пиносава) до улазне грађевине ППОВ (на к.п. 1368/1 КО Пиносава), 

дужине 10m и пречника ДН250.  

 

На основу изграђене канализационе мреже и броја изведених прикључака у насељу Пиносава (533 

прикључака), ППОВ ће се градити фазно, при чему коначна фаза треба да задовољи потребе 400 ЕС, 

јер је према Генералном пројекту каналисања отпадних вода приградских насеља на територији 

општине Вождпвац у Београду, кап и Главнпм пројекту фекалне канализације насеља Пиносава, 

очекивани број еквивалентних становника 3.400 ЕС, пројектни период је до 2031. године. Међутим, 

имајући у виду изграђенпст мреже фекалне канализације, као и планирану даљу динамику изградње 

мреже и прикључења становништва, предвидела се фазна изградња ППОВ, где је првом фазом 

обухваћенп 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 ЕС се прихвата другпм фазом. Неки елементи процесне линије 

били би изведени у грађевинскпм смислу за коначну фазу, док би опрема била уграђивана фазно. 

Спољни цеводови ће се изводити одмах за крајњу фазу. Ту спадају: 

- доводни канализациони колектор од постојеће канализације до улазне грађевине 

- одводни колектор пречишћене воде са бајпасом око постројења и излив у Топчидерску реку 

- прикључак на постојећу водоводну мрежу 

- одвод интерне канализације на почетак процеса 

- потисни цевовод од улазне пумпне станице до главног објекта ППОВ 

 

 На локацији ППОВ „Пиносава“, осим изградње самог постројења за пречишћавање отпадних вода 

насеља Пиносава, предвиђено је да се истим прихвати и садржај септичких јама окплних насеља, као и 

да се изгради јединствен систем за третман муља са ППОВ „Пинпсава“, ППОВ „Бели поток“ и ППОВ 

„Зуце“ (коначни капацитет линије за третман муља је 10.000 ЕС).  

 

Предвиђене су следеће технолошке линије ППОВ:  

- Линија довода и механичког пречишћавања отпадне санитарне воде са селектором, интервентним 

танком (егализатором) и излазним сабирним шахтом са постројења;  

- Линија за пријем садржаја септичких јама и њихово испуштање у процесну линију пре грубих 

решетки;  

- Линија биолошког пречишћавања отпадних вода са активним муљем, узимајући у обзир тражену 

флексибилност у континуалном раду и минималну продукцију вишка активног муља;  

- Линија терцијерног третмана отпадне воде (микрофилтрација и дезинфекција)  

- Линија за аеробну стабилизацију вишка активног муља са пумпама за вишак муља;  

- Линија за третирање стабилизованог муља (са згушњавањем и дехидратацијом), са најмање две 

линије за захтевани капацитет. Степен згушњавања износи до 3,5% суве материје, а степен 

дехидратације 18 - 20% суве материје).  
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Пројектом линије третмана комуналних отпадних вода, обухваћени су следећи објекти - фазе процеса 

са пратећом опремом (механички третман отпадне воде, биолошки третман отпадне воде, терцијерни 

третман отпадне, третман муља и опрема за неутрализацију непријатних мириса):  

Механички третман отпадне воде  

- јединица за пријем отпадних вода септичких јама, допремљених мобилним цистернама  

- шљунколов на доводној линији отпадних вода у ППОВ  

- аутоматска груба решетка  

- шахт мерача протока са континуалним мерењем протока долазне воде из канализационе мреже  

- шахт са пумпном станицом за транспорт отпадне воде на предтретман и хаваријска by-pass линија за 

транспорт воде до Топчидерске реке;  

- механички предтретман са фином решетком  

- базен за интервентно задржавање отпадних вода – на улазу у процес (егализатор);  

- разделна комора на улазу у биоаерацију - биоселектор  

- издвајање песка, масти и уља у разделној комори. 

Биолошки третман отпадне воде  

-  дозирна станица за гвожђехлорид за таложење фосфора  

- СБР базени – систем за биолошко пречишћавање отпадних вода са активним муљем и редукцијом 

азота процесима нитрификације-денитрификације комплет са мешалицама и дифузорима за унос 

кисеоника у систем, 

- дуваљке и развод ваздуха за аерацију у СБР базенима  и 

- пумпе за рециркулацију муља у биоселектор. воде  

Терцијерни третман отпадне 

-  уклањање нутрујената (азота и фосфора)  

-  резервоар за складиштење и егализацију третираног ефлуента са пумпама  

-  микрофилтрација као терцијерни третман отпадне воде (фаза 2)  

-  УВ дезинфекција третираног ефлуента (фаза 2)  

-  излазни сабирни шахт са постројења, са континуалним мерењем протока и pH вредности;  

Третман муља  

-  резервоар за складиштење и аеробну стабилизацију муља;  

-  систем за аерацију  

-  јединица за пријем стабилизованог муља са ППОВ Зуце и ППОВ Бели Поток, допремљених 

мобилним цистернама  

-  комплет опрема за дехидратацију стабилизованог вишка муља до квалитета предвиђеног за одлагање 

безопасног муља на санитарну депонију са дефинисаном локацијом, а у складу са законском 

регулативом;  
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Опрема за неутрализацију непријатних мириса. 

Интерна канализација подразумева фекалне воде-санитарне отпадне воде из санитарног чвора које ће 

се одвести затвореним каналом на почетак процеса пречишћавања и  одвођење атмосферских вода са 

свих слободних површина у оквиру комплекса ППОВ отвореним каналима до сеператора масти и уља, 

са изливом ван локације комплекса. 

 

Коте терена  су крећу од 107 mnm до 108mnm.  Потребна количина воде за  потребе рада процеса  

ППОВ је 1.0 l/s (Qмакс.дн=15m3/дан, притисак 5,7 бара.), за унутрашњу хидрантску 5.0 l/s (притисак 

3,3 бара).  Предвиђен је нов прикључак је на постојећу водоводну цев која пролази кроз парцели ППОВ 

(к.п. 368/1 КО Пиносава). 

Предвиђена је инсталација унутрашње водоводне мреже за снабедевање питком водом: 

-  санитарног чвора у главном објекту ППОВ, 

-  сервисна вода, за потребе технолошке опреме 

- унутрашње хидрантске мреже  

Уз идејно решење приложен је Пројектни задатак за израду идејног решења за изградњу коплекса 

ППОВ „Пиносава“. 

 

Постојеће стање:  

 

На  предметној локацији, према подацима из ГИС-а,  постоје цевоводи Ø400mm од политеилена дуж  

к.п. 822/1 КО Пиносава и  Ø350mm од челика који пролази кроз к.п. 368/1 КО Пиносава, друге висинске 

зоне београдског водоводног система са радним притисцима око 7-8 bar-а. Напомињемо да се подаци  

ГИС-а и РГЗ-а разликују (РГЗ нема уцртан цевовод Ø400mm). 

 

Планирано и пројектовано стање:  

 

За предметну локацију на снази  су плански документи: План детаљне регулације Топчидерске реке са 

планираним регулацијама и акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац 

(„Сл. лист града Београда“, бр. 86/19), План генералне  регулације грађевинског подручја седишта 

јединице локалне самоуправе – Град Београд - целине I- XIX („Сл. лист града Београда“,  бр. 20/16, 

97/16, 69/17 и 97/17),  Генерални план Београда 2021 („Сл. лист града Београда“, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 

63/09,70/14), а од пројектне документације Главни пројекат реконструкције цевовода Ø350mm од 

Ресника до Топчидерске реке (М-57).  

 

За предметну локацију урађен је  Урбанистички пројекат за изградњу примарне фекалне канализације 

у делу насеља Пиносава са постројењем за пречишћавање отпадних вода (Београд, март 2010. године), 

који није приложен. 

ЈКП“БВК“ је у оквиру техничке сарадње са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 

ЈП на изради конкурсне документације за израду техничке документације за изградњу моста преко 

Топчидерске реке и саобраћајнице за приступ ППОВ „Пиносава“, доставило одговор под бројем 73464/ 

I4-1/3283 дана 18.12.2019. године. 

Такође, ЈКП“БВК“ је доставило услове за постројење за пречишћавање отпадне воде „Пиносава“ на 

грађевинској парцели ППОВ-1, која одговара к.п. 368/1, КО Пиносава, са испустом на к.п. 368/2 и 821/3 

КО Пиносава и доводним колектором на к.п. 822/1 КО Пиносава под бројем В-1268/2019 од 

01.01.2020.године. 

 

На разматраној локацији, постоји цевовод Ø350mm који пролази кроз к.п. 368/1 КО Пиносава. Идејним 

решењем предвиђена су укрштања планираних инсталација ППОВ (спољне инсталације употребљених 

вода, тт кабл, канализациони потис, интерне водоводне инсталације) и  прикључење објекта ППОВ на 

постојећи цевовод.  Идејним решењем није разматарна спољна хидрантска мрежа.  

Планом је предвиђено  да се постојећи цевовод Ø350mm  на деоницама где је угрожен укине и постави 

поред планираног водовода Ø400mm унутар граница плана. 

Првенствено предвидети прикључење са планираног цевовода Ø150mm уколико динамика 

пројектовања и изградње постројења и саобраћајнице буде усаглашена, у супротном предвидети 

прикључење са постојећег цевовода Ø350mm (прикључење са Ø400mm није могуће реализовати). 
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Максимална димензија прикључка са цевовода Ø150mm је Ø100mm, а са цевовода Ø350mm  је 

Ø200mm. 

Пројектом и адекватним уређењем терена обезбедити функционалност, стабилност и несметан приступ 

за одржавање цевовода Ø350mm, а уколико је потребно пројектовати и мере његове заштите. 

Пројекат водовода, пречник прикључка и водомера, одредити хидрауличким прорачуном што 

рационалније у складу са потребама и  усагласити са пројектованим мерама заштите од пожара.  

Предвидети раздвојене унутрашње инсталације и посебне главне водомере за различите категорије 

потрошача (санитарна вода, противпожарна вода). По траси прикључка и водомерног шахта не може 

се предвидети паркирање и колски приступ, озелењавање (високим и жбунастим растињем), осветљење 

или постављање објеката. 

Реализација прикључка биће могућа када се водоводна мрежа пројектује, изведе и Пројекат изведеног 

стања преда ЈКП "БВК". 

Приликом усаглашања постојећих и пројектованих инсталација поштовати минимално дозвољено 

растојање за паралелно вођење 1,0 m од спољних ивица цевовода, нарочито на местима шахтова, а за 

укрштања од спољних ивица цевовода, нарочито на местима објеката на водоводној мрежи, обезбедити 

минимално растојање од 0,5 m.  

Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који 

издаје решење за извођење радова. 

 

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

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

дозволу. 

 

Општи стандарди и прописи ЈКП "БВК" за пројектовање инсталација водовода: 

 

- Приликом пројектовања водоводног прикључка придржавати се постојећих стандарда и прописа.  

Пречник водоводног прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, тако да брзина воде буде 

у интервалу од 1,0-2,0 m/s, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 25mm; 

- Прикључaк oд уличнe цeви дo водонепропусног вoдoмeрнoг склoништa прojeктoвaти искључивo у 

прaвoj линиjи, упрaвнo нa уличну цeв. Нe дoзвoљaвajу сe никaкви хoризoнтaлни ни вeртикaлни прeлoми 

нa дeлу прикључкa дo вoдoмeрa; 

- Погодним избором материјала пројектованог прикључка са пратећим арматурама и фазонским 

комадима, обезбедити сигурност функционисања и трајања прикључка, у складу са притиском у уличном 

цевоводу-за материјал прикључка усвојити ливено гвоздене, поцинковане или полиетиленске цеви; 

- Кућни прикључaк пројектовати и извeсти нa слojу (min.5cm) пeскa. Нa дeлу кућнoг прикључкa испoд 

сaoбрaћajницe зaтрпaвaњe рoвa прeдвидeти шљункoм. Oвe рaдoвe извeсти у свeму прeмa упутству 

стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“, из Сектора дистрибуције воде-Одељења нових 

спојева;  

- Укoликo рaдни притисaк прeмa хидрaуличкoм прoрaчуну нe мoжe дa пoдмири пoтрeбe виших дeлoвa 

oбjeкaтa,oбaвeзнo прojeктoвaти пoстрojeњe зa пoвeћaњe притискa. Нaпoмињe сe дa JКП „Бeoгрaдски 

вoдoвoд и кaнaлизaциja“ нeћe дoзвoлити прикључeњe oбjeктa нa вoдoвoдну мрeжу бeз oвoг пoстрojeњa. 

У зaвиснoсти oд услoвa снaбдeвaњa водом, ради заштите београдског водоводног система у случају да је 

улична водоводна мрежа малог пречника, испрeд пoстрojeњa зa пoвeћaњe притискa, пројектовати 

предрeзeрвoaр; 

- У случају високог притиска у уличној мрежи, ради заштите унутрашњих инсталaција водовода објекта, 

пројектовати уређај за регулацију притиска, чије је одржавање обавеза корисника; 

       - Вoдoмeр пoстaвити у водонепропусно вoдoмeрнo склoништe у парцели, нa око 1,5m од рeгулaциoнe 

линиje.У случају поклапања регулационе и грађевинске линије објекта, вoдoмeр предвидети у oбjeкту, у 

засебној просторији, односно металном орману, непосредно на улазу инсталације са прикључка у објекат, 

уз обезбеђивање несметаног приступа за одржавање и очитавање потрошње. Детаљ просторије са 

водомером/водомерима треба да буде саставни део пројектне документације. Водомерни силаз 

лоцирати ван коридора силазно-улазне рампе у гаражу или колског приступа у оквиру парцеле. 

По траси прикључка и на локацији водомерног шахта не може да се предвиди паркирање;   

- Димeнзиje водонепропусног вoдoмeрнoг склoништa зa нajмaњи вoдoмeр су 1,0m x 1,20m x 1,70m. 

Вoдoмeр сe пoстaвљa нa 0,50m (min.0,30m) oд днa шaхтa. Димeнзиje вoдoмeрнoг склoништa зa двa или 
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вишe вoдoмeрa, зaвисe упрaвo oд брoja и димeнзиja (прeчникa) вoдoмeрa, а одређује се према шеми у 

табели 1; 

- У посебном случају великог пада терена, на локацију водомерног склоништа и водомера може да утиче 

директно на терену само одговорно лице из Сектора дистрибуције воде- Одељења нових спојева; 

- Раздвајање корисничких целина и различитих категорија потрошње се врши на прикључку, у 

водомерном шахту, уградњом засебних главних водомера. Обавезно извршити раздвајање ПП 

хидрантске од санитарне мреже са посебним главним водомерима-Пројекат водовода, односно 

пречник прикључка и потребан број водомера усагласити са пројектованим мерама заштите од 

пожара. За различите врсте потрошње (локали, пословни апартмани, атељеи, склоништа, топлотна 

подстаница, централна припрема топле воде, баштенска хидрантска мрежа и др. ) предвидети посебне 

главне водомере за сваког потрошача посебно; 

- Димензионисање прикључка и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, а према графику 

и табели 2 : број корисника (станара) = број станова x 3 

- Хидраулички прорачун рачунати са губитком на водомеру и припадајућој арматури око 1,00 bar; 

- За различите комерцијалне садржаје и раздвајање корисника, у складу са Правилником о техничким 

условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера („Сл. лист града Београда”, бр.8/11), пројектом 

обавезно предвидети уградњу хоризонталних индивидуалних водомера са даљинским очитавањем 

потрошње. За засебне стамбене јединице, такође може да се предвиди уградња хоризонталних 

индивидуалних водомера. Индивидуални водомер мора бити уграђен тако да мери укупну потрошњу 

хладне воде сваке физички и функционалне одвојене целине( стан, гаража, пословни простор, заједничке 

просторије и др.), а димензије водомера се одређују појединачно на основу хидралучког прорачуна 

потрошње воде и пројектне документације. Димензионисање водомера радити на основу приложене 

табеле 3 и приказаног графика.  

- индивидуални водомер са арматуром (вентили, усмеривачи млаза и хватач нечистоћа) по правилу мора 

бити смештен у касети-ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног 

материјала. Минималне димензије ормара за индивидуалне водомере су дате у табели 3 и 4. Касете-

ормарићи морају бити закључане са покретном горњом и предњом страном, ради одржавања и читања 

индивидуланог водомера. У једну касету се може поставити највише 4 водомера. Индивидуални водомер 

у касети не може бити постављен на висини преко 1,7m рачунајући од пода. Изузетно, уколико се 

водомери постављају на одвојцима за изливна места у стану, а нема могућности за смештај касета-

ормарића, водомери се уграђују без касете, с тим да морају да бити постављени на приступачном месту, 

за очитавање и одржавање, као и заштићени од евентуалних оштећења. 

- Уколико је индивидуални водомер уграђен у стану или локалу, очитавање бројила мора бити омогућено 

системом даљинског очитавања, који је усаглашен са системом за даљинско очитавање ЈКП "Београдски 

водовод и канализација" или на визуелно доступном месту заједничких просторија. 

- Механизам бројчаника, уређаја за даљинско очитавање индивидуалног водомера смештају се у посебан 

орман, који се по правилу поставља у приземљу зграде у заједничком простору близу главног улаза. 

Орман за даљинско очитавање индивидуалних водомера је од метала и обавезно се закључава. За 

напајање уређаја за даљинско очитавање водомера мора се обезбедити резервни извор електричне 

енергије, који се аутоматски укључује у случају нестанка ел. енергије у објекту; 

- Ако се планира даљински систем очитавања водомера инвеститор и пројекатант су обавезни да 

контактирају службу за очитавање водомера ради добијања посебних упутстава за израду пројекта; 

- Издaти услoви нe дajу прaвo пoднoсиoцу зaхтeвa oднoснo инвeститoру дa приступи рaдoвимa у циљу 

извoђeњa прикључкa нa вoдoвoдну мрeжу, пре подношења зaхтeвa зa прикључење. Прикључак се не сме 

изводити без надзора Сектора дистрибуције воде- Одељења нових спојева, које се одређује пошто 

инвеститор преда захтев за прикључак. Уз обавезан надзор, све до тада постојеће прикључке на 

парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати; 

- за прикључење објекта за потребе грађења – за привремени градилишни прикључак, првенствено 

предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова у Сектору продаје 

и наплате, Данијелова 32, извршити промену корисника). Уколико не постоји прикључак на парцели, 

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

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

водомера у Сектору продаје и наплате пререгиструје, привремено, и у току грађења користи као 

градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност инвеститора). Ако се нису 

испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје захтева за прикључење 

преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења објекта, са садржајем према 
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упутству ЈКП БВК уз услове водовода за потребе израде локацијских услова или са сајта www.bvk.rs  

(потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички  прилози које је неопходно 

доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање процедуре само у ЈКП БВК 

подношењем захтева за издавање услова; 

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

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

- Трoшкoвe у пoступку издaвaњa услoвa снoси пoднoсилaц зaхтeвa oднoснo инвeститoр пo цeни кojу 

утврђуje JКП„Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“. 

 

 

Накнада за прикључење: 

 
 шифра према 

важећем 

ценовнику 

ЈКП БВК 

износ накнаде 

[динара] 
напомене: 

накнада за прикључак  и први 

водомер на водоводну мрежу   
 

 

Укупан износ трошкова прикључења 

зависиће од броја и пречника пројектованих 

водоводних прикључака и броја и пречника 

усвојених водомера, главних и 

индивидуалних. 
Уколико се пројектном документацијом 

предвиди коришћење постојећег 

водоводног прикључка, за податке 

(пречник, материјал, водомерни шахт, 

пратеће арматуре...) и техничку исправност 

постојећег прикључка приказане пројектом, 

гарантује инвеститор/пројектант.  

Све интервенције на постојећем 

водоводном прикључку у циљу његовог 

довођења у функционално  и хидраулички 

исправно стање или у циљу усклађивања са 

прописима и стандардима  ЈКП БВК 

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

и нивоу података из достављеног идејног 

решења уз захтев, не обухвата цену 

пројектовања и извођења уличне водоводне 

мреже. Цена недостајуће спољне водоводне 

мреже биће саставни део уговора са 

Дирекцијом за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда, ЈП. 

Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на 

дан издавања услова. 

150mm 11047 130031,16 
100mm 11046 98756,77 
80mm 11045 93293,23 
50mm 11044 83070,55 
наканада за додатне главне водомере   
50mm 11052 74634,59 
40mm 11051 66456,44 
25/20/15mm 11050 39878,86 
наканада за један индивидуални 

водомер 
  

стварно остварена површина и 

намена објекта БРГП [m2] 
  

укупна 1039,18   
надземна 251,94   
подземна 787,24   
стамбени 

део 
   

пословни 

део 
1039,18 14006 125127,10 

укупно:  
 

износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака са потребним 

бројем водомера и не подразумева трошкове свих припремeних и грађевинских радова на терену на извођењу прикључка 

у надлежности подносиоца захтева, а уз надзор ЈКП "БВК"(сви радови на прикључењу ће бити дефинисани пројектом, а 

обезбеђивање имовиско правног основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП БВК). Накнада за прикључак не 

обухвата ископ, изградњу водомерног шахта, набавку цевног материјала, фазонских комада, арматура и водомера. 

Такође, не обухвата трошкове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП БВК по његовом 

извођењу и преузимању на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу водовода. 

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

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

ЈКП БВК: www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко решење усаглашено са пројектованим мерама заштите од пожара и 

исправан рад унутрашњих инсталација водовода објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о уплатиоцу уз 

захтев. 
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табела 2 

 

Величина 

водомерау 

m3/h 

 

Пречник 

водомера у 

mm 

Отпор у 

водомеру 

ујединици 

оптерећења у    

m VS 

Протицај у l/sec при губитку притиска у водомеру у m VS : 

( Број јединица оптерећења) 

1 2 3 4 5 

3 15 0.90000 
0.264 

(1,1) 

0.373 

(2,2) 

0.456 

(3,3) 

0.527 

(4,4) 

0.589 

(5,6) 

5 20 0.32400 
0.439 

(3,1) 

0.621 

(6,2) 

0.761 

(9,3) 

0.878 

(12,3) 

0.982 

(15,4) 

7 25 0.16530 
0.615 
(6,0) 

0.868 
(12,1) 

1.065 
(18,1) 

1.230 
(24,2) 

1.375 
(30,3) 

10 30 0.08100 
0.878 

(12,3) 

1.242 

(24,7) 

1.521 

(37,0) 

1.757 

(49,4) 

1.964 

(61,7) 

20 40 0.02025 
1.757 
(49,4) 

2.484 
(98,8) 

3.043 
(148,1) 

3.514 
(197,5) 

3.928 
(246,9) 

30 50 0.00506 
3.514 

(197.6) 

4.968 

(395.2) 

6.086 

(592.4) 

7.028 

(790.0) 

7.856 

(987.6) 

 

 

                    табела 3                             график  

 

                                                                           табела 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 20 25 30 40

Ulazna deonica L (mm) 100 100 100 100 100

Reducir L (mm) 55 55 55 55 200

Zatvarač L (mm) 50 59 71 78 83

Uzvodni usmerivač L (mm) 4 d 52 80 100 120 160

Holender L (mm) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Muštikla / zaptivka L (mm) 41 50 50 59 80

Vodomer L (mm) 165 190 260 260 300

Muštikla / zaptivka L (mm) 41 50 50 59 80

Holender L (mm) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Nizvodni usmerivač L (mm) 3 d 39 60 75 90 120

Zatvarač L (mm) 50 59 71 78 83

Izlazna deonica L (mm) 100 100 100 100 100

Ukupna dužina L (mm) 716 826 955 1022 1329

Elementi armature
Dužina

elemenata

Prečnik vodomera (mm)

Prečnik vodomera (mm)

720 400 250

720 650 250

720 900 250

720 1150 250

830 400 250

830 650 250

830 900 250

830 1150 250

960 450 300

960 750 300

960 1050 300

960 1350 300

1030 450 300

1030 750 300

1030 1050 300

1030 1350 300

1330 500 350

1330 850 350

1330 1300 350

1330 1650 350

1

2

3

max 4

1

Broj vodomera u

kaseti (kom)

Dimenzije kasete - 

ormarića (mm)

1

2

3

max 4

1

2

3

13

20

25

30

max 4

2

3

max 4

40

1

2

3

max 4
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прилог :    

        -  ситуациони план постојеће водоводне мреже  Р 1 : 1000, подаци из ГИС-а, графички прилог 1, 

-  извод из синхрон плана ПДР-е Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, 

Градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац („Сл. лист града Београда“, бр. 86/19)  са 

приказом постојеће  водоводне мреже, подаци из ГИС-а, графички прилог 2, 

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

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

 

 

Рoк вaжнoсти услова број В-610/2020 je 2 (две) гoдине од дана издавања. 

 

 

 

 

обрадио: 

 
Милица Радовановић, дипл. инж.грађ. 
 

 

 

 

 
ЗА 40103000 001/09 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ  

СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 
Александра Тушуп, дипл.инж.грађ. 

 

 

 

 

  

http://www.bvk.rs/
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Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91 
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  
Факс: +381 11/2093-867  
 
 
 
Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. 
Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – 
исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука 
УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), Правилником о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 
РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 
35/2015, 114/2015 и 117/2017) и чланом 136. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући 
по захтеву ROP-BGDU-34282-LOCH-2/2019, заводни број 03-350-2394/2019 од 
24.12.2019. године, Градскe управe Града Београда, Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1, Београд, за издавање услова заштите 
природе за израду локацијских услова за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода „Пиносава“ на грађевинској парцели ППОВ-1, којој припада к.п. бр. 
368/1, КО Пиносава, са испустом на к.п. бр. 368/2 и к.п. бр. 821/3 КО Пиносава и 
доводним колектором на к.п. бр. 822/1 КО Пиносава, градска општина Вождовац, град 
Београд, дана 03.01.2020. године под 03 бр. 020-3655/2, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
1. Подручје на коме се планира изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 

за потребе насеља Пиносава (у даљем тексту ППОВ), се не налази у обухвату 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у 
просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије, нити су утврђени објекти 
геонаслеђа. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе: 

1) Радови на изградњи ППОВ-1 насеља Пиносава могу се извести на к.п. бр. 368/1, 
к.п. бр. 368/2, к.п. бр. 821/3 и 822/1 К.О. Пиносава, општина Вождовац; 

2) Забрањено је угрожавање биодиверзитета, геодиверзитета и предеоног 
диверзитета на предметном подручју опасним и штетним материјама и 
средствима, отпадом и грађевинским материјалом, а њихово коришћење, 
уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом 
и нормативним актима локалне самоуправе; 

3) Предвидети заштиту стабла и/или групе стабала која се налазе у близини 
планираних радова, како се не би оштетила приликом манипулације 
грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме; 

4) Планираним грађевинским радовима не смеју се изазвати инжењерскогеолошки 
или други деградациони процеси; 

5) Није дозвољено отварање позајмишта геолошког грађевинског материјала за 
потребе радова; 



6) Забрањено је слободно депоновање било каквог отпада у речно корито и дуж 
обале реке; 

7) Привремено одлагалиште вишка материјала мора бити на непропусној подлози, 
а не на незаштићеном тлу/земљишту; 

8) Спречити ширење непријатних мириса из објеката ППОВ  насеља Пиносава; 
9) Наталожени муљ као један од крајњих продуката у поступку пречишћавања 

отпадних вода мора бити на прописан начин складиштен и транспортован из 
постројења; 

10) Сви објекти подземне инфрастуктуре морају бити изоловани и непропусни; 
11) Хумусни слој из ископа депоновати посебно, како би се након завршетка радова 

могао користити за санацију; 
12) Испустни канал пречишћене воде у реципијент (Топчидерску реку) мора имати 

уставе, које се могу користити по потреби. Пројектовано испуштање 
пречишћених вода не сме бити већег капацитета него што су прихватни профили 
реципијената, а одабир места испуста ефлуента мора бити сагласан 
максималном степену разблажења; 

13) Пречишћене воде на местима испуста морају бити минимум истог квалитета као 
и квалитет водотока; 

14) Уколико се ради о отпадним водама са повишеном температуром, пре упуштања 
мора бити усклађена са температуром воде реципијента; 

15) Узорковање пречишћених вода мора се обављати из испустног канала. С тим у 
вези, потребно је вршити редовне минералошке, хемијске и биолошке анализе; 

16) Предвидети успостављање редовног мониторинга квалитета воде и седимента 
Топчидерске реке, низводно од испуста којим би изузев површинског слоја био 
обухваћен и дубински слој; 

17) Сви објекти и инфраструктура у оквиру постројења за пречишћавање и третмана 
отпадних вода морају бити на одговарајући начин одржавани; 

18) Комунални и сав остали отпад настао током радова, сакупљати на одговарајући 
начин, а потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба; 

19) Приликом извођења радова у радном простору поштовати правила о 
противпожарним мерама, као и примену свих техничких и других мера заштите 
на раду, у циљу заштите и безбедности радника и локалног становништва; 

20) Објекат постројења за пречишћавање отпадних вода мора бити ограђен и под 
надзором, како би био спречен улазак неовлашћених лица;  

21) Уколико током извођења радова дође до хаваријског изливања горива, уља и сл. 
обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација заменом и 
затрављивањем; 

22) Након окончања радова предвидети обавезу санирања свих деградираних 
површина и уклањање свих вишкова грађевинског материјала, опреме и машина; 

23) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите 
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења 
или крађе до доласка овлашћеног лица. 

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 
сагласности предвиђене позитивним прописима.  

3. За све друге радове и активности на предметном подручју или промену пројектне 
документације, потребно је поднети нови захтев. 



4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења 
не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе 
захтев за издавање новог решења. 

5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу 
са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе 
за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 
и 106/2013). 

 
                                    О б р а з л о ж е њ е 
 
Надлежни орган – Градска управа Града Београда, Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним 
под 03 бр.020-3655/1 од 24.12.2019. године, за издавање услова заштите природе за 
потребе израде локацијских услова за изградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода, К.О. Пиносава, општина Вождовац. Захтев за издавање локацијских услова за 
предметну изградњу Градској управи Града Београда поднело је Ј.П. Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева бр. 84, Београд.  

Из достављене документације констатовано је да је предвиђена изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода на катастарским парцелама дефинисаним у ставу 1. тачки 
1) овог решења. На локацији ППОВ „Пиносава“ предвиђена је прерада отпадних вода 
из система фекалне канализације насеља Пиносава. Главни објекат је лоциран на 
катастарској парцели 368/1 К.О. Пиносава. Самом објекту сe приступa интeрном 
сaoбрaћajницом директно са будуће саобраћајнице. Унутар ограђене парцеле главном 
објекту и улазној грађевини, приступa се интeрним, aсфaлтирaним сaoбрaћajницaмa, 
ширинe 6.00 m, и oмoгућуjу кoлски и пeшaчки приступ и улaз у oбjeктe сa плaтoa. 
Постојећа канализациона мрежа функционише као сепаратни систем. Кишне воде нису 
предмет пројекта. Непосредни реципијент пречишћених отпадних вода је Топчидерска 
река. Висинско лоцирање објекта условљено је котом стогодишње воде Топчидерске 
реке. На основу изграђене канализационе мреже и броја изведених прикључака у 
насељу Пиносава (533 прикључака), ППОВ ће се градити фазно, при чему коначна фаза 
треба да задовољи потребе 3.400 ЕС, јер је према Генералном пројекту каналисања 
отпадних вода приградских насеља на територији општине Вождовац у Београду, као и 
Главном пројекту фекалне канализације насеља Пиносава. 
 
Међутим, имајући у виду изграђеност мреже фекалне канализације, као и планирану 
даљу динамику изградње мреже и прикључења становништва, предвидела се фазна 
изградња ППОВ, где је првом фазом обухваћено 1.400 ЕС, а преосталих 2.000 ЕС се 
прихвата другом фазом.   
 
Грађевински, комплетно ППОВ се гради у првој фази (за коначни капацитет). Што се 
тиче опреме, предвиђена је фазна инсталација.   На локацији ППОВ „Пиносава“, осим 
изградње самог постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пиносава, 
предвиђено је да се истим прихвати и садржај септичких јама околних насеља, као и да 
се изгради јединствен систем за третман муља са ППОВ „Пиносава“, ППОВ „Бели 
поток“ и ППОВ „Зуце“ (коначни капацитет линије за третман муља је 10.000 ЕС). 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, 
а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови и 
мере заштите природе за извођење активности из диспозитива овог решења. Предметно 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

Град / Општина Размера: 1:2500

Број:

БЕОГРАД

952-04-301-4230/2019

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕКопија плана водова је верна оригиналу.

Биљана Мартиненко, дипл.инж.геод.

Београд
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