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На основу члана 19, став 2. Закона о процени утицаја на живитну средину („Сл. 
гласник РС“; бр. 135/04. са изменама и допунама од 15. маја 2009. године, „Сл. 
гласник РС“; бр. 36/09). У складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину, члан 19. став 3, доносим: 
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1. УВОД 
Процена утицаја на животну средину је превентивна мера заштите животне средине 
заснована на  изради Студије и спровођењу консултација уз учешће јавности и 
анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде могући 
штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, 
земљиште, воду, ваздух, климу и пејсаж, матреријална и културна добра и узајамно 
деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји 
могу спречити, смањити или  отклонити, имајући у виду изводљивост тих пројеката. 
Студија о процени утицаја на животну средину је документ којим се анализира и 
оцењује квалитет чинилаца животне средине пре реализације пројекта – тзв. „нулто 
стање“ и њихова осетљивост на одређеном простору и могућ међусобни утицај 
постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни 
утицаји пројекта на чиниоце животне средине као и мере и услови за спречавање, 
смањење или отклањање штетних утицаја  на животну средину и здравље људи у 
току реализације и редовног рада предметног Пројекта. 
Процена утицаја на животну средину је саставни део техничке документације без 
које се не може приступити извођењу Пројекта и врши се у складу са  поступком 
прописаним Законом о процени утицаја на животну средину. 
Обрађивач Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта Центар за 
сакупљање и сепарацију комуналног отпада у Петровцу на Млави, Архитектонско – 
грађевински институт, Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Нови Сад, уредно је уписан у 
Регистар привредних субјеката како је предвиђено чланом 19. Закона о процени 
утицаја на живитну средину („Сл. гласник РС“; бр. 135/04. са изменама и допунама 
од 15. маја 2009. године, „Сл. гласник РС“; бр. 36/09). У складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину, члан 19. став 2. у изради Студије је учествовао 
мултидисциплинарни тим састављен од стручњака из различитих области: геологија, 
технологија и грађевинарство, потребних за област коју Студија обрађује.  
Плански основ за изградњу пословног објекта Трансфер станице са рециклажним 
двориштем - Центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада у Петровцу на 
Млави (у даљем тексту Центар) је Просторни план општине Петровац на Млави 
(,,Сл. гласник општине Петровац на Млави '', бр. 8/12).  
На основу Одлуке о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом 
(„Сл. гласник Р Србије“, бр. 45/18), донете од стране Владе Републике Србије, а у 
циљу спровођења исте планирана је изградња Центра за сакупљање и сепарацију 
комуналног отпада за потребе претовара неселектованог комуналног отпада са 
територија општина Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Мало Црниће из мањих 
у већа возила, у циљу смањења запремине отпада који је неопходно транспортовати 
даље на депоновање на санитарној депонији у Лапову. 
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1.1. МЕТОДОЛОГИЈА 
Основни методолошки приступ и садржај Студије дефинисани  су важећим 
Законом о процени утицаја на живорну средину („Сл. гласник РС''; бр. 135/04 и бр. 
36/09), Правилником о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину 
(''Сл. гласник РС''; бр. 61/92 и бр. 53/95) и Правилником о условима и критеријумима 
за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину (''Сл. гласник РС''; 
бр. 49/01). Студија је урађена на основу утврђене локације и постојећег стања 
животне средине на њој, потребне техничке документације, процене могућег утицаја 
предметног објекта у току изградње и у редовном раду на животну средину, на 
основу постојећих знања из те области и расположивих података (резултата 
истраживања и мерења). 
За процену ризика по животну средину и здравље људи, коришћене су и методе 
дате у препорукама и упутствима Светске здравствене организације (WHО), 
Европске фондације за хемијско инжењерство (ЕFCЕ), Агенције за заштиту животне 
средине САД (ЕPА-USА) и Међународне организације за рад (ILО): 
 

- IPPC- Reference DocumentReference Document on BAT in the Non Ferrous 
Metals Industries, December 2001, 

- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal: Technical guidelines for the environmentally sound 
management of waste lead-acid batteries, 2003, 

- Enviromental health impact assessment of urban development project, Guidelines 
and Recommendation, WHO, 1995,. 

- The Risk assessment Guidelines, EPA, Washington D.C., 1986,. 
- Environmental impact assessment, McGraw-Hill International edition, Singapores, 

1996,  
- Major Hazard Control, WHO, Geneve, 1990, 
- Методе за анализу ризика, ЕFCЕ, Rygby, Еngland, 1985, 
- Методе за анализу хазарда, Техничко упутство за управљање хемијским 

акцидентима, Washington, USА-EPА, 1989, 
- Методе за анализу хазарда, Техничко упутство за контролу хазарда, 

међународна организација за рад (ILО), Женева, 1990.   
Као начелни обавезујући чинилац приликом израде Студије, прихватили смо "начело 
превенције и предострожности" из Закона о заштити животне средине ("Сл гласник 
РС"; бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. Закон, 43/11-УС) - свака активност 
мора бити планирана и спроведена на начин да: проузрокује најмању могућу 
промену у животној средини; представља најмањи ризик по животну средину и 
здравље људи; спречи или ограничи утицај на животну средину на самом извору 
загађивања. 
Непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање мера 
спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих утицаја 
на животну средину.  
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1.2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
Тумачење резултата и предлагање мера заштите, ради се у складу са следећим 
законским и подзаконским прописима: 
 

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС"; бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/2010- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 
- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), 

- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС“; бр.135/04, 36/09, 36/09 - 
др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС,14/16, 76/18, 95/18 – др. 
закон и 95/18 - др. закон),  

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

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

- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС"; бр. 88/11,104/16, 95/18), 
- Закон о водама ("Сл. гласник РС"; бр. . 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 И 95/19– др. 

закон), 
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“; бр. 36/09 и 10/13), 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“; бр. 101/05, 91/15, 

113/17 – др. закон), 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“; бр. 36/09, 

88/10), 
- Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“; бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“; бр. 135/04 и 

36/09), 
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“; бр. 36/09, 88/10 и 14/16), 
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“; бр.111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – 

др. закони), 
- Закон о експлозивним материјалима, запаљивим течностима и гасовима 

(„Сл.гласник СРС”; бр.44/77, 45/85, 18/89, „Сл гласник РС“; бр. 53/93, 67/93, 
48/94, 101/05 – др. закон и 54/15 – др. закон), 

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“; бр. 36/09), 
- Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“; бр. 

88/11), 
- Законом о заштити од јонизујућег зрачења и од нуклеарне сигурности („Сл. 

гласник РС“; бр.36/09 и 46/15), 
- Законом о транспорту опасног терета („Сл. гласник РС“; бр.88/10), 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке 

контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 
гласник РС"; бр. 72/18), 

- Правилник о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС"; бр. 31/82), 
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“; бр. 74/11), 
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- Правилник о начину и условима мерења количине и испитивања квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник 
РС“; бр. 33/16), 

- Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних 
материја („Сл. гласник РС"; бр. 12/95), 

- Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у 
потенцијално експлозивним атмосферама („Сл. гласник РС“; бр. 1/13) – АТЕX 
правилник, 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 
експлозија („Сл.лист СФРЈ”; бр.24/87), 

- Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара 
угљен-диоксидом („Сл.лист СФРЈ”; бр.44/83 и 31/89), 

- Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
(„Сл.лист СФРЈ”; бр.30/91), 

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву 
пожара („Сл.лист СРЈ”; бр.87/93), 

- Уредба о класификацији међурепубличких водотока, међудржавних вода и 
вода обалног мора Југославије ("Сл. лист СФРЈ"; бр. 6/78), 

- Уредба о класификацији вода ("Сл. гласник СРС"; бр. 5/68), 
- Уредба о категоризацији водотока ("Сл. гласник СРС"; бр. 5/68),   
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Сл гласник РС“; бр. 67/11, 48/12 и 1/16),  
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

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

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл. гласник РС“; бр. 35/11 и 24/14), 

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма, ремедијационе вредности концентрација опасних и 
штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију 
вода („Сл. гласник РС“; бр. 88/10), 

- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС"; бр. 92/10). 
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 14/16), 
Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања 
отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању 
отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима 
отпада; услови и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; 
извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, 
као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 
Подзаконски акти на основу Закона о управљању отпадом су: 
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1. Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за 
њихово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 60/09), 

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

3. Уредба о листи неопасног отпада за које се не издаје дозвола, са 
документацијом која прати прекогранично кретање ("Сл. гласник РС"; бр. 
102/10), 

4. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови 
отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и 
увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима 
достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, 
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања 
накнаде („Сл. гласник РС", бр. 54/10, 86/11, 15/12 , 3/14, 31/15 - други 
пропис и 44/16 - други пропис, 43/17 – други пропис), 

5. Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за 
загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину 
обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС", бр. 113/05, 6/07, 8/10, 
102/10, 15/12, 91/12, 25/15 - други пропис и 44/16 - други пропис, 43/17 - 
други пропис и 45/18), 

6. Уредба о престанку важења Уредбе о управљању отпадним уљима („Сл. 
гласник РС", бр. 71/10), 

7. Уредба о престанку важења Уредбе о начину и поступцима управљања 
отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС", бр.74/10), 

8. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС", бр. 92/10), 
9. Уредба о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са 

документацијом која прати прекогранично кретање („Сл. гласник РС", бр. 
102/10), 

10. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и 
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким 
условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за 
термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Сл. 
гласник РС", бр.102/10 и 50/12), 

11. Уредба о превозу опасних материја у друмском и жељезничком 
саобраћају („Сл. гласник РС“; бр. 53/02), 

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

13. Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, 
третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС", бр.38/18), 

14. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник 
РС", бр. 104/09 и81/10), 

15. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. 
гласник РС", бр. 56/10), 
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16. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и 
количинама комуналног отпада на територији јединице локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 61/10), 

17. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима 
(„Сл. гласник РС", бр. 71/10), 

18. Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада („Сл. гласник РС", 
бр. 73/10), 

19. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ((„Сл. гласник РС", 
бр. 75/10), 

20. Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС", бр. 
78/10), 

21. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима („Сл. гласник РС", бр. 86/10), 

22. Правилник о престанку важења Правилника о критеријумима за 
одређивање локације и уређење депонија отпадних материја ( „Сл. 
гласник РС", бр. 92/10), 

23. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада („Сл. гласник РС", бр. 92/10), 

24. Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих 
дозвола за управљање отпадом („Сл. гласник РС", бр. 95/10), 

25. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 
са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 95/10 и 88/15), 

26. Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним 
цевима које садрже живу („Сл. гласник РС", бр. 97/10), 

27. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или добијање 
енергије („Сл. гласник РС", бр. 98/10), 

28. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. 
гласник РС", бр. 98/10), 

29. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама 
забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која 
садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од 
електричних и електронских производа („Сл. гласник РС", бр. 99/10), 

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

31. Правилник о изменама Правилника о листи ПОПс материја, начину и 
поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним вредностима 
концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање отпада који 
садржи или је контаминиран ПОПс материјама („Сл. гласник РС", бр. 65/11 
и 17/17), 

32. Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, 
мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији („Сл. гласник 
РС", бр. 01/12), 
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33. Правилник о усклађени износима накнаде за управљање посебним 
токовима отпада („Сл. гласник РС", бр. 45/18 и 67/18), 

34. Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 
употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Сл. гласник 
РС", бр. 43/17), 

35. Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта 
на подручју јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 18/18). 

 
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, број 36/09 и 95/18 – др. 
закон), 
Овај закон уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора да 
испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, 
извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економске инструменте, као и 
друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Овај 
закон примењује се за сву амбалажу пласирану на тржиште Републике Србије и сав 
амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији Републике 
Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал. 
Подзаконски акти на основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду: 

1. Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Сл. гласник РС", 
бр.70/09), 

2. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са 
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се 
односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање 
у промет („Сл. гласник РС", бр. 70/09), 

3. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се 
обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и 
привремено складиштење („Сл. гласник РС", бр.70/09), 

4. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се 
заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала 
(„Сл. гласник РС", бр. 70/09), 

5. Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за 
упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, 
паркер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљање 
амбалажним отпадом („Сл. гласник РС", бр. 70/09), 

6. Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, 
кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним 
компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне 
вредности („Сл. гласник РС", бр. 70/09), 

7. Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за 
управљање амбалажним отпадом („Сл. гласник РС", бр. 76/09), 
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8. Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 
2015. до 2019. године („Сл. гласник РС", бр. 144/14), 

9. Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован 
производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, 
висини накнаде као и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. 
гласник РС", бр. 08/10 и 22/16), 

10. Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом („Сл. гласник РС", бр. 21/10, 10/13 и 44/18 – др. 
закон), 

11. Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да 
утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија 
и о висини кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или 
хемикалије која је у њу смештена („Сл. гласник РС", бр. 99/10), 

12. Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са 
адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању 
усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело 
(„Сл.гласник РС", бр. 03/12). 

 
Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС", бр. 92/2010). 

Уредба представља базни документ за све активности у погледу пројекта изградње 
централног постројења за третман отпада овог региона, али и за даљи оперативни 
рад јер се на основу ове уредбе прописују услови и критеријуми за одређивање 
локације, технички и технолошки услови за пројектовање, изградњу и рад депонија 
отпада, врсте отпада чије је одлагање на депонији забрањено, количине 
биоразградивог отпада које се могу одложити, критеријуми И процедуре за 
прихватање или неприхватање, односно одлагање отпада на депонију, начин и 
процедуре рада и затварања депоније, садржај и начин мониторинга рада депоније, 
као и накнадног одржавања после затварања депоније. 
Стратегија управљања отпадом у периоду од 2010– 2019 године („Сл. гласник 
РС", бр. 29/10). 
Стратегија представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и 
одрживо управљање  отпадом на нивоу Републике Србије. У оквиру стратегије 
разматрају се потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, 
спровођењем прописа на свим нивоима, едукацијом и развијањем јавне свести. 
Стратегија управљања отпадом: 

- Одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, у 
сагласности са политиком ЕУ у овој области и стратешким опредељењима 
Републике Србије; 

- Усмерава активности хармонизације законодавства у процесу приближавања 
законодавству ЕУ; 
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- Идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмеравања 
капитала; 

- Поставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период; 
- Утврђује мере и активности за достизање постављених циљева.  

У Републици Србији, у току је израда Стратегије за наредни период. 
За управљање отпадом и успостављање регионалног система поред Закона о 
управљању отпадом од изузетног значаја су и следећи закони: 
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18)  
Закон уређује права и дужности јединице локалне самоуправе утврђене Уставом, 
законом, другим прописом и статутом (изворни делокруг и поверени послови), као 
што су доношење програма развоја, урбанистичких планова, буџета и завршних 
рачуна; уређење обављања комуналних делатности (одржавање чистоће у 
градовима и насељима, одржавање депонија итд.); обезбеђење организационих, 
материјалних и других услова за обављање комуналних делатности; старање о 
заштити животне средине. Закон дефинише и начин финансирања јединица локалне 
самоуправе и то из изворних јавних прихода општине и уступљених јавних прихода 
Републике (локалне комуналне таксе, накнада за заштиту животне средине, приходи 
од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и др.); дефинише и 
могућност сарадње и удруживања јединица локалне самоуправе ради остваривања 
заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од 
заједничког интереса; 
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16,  Одлуку УС 
РС - 46/14 и 95/18). 
Закон одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог 
обављања, омогућава организовање и обављање комуналних делатности за две или 
више општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и споразумом 
скупштина тих општина, те даје овлашћење општини или граду да у складу са овим 
законом уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог 
развоја и др; 
Закон о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 
135/04 и 88/10). 
Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја 
одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите 
животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела 
заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Сл. гласник РС", бр. 135/04 И 25/15),  
Закон уређује услове и поступке за издавање интегрисане дозволе за постројења и 
активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину 
или материјална добра; одређује врсте активности И постројења; уређује надзор и 
друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине. 
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2. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 
 
Пун назив носиоца Пројекта:  Општина Петровац на Млави 
Седиште:   Петровац на Млави 
Адреса:  Улица Српских владара бр. 165 
Телефон: 012/332-722 
Факс: 012/331-283 
Е-маил: info@petrovacnamlavi.rs 
 
 
3. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 
3.1. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
3.1.1. МАКРОЛОКАЦИЈА 

Општина Петровац на Млави је општина у Браничевском округу у североисточној 
Србији, у средишњем сливу реке Млаве, између Хомољских планина и Горњачке 
клисуре на југу и Стишке равнице на северу. Седиште округа је градско насеље 
Пожаревац, позната раскрсница путева, кроз који и данас воде бројне 
саобраћајнице. Браничевски округ има укупно 183.625 становника (попис 2011). 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Слика 1. Браничевски округ 
 
 

 
Слика 2. Положај Општине Петровац на Млави у Браничевском округу 
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Општина се налази у југоисточном делу Браничевског округа и граничи са 
општинама Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Жабари. Седиште општине је град 
Петровац на Млави.  
 
Општина Петровац на Млави се састоји од 34 насеља. Према подацима, у општини 
је пописано 41.220 становника у 10.300 домаћинства (попис 2011). Процена је да се 
на привременом раду у иностранству налази 10.282 становника. По површини, у 
Браничевском округу, од 8 општина налази се на трећем месту (иза Жагубице и 
Кучева), а по броју становника је на другом месту, одмах иза пожаревачке општине.  
Мрежа насеља је равномерно развијена са релативно уравнотеженом 
концентрацијом становништва, изузимајући планинске делове општине. На овој 
територији су се одавно укрштали важни путеви који су водили према моравској 
долини и долином Млаве према Дунаву где се и сада налази на једном од 
најзначајнијих праваца у оквиру Подунавског региона који повезује Бор, Жагубицу и 
Петровац на једној са Пожаревцем и ауто-путем Београд-Ниш, на другој страни. 
 
3.1.2. МИКРОЛОКАЦИЈА 

Петровац на Млави је градско насеље у Србији у општини Петровац на Млави у 
Браничевском округу. Према попису из 2011. имало је 8.152 становника. До 2007. 
Године, званичан назив насеља је био Петровац. Удаљен је 116 km од Београда, а 
саграђен 1859. године, по наређењу кнеза Милоша Обреновића. 
Град се налази у долини реке Млаве. На подручју града се укрштају важни путеви 
који су водили према моравској долини и долином Млаве према Дунаву. Петровац 
на Млави се налази на једном од најзначајнијих праваца у оквиру Подунавског 
региона који повезује Бор, Жагубицу и Петровац на Млави на једној са Пожаревцем 
и ауто-путем Београд-Ниш, на другој страни. 
 

 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://www.petrovacnamlavi.rs/o-nama/licna-karta-opstine-petrovac-na-mlavi/spisak-naselja-opstine-petrovac-na-mlavi/
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Слика 3. Путна инфраструктура 

Град Петровац на Млави, највеће и једино градско насеље у оквиру општине, 
представља индустријски, трговачки, здраствени, културни, саобраћајни и 
административни центар. Град се налази у средишњем делу територије општине, 
лоциран непосредно на левој и десној обали реке Млаве и на раскрсници путева који 
повезују Пожаревац са Жагубицом, а Велику Плану, Жабаре и Свилајнац са 
Кучевом. 
Географске координате:   44°22′22″ СГШ; 21°25′05″ ИГД 
Временска зона                 UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) 
Надморска висина            124 m 
Центар је предвиђен са леве стране локалног пута Петровац на Млави – Добрње, на 
катастарској парцели бр. 4909 КО Петровац на Млави, а граничи се са парцелама на 
којима се налази несанитарна депонија Свина (кп.бр. 4907 и 4908 КО Петровац на 
Млави). Несанитарна депонија се за потребе одлагања комуналног отпада користи 
више од 30 година. Центар је пројектован као комплекс у оквиру кога се налазе 
трансфер станица и линија за секундарну сепарацију отпада са складишним 
простором за привремено складиштење.  
У ближој околини предметне локације нема насеља, нити значајних објеката и 
културних споменика који би могли бити потенцијално угрожени. Најближе насељено 
место удаљено је 1,7 km ваздушном линијом. 
Морфологија терена је таква да се депонија налази на природној, готово равној 
ливадској површини, окружена пољопривредним земљиштем са три стране и 
асфалтним путем са четврте. Околно земљиште припада теренима са средњим 
бонитетом, а карактеришу га заседи цера, багрема и белог бора. Сталних 
животињских врста нема, тако да на овом локалитету не постоје споменици природе 
које треба штити. 
Микролокација терена предметне локације је простран заравњен гребен са 
апсолутним котама 212,4 - 214,75 m н.в. 
Постојећа депонија лежи у усеклини антропогеног порекла, која је настала као 
последица експлоатације лесоидне глине. Потом је у току експлоатације саме 
депоније дошло до њеног продубљивања до 9 m, са циљем повећања кубатуре саме 
депоније. 
Око 60% локације будућег Центра заузима депресију позајмишта глине за прекривку 
комуналног отпада на депонији. Депресија је у облику рова и дубине је 3,5-4,5 m. Са 
леве стране рова налази се неуређена косина депоније висине око 4,0-5,0 m у 
односу на природан терен, односно 7,0-8,5 m у односу на дно рова.  
 



 

 Page 14 
 

 
Слика 4. Положај локације Центра 
 

У Центру је планирано обављање следећих активности: пријем, сепарација и 
балирање примарно сепарисаних секундарних сировина, привремено складиштење 
секундарних сировина и посебних врста отпада (рециклажно двориште), као и 
претовар несепарисаног мешаног комуналног отпада из мањих у већа возила 
(трансфер станица).  
Комплекс Центра чине објекти и површине који су у функцији планиране технологије.   
Катастарска парцела број 4909 КО Петровац на Млави је површине 4.458 m2 и 
испуњава услове за грађевинску парцелу. 
Физичко географске карактеристике парцеле: терен је приближно раван, 
Сеизмика: VIII зона MCS скале, 
Инжењерско-геолошко картирање околног терена извршена су у фебруару 2019. 
године. Изведено је 6 истражних бушотина, дубине 5,0-8,0 m, укупно 42,0 m. 
Утврђено је да терен до дубине око 25 m изграђују паралесни седименти који су 
потпуно измењени у глиновите седименте. У подлози су плиоценски пескови и 
пешчари. Током истраживања терена регистрован је ниво подземне воде на дубини 
испод 8,0 m. 
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Глиновити седименти су слабо водопропусни и са коефицијентом филтрације к ~ 1 
0–7 ÷ 10–8 cm/s. Због мале водопропусности после отапања снегова и дуготрајних 
падавина терен је 2-5 дана забарен. 
Терен око депоније је стабилан у природним условима. Косине позајмишта глине су 
неуређене и нагиба до 60°. По косинама нема значајног клизања. У ножицама косина 
регистрован је осут материјал услед дејства мраза. 
 
3.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Географски положај општине указује на припадност умерено континенталној 
климатској зони са 4 годишња доба. Прелазна доба се одликују временском 
променљивошћу, док су лета услед утицаја азорског антициклона са доста 
стабилним временом и повременим пљусковитим падавинама локалног карактера. 
Временске прилике у хладнијем делу године, под утицајем су циклонске активности 
са Атлантика и Средоземља и зимског тзв. Сибирског антициклона.  
Температура ваздуха  
Средња годишња температура ваздуха износи 10,8ºC. Најхладнији месец је јануар (-
0,2°C), а најтоплији јул (20°C).  
Највеће средње дневне температуре ваздуха јављају се у августу (20,2oC), најниже у 
јануару (0.0oC). Апсолутна максимална температура 39.9oC (август).  
Влажност ваздуха  
По годишњим добима највлажнија је зима (81,5%), затим јесен (77,6%), пролеће 
(76,0%) и лето (74,5%).  
Највећа средња дневна влажност ваздуха је у децембру 79%, најнижа у јулу 49%.  
Ветрови  
Преовлађују из правца северо-запада и југоисток. Највеће брзине из правца WNW 
3.5 m/s и NW 3.0 m/s.  
Падавине  
Највише падавина у јуну 112.1 mm, а најмање у марту 43.3 mm. Просечна годишња 
количина падавина је 735.9 mm. 
Облачност  
Најведрији месец је август са 4,3 десетине неба прекривеног облацима, а 
најоблачнији децембар са 7,8 десетина. Средња годишња сума осунчавања 
изражена у часовима сијања Сунца износи 1967,5 часова.  
Наведрији месец је август са 3.8 десетина покривености неба облацима. Најтмурнији 
је фебруар са 7 десетина покривености неба.  
 
3.3. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
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Територија општине Петровац на Млави има развијену хидрографску мрежу (Млава, 
Бусур, Витновница, Шетоњска река) чије су воде доброг квалитета углавном 
сачуване од загађења. Изузетак представља део тока реке Млаве, низводно од 
града Петровца, где се услед директног, неконтролисаног испуштања индустријских 
отпадних вода налази у III класи квалитета. Изграђене су три мини акумулације 
Бусур, Кореница и Ждрело, чија је основна намена регулисање бујица и заштита од 
поплава.  
Подземне воде 
Један број домаћинстава у сеоским срединама општине Петровац на Млави користи  
воду из подземних издани за потребе водоснабдевања. Капацитети су мали, 
углавном од око 1 l/s. У погледу ових вода, општина спада у благо исподпросечне 
општине.  
Извори 
Природни извори на територији општине су: Ладна вода, лековити извори Тишма и 
Мучило, Очни извор, извори за флаширање и експорт Бигар и Решковица – извор 
геотермалне воде 40°C.  
Врела се јављају у кречњачким пукотинама, у подножју планинских страна и 
пећинским каналима. С обзиром да су врела крашки извори они су најзаступљенији 
на северној страни планине Бељанице. У ободним деловима Крепољинско- крупајске 
и Жагубичке котлине су: Крупајско, Жагубичко, Суводолско, Изваричко врело, Бук, 
Белосавац, врело Мале Тиснице и Комненске реке.  
Сва врела се могу сврстати у две групе: гравитациона и улазно-сифонска. Првој 
групи припадају врела: Мале Тиснице, врело Комненске реке, Лопушња и Крупајско 
врело, која избијају из отворених пећина.  
Другу групу чине Жагубичко, Суводолско, Изваричко и врело Белосавац у којима се 
вода јавља у виду језераца или ока.  
Хидрографску артерију петровачке општине чини река Млава. Настаје у југоисточном 
делу Жагубичке котлине од отоке Жагубичког врела и Велике Тиснице.  
 



 

 Page 17 
 

 
Слика 5. Река Млава у сливу Дунава 

Млава је једна од најдужих река у Источној Србији, чија укупна дужина износи око 
150 km. Од формирања, до ушћа у Дунав код Костолца, Млава тече кроз Жагубичку 
котлину, Горњачку клисуру, Млаву и Стиг. Карактеристике планинске, незагађене 
реке, Млава је задржала у горњем делу слива, односно од Жагубице до Петровца.  
Низводно од ушћа Крупајске реке, Млава формира епигенију којом започиње 
Горњачка клисура дужине 16 km. Једна од притока реке Млаве у општини Петровац 
је и река Бусур. На територији општине Жагубица почетни је ток реке Млаве (врело 
је на територији општине Жагубица).  
Различита геолошка грађа Бељанице и Хомољских планина утиче на број притока 
главне реке.  
Бељаница је изграђена од седиментних карбонатних стена и зато је сиромашна 
површинским токовима и богата понорницама као што су: Речка, Бусовата, Мала 
Тисница, До, Велики Поток, Бигренац и др. Укупна дужина свих токова на Бељаници 
је 47 km, а густина речне мреже 92 m/km².  
Леве притоке Млаве богатије су водом, јер су формиране на основи изграђеној од 
шкриљаца, вулканских пробоја и филита. Од укупне површине слива 492 km² 
Жагубичкој котлини припада 220 km² и густина мреже од 1.400 m/km².  
 
3.4. ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
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Као геоморфолошки облик, речне долине доминирају на просторима општине 
Петровац на Млави тако да ће оне бити детаљно приказане. Остали геоморфолошки 
облици су интересантни са аспекта туристичке понуде и као такве их детаљније 
приказати, а то су: Горњачка и Витовнице клисура, пећине, јаруге. 
Речне долине на подручју општине Петровац на Млави припадају типу уских речних 
долина чија се ширина креће од 30 m до 2000 m. На подручју општине Петровац на 
Млави постоје три основна типа речних долина: 
 

- Врло уске долине бујичних потока и речица код којих се ширина креће од 30 – 
60 m, где су се образовала алувијално-делувијална земљишта. 

- Места шире речне долине код којих се ширина креће од 60 до 250 m, где су се 
- образовала алувијална земљишта – иловаста, песковита. 
- Долина реке Млаве ширине од 250 m – 2000 m код које се разликује нижи 

приобални и виши део где су се образовала алувијална земљишта. 
 
Како су речне долине доминантан геоморфолошки облик, њихово боље 
сагледавање кроз међусобне односе и облике су најбоље приказане кроз структурну 
геоморфологију. 
 
 
4. ОПИС ПРОЈЕКТА 
4.1. УВОДНИ ДЕО 
Отпад је један од највећих еколошких проблема у данашњем свету. Неадекватно 
поступање с отпадом утиче на животну средину, здравље човека и квалитет живота. 
Правилним одвајањем отпада и правилним одлагањем, свако може допринети 
очувању животне средине. 
У комуналним и привредним инфраструктурама, свакодневно настају велике 
количине различитих отпадних материја које се могу искористити као секундарне 
сировине у истим или новим процесима, биоразградиви отпад, амбалажни отпад 
(папир, картон, пластика, стаклене и пластичне боце), батерије, акумулатори, кућни 
апарати, рачунари, грађевински отпад, возила, гуме....  
Посебну бригу треба водити о опасном отпаду. У свакодневном животу најчешће 
сусрећемо боје, лепкове и смоле, раствараче, пестициде, батерије, акумулаторе, 
отпадна уља за моторе, погонске уређаје и подмазивање. Опасан отпад се мора 
одвојено сакупљати. 
Постављање ефикасног система управљања секундарним сировинама (почев од 
примарне селекције секундарних сировина и њиховог раздвајања на месту настанка, 
преко селекције у специјалним погонима, до поновне употребе појединих врста у 
технолошким процесима),  један је од основних изазова за сваку средину. 
Трансфер станице представљају постројења која играју примарну улогу у систему 
управљања отпадом на нивоу локалне заједнице и функционишу као веза између 
система сакупљања отпада на територији локалне самоуправе и процеса сепарације 
односно финалног одлагања комуналног отпада на комплекс регионалне депоније.  
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Иако се тип власништва, величина и примењене врсте третирања отпада разликују 
од случаја до случаја, све трансфер станице имају исту суштинску улогу – претовар 
отпада из комуналних возила за сакупљање у контејнере веће запремине. Ови 
контејнери се помоћу специјалних возила транспортују до регионалног центра, чиме 
се постиже далеко економичнији трансфер отпада. 
 
4.2. ИЗВОРИ, ТИПОВИ И ТОКОВИ ОТПАДА 
Извори отпада су повезани са регијом из које потичу. Иако постоји више начина 
поделе, обично се користе категорије отпада из домаћинства, комерцијалних 
објеката, јавних институција, грађевинске делатности, индустрије и пољопривреде 
(категоризација према оквирној Директиви о отпаду ЕУ). 
Комунални отпад  
Комунални отпад се астоји од органског и неорганског чврстог отпада из стамбених 
делова и комерцијалних установа. Обично се органска фракција овог отпада састоји 
од материјала као што су остаци хране, папир, картон, пластична амбалажа и 
предмети, текстил, гума, кожа, дрво и зелена маса. Неорганска фракција се састоји 
од стакла, керамике, амбалаже од метала и сл. 
Посебни токови отпада 
Посебни токови односе се на кретање отпада (истрошених батерија и акумулатора, 
отпадних уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа) од 
места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана до одлагања на 
депонију. Посебни токови отпада се генерално могу дефинисати остацима од робе 
широке потрошње, који имају неку од специфичних особина због којих је неадекватно 
њихово мешање са другим врстама отпада. У посебне токове отпада спадају и 
остаци и делови намештаја, дефинисани као кабасти отпад, отпад који садржи 
титанијум-диоксид, односно амбалажа и остаци од боја и лакова, материјали који 
садрже азбест и други отпад који се може појавити у количинама које захтевају 
посебан третман, а садржи специфичне карактеристике због којих га не треба 
мешати са другим врстама отпада. 
Опасан отпад 
Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има 
најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, 
укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. У овај отпад се 
могу сврстати различити делови опреме и уређаја, хемикалије из широке употребе, 
стари лекови и сл. Опасан отпад који свакако треба посебно сакупљати чине флуо 
цеви, азбестни материјали, батерије и акумулатори, отпадна уља итд. 
Грађевински отпад 
Грађевински отпад је отпад који настаје приликом изградње, поправки и 
реконструкција стамбених и пословних зграда и других грађевинских објеката. 
Количине овог отпада нису константне , већ зависе од сезоне, економских и 
инсвестиционих услова, развијености подручја и сл. Састав му је различит, па може 
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да садржи остатке малтера, цигли, блокова, бетона, делове дрвених конструкција, 
стакло, арматуру, цеви, делове система за грејање и хлађење итд. 
 
4.3. ОТПАД КАО СИРОВИНА 
Са порастом трошкова производње у многим индустријским гранама постаје 
економски исплативо рециклирање материјала из отпада. У наставку текста дати су 
примери коришћења материјала из насталог селектовањем отпада као сировине у 
разним производним процесима. 
Папир: У комплексу Центра, врши се разврставање на картон (равни и валовити) и 
мешани папир. Картон се користи као секундарна сировина у производњи картона 
(глатког и валовитог). Мешани папир се користи као секундарна сировина, за 
производњу новог папира, где се меша са припремљеном дрвном масом и чистим 
папиром, а користи се и за производњу картона. 
Пластика: У комплексу Центра, врши се разврставање следећих врста пластике: 
ПЕТ – амбалажа без разврставања по боји; пластична фолија, крупна ливена и 
дувана пластика, које се после прераде поново користе за производњу неких врста 
пластичних материјала: гранула, фолија и др. 
Метал: У сабирној станици предвиђено је раздвајање метала на обојене метале 
[бакар, Ал- лименке, олово...) и гвожђе и челик. Гвожђе и остали метали издвојени на 
комплексу се продају ливницама за производњу гвожђа и челика или другим 
организацијама овлашћеним за њихово преузимање. Лименке се балирају, а остали 
отпад се прикупља и одлаже на простору одређеном за сваку врсту секундарне 
сировине, небалиран и као такав се предаје овлашћеним организацијама. 
Стакло: На комплексу Центра, предвиђено је прихватање амбалажног стакла, 
примарно селектованих целих боца или ломљено, које ће се одлагати у контејнере 
на платоу са контејнерима. Корисници ломљеног стакла су: грађевинске фирме које 
га користе за насипање путева и фабрике стакла које га користе као секундарну 
сировину за производњу стакла (фабрика за производњу стакла “Параћинка”, 
Параћин). 
 
 
Посебни токови отпада отпад који има карактеристике опасаног отпада:  
Посебни токови отпада у које спадају отпадне гуме, истрошени акумулатори и 
батерије, флуоресцентне цеви, електронски отпад, отпадна уља, боје и лакови се не 
третирају у комплексу, већ се само врши њихово безбедно складиштење и по 
достизању одређене количине врши се предаја овлашћеним организацијама за 
њихово даље поступање, уз попуњавање документа о кретању отпада или 
документа о кретању опасног отпада (зависно од карактера отпада) и обавештавање 
надлежног министарства у складу са законском процедуром. Прикупљене 
компоненте посебних токова могу се употребити као секундарне сировине или као 
енергенти у складу са принципом хијерархије у управљању отпадом, док се 
компоненте које се не могу употребити као секундарне сировине прикупљају и 
предају овлашћеним организацијама на њихово трајно збрињавање. 
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4.4. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА   
 
У оквиру планираног Центра, према Идејном решењу за изградњу Трансфер станице 
са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави - Центар за сакупљање и 
сепарацију комуналног отпада - израђеном од стране „Ехтинг '' д.о.о. Београд од  
фебруара 2019. године, планирани су следећи објекти :  
 

- Објекат за запослене величине 10,20 х 6,20 метара типа П+0 ( приземан 
објекат), 

- Пријавница-вагарска кућица величине 4,16 х 2,60 метара типа П+0 ( приземан 
објекат), 

- Надстрешница за складиштење секундарних сировина величине 49,82 х 8,77 
метара типа П+0 (приземан објекат), 

- Надстрешница за сепарацију и балирање величине 27,90 х 8,77 метара, типа 
П+0 (приземан објекат), 

- Претоварна рампа за неселектовани комунални отпад величине 41,71 х 4,42 
метара, типа П+0 (приземан објекат), 

- Колска вага величине 18,64 х 4,40 метара, типа П+0 (приземан објекат), 
- Сепаратор и таложник зауљаних вода и масти, 
- Монтажна панелна жичана ограда са челичним стубовима, двокрилном и 

једнокрилном капијом од челичних профила у целом обиму парцеле у дужини 
око 343 метара, висине 2 метара која се поставља на граници парцеле са 
суседним парцелама тако да стубови и парапет ограде буду на кп.бр.4909 КО 
Петровац на Млави, а крила капија не могу се отварати ван регулационе 
линије. 

 
Планирани објекти  Центра, биће изграђени  на минималној удаљености од границе 
парцеле са суседним катастарским парцелама број 4908 са североисточне стране на 
1,50 и на 3,00 метара ог границе парцеле са путним земљиштем кп.бр. 5973 и 4910 
КО Петровац на Млави са југозападне и југоисточне стране. 
Прилаз објекту и парцели, биће обезбеђен постојећим прилазом са путног земљишта 
кп.бр. 5950/1 КО Петровац на Млави са северозападне стране, а у случају потребе и 
са путног земљишта кп.бр. 5973 и 4910 КО Петровац на Млави са југозападне и 
југоисточне стране.  
На комплексу је предвиђена изградња две главне функционалне целине чија је 
обједињена функција дефинисана усвојеним технолошким процесом прикупљања, 
мерења, сортирања, делимичне обраде, одлагања и одвожења отпада на депонију 
или испоручивања регистрованим рециклерима појединих врста отпада. То су: 

 
      А. Сабирна станица за примарно сепарисан отпад и посебне врсте отпада 

(рециклажно двориште), 
Б.   Претоварна станица за мешани комунални отпад. 
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На локацију Центра свакодневно пристижу камиони који довозе делимично 
сепарисан или мешани комунални отпад, као и издвојен баштенски, грађевински и 
кабасти кућни отпад. Сва пристигла возила пролазе процес идентификације на 
посебном улазу за довоз отпада и мерење пуног камиона на колској ваги, а затим се 
упућују на одређене локације, у зависности од типа отпада који довозе. 
Осим возила ЈКП-а, на локацију депонију долазе и корисници комуналних услуга 
приватним возилима да би у посебне контејнере и боксове у оквиру платоа сабирне 
станице, сами одложили различите врсте отпада. 
Празна комунална возила се мере и на излазу како би се утврдила количина 
одложеног отпада. 
На улазу у комлекс се поставља табла од трајног материјала са неизбрисивим 
натписима која садржи податке од значаја за Центар: 

- Назив, 
- Адресу предузећа које управља комплексом,  
- Радно време,  
- Податке о врстама отпада чије је доношење дозвољено на трансфер станицу,  
- Податке о врстама отпада чије је доношење забрањено на трансфер станицу, 
- Ценовник услуга,  
- Ценовник секундарних сировина и 
- Друге податке од значаја за доносиоце отпада.  

У комплекс је дозвољен приступ: 
 
- Возилима за довоз мешаног чврстог комуналног отпада, након извршене 

контроле садржаја возила, 
- Возилима за довоз и одвоз секундарних сировина у ринфузном стању и 

посебних токова отпада након извршене контроле садржаја, ЈКП и приватна 
лица, 

- Возилима за одвоз ролоконтејнера са пресованим отпадом, 

У Центру није предвиђено да се врши прихват, манипулација и привремено 
складиштење оних врста отпада које могу угрозити здравље људи и животну 
средину (опасног отпада), односно: 

 
- Медицинског и фармацеутског отпада, 
- Хемијски опасног и штетног отпада, 
- Радиоактивног отпада, 
- Кланичког отпада и тела угинулих животиња, 
- Опасног запаљивог отпада, сем амбалаже од боја и лакова из домаћинстава 

који могу садржати мање количине растварача, 
- Експлозивних средстава, укључујући и резервоаре у којима су држани гасови 

под притиском или нафтни деривати и 
- Оружја и делова оружја. 
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Да би Центар могао да функционише, потребно је да има и одређене пратеће 
садржаје који су смештени у пријемно – отпремном делу локације.  То су:   
 

- Улазно - излазна капија, 
- Колска вага,  
- Пријавница и вагарска кућица, 
- Објекат за запослене,   
- Паркинг за возила запослених и посетилаца,  
- Сепаратор масти и уља – 2 комада, 
- Трафо станица и  
- Водомерни шахт са прикључком на градски водовод. 

 
А. РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ/САБИРНА СТАНИЦА 
 
У оквиру сабирне станице предвиђен је: 
 

1. Пријем, сепарација, балирање и привремено складиштење примарно 
      сепарисаног отпада (тзв. „сува канта“), 
2. Пријем и привремено складиштење посебних врста отпада. 

Када је у питању пријем, сепарација, балирање и привремено складиштење 
примарно сепарисаниог отпада, првенствено се мисли на организовано сакупљање 
претходно примарно сепарисаних секундарних сировина из тзв. „суве канте“.  
Сакупљање примарно сепарисаног отпада врши се од стране надлежног комуналног 
предузећа. 
Примарно сепарисани отпад, биће подвргнут секундарној сепарацији како би се 
обезбедиле што чистије фракције одређених врста секундарних сировина, које ће се 
затим употребом механичке пресе (балирке) компактирати, привремено складиштити 
и затим предати овлашћеном оператеру на даљи третман. 
Када је у питању пријем и привремено складиштење посебних врста отпада, 
приоритет сакупљања је дат најзаступљенијим врстама отпадних материјала који 
настају у домаћинствима (укључујући и неке врсте које су у широкој употреби, а 
имају карактеристике опасног отпада): 
 

- Папир и картон, 
- ПЕТ и друге врсте пластике, 
- Ферозни и обојени метали, 
- Стакло, 
- Текстил, 
- Кабасти отпад из домаћинстава, 
- Електрични и електронски отпад (бела техника, кућни апарати, рачунари, 

мобилни 
- телефони и сл), 
- Отпадне гуме, 
- Искоришћени акумулатори и батерије, 
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- Флуоресцентне цеви, 
- Амбалажа од боја и лакова, 
- Амбалажа од кућне хемије. 

Отпад који се довози у сабирну станицу претходно је већ сепарисан и на простор 
сабирне станице, доноси се од стране комуналног предузећа, мањих занатских 
радњи или грађана. 
Технологија рада је дефинисана кроз технолошке целине одређене за складиштење 
појединих врста отпада. Возила комуналног предузећа, мање занатске радње или 
грађани довозе примарно селектован отпад на комплекс Трансфер станице уз 
претходну контролу садржаја отпада од стране портира, тј контролора. Возило са 
отпадом се мери на колској ваги, упућује до одговарајућег складишног простора где 
се врши одвајање евентуално неприпадајућег („уљеза“) отпада, истовар и смештање 
у одговарајуће контејнере или наменски складишни простор. 
По потреби, уколико возило превози различите сировине у Центар, отпад се додатно 
мери на палетару са вагом или ваги за мале тежине, ради прецизније евиденције 
према врсти ускладиштеног отпада. 
Доносиоцу отпада издаје се потврда о предатим количинама. О количини 
ускладиштеног отпада води се редовна контрола и евиденција према структури и 
месту складиштења отпада, тако да се у сваком тренутку зна колико отпада има у 
складишном простору или у наменском контејнеру, сходно важећем Правилнику 
(Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 95/10). 
По достизању одређене количине секундарних сировина, зависно од динамике 
прикупљања и балирања, отпад се предаје овлашћеним организацијама за њихово 
даље поступање уз попуњен Образац о кретању отпада/опасног отпада и поступање 
у складу са прописима који дефинишу кретање отпада, Правилник о обрасцу 
докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09) и Правилник о обрасцу докумената о кретању опасног отпада и упутству за 
његово попуњавања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). 
За опасан отпад се мора претходно од стране акредитоване лабораторије извршити 
карактеризација отпада. 

Токови примарно сепарисаног отпада у сабирној станици 
Токови примарно селектованог отпада у сабирној станици могу се поделити на 
следеће: 
 

1. Ток амбалажног отпада за балирање,  
2. Ток стакла, челичног отпада, старог гвожђа, обојених метала, текстила, 

отпадног дрвета, 
3. Ток кабастог кућног отпада и електричног и електронског отпада, 
4. Ток опасног кућног отпада; 
5. Ток старих аутомобилских гума, 
6. Ток грађевинског и зеленог отпада. 
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1. Ток амбалажног отпада за балирање 
Отпад из рециклажног острва за који је предвиђено балирање (ПЕТ, папир, картон, 
пластична амбалажа, ал. лименке) се по извршеној контроли садржаја, пријему и 
мерењу, одвози до платоа испред надстрешнице за сепарацију, балирање и 
складиштење, врши се његово истресање и провера на линији за сепарацију, након 
чега се убацује у усипни кош балир пресе и конпактира.  Готове бале, складиште се 
на за то одређеном простору. 
Секундарне сировине за балирање (мање количине), које доносе грађани, се по 
извршеној контроли садржаја, пријему и мерењу, привремено складиште у 
отвореним металним контејнерима запремине 7 m3, под надстрешницом за 
секундарне сировине. 
Пренос и истресање отворених контејнера са рециклабилима под надстрешницу за 
балирање, врши се помоћу виљушкара (контејнери су опремљени додатном шипком 
за чеони нагиб контејнера, ради заштите од клизања). 
У контејнер за стари папир и картон пикупљају се: новине, часописи, књиге, свеске, 
картон, папирнате кесе и канцеларијски папир. У стари папир не спада: тетрапак 
амбалажа, фотографије, пластифицирани, зауљени или метализирани папир, 
употребљене марамице, пелене и слично. 
У контејнер за осталу пластику прикупљају се све врсте полимера који нису 
контаминирани опасним средствима/хемикалијама, кесе, фолије.... 
По прикупљању довољне количине секундарних сировина, радници задужени за 
балирање, ручно користећи пластичну канту за комунални отпад од 240 литара или 
помоћу мини утоваривача или инсталиране машинске руке, преносе одређене 
рециклабиле до вертикалне пресе, пуне комору одређеном врстом отпада и врше 
балирање.  
ПЕТ амбалажа се пре балирања перфорира на ПЕТ перфоратору који је саставни 
део балир пресе. 
По формирању бале пресован-балиран отпад се уз помоћ виљушкара складишти на 
за то намењен простор испод надстрешнице (папир и картон) и поред ње – остало. У 
зависности од организације транспорта, за складиштење ПЕТ, остале пластике и АI-
лименки може се користити и отворени простор поред надстрешнице. 
По прикупљању довољне количине, организује се продаја балираних секундарних 
сировина овлашћеним организацијама, уз попуњавање обрасца документа о 
кретању отпада. 
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Слика 6.  Блок шема тока сепарације примарно селектованог материјала 
 
2. Ток стакла, челичног отпада, старог гвожђа, обојених метала, текстила, 

отпадног дрвета 
 
Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу и 
мерења, упућује се према надстрешници са контејнерима V = 7 m3 где се отпад 
истовара. Радници у сабирној станици, након истовара донешеног отпада, врше 
контролу и одвајају отпад према врсти и смештају га у одговарајући контејнер. 
 
3. Ток кабастог кућног отпада 
Под кабастим отпадом подразумева се кућни намештај и опрема за домаћинство. 
Поуздани подаци о количинама и врстама прикупљеног кабастог отпада у овим 
општинама не постоје. Са подизањем нивоа животног стандарда становништва и 
планираним развојем подручја очекује се повећање количина кабастог отпада. 
Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу и 
мерења на колској ваги, упућује се на истовар у за то дефинисан простор. 
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По извршеном пријему кабастог отпада, радници на комплексу комадни кабасти 
отпад складиште или, уколико нису ангажовани другим пословима, врше 
растављање наведеног отпада и одвајање према структури отпада. Тако раздвојен 
отпад се мери на малој ваги и складишти у одговарајућем контејнеру. 
 
4. Ток електричног и електронског отпада 
Електрични и електронски отпад према Директивама ЕУ је подељен на отпад: беле 
технике (фрижидери, веш машине и др.) и остали електронски отпад (телевизори, 
компјутери, мобилни телефони, стерео уређаји, мали кућни апарати и сл). 
Електрични и електронски отпад може садржати и опасне компоненте па је за 
њихово складиштење потребан посебан обезбеђен простор. 
Према Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС"; бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 
95/2018) и Правилнику о листи електричних и електронских производа, мерама 
забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи 
опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 
електронских производа ("Сл. гласник РС"; бр. 99/10) корисник електричних или 
електронских производа после њихове употребе дужан је да их преда произвођачу 
или увознику, а може их предати продавцу или лицу које врши сакупљање или 
третман. Отпад од електричних и електронских производа не може се мешати са 
другим врстама отпада. 
Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу и 
мерења, упућује се према позицији за електронски отпад где се отпад истовара и 
складишти у обезбеђеном контејнеру за електрични и електронски отпад (бела 
техника која садржи фреон) или на платоу (машине за прање веша, шпорети, 
фрижидери и замрзивачи без фреона). За ситан електронски отпад, као што су 
мобилни телефони и сл. предвиђено је пластично буре V = 50 литара, које се смешта 
у обезбеђеном контејнеру за електрични и електронски отпад. 
У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим 
отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже 
сврстати одвојено по разредима отпадне опреме из Прилога 1. горе поменутог 
правилника. 
Отпадна опрема се складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издроби или 
на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена 
поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива 
без несразмерно високих трошкова. 
У складишту отпадне опреме не врши се третман, односно расклапање и 
одстрањивање течности и гасова. 
За складиштење електронског отпада и електричног отпада са фреоном предвиђен 
је контејнер опремљен дуплим дном, у коме се сакупља случајно исцурела течност, 
као и славином за испуст такве течности. Одлагање електричног и електронског 
отпада у контејнер врши се ручно. 
 
5. Ток опасног кућног отпада 
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Сем електричног и електронског отпада који може садржавати опасне компоненте, у 
Центру, у сабирном делу, предвиђено је прикупљање и привремено складиштење и 
осталог кућног опасног отпада као што су: флуоресцентне цеви које садрже живу, 
амбалажа од боја и лакова, амбалажа од кућне хемије, акумулатори, батерије и 
друго. За њихово складиштење предвиђени су одговарајући контејнери или бачве, 
зависно од врсте отпада, који поседује танкване за случај изливања ускладиштених 
течности, довољне да прихвате сву евентуално ускладиштену количину и који је 
вентилиран. 
Опасан отпад који се привремено сакупља у комплексу, разврстава се, класификује у 
складу са законом и чува до предаје лицу које врши сакупљање и/или лицу које врши 
складиштење и/или лицу које врши третман, уз попуњени Документ о кретању 
опасног отпада. 
За сакупљање случајно расутих течности из опасног отпада предвиђен је 
универзални апсорбент, према карактеристикама датим у спецификацији, који ће се 
складиштити у спремишту опасног отпада у бачви V = 120 литара. 
 
6. Ток отпадних флуоресцентних цеви 
Флуоресцентне цеви садрже токсичне елементе (живу) који су штетни за животну 
средину и живе организме и представљају отпад које је неопходно одвојено 
сакупљати и третирати. Не постоји евиденција о генерисаним количинама отпадних 
флуоресцентних цеви. 
Након идентификације и мерења, возило се упућује према контејнерима намењеним 
за ову врсту отпада, где га преузимају радници комплекса задужени за пријем, врше 
истовар и смештају флуоцеви у обележен контејнер. Приликом манипулације мора 
се строго водити рачуна да не дође до лома. Отпадне флуо цеви складиштити у 
картонској амбалажи или раздвојене дебљим папиром тј. картоном. 
 
7. Ток амабалаже од боја и лакова 
Амбалажа од боја и лакова садржи остатке боје која обично садржи титанијум-
диоксид. Сврстана је у отпад посебних токова и окарактерисана је као опасан отпад.  
За складиштење амбалаже од боја и лакова предвиђена су пластичне бачве (2 
комада) V = 220 I. Након идентификације и утврђивања врсте отпада, доносилац се 
упућује према простору предвиђеном за складиштење ове врсте отпада или отпад 
преузимају радници комплекса и врше његово складиштење уз претходно мерење 
количине отпада. 
Напомена: Бачве за складиштење амбалаже од боја и лакова, приликом 
складиштења држати отвореним, ради превенције од стварања експлозивних 
концентрација од евентуално присутних растварача у бојама и лаковима. 
Спремиште за опасан отпад је вентилирано. 
 
8. Ток амабалаже од кућне хемије 
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Отпад од амабалаже од кућне хемије може се сматрати као опасан отпад. За 
складиштење амабалаже од кућне хемије предвиђене су пластичне бачве (2 комада) 
V = 220 I. Након идентификације и утврђивања врсте отпада, доносилац се упућује 
према спремишту за опасан отпад. Отпад преузимају радници комплекса и врше 
његово складиштење, уз претходно мерење количине отпада. За складиштење 
бачви са амбалажом од кућне хемије предвиђена је одговарајућа танквана (за 
складиштење 2 бачве) за случај изливања заосталог садржаја у амбалажи и не 
мешања са осталим изливеним материјама у танквани спремишта. 
 
9. Ток старих акумулатора и батерија 
 
Акумулатори који се користе у возилима имају у себи киселину која негативно утиче 
на животну средину и здравље људи. Привремено складиштење акумулатора и 
батерија врши се у специјалним контејнерима/посудама отпорним на дејство 
киселине. Поуздана евиденција о генерисаним количинама отпадних акумулатора и 
батерија не постоји. 
Возило са наведеним отпадом, након идентификације и контроле садржаја на улазу, 
упућује се према месту за складиштење те врсте отпада где га преузимају радници 
комплекса, врше његово мерење и о предатим количинама отпада издају потврду 
доносиоцу. 
Истрошени акумулатори одлажу се ручно у контејнер, V = 1000 I. Капацитет 
контејнера око 125 комада. 
За привремено складиштење батерија (NiCd...) предвиђено је пластично буре V = 60 
I. У складишту трансфер станице није дозвољено расклапање и одстрањивање 
течности из акумулатора. 
Напомена: Привремено складиштење опасног отпада према тренутно важећим 
прописима могуће је максимално годину дана од настанка, тако да се у складу са 
тим мора организовати благовремена предаја овлашћеним организацијама за 
њихово поступање, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/018 – др. закон). 
 
10. Ток старих аутомобилских гума 
 
Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу, 
упућује се према позицији за гуме где се отпад истовара и складишти. 
 
11. Ток грађевинског и зеленог отпада 
 
Возило са наведеним отпадом, након идентификације и контроле садржаја на улазу, 
упућује се према контејнерима где се отпад истовара у одговарајући обележени 
контејнер. По потреби за утовар у контејнере може се користити и мини утоваривач. 
 
 
Б. ПРЕТОВАРНА / ТРАНСФЕР СТАНИЦА 
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Претоварна станица је постављена као технолошка целина за пријем, претовар и 
привремено смештање мешаног комуналног отпада у роло пресконтејнере, као 
припрема за даљи транспорт специјалним возилима до депоније у Лапову. Допрема 
мешаног комуналног отпада на претоварну станицу вршиће се специјалним 
возилима - смећарима. 
 
У зависности од произвођача, модела и типа камиона и надградње за пријем смећа, 
разликују се и карактеристике појединих модела. У предметним општинама су у 
употреби различити типови аутосмећара (нису достављени подаци о њима, осим за 
Петровац на Млави). 
 

 
 
Слика 7. Блок шема тока мешаног комуналног отпада 
 
Принцип рада на претоварној станици је једноставан. Возила која довозе мешани 
комунални отпад (отпад прикупљен из наменских комуналних контејнера, канти...) на 
претоварну станицу, после контроле отпада на улазу и мерења на колској ваги, 
упућују се према објекту претоварне станице и на платформи за истовар, кретањем 
уназад, истоварају мешани отпад у прихватну комору хидрауличне стационарне 
пресе. 
 

 
Слика 8. Принцип рада на трансфер станици-платфотма за истовар 
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Помоћу стационарне хидрауличне пресе отпад се вишестепено компактира) и гура у 
ролопресконтејнер прикачен уз пресу.  
Ролоконтејнери се позиционирају и померају водилицама за ролоконтејнере 
аутоматски. Контролу пражњења смећара, тј. пуњења усипног коша надгледа радник 
на претоварној станици. 
По завршетку пуњења, пуни ролоконтејнери се одвозе на линију за селекцију отпада 
регионалне депоније, где се врши селекција секундарних сировина из мешаног 
комуналног отпада.  
Управљање радом претоварне станице са пресом и ролоконтејнерима, врши се 
аутоматски преко јединице за управљање. 
Пуњење ролоконтејнера одвија се периодично и у циклусима пресе од 30 секунди 
(два циклуса у минути). 
Отпадне воде од прања претоварне станице прикупљају се у сабирни канал и 
одводе у посебну септичку јаму.  
 
4.5. КАПАЦИТЕТ ЦЕНТРА 
Трансфер станица са центром за сакупљање и сепарацију комуналног отпада у 
Петровцу на Млави, имаће следећи капацитет:  
 
Укупна количина генерисаног мешаног комуналног отпада на годишњем нивоу: 
 
УКУПНО: 20198 t 
Петровац на Млави: 9155 t 
Кучево: 4276 t 
Жагубица:3656 t 
Мало Црниће: 3111 t 
 
Проценат покривености становништва услугом: 
  
Сакупљања отпада: 100% 
Степен издвајања примарном селекцијом: cca 10% 
Број радних дана: 260 
Број радних дана у недељи: 5 
Број смена: 1 
Број радних сати: 8 
 
Прорачуната количина секундарних сировина која ће се прикупљати примарном 
селекцијом: 
 
Годишње: 2020 t 
Дневно cca 5,53 t 
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Прорачуната просечна количина отпада која ће се претоварати у трансфер станици 
у Петровцу на Млави: 
 
Годишња: 18178 t 
Дневна: 69,92 t 
Недељно: 350 t 
 
Прорачуната просечна запремина отпада која ће се претоварати у трансфер станици 
у Петровцу на Млави: 
 
Годишња: 72718 m3 
Дневна: 279,69 m3 
Недељно: 1398,43 m3 
 
Прорачуната просечна запремина отпада која ће се транспортовати роло 
контејнерима до депоније у Лапову уз сабијања запремине отпада од сса 50%: 
 
Годишња: 36359 m3 
Дневна: 139,84 m3 
Недељно: 699,21 m3 
 
 
4.6. ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
4.5.1. СНАБДЕВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ВОДОМ 

Пројектом се предвиђа коришћење воде из водовода. Прикључак на водоводну 
мрежу ће бити у шахту са мерачем протока. 
Вода за противпожарне потребе ће такође бити обезбеђена из водоводне мреже. 
 
4.5.2. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 
 
Систем за отпадне воде чини одговарајући систем канализације. Канализација је 
пројектована као сепаратна. 
 
Атмосферска канализација: 
Условно чисте атмосферске воде, могу се без пречишћавања испуштати у 
реципијент. 
Остале атмосферске воде се прикупљају са свих сливних површина целе површине 
платоа оивиченог бетонским ивичњаком. Из сливника се атмосферска вода 
спроводи до шахтова, а даље цевном мрежом кишне канализације, до сепаратора 
лаких нафтних деривата. Пречишћена вода се може испуштати у реципијент преко 
шахта како би се могло вршити узорковање у циљу контроле квалитета. 



 

 Page 33 
 

Како на локацији нема природног реципијента, пројектант је предвидео изградњу 
инфилтрационог базена. У том случају, место за узорковање треба обезбедити 
након сепаратора. 
 
Фекално - техничка канализација: 
Предвиђено је постављање унутрашње и спољне канализације. 
Санитарно фекалне отпадне воде се сакупљају из објекта за запослене и 
портирнице. Мања количина оцедних вода ствара се приликом пресовања мешаног 
комуналног отпада хидрауличком пресом у ролоконтејнере. Таква вода је органски 
оптерећена због чега се прикупља и каналише преко сепаратора масти и уља даље 
у заједничку цев фекално-техничке канализације. Заједничком канализацијом, ове 
отпадне воде се сакупљају у водонепропусну септичку јаму коју ће, по потреби, 
празнити надлежно ЈКП. 
На комплексу је предвиђено прање радних површина у простору за пријем, 
складиштење и балирање секундарних сировина, радних површина на простору 
претоварне станице, као и радних површина на манипулативно опслужном платоу, 
односно укупно ccа 4.000 m2. 
 
4.5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

На комплексу трансфер станице са центром за сакупљање и сепарацију комуналног 
отпада као извор енергије користиће се електрична енергија, али и ТНГ (течни 
нафтни гас) за рад виљушкара и дизел гориво за рад мини утоваривача. 
Електрична енергија ће се користити за: 

- Унутрашње и спољашње осветљење, 
- Рад колске ваге, 
- Загревање портирнице и објекта за особље, 
- Напајање опреме у претоварној станици, 
- Снабдевање уређаја за противпожарну заштиту, 
- Видео надзор, 
- Рад пумпи на пумпној станици. 

 
Снабдевање електричном енергијом предвиђено је из трафостанице ТС 10/0,4kV 
која ће бити изграђена за потребе комплекса. 
 
 
 
5.  ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ  НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА   

РАЗМАТРАО 
 
Стратегијом управљања отпадом за период 2010-19. године општине Браничевског 
округа су биле распоређене у више различитих региона. Један регион чинила је 
група општина: Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Мало Црниће. Уважавајући 
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законске обавезе, ове општине су 2009. године израдиле Регионални план 
управљања отпадом, који је прегледан и усвојен од стране стручне службе ресорног 
министарства.  
У циљу што ефикаснијег решавања проблема третирања генерисаног отпада, а у 
складу са Националном стратегијом управљања отпадом, општине Петровац на 
Млави, Кучево, Жагубица, Мало Црниће и Жабари потписале су, 2007. године 
међуопштински споразум о приступању и заједничком решавању проблема 
одлагања комуналног отпада. Међутим, када је започета реализација овог задатка, 
општина Жабари је приступила групи општина које су се определиле за одлагање 
отпада на депонију у Лапову, па у овом документу није разматрана. Услед 
недостатка квалитетне организације и средстава комунална предузећа раде у 
великим тешкоћама. У општинама Мало Црниће и Жагубица, послове преузимања и 
одлагања отпада преузело је мешовито српско-немачко предузеће Troyon & Fischer 
Eko, док у осталим општинама о отпаду брину јавна комунална предузећа.  
Свака општина има своју "локалну" депонију, а одлагање отпада се одвија, као по 
правилу, у нерегуларним условима и без посебних мера заштите. У сеоским 
насељима, отпад се одлаже углавном на дивљим сметлиштима, које се ретко чисте 
и уређују. 
Током 2010. и 2011. године дошло је до нове иницијативе на регионалном нивоу па 
су се све општине Браничевског округа удружиле и формирале нови регион, са 
седиштем у Пожаревцу и одредиле Координациони тим који ће руководити даљим 
активностима. С обзиром на законске обавезе и постојећу документацију, град 
Пожаревац је приступио изради Регионалног плана управљања отпадом за општине 
Пожаревац, Велико Градиште, Голубац и Жабари, чиме је стручно и формално 
задовољен законски захтев.  
У намери да се поступање с отпадом у Браничевском округу унапреди на ниво који 
ће омогућити успостављање највиших стандарда на регионалном нивоу, Планска 
документација је урађена крајем 2012. године и садржи техничка решења и Акциони 
план којим се уважава претходно израђени документ, односно потребе свих општина 
Браничевског округа и практично обједињава дефинисани простор.  
У циљу унапређења постојећег стања, ангажован је стручни тим предузећа за 
инжењеринг, услуге и посредовање "ENVI TECH" да изради планско-програмски 
документ под називом "РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, КУЧЕВО, ЖАГУБИЦА И МАЛО ЦРНИЋЕ ", са 
циљем да помогне на успостављању ефикасног система управљања отпадом. 
Према позитивним прописима - Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник Р Србије", 
бр. 36/09) овај документ спада међу обавезне. 
На основу Одлуке о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом 
(„Сл. гласник Р. Србије“, бр. 45/18), донете од стране Владе Републике Србије, а у 
циљу спровођења исте планирана је изградња Центра за сакупљање и сепарацију 
комуналног отпада за потребе претовара неселектованог комуналног отпада са 
територија општина Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Мало Црниће из мањих 
у већа возила, у циљу смањења запремине отпада који је неопходно транспортовати 
даље на депоновање на санитарној депонији у Лапову. 
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Носилац пројекта није разматрао друге алтернативе по питању локације. Са аспекта 
заштите животне средине, уз споровођење препоручених услова и мера, на 
предметној локацији постоје оправдани услови за изградњу оваквог објекта. 
 
 
 
6.  ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ 

ОКОЛИНИ 
Територија општине Петровац на Млави је подручје са изванредним и разноврсним 
карактеристикама које најбоље осликавају многобројна врела, потоци, речице, шуме, 
питома северозападна падина Хомољских планина, плодна равница Стиг и богата 
долина Млаве са дивним пејсажом и родном земљом на којој све добро успева. 
 
6.1. ЧИНИОЦИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗЛОЖЕНИ РИЗИКУ 
6.1.1. СТАНОВНИШТВО 

На подручју општине Петровац на Млави од 1. октобра 2011. године живи 41.220 
становника у 10.300 домаћинства. На привременом раду у иностранству је 10.282 
становника наше општине. Овакав број становника, гледајући у кретањима у тадњих 
50 година, показује негативна миграциона кретања са сталним падом. Највећи 
пораст броја становника општина је имала између педесетих и седамдесетих година, 
када су у ове крајеве доселило становништво од кога данас највећи број породица 
води порекло. Истовремено са бројем становника, на подручју општине мењају се и 
број домаћинства тако да се просечна величина домаћинства константно 
смањивала. 
У насељу Петровац на Млави живи 6.334 пунолетна становника, а просечна старост 
становништва износи 40,2 година (38,5 код мушкараца и 41,8 код жена). У насељу 
има 2.753 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85. 
Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у 
последња три пописа, примећен је пораст у броју становника. 
Иако општина Петровац припада групи депопулацијских подручја, у самом насељу 
Петровац на Млави број становника расте. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/2002
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Демографија 
Година Становника 
1948.  4.327  
1953.  4.673  
1961.  5.261  
1971.  6.231  
1981.  7.383  
1991.  7.728 7.109 

2002.  7.851 8.772 

2011.  7.447  

6.1.2. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА  

Главни извори загађења ваздуха на посматраном подручју су индивидуална и 
котловска ложишта и саобраћај. Атмосферу загађују штетне материје које настају 
сагоревањем чврстих и течних горива, улична прашина и делатности људи.  
Осим фарме за узгој свиња која загађује ваздух непријатним мирисима и 
испарењима из базена и канала за одвод отпадних вода, од производних, зaнaтских 
и других oбjeкaтa у насељу нeмa пoсeбнo нeпoвoљних сa стaнoвиштa зaгaђења 
ваздуха. Скoрo сви пoстojeћи производни, зaнaтски и други oбjeкти не загађују или 
нeзнaтнo зaгaђуjу вaздух лoкaлнe aтмoсфeрe. 
Дуж главних улица у насељу ваздух је загађен прашином пореклом од саобраћаја и 
продуктима сагоревања горива у моторима транспортних средстава. Лoкaлнa 
aeрoзaгaђeњa у насељу Петровац на Млави нису представљала oзбиљниjи прoблeм, 
па систематско праћење квалитета ваздуха не постоји. Дa би сe мoгли прaтити 
eфeкти сaoбрaћaja на загађење ваздуха у насељу, нeoпхoднo je нa вишe мeстa у 
насељу Петровац на Млави, на регионалним путним правцима, кao и у самом центру 
насеља, пре свега нa рaскрсницaмa, вршити мeрeња eмисиje гасова и прашине 
пoмoћу мoбилних мeрних стaницa. Добијене резултате треба упoрeдити сa 
дoзвoљeним, пa aдeквaтнo утицaти нa рeжимe сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe тoкoвe. На 
основу Годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији у 2014. 
години, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за 
заштиту животне средине, квалитет ваздуха у општини Петровац на Млави има 
следеће карактеристике:  

- Емисија оксида сумпора је од 0 – 1 t/god.  
- Емисија оксида азота је 0 – 1 t/god.   
- Емисија честичних материја 1-10 t/god.   

На основу Годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији у 
2014. години, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за 
заштиту животне средине, општина Петровац на Млави на основу оцене квалитета 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1953._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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ваздуха спада у прву категорију, чист или незнатно загађен ваздух. Оцена квалитета 
ваздуха у 2014. години извршена је на основу средњих годишњих концентрација 
загађујућих материја добијених аутоматским мониторингом квалитета ваздуха у 
државној мрежи и концентрација суспендованих честица РМ10 одређених 
гравиметријском методом.  
Прву категорију, „чист или незнатно загађен ваздух, има ваздух у коме нису 
прекорачене граничне вредности ни за једну загађујућу материју. Другу категорију, 
„умерено загађен ваздух, има ваздух у коме су прекорачене граничне вредности за 
једну или више загађујућих материја. Трећу категорију, „прекомерно загађен ваздух, 
има ваздух у коме су прекорачене толерантне вредности за једну или више 
загађујућих материја.  
Територија општине Петровац је идентификована као подручје са којег се не емитују 
значајне концентрације аерополутаната (SO2, чађ (прашкасте материје) и NO2).  
У даљем окружењу из енергетског басена у Костолцу, ТЕ у Свилајнцу и РТБ Бор, 
емитују се значајније количине полутаната. Мониторинг емисије материја које 
загађују ваздух из топлане врши се једном годишње. На основу резултата мерења 
емисије загађујућих материја у животној средини из котловских постројења, градске 
топлане КЈП „Извор― у Петровцу у 2014. и 2015. години, утврђено је следеће:  

- Измерене вредности емисије загађујућих материја (CO, NOx- изражених као 
NO2 и SO2) су у дозвољеним границама емисије,  

- Измерене вредности емисије загађујућих материја (прашкасте материје) нису 
у дозвољеним границама емисије (Извештај о мерењу емисије загађујућих 
материја, МД Пројект институт, Ниш).  

На основу добијених резултата може се закључити да су повећане вредности 
емисије прашкастих материја и да је потребно смањење емисије. Према 
препорукама из Извештаја, смањење емисије могуће је сервисирањем и чишћењем 
котлова и редовним одржавањем уређаја (Подаци из Извештаја о мерењу емисије 
загађујућих материја из градске топлане, КЈП „Извор― из 2014. и 2015. године, МД 
Пројект институт, Ниш). 
 
6.1.3. КВАЛИТЕТ ВОДА   

Посматрано подручје карактеришу значајни површински токови од којих се издваја 
река Млава са притокама реком Бусур и два потока, Црвеним и Дабовачким потоком. 
Квалитет површинских вода је IIа и IIб класе.  
Вода за пиће 
Водоснабдевање насеље Петровац на Млави водом за пиће, обезбеђено је путем 
магистралног цевовода из изворишта „Шетоње". На изворишту постоји санитарна 
заштита и спроводи се стална контрола исправности воде. Праћење и контрола 
квалитета воде из водовода врши се три пута месечно (по један узорак из изворишта 
и шест узорака из мреже). Испитивање квалитета воде врши Завод за јавно здравље 
Пожаревац.  
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На основу резултата испитиваних узорака, према одредбама Закона о безбедности 
хране („Сл. гласник РС“; бр.41/09) и Правилника о хигијенској исправности воде за 
пиће („Сл. лист СРЈ“; бр.42/98 и 44/99) са аспекта испитиваних параметра, узорци су 
оцењени као здравствено безбедни.  
У последње три године, вода из водовода је све време била исправна за пиће.У 
време поплаве 2014. године, снабдевање становништва насеља Петровац на Млави 
чистом пијаћом водом вршило се путем цистерни.  
Отпадне воде  
Главни проблем у управљању отпадним водама на територији општине је 
непостојање организованог пречишћавања сакупљених отпадних вода пре 
испуштања у реципијент. Рeкa Млава се загађује директно испуштaњeм oтпaдних 
вoдa у њeн вoдoтoк и индиректно услeд приjeмa мањих вoдoтoкa који су нoсиoци 
знaтних кoличинa oтпaдних мaтeриja. Главни извори загађивања вода су отпадне 
воде са фарме свиња, кланице, млекаре и отпадне комуналне воде насеља 
Петровац на Млави. Отпадне воде, које загађују реку Млаву и њене притоке су по 
пореклу технолошке, санитарно-фекалне и атмосферске. Не постоји тачна 
евиденција о количини отпадних вода која се на територији насеља прикупи 
канализационим системом, спроведе и испусти у Млаву, без претходног 
пречишћавања (осим механичког).  
На територији насеља постоји канализациони систем којим се прикупљају отпадне 
воде са подручја градског насеља. Канализациона мрежа је изведена по сепаратном 
систему и покрива око 80% домаћинстава. Отпадне воде из насеља, кланице и 
млекаре се уводе преко примарне канализације општег типа, механички 
пречишћавају а затим испуштају у Млаву. Атмосферске воде се одводе површинским 
или подземним системом кишне канализације и без пречишћавања испуштају у 
Млаву. Отпадне воде са фарме свиња, одводе се у Црвени поток који се улива у 
Млаву, без претходног пречишћавања. Међу осталим загађивачима вода, како 
површинских тако и подземних, налазе се и ―дивље депоније смећа.  
Дo сaдa ниje урaђeнa никaквa студиja кoja би aнaлизирaлa прoблeмaтику oтпaдних 
вoдa и сaглeдaлa утицaje oтпaдних вoдa нa живoтну срeдину и нa глaвни рeципиjeнт, 
рeку Млаву. Постоји Идејни пројекат ППОВ Петровац, урађен 2012.године, али због 
недостатка финансијских средстава није урађена комплетна пројектна документација 
ни завршена изградња постројења. Изграђено је само постројење за механичко 
пречишћавање. Мониторинг квалитета отпадних вода из градске канализационе 
мреже врши се три пута годишње. Испитивање квалитета канализационих отпадних 
вода врши Завод за јавно здравље Пожаревац. На основу резултата физичко – 
хемијских анализа узорака канализационих отпадних вода, може се закључити да су 
у испитиваном узорку:  

- Повишене концентрације амонијум јона, нитрита и суспендованих материја, 
повишена биолошка БПК5 потрошња кисеоника и хемијска ХПК потрошња 
кисеоника, концентрација раствореног кисеоника знатно снижена (<6 mg/l), 
високе концентрације детерџента и фосфата;  

- Повишен укупан број колиформних бактерија (240.000 у 100ml воде).  
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С обзиром да се отпадне воде наведеног квалитета испуштају у Млаву, вршено је 
испитивање квалитета воде у реци узводно и низводно од излива канализационих 
отпадних вода и закључено следеће:  

- У води реке Млаве узводно од излива концентрације свих анализираних 
параметара биле су у оквиру максимално дозвољених количина за IIа класу 
површинских вода, којој припада река Млава као реципијент отпадних вода;  

- У води реке низводно од излива канализационих отпадних вода повишене су 
концентрације нитрита и амонијум јона, хемијска и биолошка потрошња 
кисеоника и укупан број бактерија, упоређујући са МДК за IIа класу 
површинских вода (Извештај о квалитету канализационих отпадних вода и 
реке Млаве, Завод за јавно здравље Пожаревац, 2013,2014,2015).  

Проблему загађивања површинских и подземних вода, као и заштити вода, мора се 
посветити посебна пажња, приликом реализације планских решења. На основу 
резултата испитивања квалитета отпадних канализационих вода и квалитета воде у 
реци Млави након изливања отпадних вода, може се закључити да је завршетак 
изградње постројења за пречишћавање отпадних вода приоритетан пројекат у циљу 
очувања квалитета површинских вода у IIа класи на даљем току Млаве кроз општину 
Петровац и даље до ушћа у Дунав.  
Други приоритет је пречишћавање индустријских отпадних вода, пре свега са фарме 
свиња. Ове отпадне воде се без пречишћавања уливају у Црвени поток а затим у 
Млаву и загађују воду реке Млаве низводно од излива канализационих вода. 
Решење за овај проблем је заштита површинских и подземних вода, земљишта и 
ваздуха у складу са решењима из Студије о процени утицаја на животну средину 
комплекса „Фарма за узгој свиња" у Петровцу на Млави, корисника ПД Унион МЗ из 
Пожаревца, коју је 2011.године урадио Интеп, Пожаревац а чија понуђена решења 
до данас нису изведена. Други начин решавања проблема загађења је изградња 
биогасног постројења у индустријској зони које би као енергент користило отпадне 
материје са фарме ПД Унион МЗ и кланице 8. октобар. Идеално решење била би 
комбинација оба начина. 
Речни токови Млаве и Пека, као и низ мањих речица, као што су Витовница, Тисница 
и друге, чине велико богатство овог дела источне Србије.  
На територији округа постоје вештачка језера: језеро Заове, Кучајско језеро и 
Бусурско језеро. Без обзира на богатство овог подручја водотоковима, наводњавање 
пољопривредних површина још увек се веома мало примењује. Интересантно је да 
река Млава која извире у Жагубици (врело Млаве), читавим својим током тече кроз 
подручје региона, кроз општине Жагубица (у којој извире), Петровац на Млави и 
Мало Црниће. 
Врело Млаве и Крупајско врело су заштићени као споменици природе националног 
значаја. Заштитом је обухваћен непосредни амбијент, код врела Млаве на површини 
од 6, а код Крупајског врела - 9 хектара. 
Врело Млаве по својим карактеристикама представља праву реткост, јер је досад 
испитана дубина изворишта око 74 m. Налази се на периферији Жагубице испод 
северних падина Бељанице, на надморској висини од 312 m. Врело има изглед 



 

 Page 40 
 

мањег језера и у ствари представља потопљену вртачу окружену планинским 
узвишењима. 
Горњи крак реке Млаве који се зове Тисница, извире испод врха Велики Крш на 
Кучајским планинама. Тисница је мала река која протиче уз источне падине планине 
Бељанице. Код Жагубице Тисница се састаје са водом која извире изснажног 
крашког врела и ту, на надморској висини од 312 m настаје Млава. Мерено од 
Жагубичког врела ова река је укупно дуга 122 km. Река је при просечном водостају 
широка између 10m и 20 m, а тек понегде је шира или ужа. Просечна дубина је око 
један метар, али има ретких вирова са дубином од два, па чак и 2,5 m. 
Дно реке је углавном песковито, са деловима на којима преовлађује шљунак. 
 

 
Слика 9. Река Млава 

Крупајско врело смештено је у атару села Милановца, а од Крепољина је удаљено 
око 10 кm. Има изглед мањег језера и спада у групу крашких врела. Врело с 
околином представља веома привлачан природни комплекс који се у значајној мери 
може ставити у службу развоја туризма. Крупајско врело некад је извирало из пећине 
јаком снагом праћено хуком, а данас је преграђено бетонским уставом за потребе 
млина који и данас ради. Услед тога испред врелске пећине створено је језерце које 
је делимично потопило њен отвор. У близини врела је јак термални извор са 
температуром воде од 26,5 °C. 
На овим просторима народ велики значај придаје светим и лековитим водама и 
изворима. Некада се на ове воде долазило у присуству свештеника или калуђера, 
који су на црквене светковине читали молитве за оздрављење, а данас је то 
ходочашће појединачно или породично. Уз сам манастир Заова је и лековити извор 
"Света Петка", који ужива велико поштовање народа. У атару села Кула, у близини 
манастира Брадача је чувени „Манастирски кладенац“ (слика 10), на коме се јавља 
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лик девојчице са крилцима „Светињица“. У Малом Црнићу, познат је Топлик – извор 
топле лековите воде, а у Великом Црнићу извор „Мајка Марија“. 
Иако овај крај нема ниједну бању, постоје извори и бушотине топле воде - Крупајско 
врело, као природни извор и термоминерална бушотина у Ждрелу и др. 
Хидрогеолошким истраживањима, откривено је више налазишта геотермалних вода. 
Воде припадају групи радијумских вода и могу се користити у терапеутске, бањске и 
туристичке сврхе. 
 
6.1.4. КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА   

Пољопривредне површине општине Петровац на Млави представљају највреднији 
природни потенцијал који пружа услове за разноврсну пољопривредну приоизводњу. 
Од укупне територије општине (65.415,44 ha), пољопривредном земљишту припада 
72% (46.900,87 ha), док се 65,80 % становништва бави пољопривредом као основном 
делатношћу. На територији обухвата плана нису рађене анализе квалитета и 
загађења земљишта, што значи, да се не прати стање квалитета и загађења 
пољопривредног и осталог земљишта. Података о обиму угрожавања нема чак ни у 
оквиру појединачних истраживања. Као главни облици загађивања и деградације 
земљишта могу се издвојити:  

- Неадекватно одлагање отпада,  
- Неадекватно управљање отпадним водама,  
- Неадекватна употреба агрохемијских средстава,  
- Загађивање земљишта загађујућим материјама пореклом од саобраћаја.  

Проблеми који су уочени у области стања, квалитета и заштите земљишта на 
територији општине и насеља Петровац на Млави су: велике површине земљишта 
обухваћеног клизиштима и ерозијом, непостојање контроле у области примене 
хемијских средстава за заштиту биља, непостојање контроле квалитета воде за 
наводњавање, угроженост пољопривредног земљишта поплавама, дивље депоније 
на пољопривредном земљишту и Ниво буке и вибрација  
Комунална бука у насељу Петровац на Млави највећим делом потиче од саобраћаја, 
док су индустрија, привреда, грађевинарство и друге активности од мањег значаја. У 
насељу Петровац на Млави не постоји систем праћења нивоа буке. Бука и вибрације 
дуж саобраћајница најинтензивније су у преподневним часовима. Најугроженија је 
зона центра насеља Петровац на Млави, затим улица Петра Добрњца и зоне оба 
моста. Штетно дејство буке у урбaној зoни насеља Петровац на Млави првенствено 
је изражено у најоптерећенијој деоници државног пута II А реда, која је истовремено 
и насељска улица. Бука је најизраженија у објектима који се налазе непосредно уз 
саобраћајницу а који су одвојени од коловоза само тротоаром.  
Најплодније земљиште Браничевског округа је велико подручје Стига, који се 
простире између општина Петровац на Млави и Мало Црниће. Стиг и земљиште око 
водотокова река има нешто више од 50% обрадиве површине у округу, што не значи 
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да обрадивих површина нема у осталом делу. У појасу реке Млаве делови 
земљишних површина се наводњавају због поврћа. Побрђа најчешће имају воћњаке, 
винограде и вртове, уз напомену да постоји појава затрављавања воћњака и 
винограда. Такође на брдским подручјима региона заступљене су ливаде, пашњаци, 
шумске површине и неплодно земљиште. 
Пољопривредно земљиште се најчешће користи као њиве, воћнаци, виногради, 
вртови, ливаде, пашњаци и др. Ерозија у овом региону је највиша на нагибима без 
биљног покривача, а најмања на површинама са биљним покривачем. 
 

 
Слика 9. Пољопривредно земљиште 
 
6.1.5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ   

Одлагање смећа из насељa Петровац на Млави врши се на општинску несанитарну 
депонију која се налази на путу за село Добрње, ван граница обухвата Плана на 
површини од око 1,1 ha. Постојећа депонија на основу Пројекта затварања, санације 
и рекултивације, требало је да престане са радом током 2013. године, али по усменој 
препоруци ресорног министарства користиће се до изградње регионалне депоније 
или изналажења неког другог решења (Извештај о стању животне средине у општини 
Петровац на Млави за 2012. и 2013. годину, Виолета Ристић). 
Општина Петровац на Млави је 2005. године урадила Катастар дивљих депонија на 
својој теритроији. Тада је на територији општине евидентирано 196 дивљих 
депонија. Од 2007. године започела је процедура уклањања дивљих депонија. 
Катастар дивљих депонија на територији општине Петровац на Млави поново је 
рађен 2009. године, при чему је евидентирано 96 дивљих депонија. Може се 
закључити да је постигнут видан напредак у уклањану дивљих депонија (Извештај о 
стању животне средине у општини Петровац на Млави за 2012. и 2013. годину, 
Виолета Ристић). На територији општине Петровац на Млави, прикупљањем и 
одвожењем отпада баве се два оператера: КЈП „Извор― из Петровца на Млави, 
сакупља отпад са територије градског насеља и 4 сеоска и „Росал Србија―, такође 
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из Петровца, сакупљање отпада врши на територији осталих сеоских насеља. 
Такође, „Росал Србија― уклања дивље депоније из сеоских насеља општине 
Петровац на Млави. (Извештај о стању животне средине у општини Петровац на 
Млави за 2012. и 2013. годину, Виолета Ристић). На основу података КЈП „Извор― 
из Петровца које врши прикупљање и одвоз отпада са територије насеља Петровац 
на Млави и четири сеоска насеља, дневна количина отпада која се прикупи и одвезе 
на депонију у просеку износи 22 тоне. Од те количине 90% је из насеља Петровац на 
Млави, што значи да је дневна количина чврстог отпада са планског подручја око 
19,8 тона (око 7000 тона годишње). Примарна селекција чврстог отпада постоји само 
у делу насеља, одваја се само пластична амбалажа и папир (контејнери за пет –
амбалажу и кутије за одлагање отпадног папира). Годишње КЈП „Извор― прикупи 
око 8 тона пластичне амбалаже и исто толико отпадног папира. Разлози за 
сакупљање веома малих количина селектованог отпада, по подацима из КЈП „Извор-
а су: недостатак одговарајућег простора за лагеровање селектованог отпада, 
недовољан број радника за обављање послова селекције и недовољан број 
контејнера и канти за одлагање селектованог отпада. 
 
 
6.1.6. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Различит геолошки састав, конфигурација терена, климатске прилике, заступљеност 
бројних педолошких јединица и многи други природни фактори, условили су 
хетерогеност у флористичком саставу. Значајну улогу у мењању природног ареала 
имао је и човек.  
Пре 250 година шуме су захватале велики простор у целој области Млаве. Данас су  
се шуме у петровачкој општини задржале на обронцима Хомољских планина, где 
проткане ливадама и пашњацима стварају слику очуване природне средине. Главне 
врсте шумских биљних заједница са пратећим подврстама су шуме меких лишћара 
са примесама равничарских врста храста, јасена, бреста, брезе, клена...  
Листопадне шуме, ливаде, пашњаци, мочварна вегетација (Stirreto phaomitetum, 
Glicerieto-sparametum i Carcetum trikostato), храстови, букве, брест, јасен, бела врба, 
црвена врба, жута врба, црна врба, бела врба, црвена топола, црна јова, багрем, 
липа, све врсте воћа (првенствено шљива, јабука и виногради), све поврће и 
пољопривредне културе.  
Општина располаже ловним резерватом површине 60.000 хектара. Орографски, 
хидрографски, педолошки и климатски услови на овим теренима су веома повољни, 
те ове просторе насељавају како висока, тако и ниска и перната ловна дивљач.  
Кроз поклањање додатне пажње развоју ловства и очувању богатства дивљачи, 
општина би у будућности могла рачунати на израду пројеката о развоју домаћег и 
иностраног ловног туризма. Овај вид туризма привлачи елиту - љубитеље ловства из 
целог света, али да би се добар глас проносио и клијентела одлазила задовољна, 
поново се враћајући, потребно је испунити многе услове.  
Развитак ловног туризма у овом крају је још увек веома амбициозан план, али не и 
неостварив. Потребна су значајна улагања у реконструкцију постојеће и изградњу 
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нове инфраструктуре, градња луксузног објекта (ловачке куће), који би био у складу 
са светским стандардима, доста рада, воље и ентузијазма.  
Разноврсна дивљач (срне, зечеви, јаребице, фазани, дивље свиње, јазавци и др., а 
од домаћих: говеда, свиње, овце, козе, коњи, живина и др.  
Крај је богат разноврсном дивљачи, чији је размештај у зависности од природних 
услова. Услед култивисаности територије, дивљач је потиснута на травне и шумске 
терене, чиме су и станишта многим врстама ограничена.  
У листопадним шумама, ливадама, њивама, воћњацима, виноградима, баштама, 
потоцима и барама живе различите животињске врсте. Овде се срећу срна, зец, 
веверица, шумски миш, пуж, јеж, кртица, твор, ласица, лисица, јазавац. У време 
кишних година овај крај настањује и бизамски пацов. За време веома хладних и 
снежних зима, у атаре села спуштају се чопори вукова и крда дивљих свиња.  
Присутне су разне врсте птица - барске птице (рода, букавац, сива чапља, црна 
лиска, барска кока, дивља пловка глухара), коке (фазан, јаребица, препелица), разне 
врсте голубова, детлића, дневних и ноћних грабљивица...  
Разноврстан биљни и животињски свет овог дела Србије пружа добре основе за 
развој ловног туризма, али и за афирмисање бројних манифестација везаних за 
природу и њена богатства у складу са начелима одрживог развоја туризма. 
 
6.1.7. ЗАШТИЋЕНЕ ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ  

Заштићена природна добра 
На основу Решења о условима заштите природе, Завода за заштиту природе број: 
020-743/2 од 17. 04. 2014. године, установљено је следеће: На основу увида у 
Централни регистар заштићених природних добара који води Завод, установљено је 
да се на територији насељеног места Петровац на Млави налази:  

- Споменик природе „Два стабла храста лужњака - Петровац― који је заштићен 
Одлуком СО Петровац бр. 020-68/2002-02 од 28.5.2002.године. Споменик 
природе се налази на катастарским парцелама бр. 246. и 247 у К.О.Петровац.  

- Деоница Млаве у границама Плана са приобалним појасом у природном и 
полуприродном стању, као и предеони елементи са очуваном или делимично 
измењеном вегетацијом унутар културног предела (шумарци аутохтоних 
врста, групе и појединачна стабла, кошанице, живице, међе и др.) су 
еколошки коридори еколошке мреже Републике Србије која је утврђена 
Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“; бр. 102/10).  

- Еколошки коридори доприносе очувању динамике популација и животних 
заједница строго заштићених и заштићених дивљих врста проглашених 
Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“; бр. 5/10 и 47/11) 
на нивоу предела. Бројност врста и јединки ових природних вредности 
показује сезонску варијабилност, са највећим вредностима у периодима 
миграције појединачних животињских група. 
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Заштићена културна добра 
Утврђена непокретна културна добра према подацима надлежне институције, на 
територији насељеног места Петровац на Млави, су следећи споменици културе:  

1. Црква светог Вазнесења у Петровцу,  
2. Зграда Скупштине општине, Петровац на Млави,  
3. Зграда старе поште, Петровац на Млави,  
4. Зграда суда, Петровац на Млави,  
5. Стара механа Тасића, Петровац на Млави.  

Постојеће стање већине наведених објеката је задовољавајуће, налазе се у 
релативно добром стању, неки захтевају делимичну реконструкцију по условима 
Завода за заштиту споменика а сви редовно одржавање. 
 
6.1.8. МЕЂУСОБНИ ОДНОС НАВЕДЕНИХ ЧИНИЛАЦА 

На изабраној локацији, предметни Пројекат представља саставни део простора. 
Утицај Пројекта на животну средину и све њене чиниоце, стриктним придржавањем 
свих неопходних мера заштите како у току изградње, тако и у току редовног рада 
трансфер станице са рециклажним двориштем, неће довести до њене деградације.  
 
 
 

7.  МОГУЋИ ЗНАЧАЈНИ УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
7.1. МОГУЋЕ УГРОЖАВАЊЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
Изградња Трансфер станице са рециклажним двориштем – Центра за сакупљање и 
сепарацију комуналног отпада у Петровцу на Млави, реализоваће се на основу 
локацијских услова тј. на основу услова из Просторног план општине Петровац на 
Млави (,,Сл. гласник општине Петровац на Млави '', бр. 8/12).  
У току изградње Центра, угрожавање може бити последица: 
 

- Рада на механичким алаткама и машинама, 
- Рада са грађевинским материјалима, 
- Рада на висини, 
- Одвијања саобраћаја на и око градилишта. 

 
 
7.1.1. СТАНОВНИШТВО 

Локација будућег Центра, налази се са леве стране локалног пута Петровац на 
Млави – Добрње, поред несанитарне депоније Свина. Најближе насељено место 
удаљено је 1,7 km ваздушном линијом. 
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Удаљеност од насеља и повољна ружа ветрова, гарантују да евентуални непријатни 
мириси, бука или други утицаји са локације, неће имати негативних утицаја на 
становништво под условом да се рад Центра одвија по плану како је дато пројектом. 
Запослени на локацији, обавезни су да се придржавају мера заштите на раду и 
користе заштитну опрему, где год је то предвиђено. 
 
7.1.2. ВАЗДУХ 

Током фазе изградње, механизација и привремена саобраћајна инфраструктура су 
главни узрочници загађења ваздуха. Цела површина градилишта неће стално бити 
изложена интензивним радовима. То значи да ће на различитим деловима 
градилишта бити генерисане различите количине суспендованих честица у виду 
прашине. За очекивати је да ће суспендоване честице бити главни загађивач 
ваздуха везан за интерне путеве, позајмишта и зоне истовара/утовара материјала.  
Активности на изградњи које могу довести до појаве прашине су следеће: 

- Tранспорт материјала по неасфалтираним путевима на градилишту или 
изван њега, 

- Ископавања, транспорт ископаног материјала, фундирање објеката и путева, 
нарочито током сушних периода, 

- Транспорт, коришћење и складиштење материјала и ископане земље. 
Током ових активности, механизација и камиони за транспорт материјала и земље 
такође емитују загађиваче као што су угљен-моноксид (CО), оксиде азота (NОx) и 
сумпор-диоксид (SО2), који могу да се удахну. 
Осим издувних гасова, механизације и прашине, у току извођења радова не планира 
се технолошки поступак који врши загађење ваздуха. 
Утицај је краткотрајан, завршава се фазом изградње и нема трајних последица по 
околину. 
 
7.1.3. ПОДЗЕМНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

Пројектом инфраструктурног опремања, није предвиђено испуштање било каквих 
вода осим условно чистих атмосферских вода и пречишћених атмосферских 
отпадних вода у околно земљиште, под условом да задовољавају прописане 
вредности квалитета.   
Уз испуњеност пројектних критеријума, ова врста контаминације се не очекује. 
Постоји могућност индиректног утицаја на подземне воде преко земљишта. 
Потенцијални индиректни утицаји на квалитет околног земљишта и подземних вода, 
могу бити: 
 

- Спирањем тла са локације које доводи до загађења околног тла (посебно 
током кишних периода), 

- Неадекватно одлагање грађевинског шута, 



 

 Page 47 
 

- Неадекватно одлагање фекалних вода из привремених кампова за смештај 
радника, 

- Проливање горива или мазива из возила и механизације или отпадне воде 
настале услед прања возила. 

Отпадне воде из кампова за смештај радника карактеришу високи нивои параметара 
као што су БПК5, суспендоване честице, нитрати и нитрита. Уколико се ове отпадне 
воде испуштају без претходног третмана, може доћи до значајних негативних утицаја 
на квалитет подземне и површинске воде.  
Због интензивног коришћења механизације и возила (утоваривачи, камиони, багери 
итд.), постоји могућност присуства загађивача као што су нафта, мазива, тешки 
метали итд. 
Утицај је краткотрајан, завршава се фазом изградње и нема трајних последица по 
околину. 
 

7.1.4. ИСПУШТАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ НА ЗЕМЉИШТЕ 
 
Под извођењем радова се подразумева градња грађевинских и инфраструктурних 
објеката на предметној локацији. У току извођења радова може доћи до следећих 
утицаја на животну средину: 
 

- Повећано оптерећење саобраћајнице услед довоза и одвоза грађевинског 
материјала (ископни радови),  

- Повећање нивоа буке, вибрација и емисије прашкастих материја узроковане 
механизацијом у току ископа, монтаже  те довоза и претовара,  

- Оптерећење околине неутрошеним грађевинским материјалом. 
 
Да би се сви ови утицаји свели на најмању могућу меру, неопходно је пре 
приступања изградњи објекта сагледати локалне услове, прописе, приступне путеве 
и све друге чиниоце који би могли утицати на несметано извођење радова, урадити 
Елаборат о уређењу градилишта на основу Правилника о садржају Елабората о 
уређењу градилишта (“Сл. гласник РС”; бр. 31/92) и поступати по следећем: 
 

- Пре почетка свих радова извршити снимање терена од стране овлашћеног 
органа, 

- Пре почетка радова извршити генерално чишћење терена и скидање горњег 
слоја хумуса, а исти је по завршетку радова потребно искористити за 
насипање завршног слоја, 

- Објекат  пројектовати у складу са Пројектним задатком и исказаним 
потребама и захтевима Инвеститора, одговарајућим прописима и 
стандардима за такву врсту објекта, као и у складу са локацијским условима, 

- Грађење објекта поверити извођачу који има лиценцу за грађење овакве 
врсте објеката, односно извођење радова у грађевинарству, у складу са 
Законом о планирању и изградњи,  
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- Извођач се мора строго придржавати општих техничких услова градње који ће 
бити дати у Пројекту за извођење, 

- Такође, Инвеститор, односно извођач радова се мора придржавати услова 
прибављених од стране надлежних овлашћених органа и јавних предузећа, 

- По завршетку радова неутрошени грађевински материјал плански се користи 
за насипање површина које су у власништву инвеститора. 

 
Појаве су неминовне, привременог карактера и стварају краткотрајан утицај који је 
доминантан на самој локацији захвата и без трајних последица на околину. 
 
7.1.5. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Изградњом и редовним радом трансфер станице са рециклажним двориштем, 
биљни и животињски свет око локације, неће бити угрожен. 
 
7.2. МОГУЋИ УТИЦАЈИ У ТОКУ РЕДОВНОГ РАДА 
У току редовног рада Центра, могуће је загађење ваздуха. Извори и начини загађења 
ваздуха могу бити: прашина и непријатни мириси приликом претовара отпада, 
продукти сагоревања нафтних деривата, издувни гасови механизације итд. 

Технолошким процесом прикупљања, мерења, сортирања, балирања, одлагања и 
одвожења отпада долази до стварања одређене буке и вибрација као последица 
кретања возила унутар круга и услед рада машина за сортирање и транспорт.  

Саобраћај као просторна функција и незаобилазни сегмент производног циклуса, 
има утицај на незнатно повећање загађења ваздуха, појачану буку и вибрације само 
на микролокацији постројења, али не прелази уобичајени ниво саобраћаја средњег 
интензитета. Бука и вибрације који настају од рада машина, локализовани су на 
малом простору, а редовним ремонтом и атестирањем, сведени су на прихватљив 
ниво.  

Начелно, бука и вибрације не представљају опасност по животну средину, а 
поштовањем мера заштите на раду, избегава се и њихов утицај на непосредне 
извршиоце. 
Никакво отицање непречишћених технолошких или санитарних вода са локације, не 
постоји. 
Предметни објекат не спада у објекте који би могли изазвати климатске или 
микроклиматске промене, као ни прекограничне утицаје. 
Отпочињањем редовног рада, неће се појавити негативни утицаји који би  битно 
утицали на здравље људи, како запослених на постројењу, тако и оних који живе и 
раде у непосредној близини.  
Анализом постојећег стања може се констатовати да при редовном раду у 
предметном објекту, уз примену мера заштите на локацији, неће бити негативног 
утицаја на околину.  
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Да би се спречили било какви негативни утицаји на животну средину или запослене 
на комплексу, пројектном документацијом треба предвидети следеће: 
Ускладиштење опреме   
Пре почетка радова на монтажи, Извођач и Инвеститор морају на градилишту да 
одреде простор за складиштење опреме и материјала потребног за израду и 
монтажу пројектованог система. За осетљиву опрему, потребно је обезбедити 
складиштење у затвореном простору. 
Транспорт, истовар и складиштење припадајуће опреме,  мора се вршити пажљиво, 
како не би  дошло до оштећења исте. 
Сав материјал и опрема припремљена за монтажу, морају  имати одговарајуће 
атесте о квалитету и извршеним испитивањима. 
Монтажа и провера опреме  
При монтажи водити рачуна да темељи буду добро изнивелисани, како би се опрема  
могла правилно поставити. Одступања не смеју прећи границе прописане пројектом 
или од стране испоручиоца опреме.  
Уколико монтажу не врши испоручилац опреме, што је пожељно, монтажа мора да се 
изводи према приложеној техничкој документацији и  упутствима  од стране 
произвођача опреме која се уграђује у ово постројење. Монтажу  постројења 
изводити одговарајућим средствима за монтажу уз потпуну заштиту радника на 
градилишту. 
Посебну пажњу посветити при одређивању места опреме и њеној оријентацији. 
Опрема мора бити постављена и учвршћена по препоруци произвођача опреме.  
Обратити пажњу код постављања опреме на манипулацију при полагању опреме и 
на анкерисање (причвршћивање) за под.  
При извођењу монтаже, важно је да се са сваким делом постројења поступа са 
потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог оштећења опреме. Опрема 
или део опреме, мора се правилно причврстити на уређај за дизање или преношење 
и то у положају који гарантује апсолутну сигурност за раднике и саму опрему.  
Код постављања анкер вијака, не притезати их док се опрема не постави у, 
техничком документацијом  дефинисан  положај, користећи у ту сврху клинове који 
се подбијају под носеће елементе опреме. Када се опрема изнивелише, извлаче се 
клинови, затварају њихови отвори  и умерено затежу анкер вијци. Проверава се 
положај опреме у односу на остале апарате и зидове објеката у коме се налази као и 
међусобни однос појединих делова те опреме, а тек затим се затежу анкер вијци. 
У случају налегања на елементе челичне конструкције, исте је потребно претходно 
заштитити од корозије наношењем два слоја антикорозионог премаза. 
При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од 
елемената налази у правилном положају, а нарочито уређаји који су изложени 
вибрацијама, ударима или сличним неправилностима.  
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Када је сваки елемент причвршћен на свом темељу, приступа се монтажи осталих 
допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже, при чему обратити 
пажњу да се свака прирубница опреми одговарајућим заптивачима.  
Уз сваку опрему, стандардну или нестандардну, испоручиоци опреме морају 
доставити атест испоручене опреме, као и упутство за руковање и одржавање 
вршиоцу монтаже. По завршеној монтажи предати све атесте као и упутства за 
руковање и одржавање Инвеститору. 
Сва опрема мора бити видно обележена и на себи имати технолошку ознаку, 
сагласно пројектној документацији. 
Пре пуштања у рад, на опреми проверити следеће: 

- Да ли је опрема испоручена и монтирана по документацији произвођача, 
- Да ли су сви вијци притегнути, 
- Да ли су заптивачи исправно постављени, 
- Да ли су отвори на кућишту очишћени, 
- Проверити подмазивања, 
- Да ли су електро инсталације у исправном стању. 

Пуштање опреме у пробни рад се изводи сагласно упутствима произвођача и 
погонским радним упутствима. 
Сва опрема и средства која се користе приликом радова на монтажи, морају имати 
оверене и важеће атесте (апарати за заваривање и сл.). 
Испитивање опреме   
Извођач монтажних радова је дужан да пројектовану опрему, подвргне пуном 
визуелном и техничком испитивању функционалности. 
Испитивање монтиране опреме се обавља приликом њеног пријема, као и  после 
њене монтаже и пробног рада, након добијања употребне дозволе. О свим 
недостацима примећеним  у току пробног рада, а који нису последица нестручне 
монтаже и руковања, морају бити обавештени произвођачи опреме, а на опреми 
нису дозвољене било какве интервенције од стране нестручних лица. Испитивање 
монтиране опреме извршити у свему према упутствима произвођача. 
Пуштање у рад   
Пуштање у погон система и опреме која чини тај систем, обавити према упутствима 
произвођача. 
Одржавање постројења  
Одржавање постројења обавља се искључиво према упутствима произвођача 
уграђене опреме. 
Упутство за руковање и одржавање су саставни део пратеће документације, и 
садрже упутства о пуштању у рад и заустављању, упутство о одржавању за време 
експлоатације и ван погона сваког уређаја или опреме посебно. 
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Приликом примопредаје постројења извођач је дужан да инвеститору уредно и у 
писменој форми преда упутства о употреби и мерама заштите при руковању 
опремом и инсталацијама постројења. 
У току гарантног рока, нису дозвољене било какве интервенције на опреми од стране 
корисника. У случају уочених неправилности у раду, звати произвођача или 
овлашћени сервис. 
 
7.3. ПРОМЕНЕ И УТИЦАЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРЕСТАНКА РАДА 
Век трајања предметног објекта зависиће од века трајања уграђених материјала и 
начина одржавања објекта. Редовним одржавањем, уз изостанак деструктивних 
природних и антропогених утицаја, век трајања објекта је могуће продужити 
обављањем реконструкције и отклањањем недостатака по препоруци пројектанта. 
У случају да делови објекта или цели објекат престане са радом услед ремонта или 
хаварије, дошло би до негативних утицаја на животну средину чији би обим зависио 
од тога који су делови објекта у питању и дужина трајања престанка рада. Негативни 
утицаји могу настати и због нестручне манипулације појединим материјама, услед 
непознавања њихових физичко-хемијских својстава. 
У случају престанка рада објекта, неопходно је стриктно придржавање законом 
прописане процедуре за такве случајеве, да би се, ако је могуће, избегао било какав 
негативан утицај на околину или барем смањио на прихватљив ниво. 
 
7.4. УЗАЈАМНИ ОДНОС СВИХ ЕЛЕМЕНАТА 
На основу разматрања претходних тачака, констатујемо да изградња и редован рад 
предметног објекта, неће изазвати никакве трајне негативне промене у квалитету  
животне средине, како на локацији, тако и у њеној околини. Осим краткотрајног 
утицаја без дугорочних последица у време изградње, Центар ће у великој мери 
поправити стање животне средине. 

8.  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
Под удесним ситуацијама до којих може доћи на локацији Центра, подразумевамо: 
елементарнe непогоде, изливање течности са карактеристикама опасних и штетних 
супстанци и пожар.  
Елементарне и друге непогоде које могу да утичу на функционисање објекта су: 

- Земљотрес, 
- Временске непогоде. 

Земљотрес  
Према сеизмичкој карти, јачина евентуалних земљотреса у овом подручју износи 
8°МЦС. Као последица евентуалних земљотреса могло би доћи до делимичног или 
тоталног рушења објекта за балирање, а самим тим и оштећења инфраструктуре и 
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то: саобраћајница, објекта за снабдевање електричном енергијом, пуцање 
водоводних и канализационих цеви, услед чега би могло доћи до пожара и поплава. 
Могући утицаји земљотреса су узети у обзир приликом дефинисања и 
димензионисања конструктивног система и конструктивних елемената, како би 
евентуални негативни утицаји били сведени на минимум..   
Временске непогоде 
Као заштита од атмосферских утицаја предвиђена је громобранска инсталација и 
систем атмосферске канализације за евакуацију атмосферских вода са кровова 
објеката, саобраћајница и платоа. 
На свим подовима на земљи и на зидовима који су под земљаним насипом, 
предвиђена је хидроизолација (хоризонтална и вертикална). 
Пожар 
Узроци избијања пожара могу да буду различити: непажња запослених, квар на 
инсталацијама, елементарне непогоде или друга разарања.  
Најчешће опасности од пожара на комплексу, могу се јавити услед:  

- Непоштовања упутства за извођење радова на заваривању и сечењу, 

- Коришћења јако запаљивих материјала за одмашћивање, чишћење и сл, 

- Употребе отворене ватре ради грејања, сушења и сл. на просторима где је то 
изричито забрањено, 

- Недостатака надзора и непознавања прописа и упутстава за коришћење 
средстава за детекцију и гашење пожара, 

- Непостојање средстава за гашење пожара према специфичностима процеса 
рада, 

- Квара на инсталацијама опреме (хидрауличне инсталације на преси и 
инсталацијама за подмазивање) и електро инсталацијама. 

Најчешћи узрок пожара на локацији може бити непоштовање прописа и забрана, 
преоптерећење инсталација и кратак спој.  
На комплексу се у малим количинама могу наћи растварачи у амбалажи од боја и 
лакова који немају употребну вредност.  
Од запаљивих материја у већим количинама, на комплексу се складиште следеће 
материје: 
 

- Папир и картон,  
- Отпадна пластична амбалажа, 
- Гума,   
- Дрвени намештај,  
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- Отпадна уља, 
- Остаци боја и лакова у амбалажи,  
- Отпадни текстил,  
- Електроинсталације,   
- Пластични и гумени делови електричног и електронског отпада, 
- Мешани комунални отпад. 

 
Класификација материјала према понашању у пожару  
Стандардом SRPS Z.CO.005:1979 утврђује се класификација материја и робе према 
њиховом понашању на високим температурама насталим у пожару. Доминантне 
материје у оквиру ТС са становишта извора опасности и пожара се према СРПС 
З.ЦО.005 класификују као: 
 

- Папир и картон FxIII-IVC 
- Пластика  FxIII-IVCFu 
- Гума  FxIIICFu 
- Минерално уље FxIII-IVB 
- Дрвени намештај FxIVC 
- Батерије Dx V 
- Боје, премази Fx I-IV B (остаци боја и лакова у амбалажи) 
- Кабл Fx III C 
- Текстилни отпаци Fx III C 

Објашњење ознака: 
 
 

Класа опасности I веома лако запаљиве и брзо сагориве материје 

Класа опасности II лако запаљиве и брзо сагориве материје 

Класа опасности III запаљиве материје 

Класа опасности IV сагориве материје 

Класа опасности V тешко сагориве материје 

C    чврста материја 

B  течна материја 

Е самозапаљиве материје 

Fu  
материје и роба свих категорија које у пожару 
развијају у  великој  мери и дим, чиме је отежано 
спашавање и акције гашења пожара 

Fx  материје и роба која директно или индиректно могу 
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учествовати у процесу сагоревања и то одавањем 
топлоте сагоревања  ослобађајући запаљиве продукте 
разлагања 

Дx  

материје и роба који нису лако запаљиви, али који се 
ипак под дејством пожара (ватре, дима или воде за 
гашење) могу релативно брзо и лако оштетити 
(деструкција материјала). 

 
У даљем тексту, дате су пожарне карактеристике отпада који ће се допремати на 
локацију трансфер станице. 

Папир и картон 
Папир и картон се добијају прерадом разних врста целулозних влакана, којима се 
додају разни минерални пуниоци као на пимер каолин, баријум сулфат, гипс, 
магнезијум и калцијум карбонат, талк и титан – диоксид, затим туткало, разне боје 
које дају сјај хартији и спречавају разливање мастила приликом писања. 
Физичке карактеристике отпада: Папир припада групи чврстих горивих материјала.  

Пожарне карактеристике: Папир спада у групу чврстих материја које могу веома 
интензивно горети. Ток сагоревања запаљеног папира у великој мери зависи од 
врсте папира и од облика у коме се налази.  
Пресован (балиран) и добро сложен папир, због недостатка кисеоника неће узети 
велике размере, док папир у растреситом стању може сагоревати врло интензивно.  
Као средство за гашење папира користи се вода. Ради превенције настанка пожара у 
просторији са папиром забрањено је пушење и употреба отвореног пламена. 
Препорука: У просторији складишта са папиром и картоном инсталисати  систем за 
откривање и дојаву пожара  (јонизациони или термички јављачи).  
Отпадне аутомобилске гуме 
Отпадне гуме које ће се привремено складиштити у комплексу потичу од моторних 
возила (камиона, аутомобила и др.), пољопривредних и грађевинских машина и 
осталих сличних производа, које власник одбацује због оштећења, истрошености или 
других разлога, након завршетка животног циклуса. 
Физичке карактеристике отпада: Гума припада групи чврстих горивих материјала.  
Пожарне карактеристике: Гума се добија прерадом каучука коме се додају сумпор, 
чађ, цинк-оксид, као и пластификатори, пуниоци, боје и др. Основне сировине за 
производњу гуме су запаљиве (каучук, сумпор, чађ..,).  
Сама гума се тешко пали, али се запаљена врло тешко гаси, уз ослобађање врло 
токсичних продуката. Код фино уситњене, загрејане, вулканизиране гуме, може доћи 
до самопаљења. Ове честице могу такође са ваздухом изградити експлозивне 
смеше. 



 

 Page 55 
 

Отпадна коришћена уља 
Отпадна уља која ће се привремено складиштити у комплексу јесу минерална уља, 
која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су 
моторна или друга мазива на минералној бази, која су се користила за подмазивање 
покретних делова на машинама, опреми, уређајима, транспортним средствима.  
Отпадна уља су контаминирана током свог коришћења, зависно од врсте и места 
примене, механичким нечистоћама, деградабилним компонентама, водом или др. и 
која се услед измењених карактеристика  више не могу користити у првобитне сврхе.  
Физичке карактеристике отпада: Течна материја. 
Пожарне карактеристике: Уља су запаљива у концентрованом стању. Не спадају у 
лако запаљиве материје, па су према томе и пожарне опасности релативно мале. 
Пожаре уља је тешко локализовати и угасити, јер при сагоревању долази до 
распрскавања у околину што отежава гашење. Поред тога приликом сагоревања 
уља ослобађају се продукти горења, који штетно утичу на људски организам. Од 
продуката сагоревања најопаснији су угљенмоноксид, сумпорни и азотни оксиди, 
неидентификована органска и неорганска једињења, чађ и пепео. 
Пошто су лакша од воде, лако могу да пренесу пожар на друге делове објекта. 
Пожарне карактеристике уља су: 

− Температура паљења: 230-236 °C 
Од средстава за гашење пожара, препоручују се пена и прах – „S“ апарати пуњени 
овим средствима.  
За гашење малих пожара могу се користити CО2, песак и земља.  
За гашење пожара не сме се употребљавати вода у млазу, а употребу халона треба 
избегавати из еколошких разлога. У току гашења пожара треба користити 
изолационе апарате за дисање. 
Отпадна пластика 
Пластичне материје су високомолекуларни полимери, чији састав зависи од 
конкретне материје.  
Пожарне карактеристике: Пластичне масе, односно производи од пластичних маса, 
припадају, уопштено говорећи, горивим чврстим материјама.  
Степан отпорности једне пластичне масе према горењу у највећој мери зависи од 
њеног састава, односно од састава основне смоле.  
Пластични материјали су синтетички и природни модификовани материјали који се 
добијају од разних смола и додатака (пластификатори, омекшивачи, стабилизатори, 
средства за пуњење, пигменти и др.).  
На комплексу ће се складиштити пластична амбалажа која потиче из домаћинства и 
мањих занатских радњи, као што је ПЕТ амбалажа, ПЕ или ПП амбалажа, фолије и сл. 
Оне пластичне материје чији су молекули изграђени само од атома угљеника и 
водоника, као што је полиетилен и полипропилен, врло добро горе. 
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Чист полипропилен пали се тек при температури од 375 °C, а полиетилен око 400°C, 
а за њихово паљење неопходан је директан контакт са отвореним пламеном, па до 
паљења ових пластичних материја веома тешко долази.  
Уколико ипак дође до паљења полипропилена или полиетилена, при њиховом 
потпуном сагоревању ослобађају се CО2 и H2О (у облику паре), а термичка 
деградација у затвореном простору, где нема довољно кисеоника је пиролитички 
процес, при чему се ослобађају производи високе тачке кључања, као што су уља и 
неки чврсти производи и несагорљиви остатак. Већина продуката непотпуног 
сагоревања су токсична. 
При непотпуном сагоревању на отвореном систему при пожару и мањку кисеоника 
биће израженија продукција гасовитих продуката сагоревања као што су CО, SО2, 
H2О пара, итд. Највећу фракцију при непотпуном сагоревању представља 
угљенмоноксид и то у количини од 60-70%. 
Пластичне материје које у својим молекулима садрже атоме халогених елемената, 
као што су тефлон и поливинилхлорид, пружају знатан отпор паљењу и сагоревању. 
Присуство атома кисеоника повећава степен запаљивости, за разлику од азота који 
повећава отпорност.  
Пластификатори који се додају пластичним масама у циљу повећања 
флексибилности, као што су фосфатни естри и халогенирани фосфатни естри, 
повећавају отпорност пластичне масе.  
Оваква пластична маса и када се запали гаси се сама од себе.  
Како су пуниоци углавном незапаљиве материје које се пластичној маси додају у 
великим количинама, то од карактеристика пуниоца зависи и запаљивост пластичних 
маса.  
Пуниоци углавном повећавају отпорност на запаљивост пластичних маса. 
Да би се спречило паљење елемената од ових материја неопходно је забранити рад 
са алатом који варничи и уносити отворени пламен у њиховом складишту, као и 
избегавати присуство запаљивих материја у близини ускладиштене пластике које 
могу послужити као упаљач за горење пластике. 
Продукти сагоревања амбалаже од пластике штетни су по људски организам. За 
гашење се могу употребити суве материје и пена. 
Користити приликом гашења изолациони апарат за дисање и заштитну опрему. 
На комплексу се поред сировина од пластике у Спремишту опасног отпада користе 
пластична бурад запремине 220, 120 и 60 l, која служе као амбалажа за привремено 
складиштење опасних материја, као и пластичне канте В= 240 l за манипулацију 
отпадом у хали.  
Отпадни оловни акумулатори 
Настају приликом замене акумулатора у возилима. 
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Кућиште акумулатора израђено је од пластике, а у акумулатору се налазе оловне 
решетке са раствором сумпорне киселине која није запаљива. 
Особине: Сумпорна киселина као компонента у отпадном акумулатору је јако 
корозивна, течна материја која у пожару ослобађа отровне сумпорне оксиде и угљен 
диоксид.  
Користити приликом гашења изолациони апарат за дисање и одговарајућу заштитну 
опрему (наочаре, заштитна одећа, обућа, маска...).  
У случају изливања киселине из акумулатора, натопити место изливања инертним 
упијајућим материјалом. За прикупљање просуте киселине не сме се употребити 
пиљевина или друга запаљива материја. Не сме се разблаживати водом. 
Сумпорна киселина реагује бурно са водом и са већином метала, са органским 
материјама, редукционим средствима и запаљивим материјама. Некомпатибилна је 
са јаким базама и оксидационим средствима. Јаки оксиданти, контакти са алкалним 
и земноалкалним металима могу да доведу до пожара или експлозије.  
Сумпорна киселина у пожару ослобађа отровне сумпорне оксиде. Пластични 
материјал кућишта акумулатора такође приликом сагоревања ослобађа токсичне 
материје опасне по људски организам. 
У случају пожара за гашење употребити пену, суве материје или угљен диоксид. 
 
Отпадно дрво 
Отпадно дрво које ће се привремено складиштити на комплексу углавном потиче од 
старог намештаја. 
Запаљивост дрвета зависи од бројних фактора који утичу на ток сагоревања.  
Најбитнији фактори сагоревања су врста дрвета, величина комада, обрађеност 
површине, хемијски третман и садржај влаге.  
Тврдо и запремински теже дрво теже ће се запалити него меко и лако дрво.  
Мањи комади дрвета лакше се пале од већих комада, а комади дрвета чија је 
површина храпава, лакше се пале него комади са углачаном површином. Влажно 
дрво теже сагорева од осушеног дрвета.  
Сагоревање дрвета се врши у више фаза. До паљења дрвета долази на 
температури 250-300°C. Под утицајем извора паљења, дрво се угљенише у 
појединим деловима уз ослобађање топлоте. У овој првој фази, у мањем степену, 
долази до ослобађања запаљивих гасовитих материја, што има за последицу 
паљење других делова дрвета. 
У другој фази горења дрвета, топлота се преноси са површине комада дрвета на 
његове унутрашње делове. Гасовите материје које су се развиле у унутрашњости 
дрвене масе, пролазе кроз настале поре и пукотине и избијају на површину дрвета, 
где у смеши са кисеоником из ваздуха сагоревају. У трећој фази сагоревања долази 
до издвајања угљеника на површини запаљеног комада дрвета.  Ово успорава 
процес преношења топлоте у унутрашњост дрвене масе. Интензитет сагоревања 
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слаби краће време, а онда долази до повећања пламена који прати процес 
сагоревања уз распламсавање, као последица распадања слоја угљеника. 
Догоревање је процес који није праћен појавом пламена.  
Код сагоревања дрвета, састав производа распадања се мења са порастом 
температуре. На нижим температурама преовладава CО и CО2. На вишим 
температурама се појави CH4, H2 и други угљоводоници уз смањење тежих 
производа распадања. 
 

T° Запр. гасова 
m3/100m3 дрва CО2 CО CH4 C2H4 H2 

200 0,4 75,0 25,0 - - - 

300 0,4 5,6 40,0 3,8 - - 

400 0,4 9,5 34,0 14,3 0,85 1,45 

500 0,4 12,8 28,4 21,7 3,68 2,34 

600 0,4 14,3 27,2 23,4 5,74 2,66 

700 0,4 16,0 25,2 24,9 8,50 2,80 

У температурном интервалу 150-180°C, ослобађа се 51,9% гасовите материје по 
јединици суве материје. 
При разлагању дрвета на 150°C, садржај угљеника је 52%, воде 6% и око 43% 
везаног кисеоника, док је на 450°C садржај угљеника 84,9%, водоника 3,1% и 12% 
кисеоника. 
Дрво је чврста горива материја. У случају пожара за гашење употребити воду.  
Електроинсталације  
Пожарне карактеристике: Приликом пожара може горети изолација на кабловима, који 
је садрже. Изолација је пластична или гумена, тако да у случају пожара долази до 
ослобађања продуката  сагоревања који су штетни по људски организам. 
У контејнеру за привремено складиштење сировина од бакра могу се наћи отпадни 
бакарни каблови који садрже изолациони материјал. 
Амбалажа од боја и лакова 
Амбалажа од боја и лакова у себи садржи остатке од боја или лакова који због 
могућег присуства органских растварача припадају лако запаљивим материјама, па 
је са њима потребно опрезно поступати. Отпадну амбалажу од боја и лакова треба 
добро затворити приликом складиштења, како не би долазило до испаравња 
евентуално присутних растварача.  
Мешани комунални отпад 
Мешани комунални отпад може садржавати запаљиве компоненте као што су папир 
и картон, текстил, органске материје, пластичне материје и др.   
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Како је мешани комунални отпад, због присуства органских компонената влажан, не 
постоји велика опасност од појаве и ширења пожара, али је у сваком случају као 
меру заштите од пожара на претоварној станици потребно поставити апарате за 
гашење пожара на бази сувог праха. Објекат је потребно покрити и хидрантском 
мрежом. На платоу претоварне станице, такође, потребно је поставити знаке 
забране пушења и отвореног пламена. 
Због могућег присуства пластичних материја у мешаном комуналном отпаду, 
приликом гашења почетног пожара, потребно је користити заштитну опрему: одело, 
маску за заштиту органа за дисање и др. 
Изливање опасних и штетних материја 
До изливања опасних и штетних материја може доћи у случају неправилне 
манипулације истим. Како се ради о релативно малим количинама, овај утицај се 
процењује као незнатан, локалног је карактера и без негативних последица по 
животну средину.  
 
 
8.1. УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
8.1.1. ИЗЛИВАЊЕ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА   

На предметној локацији, врши се прикупљање и привремено складиштење отпадних 
уља, акумулатора, амбалаже од кућне хемије, боја и лакова. Свака од наведених 
врста отпада има неку од карактеристика која их чине опасним отпадом, те се 
одлажу посебно, изоловано од другог отпада.  
Цистерне за прикуплање отпадних уља имају сопствену танквану за случај 
акциденталног цурења. За случај евентуалног цурења ван танкване на 
манипулативне површине, предвиђено је скупљање расутих течности пиљевином и 
песком. 
Акумулатори се прикупљају у посебним контејнерима, који су пројектовани тако да у 
случају инцидентног цурења спречи изливање на спољашњу површину. Уколико се 
то ипак деси, расуте материје се скупљају гашеним кречом. 
Амбалажа од препарата који се користе у кући су сврстана у опасан отпад и по 
саставу је веома хетерогена (амбалажа од соне киселине, избељивача, акрилне 
боје, нитро и уљаних премаза, абразива, средстава на бази хлора). Контејнер за 
смештај кућне хемије, боја и лакова је такође пројектован за прикупљање 
евентуалних просутих материја. 
Из наведеног се закључује да се све течне отпадне материје чувају у затвореним 
контејнерима са танкванама, услед чега је утицај истих на квалитет ваздуха сведен 
на минимум. 
На предметној локацији се врши претовар комуналног отпада који није примарно 
сепарисан те је врло хетероген по саставу и због присуства органских материја које 
су подложне процесима труљења, могуће је ширење непријатних мириса при 
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инциденталном расипању. Неповољне климатске прилике (нпр. јак ветар) могу 
разнети мирисе у правцу града. Благовременим деловањем људства и овај утицај се 
може свести на минимум 
 
8.1.2. ПОЖАР 

Квалитет ваздуха на локацији и у њеној околини може бити угрожен у случају 
пожара. У случају пожара, ваздух би био угрожен продуктима сагоревања, а састав 
загађивача би зависио од врсте и количине материја захваћених пожаром.  
У случају пожара димни облак би био ношен ветровима који дувају на подручју 
локације. Удаљеност предметне парцеле од првих стамбених објеката града је cca 
1,7 km ваздушном линијом. Према ружи ветрова, најугроженији би били објекти 
северозападно и југоисточно од предметне локације, док би у случају времена без 
ветра, ваздух загађен продуктима сагоревања остао над локацијом и тако извршио 
екстремно загађење ваздуха над њом. Таложењем загађујућих материја из ваздуха 
на тло локације и околине извршио би се и индиректан утицај на квалитет 
земљишта. 
Приликом гашења пожара угљен диоксидом, дошло би до повећања концентрације 
овог гаса над локацијом.  
 
8.2. УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ВОДА У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
8.2.1. ИЗЛИВАЊЕ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА   

За случај разливања течних материја предвиђени су типски контејнери са 
танкванама, а ако дође до разливања на манипулативне површине исте се скупљају, 
привремено се чувају у пластичним бачвама за удесне ситуације у којима се 
складиште искоришћене апсорпционе материје (апсорбент за прикупљање 
евентуално просутих/исцурелих материја из контејнера за акумулаторе, просутих 
уља...). Загађене материје од удесних ситуација привремено се чувају у пластичним 
бачвама у спремишту – контејнеру за опасан кућни отпади, а потом се предају 
овлашћеним организацијама на трајно збрињавање, као и сав остали отпад, како 
отпад који садржи опасне карактеристике, тако и неопасан отпад. 
За случај расипања и разливања отпадних материја пројектовани су бетонски платои 
који спречавају контакт контаминирајућих материја са тлом и подземним водама 
До утицаја на квалитет подземних вода може доћи и посредно, таложењем 
контаминирајућих честица из ваздуха или испирањем из загађеног тла. 
 
8.2.2. ПОЖАР 

У случају избијања пожара, вода  од гашења би се могла разлити и по бетонској 
интерној саобраћајници, а потом доспети и у околно земљиште.  
 
8.3. УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
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8.3.1. ИЗЛИВАЊЕ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА   

Загађење земљишта је могуће и у случају изливања горива и/или мазива из 
транспортних средстава на интерној саобраћајници.  
 
8.3.2. ПОЖАР 

У случају удеса на локацији, земљиште ће у кратком времену бити захваћено 
дејством загађивача која ће потицати од средстава за гашење пожара, продуката 
сагоревања сировина и од таложења суспендованих материја из димног облака. 
Спирањем са водом употребљеном за гашење пожара или падавинама, ове 
материје могу доспети у земљиште и тако директно извршити загађење тла на 
локацији.  
 
 
8.4. УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
8.4.1. ИЗЛИВАЊЕ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА   
 
У случају удесног изливања, најугроженији су запослени у Центру, али узимајући у 
обзир мале количине опасног отпада, обученост запослених за руковање опасним 
материјама и прописну заштитну одећу, ризици по здравље се своде на 
прихватљиву меру. 
 
8.4.2. ПОЖАР 

Удесне ситуације које би проузроковале утицаје на здравље околног становништва 
везане су првенствено за загађење ваздуха . У случају удеса, утицај на ваздух би 
према ружи ветрова над предметном локацијом био усмерен на подручје  и 
становништво  лоцирано северозападно и југоисточно од предметне парцеле. 
Најугроженије би у случају пожара било здравље запослених у Центру. Ипак, 
поштујући све мере безбедности, заштитна одела и процедуре у случају пожара овај 
ризик се своди на прихватљиву меру. 
Планом заштите од пожара који је неопходно  донети пре пуштања у рад 
посматраног Пројекта, сви објекти комплекса морају бити подељени по пожарним 
секторима и категорисани у складу са важећом законском регулативом, по 
угрожености од пожара. 
На основу сагледавања свих битних параметара, можемо закључити да је 
потенцијална опасност од пожара у појединим објектима незнатна, али да је, без 
обзира на то, и даље неопходно строго придржавање мера прописаних законом да 
би се могућност материјалне штете, угрожавања људских живота и угрожавања 
животне средине у ближем и ширем окружењу, свела на мимимум. 
Узимајући у обзир све неопходне факторе, закључујемо да у случају пожара може 
доћи до ограниченог, али  не дуготрајног загађења ваздуха без трајних последица, 
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као и да је ризик по здравље околног становништва назнатан. Брзина горења 
дозвољава евакуацију евентуално угрожених радника на сигурно растојање. 
У случају удесне ситуације изазване пожаром или експлозијом, опасност по животну 
средину би била локалног карактера и краткотрајног деловања без трајних 
последица.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5. УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА: МЕТЕОРОЛОШКЕ ПАРАМЕТРЕ И КЛИМАТСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  НА ЕКОСИСТЕМЕ,  НА НАСЕЉЕНОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И 
МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА, НА НАМЕНЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА, НА 
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ,  НА ПРИРОДНА ДОБРА ПОСЕБНЕ ВРЕДНОСТИ 
И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И ЊИХОВЕ ОКОЛИНЕ И СЛ. НА ПЕЈЗАЖНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА, НА ПОВЕЋАЊЕ БУКЕ ИЛИ РАДИОАКТИВНОГ 
ЗРАЧЕЊА, У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
Узимајући у обзир намену Пројекта, може се проценити да у удесним ситуацијама он 
неће вршити значајан утицај на наведене факторе. 
 
8.6. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ПРИПРАВНОСТИ И ОДГОВОРА НА УДЕС  
Управљање ризиком од удеса, након идентификације критичних тачака, подразумева 
припреме за отклањање могућности настанка удеса, како би ризик од опасних 
активности и опасних материја на одређеном простору био прихватљив. 
На комплексу се не очекује појава пожара нити експлозије, уколико се поштују све 
мере заштите од пожара, осим ако се намерно не изазову ове појаве, или због 
немарности запослених или других лица присутних на комплексу. 
 
8.6.1. ПРЕВЕНЦИЈА  

Превенција је скуп мера и поступака који се предузимају, а имају за циљ спречавање 
удеса и могућих последица. 
Неке од мера већ су учињене у фази пројектовања: дислоцирање комплекса низван 
насељеног места на простору погодном због "руже ветрова", организација места и 
инсталација самог постројења и његово техничко - технолошко решење. У остале 
мере превенције спадају: благовремено отклањање свих уочених недостатака, 
контрола и редовно баждарење опреме, спровођење радне дисциплине и 
придржавање свих мера заштите. 
Накомплексу, превенција се састоји од: 
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- Редовне контроле инсталација и опреме, 
- Периодичне контроле (месечно, тромесечно и годишње), 
- Редовног сервисирању опреме и  редовном испитивању цевовода под 

притиском, 
- Израде Плана заштите од пожара и Плана процене опасности од хемијског 

удеса, дефинисање програма  обуке запослених.  
 
8.6.2. ПРИПРАВНОСТ  

Приправност је стање које се постиже припремом свих надлежних субјеката, опреме 
и технике ради најадекватнијег одговора на удес уз најмање могуће последице, а 
обезбеђује се доношењем планова заштите на бази анализе опасности од удеса. 
Планови заштите доносе се за места евентуалног удеса - у предузећу те на нивоу 
локалне самоуправе - град или општина и Републике и морају бити међусобно 
усаглашени. 
План заштите од удеса на нивоу правног лица садржи организацију безбедности и 
заштите на раду са именима лица у предузећу, са тачно одређеним задужењима. 
Именована лица морају бити упозната са методологијом управљања ризиком од 
удеса и поступањем у случају удеса.  
Како је на овом објекту ризик оцењен као мали, тј. вероватноћа од настанка удеса 
такође мала, а самим тим се и површина повредиве зоне може сматрати кругом 
постројења, поступци се могу свести на следеће: 

- Упознавање запослених са особинама опасних материја и њиховим  
деловањем на људе, животиње, биљни свет и инсталације, 

- Поседовање опреме противпожарне заштите, медицинских средстава 
заштите, заштитне одеће и других средствима личне и колективне заштите, 

- Правилно функционисање инсталација за обезбеђивање тока технолошког 
процеса, 

- Писана упутства о поступцима у случају удеса, 
- Шема руковођења и координације међу лицима која учествују у одговору на 

удес као најадекватнији начин за брзо и ефикасно обавештавање лица која   
учествују у одговору на удес на нивоу локалне самоуправе. 

Планови заштите од елементарних и других непогода и заштите у ванредним и 
ратним условима, праве се на нивоу општине или града на бази анализе опасности 
од удеса, а у координацији са надлежним министарством. 
 
8.6.3. ОДГОВОР НА УДЕС  

У случају удеса, правно или физичко лице без одлагања организује и спроводи 
планиране мере и поступке реаговања на удес и ангажује људе и средства у складу 
са изграђеним Планом заштите од удеса, укључујући и обавезу обавештавања 
надлежних органа у складу са законом. 
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Обавештење обавезно садржи: околности удеса, место, време, присутне опасне 
материје, непосредну опасност по здравље људи и животну средину и кратак опис 
предузетих мера, као и непосредне мере тренутно предузете.  
Одговор на удес првог нивоа - нивоа опасних инсталација и одговор на удес другог 
нивоа - нивоа целог комплекса, реализује се у предузећу и њиме руководи 
именовани тим. Уколико се процени да услед насталог удеса могу наступити штетне 
последице по ширу околину, нпр. пожар већих размера, активира се план заштите 
општине 
Субјекти одговора на удес, на нивоу усклађених планова заштите су: 
 

- Службе органа унутрашњих послова, 
- Екипа хитне медицинске помоћи, 
- Органи и службе војске РС, 
- Заводи за јавно здравље, 
- Штабови и јединице цивилне заштите. 

 
 
 
9.  МЕРЕ КОЈЕ СУ ПЛАНИРАНЕ И КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТИ У 

ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
9.1. МЕРЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ 
У мере предвиђене законима и другим прописима подразумева се примена 
норматива и стандарда код избора локације, избора и набавке опреме, као и 
техничко технолошког поступка на предметном комплексу тако да се не врши 
промена квалитета животне средине односно да се негативни утицај сведе на 
минимум. 
Мере из ове тачке обухватају и услове које утврђују надлежни државни органи и 
организације код издавања одобрења, сагласности и услова за изградњу комплекса, 
извођење радова и употребу комплекса. 
Законска регулатива, набројана је у поглављу 1.2. 
Пре почетка извођења радова, потребно је урадити Елаборат о уређењу градилишта 
на основу Правилника о садржају Елабората о уређењу градилишта (“Сл. гласник 
РС”; бр. 121/12 и 102/15) и поступати по следећем: 
 

- Пре почетка свих радова извршити снимање терена од стране овлашћеног 
органа, 

- Пре почетка радова извршити генерално чишћење терена и скидање горњег 
слоја хумуса, а исти је по завршетку радова потребно искористити за 
насипање завршног слоја, 
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- Објекат  пројектовати у складу са Пројектним задатком и исказаним 
потребама и захтевима Инвеститора, одговарајућим прописима и 
стандардима за такву врсту објекта, као и у складу са локацијским условима, 

- Грађење објекта поверити извођачу који има лиценцу за грађење овакве 
врсте објеката, односно извођење радова у грађевинарству, у складу са 
Законом о планирању и изградњи,  

- Извођач се мора строго придржавати општих техничких услова градње који ће 
бити дати у Пројекту за извођење, 

- Такође, Инвеститор, односно извођач радова се мора придржавати услова 
прибављених од стране надлежних овлашћених органа и јавних предузећа, 

- По завршетку радова неутрошени грађевински материјал плански се користи 
за насипање површина које су у власништву Инвеститора. 

9.2. МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом.  
Мере заштите имају за циљ да утицаје објекта на животну средину и здравље људи 
сведу у границе прихватљивости. На основу анализе стања животне средине, 
просторних односа на подручју изградње и окружења, планираних активности у 
објекту, процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 
услова надлежних институција, утврђују се одговарајуће мере заштите. 
Мере заштите животне средине приликом извођења радова на изградњи  
Током радова на изградњи Центра, услед рада грађевинске механизације, доћи ће 
до повећаног аерозагађења (емисија издувних гасови и прашине) и буке у 
непосредном окружењу. Приликом изградње, површине на којима се појављује 
повећана концентрација прашине редовно квасити водом. Ради смањења буке, 
приликом извођења радова користити опрему за редукцију буке при раду. 
Утицаји су неминовни, али краткотрајни и без трајних последица по животну средину. 
Мере заштите животне средине при експлоатацији објекта 
Загађивање околине у комплексу може бити узроковано: 

- Емисијом прашине приликом процеса сортирања, нарочито папира и картона, 

- Буком која је последица транспортних возила и рада опреме, 

- Неадекватним управљањем оптпадним водама насталим прањем опреме и 
радних површина, 

- Неправилном манипулацијом ускладиштених течних материја што може 
довести до изливања. 

У оквиру предложене технологије, у току израде пројектне документације, 
предвиђене су све мере за прикупљање и адекватан третман отпадних вода, 
односно заштиту животне средине. 
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1. Заштита ваздуха 
Применом предвиђене технологије, ваздух може бити загађен прашином која настаје 
при истовару, транспорту или разврставању отпада.  Уколико приликом рада долази 
до повећане емисије прашине (пресушен папир, картон или сл.), предвидети 
орошавање секундарних сировина (папир и картон) водом. 
Напајање технолошке опреме, врши се електричном енергијом. За погон виљушкара 
користи се ТНГ, а за погон мини утоваривача, дизел гориво са Cat мотором 
усклађеним са (ЕУ) Стаге II.  

2. Бука 
У циљу смањења проблема звучног „загађења“ околине, опрема треба да буде 
израђена са специјалним амортизерима за редукцију буке при раду. 
На комплексу ТС, извори буке су возила за транспорт и манипулацију отпадом. 
У току рада, запослени су у обавези да користе заштитна средства против буке.  

3. Отпадне воде 
Санитарно - фекалне отпадне воде са локације, прикупљају се системом 
канализације у водонепропусну септичку јаму. Предвиђено је пражњење септичке 
јаме од стране надлежног ЈКП-а, по потреби. У септичку јаму ће се прихватати и 
мања количина оцедне воде од пресовања отпада. 
Све атмосферске воде (са платоа и кровова унутар комплекса), прикупљају се 
системом канализације и после третмана на сепаратору лаких течности са 
уграђеним коалесцентним филтером, одводе у инфилтрациони базен, а потом у 
подземље. 
Да би овакав систем функционисао без угрожавања земљишта и подземних вода, 
сепаратор се мора редовно чистити, а квалитет воде пре инфилтрационог базена, 
редовно пратити. 

4. Заштита тла 
Саобраћајнице на комплексу су бетонске - хидроизоловане. Не постоји контакт 
отпада са земљиштем, а атмосферске воде се контролисано прикупљају и преко 
сепаратора нафтних деривата, системом канализације одводе у инфилтрациони 
базен. 
Локација је ограђена жичаном оградом, нема складиштења лаких компоненти отпада 
на платоу, тако да је онемогућено разношење отпада по околном простору. 
Секундарне сировине се убацују у одговарајуће контејнере.   
Опасан кућни отпад складишти се у одговарајућој непропусној амбалажи са 
танкванама за течан отпад које могу да приме целокупну количину течности у случају 
изливања. За евентулна изливања током манипулације отпадом, предвиђена је 
примена одговарајућх апсорпционих средстава.  
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5. Заштита од јонизујућег зрачења 
На локацији се прикупљају секундарне сировине из кућног отпада у чијем саставу не 
сме бити извора јонизујућег и другог зрачења. У циљу повећане контроле и 
сигурности од грешком или намерно убачених материја у возила са отпадом, на 
улазу у комплекс предвиђен је мобилни детектор јонизујућег зрачења, чијој контроли 
подлежу сва возила која улазе у комплекс. 
У случају да се контролом утврди да у отпаду постоје материјали који су извори 
јонизујућег зрачења, возило се задржава на издвојеном паркингу и позива се 
институција надлежна за третман ове врсте отпада (Институт Винча), која преузима 
даљу бригу  о отпаду садржаном у возилу.  

6. Поступање са отпадним материјама 
При нормалном одвијању процеса рада, не очекује се стварање отпадних материја, 
сем мешаног комуналног отпада који стварају радници Центра својим активностима, 
за шта ће се обезбедити одговарајући контејнер.  
Отпадне материје се могу створити при удесним ситуацијама. За складиштење 
таквих отпадних материја, предвиђене су бачве у којима се складиште искоришћене 
апсорпционе материје (апсорбент за прикупљање евентуално просутих/исцурелих 
материја из контејнера за акумулаторе, просутих уља...). Загађене материје 
привремено се чувају у пластичним бачвама у спремишту – контејнеру за опасан 
кућни отпади, а потом се предају овлашћеним организацијама на трајно 
збрињавање, као и сав остали отпад. 
За евентуална удесна изливања из бачви за рабљена уља, бачви за амбалажу од 
боја и лакова и кућне хемије, процуривања из контејнера за акумулаторе у 
спремишту су постављене одговарајуће танкване са металним решеткама, изнад 
којих се врши складиштење контејнера и бачви за привремено складиштење те 
врсте опасног отпада. Складиштење течног отпада организовано је тако да не дође, 
до мешања изливених течности.  
Контејнер за електрични и електронски отпад, такође је снабдевен непропусном 
танкваном, са испустом у случају потребе. 
Чишћење сепаратора лаких течности и пражњење септичке јаме, врши се од стране 
овлашћених организација са којима треба претходно склопити уговор. 

7. Мере за заштиту здравља запослених  
Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према 
запосленом особљу, што се дефинише посебним законским прописима из области 
заштите на раду. 
За заштиту запослених приликом рада у TС, предвиђена је одговарајућа заштитна 
одећа и обућа, као и опремање објекта ормарићем са опремом за прву помоћ у 
случају незгоде. 
 

 



 

 Page 68 
 

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ 
Елементарне и друге непогоде које могу да утичу на функционисање објекта су: 
Могући утицаји земљотреса су узети у обзир приликом дефинисања и 
димензионисања конструктивних елемената, дефинисаним АГ пројектном 
документацијом.  
Кроз пројектну документацију, примењене су следеће мере заштите од пожара: 
 

- Примењени су одговарајући ватроотпорни материјали, 
- Објекат је снабдевен хидрантском мрежом и мобилним уређајима за гашење 

пожара као и системом дојаве пожара, 
- Ватрогасна кола имају несметан прилаз објектима комплекса.  

 
У циљу превентивне заштите од пожара, у току извођења радова на комплексу: 
 

- Опрема, електро уређаји и постројења морају бити уредно одржавани и 
исправни, 

- Радове заваривања, резања и лемљења вршити по претходном одобрењу 
лица са одговарајућом лиценцом, одговорног за заштиту од пожара, а радове 
изводити у складу са техничким нормама за ту врсту посла, 

- У складу са категоризацијом објекта, прописима и специфичностима 
технологије, опреме и објеката, организују се мере заштите од пожара, 

- Сви радници који раде на комплексу морају бити обучени по програму из 
области заштите од пожара, упознати и оспособљени за коришћење апарата 
за гашење пожара и мерама превентивне заштите од пожара (радници на 
комплексу као и извођачи радова и подизвођачи који нису запослени у 
комплексу), 

- Сви извођачи радова на комплексу су дужни да поштују прописе и мере које 
су предвиђене прописима ЗОП,  

- Извођач радова је обавезан да по завршетку рада изврши контролу радног 
простора и уклони све могуће узроке и изворе пожара, 

- Уз уређаје за гашење пожара мора упадљиво бити истакнуто Упутство за 
руковање и одржавање и шема уређаја, 

- Вршити редовну контролу уређаја за детекцију и гашење и одржавати их у 
исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима 
произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано 
функционисање, 

- Налази о извршеном прегледу треба уредно да се чувају, 
- Пре почетка употребе уређаја за гашење пожара, мора се у потпуности 

испитати његово функционисање, 
- Вршити редовну проверу тежине садржаја боца за гашење пожара и по 

потреби их допунити (за губитке веће од 10%), 
- Употребљене апарате заменити новим, а испражњене допунити, 
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- Покретни апарати се редовно контролишу од стране обучених лица према 
упутству произвођача, о чему се води редовна евиденција, 

- За свако електро постројење, мора постојати план заштите од пожара. 
Погонско особље мора бити упознато са тим планом и оспособљено како да 
поступи у случају избијања пожара, 

- Пожарни путеви и прилази апаратима за гашење пожара и хидрантима морају 
бити увек слободни и незакрчени, 

- Евентуално просуто уље, акумулаторска киселина или друге запаљиве 
материје морају се одмах уклонити, 

- Бачве са амбалажом од боја и лакова, приликом складиштења у Спремишту 
опасног отпада, држати отвореним, ради евентуалног присуства растварача и 
стварања експлозивних концентрација. Спремиште опасног отпада је 
венилирано. 

- Редовно одржавати хигијену просторија. 
На комплексу се не очекује појава пожара нити експлозије, уколико се поштују све 
мере заштите од пожара, осим ако се намерно не изазову ове појаве, или због 
немарности запослених или других лица присутних на комплексу. 
Као заштита од атмосферских утицаја предвиђена је громобранска инсталација и 
систем атмосферске канализације за евакуацију атмосферских вода са кровова 
објеката, саобраћајница и платоа. 
На свим подовима на земљи и на зидовима који су под земљаним насипом, 
предвиђена је хидроизолација (хоризонтална и вертикална). 
 
10.2. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  
Могуће опасности у току изградње објекта могу настати услед: 

 
- Рада на механичким алаткама и машинама, 
- Рада са грађевинским материјалима, 
- Рада на висини, 
- Одвијања саобраћаја и манипулације на и око градилишта. 

 
Предвиђене мере заштите су: 

 
- У току извођења радова потребно је да се за извођење радова ангажује 

организација која је регистрована за ову врсту делатности која је предмет ове 
техничке документације. Извођачка организација мора на градилишту да има 
овлашћено лице које ће руководити извођењем радова. Ово лице мора имати 
положен стручни испит и Лиценцу за одговарајуће послове, и мора се 
придржавати прописа, норматива и стандарда за те врсте делатности. 
Инвеститор је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем радова.  

- Пре почетка радова, мора се утврдити положај свих постојећих инсталација и 
водова и предузети све одговарајуће мере како не би дошло до њиховог 
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оштећења, као и повреда радника и лица која се налазе на градилишту. 
Градилиште треба да буде добро обезбеђено и уређено. Извођач радова је 
обавезан да уради посебан пројекат о уређењу градилишта, раду на 
градилишту и примени одговарајућих мера личне заштите. 

- Предузеће је обавезно да, пре почетка радова на 8 дана обавести надлежни 
орган инспекције о почетку рада. 

- Предузеће је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на 
раду (Споразум о заштити на раду, Правилник о прегледима, испитивањима и 
одржавању оруђа, уређаја и алата за рад, Програм мера и унапређења 
заштите на раду, Програм за обучавање и едукацију радника из области 
заштите на раду, заштите од пожара итд.). 

- Инвеститор је дужан да, у току одвијања радова, преко надлежних 
институција, осигура безбедно одвијање саобраћаја на приступном путу и 
другим околним саобраћајницама.  

 
10.3. ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОБЈЕКТА 
Опасности и штетности у току експлоатације објекта могу да се поделе на: 
 

- Опасности услед неадекватних услова рада, 
- Опасности у току одвијања технолошког процеса услед нестручног руковања 

опремом и инсталацијама. 
Предвиђене мере заштите на раду у току експлоатације 
 

- Приликом израде предметне пројектне документације, примењени су важећи 
технички прописи, нормативи и стандарди за ову врсту објеката. 

- Хигијенско-санитарни услови рада су обезбеђени – предвиђен је гардеробно-
санитарни блок за раднике у санитарном објекту за особље и предвиђено је 
прање платоа, као и по потреби дезинфекција радних површина. 

- Сировине и производи су смештени на одговарајући простор за складиштење. 
- На могућим изворима појачане буке, предвиђене су техничке мере које треба 

буку да редукују у дозвољене границе (опрема мора да поседује одговарајуће 
атесте у односу на буку). Звук машине, на метар од извора, мора да 
задовољи лимит нивоа акустичког притиска за машине, буке континуираног 
типа: 83-84 децибела. На местима рада у хали за канцеларији и у 
просторијама у којима се одвијају активности које захтевају, максимални 
звучни ниво не може прелазити од 63-65 дБ. 

- Могући извор буке је и рад транспортних и манипулативних средстава, али се 
та бука креће у дозвољеним границама.  

- На местима где може доћи до пожара, предвиђени су одговарајући апарати за 
гашење пожара. 

- Предвиђено је грејање објекта за особље на струју.  
- Посебним пројектом предвиђене су потребне инсталације снабдевања 

објекта водом као и одвод отпадних вода преко система за отпадне воде.   
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- Радници ангажовани на пословима у оквиру комплекса морају бити обучени 
за рад на предметним пословима и морају проћи основну обуку заштите на 
раду и заштите од пожара. 

- На местима угроженим од пожара постављају се знакови опасности и 
забране: као што су: забрана пушења, забрана употребе отвореног пламена, 
забрана употребе алата који варничи... 

- Неопходно је да се утврде радна места са посебним условима рада, уколико 
таква места постоје. 

- Опрема мора да има сигурносну дугмад или ручице, којима је могуће 
извршити хитно заустављање рада, постављена на приступачним местима за 
искључење са радног места.  

 
Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према 
запосленом особљу, што се дефинише посебним законским прописима из области 
заштите на раду. 
За заштиту запослених приликом рада у Трансфер станици предвиђена је 
одговарајућа заштитна одећа и обућа, као и опремање објекта ормарићем са 
опремом за прву помоћ у случају незгоде.  
Запосленим радницима, потребно је обезбедити заштитну опрему у коју спадају: 
 

1. Радно одело, 
2. Радне ципеле и чизме,   
3. Бунде (платно + крзно),  
4. Кожни постављени прслуци,  
5. Плави мантили, 
6. Рукавице (кожне постављене. 

 
У циљу избегавања свих могућих инцидената који могу да изазову озледе радника, 
као што су пад са возила, виљушкара, изложености екстремној хладноћи и сл, 
потребно је придржавати се следећих правила: 
 

- Проверити опрему за унутрашњи транспорт и сабијање пре пуштања у рад, 
- Одржавати чистим платформу за истовар и остале радне површине; 
- Манипулисати возилом седећи на седишту за возаче и не возити пребрзо, 
- Носити сигурносне појасеве, 
- Не поправљати пресе, транспортна средства док мотор ради, 
- При употреби пратеће опреме, држати лопату или гурач у доњем положају, 
- Све прикључне елементе држати окренуте ка тлу, кад је возило паркирано, 
- Никада не скакати са возила, 
- Увек користити адекватно осветљење, 
- По завршетку рада паркирати возило на за то одређен простор. 
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Контрола узрочника заразе 

Носиоци и разносиоци заразе у објектима овог типа могу бити инсекти и глодари, 
тако да је неопходно свакодневно одржавање хигијене објекта и контроле присуства 
глодара и инсеката. 
У циљу спречавања појаве и размножавања ових преносиоца заразних болести, 
предвиђа се примена дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
Дезинфекција представља најзначајнију противепидемијску меру у спречавању и 
сузбијању заразних и паразитских болести. Дезинфекцијом се постиже смањање 
броја микроорганизама, физичким, хемијским и другим поступцима, тако да они више 
не могу да нанесу штету у загађивању хране, воде и др. 
На комплексу је неопходно спроводити свакодневу превентивну (профилактичку) 
дезинфекцију у циљу смањења инфективних клица испод нивоа који представља 
опасност од инфекције. 
Свакодневном дезинфекцијом обухватити санитарне чворове и просторију за одмор 
радника (простор у коме радници обедују). У просторији за обедовање 
дезинфекцијом обухватити столове где радници обедују. У просторији није 
предвиђено спремање хране, већ се храна доноси у виду ланч пакета. 
Санитарне чворове после свакодневног чишћења и прања дезинфиковати: 
поливањем дезинфекционог средства по поду, брисањем умиваоника, туш-кабина и 
уређаја у њима, брисањем WЦ шоља и потапањем прибора за хигијену (крпе, четке, 
метле итд.) у детерџент помешан са дезифекционим средством. Евентуалну текућу 
(случај појаве болести) и завршну дезинфекцију изводити по епидемиолошким 
индикацијама. 
Дезинсекција је скуп мера и поступака који се спроводе у циљу сузбијања штетних 
врста инсеката који су преносиоци узрочника обољења људи и животиња, 
проузроковачи материјалних штета, као и они који својим присуством узнемиравају 
људе. 
На комплексу ТС станице предвиђа се обавезна дезинсекција, од стране надлежне 
институције, четири пута годишње у периоду од маја до октобра (период развоја 
инсеката). Контрола појаве је неопходна на сваких 20 дана. Дезинсекцијом обавезно 
обухватити објекат и опрему претоварне станице, а по потреби и простор и објекте 
сабирне станице. 
Дератизација је основна мера за контролу бројности штетних глодара. Под појмом 
дератизације подразумевамо уништавање мишоликих глодара (пацова и мишева) у 
циљу свођења њиховог броја на толерантан ниво. Послови систематске 
дератизације сматрају се неопходном превентивном и противепидемијском мером у 
заштити здравља људи и животиња, као и спречавање директне и индиректне 
економске штете коју глодари могу нанети. Програм дератизације мора бити у 
складу са са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. лист СРЈ“ 
бр. 125/04 и 36/15).  
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У циљу контроле узрочника заразе, на комплексу се предвиђа превентивна и 
куративна дератизација. Превентивна дератизација треба да се спроводи два пута 
годишње, од стране надлежне институције. 
Контрола постављених мамаца се изводи једном недељно. У случају појаве 
повећаног броја глодара предвидети тзв. куративну дератизацију која се обавља по 
позиву. 
 
10.4. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА И МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
 

- У циљу заштите људи, материјалних  и других добара од удесних ситуација у 
току ратних разарања, елементарних и других непогода и удесних ситуација 
изазваних људским фактором, реализација Пројекта мора бити изведена уз 
примену одговарајућих превентивних просторних, грађевинских, планских и 
едукативних мера заштите, 

- Ради заштите од потреса објекат мора бити реализован и категорисан према 
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручју, 

- Ради заштите од пожара и експлозије предметни објекат  мора бити 
реализован према Закону о заштити од пожара. Заштита од пожара мора се 
дефинисати посебним Елаборатом  заштите од пожара. Елаборатом 
предвидети све потребне грађевинске и техничке мере заштите од пожара у 
току изградње и експлоатације објекта, као и у удесним ситуацијама, 

- Израдити План поступања у случају удеса у свему према Правилнику о 
методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања 
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица,  

- Планом рада у ванредним приликама и у случају удеса дефинисати задужења 
и поступке запослених. План урадити како не би дошло до паничне реакције, 
односно, неадекватног одговора оператера у случају удеса.  

Пожар 
Свакодневним праћењем, контролом рада комплекса и његовим одржавањем, 
опасност од настанка пожара на инсталацији и опреми своди се на минимум. 
Носилац пројекта треба да изради План за случај удеса (пожара), који треба да 
садржи начин утврђивања и препознавања удесне ситуације, задужења и 
одговорност запослених у случају удеса. 
При појави пожара треба поступити на следећи начин: 

 
- Приступити почетном гашењу пожара, 
- Обавестити ватрогасну бригаду, хитну помоћ и МУП-одељење за заштиту и 

спасавање, 
- Обезбедити брз и лак приступ противпожарним возилима, 
- Осигурати локацију тако да се онемогући преношење ватре на било који други 

објекат, 
- Осигурати брзу и ефикасну евакуацију са предметне локације. 
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Уколико до пожара ипак дође, последице настале хаварије се морају отклонити у 
најкраћем временском року. Након отклањања непосредне опасности, са надлежним 
органом је потребно уговорити начин санације последица; 

Потребно је : 

- Редовно одржавање ватрогасне опреме у исправном стању и упознавање 
запослених са њиховим коришћењем,  

- Мобилне апарате за гашење пожара које је потребно периодично 
контролисати и пунити, 

- Након отклоњеног квара, а пре пуштања у рад, све електро инсталације се 
морају контролисати и тестирати. 

Изливање опасних материја  

Сав опасан отпад се привремено ускладиштава прописно обележен и упакован у 
Спремишту. Опасан отпад се ускладиштава у контејнере са танкванама које 
спречавају евентуално цурење истих. Сви предмети који садрже опасне материје се 
сматрају опасним отпадом (амбалажа од премаза, лакова, кућне хемије, флуо 
цеви...) и мора се држати одвојено.  
Уколико дође до расипања, изливања опасних материја, исте ће се покупити 
адсорбенсима који ће се одложити у пластичне бачве одређене за ту намену и 
третирати као опасан отпад. При поступању са опасним отпадом важно је 
препознати опасну материју, бити обучен за поступање са њом и носити заштитну 
одећу. 
 
Обележавање опасног отпада  
У складишту опасног отпада сав отпад мора бити одговарајуће обележен. Упакован 
опасан отпад треба да буде обележен видљиво и јасно. Обележавање опасног 
отпада врши се на начин како то прописује Правилник о начину складиштења, 
паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10). 
Налепница којом се обележава упакован опасан отпад (у даљем тексту: налепница) 
садржи следеће податке: 
1) упозорење: ОПАСАН ОТПАД на српском и енглеском језику; 
2) индексни број и назив отпада из Каталога отпада, у складу са посебним прописом; 
3) Y ознаку према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према 
њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа), у складу са Прилогом 3, 
Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“; 
бр. 56/10); 
4) Ц ознаку према Листи компоненти отпада који га чине опасним (Ц листа), у складу 
са Прилогом 4, Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(„Сл. гласник РС“; бр. 56/10); 
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5) Х ознаку према Листи карактеристика отпада које га чине опасним (Х листа), у 
складу са Прилогом 5, Правилника о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада („Сл. гласник РС“; бр. 56/10); 
6) податке о власнику отпада који је паковао отпад: назив, седиште, телефон/факс, 
датум паковања, име и презиме квалификованог лица одговорног за стручни рад; 
7) физичко својство отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, муљ, 
течна материја, гасовита материја, остало из Извештаја о испитивању отпада, у 
складу са посебним прописом; 
8) количина садржана у паковању, а ако је групно паковање, онда и количина за 
сваки појединачни пакет. 
НАПОМЕНА: Овде се уписују остали подаци које су битни при руковању опасним 
отпадом, а тичу се начина руковања наведеним отпадом којим се обезбеђује 
најмањи ризик и безбедност од загађења, опасности и негативних утицаја на живот и 
здравље људи и животне средине и у зависности од намене отпада. 
Формат и величина налепнице дати су: 
 

Величина паковања изражена у 
литрима 

Формат и димензије налепнице 

До 3 l, укључујући и 3 l А8 (74 x 52 mm) 

Изнад 3 l, до 50 l, укључујући и 50 l А7 (105 x 74 mm) 

Изнад 50 l, до 200 l, укључујући и 200 l А6 (148 x 105 mm) 

Изнад 200 l, до 500 l, укључујући и 500 
l 

А5 (210 x 148 mm) 

Изнад 500 l А4 (297 x 210 mm) 

 
Налепница је заштићена и/или израђена од материјала (метал, пластика и сл.) који 
су отпорни на атмосферске и спољашње утицаје и опасан отпад који је упакован. 
Боја и приказ на налепници треба да буду такви да ознака опасног отпада буде лако 
видљива. Текст мора бити упечатљив, лако читљив и штампан на начин да не може 
да се избрише. Налепница се фиксира на паковање тако да се текст може прочитати 
хоризонтално када је паковање у нормалном положају. Налепница треба да се 
причврсти на паковање целом својом површином на начин који обезбеђује њено 
присуство све док отпад није у потпуности уклоњен из паковања. 
 
10.5. МЕРЕ ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА УДЕСА- САНАЦИЈА 
Мере за отклањање последица удеса имају за циљ праћење постудесне ситуације, 
обнављање и санацију животне средине, враћање у првобитно стање као и 
отклањање опасности од поновног настанка удеса. 
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Санација се спроводи по претходно урађеним плановима санације који садрже: 
- Циљеве и обим санације, 
- Снаге и средства ангажоване на санацији, редослед радњи и рокове, 
- Трошкове санације, 
- Програм постударног мониторинг. 

Извештај о удесу је обавезан пратећи акт и садржи: 
- Анализу узрока и последица удеса, 
- Развој и ток удеса и одговора на удес, 
- Процену величине удеса (на основу степена ангажованих снага, величине    

штете изражене у новчаним средствима и обима последица), 
- Анализу тренутног стања. 

 
 
10.6. ПРЕСТАНАК РАДА ПРОЈЕКТА  
 
Обавезе Носиоца пројекта у случају престанка рада су дефинисане одредбама чл. 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину: 
   

- Након завршетка рада  Пројекта, одмах приступити разградњи погона у 
сарадњи са предузећем овлашћеним и оспособљеним за такву врсту радова, 

- Евентуално заостали отпад збринути путем овлашћеног предузећа, у складу 
са важећом законском регулативом и правилима струке. 

 
 

11. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Да би мониторинг имао смисла, потребно је, пре приступања изградњи, урадити 
испитивања „нултог стања“.  

- Подземних вода из пијезометара, 
- Површинске воде из мелиорационих канала II-7-2 и II-7, 
- Земљишта, 
- Ваздух 

11.1. ПАРАМЕТРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
11.1.1. ВАЗДУХ  

Будући да је констатовано да ће током редовног рада Центра у околини предметне 
локације доћи до интензивнијег саобраћаја и због дефинисане технологије која ће се 
примењивати, меродавни параметри за праћење квалитета  ваздуха су: 
концентрације сумпорних оксида, азотних оксида, чађи и таложивих материја. 

Праћење треба радити на бази мерења, у складу са Законом о заштити животне 
средине и Законом о заштити ваздуха.   
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11.1.2. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ  

Иако се у току радовног рада комплекса, не очекује утицај на квалитет подземних 
вода, стање подземних вода је потребно пратити. Изградњом бетонског платоа и 
канализационог система са сепараторима спречено је отицање загађених вода са 
транфер станице у тло.  
Могућа су цурења кроз плато уколико се појаве пукотине или дође до удесне 
ситуације.  Процена је да је потребно пратити стање подземних вода. Процењује се 
да главни утицај на подземне воде предметне парцеле и шире околине врши 
депонија на суседној парцели, и након санације депоније њен утицај ће бити 
присутан у дужем временском периоду. 
У циљу праћења ових дешавања, потребно је на и око локације поставити 
пијезометре из којих ће се редовно узимати узорци воде за праћење њеног 
квалитета. 
 
11.1.3. ОТПАДНЕ ВОДЕ 

Са комплекса трансфер станице, осим пречишћених атмосферских вода, неће 
излазити друге отпадне воде. Квалитет ове воде, пре упуштања у инфилтрациони 
базен, треба редовно пратити. 
Санитарно-фекалне и оцедне отпадне воде, сакупљаће се у водонепропусној 
септичкој јами са биолошким пречишћавањем, одакле ће се, по потреби, односити 
наменским возилом. 
 
11.1.4. ЗЕМЉИШТЕ  

Контаминација земљишта је спречена бетонским платоима. Процена је да се 
редовним радом објекта на предметној парцели, не врши утицај на квалитет 
земљишта те се ово испитивање процењује непотребним. 
Препуручује се садња биљних организама „фиторемедијатора“, који су у стању да 
апсорбују или инактивирају полутанте те ће позитивно деловати на земљиште у 
случају деградације.  
Модерна екологија, по Директивама Европске Уније, креће се у правцу употребе 
живих организама (биљних и микроорганизама) како би се спровела ревитализација 
нарушених еколошких параметара а да се при томе не употербљавају технолошки 
процеси који су скупи и пружају непотпуна решења у процесу ревитализације.  
 
11.1.5. БУКА 

На комплексу трансфер станице извори буке су следећи: 
 

- Возила за транспорт и манипулацију отпадом, 
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- Опрема за претовар отпада. 
Произвођачи опреме треба да, приликом испоруке опреме, доставе фабричке атесте 
којим доказују да опрема задовољава ниво буке дозвољен у радној средини. 
По пуштању објекта у рад извршиће се, у складу са важећим Законом о заштити од 
буке у животној средини и Правилником о дозвољеном нивоу буке, нова мерења 
ради поређења са „нултим стањем“. Уколико се том приликом установе евентуална 
прекорачења законских норми, спровешће се одговарајућа санација. Ово мерење је 
неопходно и спроводи се у циљу заштите здравља запослених. 
Редовно праћење нивоа буке се процењује као непотребно, будући да је трансфер 
станица у окружена пољопривредним подручјима и удаљена од насељеног места. 
 
11.1.6. ОСТАЛА ПРАЋЕЊА 

У циљу оптималног вођења и заштите комплекса  трансфер станице, потребно је 
водити редовну евиденцију о:  
 

- Количини комуналног отпада која долази на комплекс у t и/или m3, 
- Количини и врстама примарно сепарисаног отпада која се довози на 

комплекс, 
- Количини и врстама примарно селектованих секундарних и др. сировина које 

су преузеле овлашћене организације, 
- Одржавању/сервисирању опреме, 
- Временској ангажованости опреме и статистици одржавања, 
- Контроли рада уређаја за пречишћавање отпадних вода (сепаратор нафтних 

деривата, биојама), 
- Присуству узрочника заразе, инсеката, 
- Контроли и редовном мерења и извршеној класификацији и карактеризацији 

узорака ускладиштеног опасног отпада, 
- Евентуалним променама у околном простору. 

 
На основу података о количини секундарних сировина и ускладиштеног отпада, као и 
складишним капацитетима, потребно је на основу ситуације са пласирањем истих на 
тржиште, благовремено организовати програм дистрибуције истих, да не би дошло 
до пренатрпаности складишног простора. 
 
 
11.2. МЕСТА И УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА УТВРЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА 

11.2.1. ВАЗДУХ  

Праћење квалитета ваздуха потребно је вршити у току рада објекта. Неопходно је да 
лабораторијска испитивања врши акредитована лабораторија за ту врсту мерења.  
Место мерења треба да је идентично месту на коме је извршено „нулто мерење“. 
Учесталост: налаже се праћење квалитета амбијенталног ваздуха најмање два 
пута годишње (једном у току зимског периода, једном у току летњег периода). 
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11.2.2. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ  

Неопходно је да лабораторијска испитивања врши акредитована лабораторија за ту 
врсту мерења.  
Место мерења треба да је идентично месту на коме је извршено „нулто 
мерење“(пијезометар). 
Учесталост: налаже се праћење квалитета подземних вода најмање једанпут 
годишње или по потреби (удесна ситуација).. 
 
11.2.3. ОТПАДНЕ ВОДЕ  

Праћење квалитета отпадних вода потребно је вршити у току рада објекта. 
Неопходно је да лабораторијска испитивања врши акредитована лабораторија за ту 
врсту мерења.  
Место мерења треба да се обаве на: 
 

- Месту уласка отпадних вода у сепаратор, 
- На месту изласка пречишћених отпадних вода из сепаратора.  

Тип узорка је тренутни. 
Учесталост: налаже се праћење квалитета отпадних вода најмање два пута 
годишње (једном у току марта/априла, једном у току август/септембар). 

 
 
 
 

12. НЕТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА 
Трансфер станице и рециклажна дворишта представљају постројења која играју 
примарну улогу у систему управљања отпадом на нивоу локалне заједнице и 
функционишу као веза између система сакупљања отпада на територији локалне 
самоуправе и процеса сепарације односно финалног одлагања комуналног отпада 
на комплекс регионалне депоније. 
Иако се тип власништва, величина и примењене врсте третирања отпада разликују 
од случаја до случаја, све трансфер станице имају исту суштинску улогу – претовар 
отпада из комуналних возила за сакупљање у контејнере веће запремине. Ови 
контејнери се помоћу специјалних возила транспортују до регионалног центра, чиме 
се постиже далеко економичнији трансфер отпада. 
Основни разлог за изградњу и пуштање у рад трансфер станице са рециклажним 
двориштем је заштита јавног здравља и животне средине локалне заједнице, у 
економски прихватљивим оквирима.  
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Комплекс трансфер станице са рециклажним двориштем за општину Петровац на 
Млави, пројектован је тако да се јасно издвајају три функционалне целине: 
 

- Пријемно – отпремна зона, 
- Зона рециклажног дворишта, 
- Зона трансфер станице. 

У зони трансфер станице, мешани комунални отпад се претовара из мањих камиона 
у веће да би се смањио број возила којима се отпад транспортује на регионалну 
депонију, а самим тим и цена, а посебно негативни утицаји на животну средину дуж 
транспортних праваца. 
У зону рециклажног дворишта довози се примарно сепарисан отпад. Он се овде 
подвргава секундарној сепарацији, балира и привремено складишти до продаје 
оператеру. 
Такође, у зони рециклажног дворишта, у посебним контејнерима и посудама, под 
посебним условима заштите, складишти се отпад посебних токова (истрошене 
аутомобилске гуме, грађевински отпад, кабасти кућни отпад итд.) и опасан кућни 
отпад. 
У пријемно отпремној зони, смештени су објекти у функцији технологије: колска вага, 
портирница, објекти инфраструктуре итд.  
Јавни приступ комплексу треба да буде контролисан како би се спречио приступ 
возилима која превозе отпад који је забрањено одлагати као и ради спречавања 
одлагања отпада на недозвољен начин. Контролисање приступа биће омогућено 
постављањем жичане ограде висине 2,0 m око комплекса и челичне капије која ће се 
закључавати. 
Комплексу трансфер станице са рециклажним двориштем приступаће општинска 
комунална возила и возила грађана и предузећа која превозе отпад који је 
дозвољено прихватити на трансфер станици. 
Возила која довозе комунални чврсти отпад кретаће се дефинисаним рутама до 
површина предвиђених за истовар. Усмеравање возила вршиће овлашћена лица на 
трансфер станици, а правци кретања треба да буду означени и саобраћајном 
сигнализацијом. Поступак одлагања отпада на трансфер станици треба обавити тако 
да буде омогућен брз и ефикасан истовар отпада. 
Истовар чврстог отпада треба ограничити на што мање површине. Овлашћено лице 
запослено на рециклажном дворишту мора бити присутно све време радног дана 
због прегледа приспелог отпада и контроле ваљаног истовара отпада на за то 
предвиђене површине. Ово лице мора бити у потпуности упознато са правилима која 
се односе на различите врсте отпада које се могу или не одложити на површине у 
оквиру трансфер станице. 
Истовар забрањених врста отпада није дозвољен. Оператер трансфер станице мора 
предузети све неопходне кораке како би ово онемогућио. Овлашћено лице на 
трансфер станици има обавезу да одбије прихват забрањених врста отпада, или да 
затражи уклањање забрањених материја из масе отпада. Уколико се забрањене 
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врсте отпада открију након истовара, оператер трансфер станице ће у најкраћем 
временском периоду обавестити лице које га је донело да изврши његово уклањање. 
Трансфер станица са рециклажним двориштем у општини Петровац на Млави, како 
по питању одабране локације тако и по одабраној технологији рада, не спада у 
објекте који могу на било који начин угрозити животну средину.  
Његовом изградњом и пуштањем у рад, даје се допринос побољшању стања 
животне средине. 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

-Републичка дирекција за воде- 

Број: 325-05-00874/2019-07 

Дана: 27.05.2019. године        

 Немањина 22-26,  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, 95/2018), 

члана 30. став 2. Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2005 и 101/2007), 

члана 5. Закона о министарствима (''Сл.гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 

96/2015, 60/2017),  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, 85/2018),  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр113/2015)  и  Упутство 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 општине Петровац на Млави, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, 

вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе  24 број: 119-1213/2019 

од 14.02.2019. године, издаје 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 

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

припреме и израде техничке документације за изградњу трансфер станице са 

рециклажним двориштем – Центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада на 

катастарској парцели број 4909 КО Петровац на Млави. 

2. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје  Дунав, под 

редним бр.83. од 27.05.2019. године.  

3.  Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују 

израду пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

            3.1.На основу предходних истражних радова и одговарајућих подлога 

(урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке), комплексних хидротехничких 

анализа,  планских и осталих докумената, израдити техничку документацију у складу са 

важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова; 

            3.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским 

прописима; 

            3.3. При изради одговарајућег пројекта  водити рачуна о водним објектима на 

начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности, заштиту режима вода и спровести 

мере заштите вода од загађења; 

             3.4.Одговарајућим  пројектом одредити тачан положај објеката и техничку 

документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације. Уколико се 

утврде виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се њима; 

    3.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментим 

катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да ако је 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk72/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk81/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk24/11
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk121/12


потребно са надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе коришћења 

водног земљишта; 

               3.6.Техничком документацијом јасно дефинисати техничко решење захвата воде 

за санитарне потребе, хидрантске потребе, као и за друге намене. За локацију предметног 

комплекса, дати такво техничко решење за снабдевање водом, прикључком на јавни 

водовод, према условима надлежног јавног комуналног предузећа; 

    3.7. У случају да се снабдевање водом врши и из сопственог извора, за техничке, 

противпожарне и др. потребе, урадити одговарајућа хидрогеолошка истраживања и 

услове захватања утврдити у складу са елаборатом о резервама подземних вода. 

Пројектном документацијом предвидети рационално и економично коришћење вода, у 

складу са прописима, на начин који неће угрозити и нарушити режим рада постојећих 

околних бунара и изворишта; 

   3.8. Хидрауличким прорачуном одредити потребне количине воде за пиће, воде 

за гашење пожара и за потребе технолошког процеса; 

   3.9. Извршити идентификацију количина и квалитета свих отпадних вода; 

   3.10. Предвидети сепарациони систем канализације за фекалне, технолошке, 

условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде и атмосферске воде; 

    3.11. Техничко решење канализације треба да је концепцијски усклађено  за цели 

Комплекс; 

   3.12. Техничком документацијом предвидети да се атмосферске воде са условно 

чистих површина (кровови, надстрешнице и друге некомуникацијске површине) могу 

испустити без претходног третмана у реципјент; 

             3.13. За технолошке отпадне воде и зауљене кишне отпадне воде предвидети 

одговарајући третман у зависности од врсте и количине загађујућих материја пре испуста 

у реципијент. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети 

да се чишћење садржаја из постројења за пречишћавање технолошких вода  и сепаратора 

уља врши од стране овлашћеног правног лица;  

    3.14. Оперативни платои на постројењу који нису планирани за озелењавање, 

морају бити нивелисани за одводњу чистих кишних вода ка најнижој тачки свих 

изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних). Са бетонираних површина 

платоа (дефинисаних технологијом рада на платоу), треба прихватити све загађене кишне 

воде, а након третмана их спровести изван граница постројења ка реципјенту; 

             3.15.Техничком документацијом предвидети одговарајућа мерна места за 

узорковање и постављање мерних уређаја за мерење количина (технолошких и зауљених 

кишних) вода. За уређај за пречишћавање отпадних вода предвидети таква техничко-

технолошка решења која ће обезбедити пречишћавање отпадних вода до нивоа који 

одговара утврђеним граничним вредностима емисије. 

             3.16. Техничком документацијом предвидети мерење количине пречишћених вода 

(зауљених кишних и технолошких), као и места за узорковање за потребе испитивања 

биохемијских и механичких параметара квалитета отпадних вода (зауљених кишних и 

технолошких) пре и после пречишћавања од стране овлашћеног правног лица; 

              3.17. Уколико је потребно предвидети начин чишћења и одржавања постројења и 

начин поступања са остацима од пречишћавања (обрађен или необрађен муљ) уз услов да 

се не загађују површинске и подземне воде. Остаци, који настају у процесу 

пречишћавања, треба да испуњавају услове за граничне вредности емисије у зависности 

од намене (депоновање или коришћење) у складу са прописима; 

    3.18. Техничком документацијом предвидети израду осматрачких објеката 

(пијезометара) за редовно праћење режима подземних вода, као и места за њихову 

уградњу. Предвидети израду програма мониторинга подземних вода на предметном 

комплексу; 

  3.19. Смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог 

отпада предвидети у складу са важећим прописима; 



  3.20. Техничком документацијом предвидети израду плана мера и упутства у 

случају акцидента или хаварије; 

             3.21. Предвидети техничка решења која ће обезебедити заштиту објеката од 

евентуалних великих  вода; 

    3.22. У случају складиштења нафте, нафтних деривата и других материја, 

предвидети такво решење резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог 

уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од 

евентуалног загађивања; 

    3.23. Одводе од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива или других 

материја, сместити у водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним 

местима ради обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања 

нафте , деривата нафте или других материја; 

    3.24. За евентуално складиштење нафте, нафтних деривата или других материја 

прибавити водна акта у посебном поступку, у складу са Законом о водама;  

 3.25. Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које 

треба предузети у ексцесним ситуацијама ;.  

               3.26. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у 

циљу спречавања загађења површинских и подземних вода; 

          3.27. 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Овом Министарству се обратила општине Петровац на Млави , захтевом бр. 350-

02-00104/2019-14 од 21.03.2019. године, који је на писарници овога Министрства заведен 

под бр. 325-05-00874/2019-07 од 13.05.2019. године, за издавање водних услова у 

поступку припреме и израде техничке документације за изградњу трансфер станице са 

рециклажним двориштем – Центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада на 

катастарској парцели број 4909 КО Петровац на Млави.Уз захтев су достављени следећи 

прилози: 

- Копија плана; 

- Информација о локацији бр. 350-258/19-03/2-09 од 10.05.2019. године, издата 

од стране општине  Петровац нс Млави; 

- Идејно решење, израђено од стране ''EHTING'' d.o.o., Београд, улица Веле 

Нигринове број 16, Београд, 2019. године; 

- Мишљење бр.922-1-115/2019 од  20.05.2019.године, издато од Републичког 

хидрометеоролошког завода; 

- Мишљење у поступку издавања водних услова бр.5037/1 од 20.05.2019.године 

од  ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав'', Београд; 

- Мишљење бр.011-00-2-/142/2019-02 од 15.05.2019. Агенције за заштиту 

животне средине, при Министарству заштите животне средине. 

 

        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 решења, 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 5) индустријски објекат чије се отпадне воде испуштају у 



површинске воде, у складу са чл.117. На основу чл 43. у смислу водне делатности у 

питању је заштита вода од загађивања. 

        Најближи водоток:  река Млава, водно подручје Дунав, чл. 27. Закона о водама и 

Одлуке о одређивању граница водних подручја (''Сл. гласник РС'' 75/2010), и чл.1. и 5. 

Правилника о одређивању подсливова (''Сл. гласник РС'' бр.54/2011). 

             Река  Млава припада водотоцима I реда и на предметној локацији није регулисан. 

     На предметној локацији будуће трансфер станице са центром за сакупљање и 

сепарацију комуналног отпада предвиђена је изградња две функционалне јединице: 

      1. Сабирна станица за примарно селектовани отпад и посебне врсте отпада 

(рециклажно двориште). У оквиру сабирне станице предвиђен је: 

       - пријем, сепарација, механички третман и привремено складиштење примарно 

селектованог отпада (тзв. „сува канта“) 

      - пријем и привремено складиштење посебних врста отпада. 

      2. Претоварна станица за неселектовани комунални отпад. 

      Отпад који се донесе на сабирну станицу на самом пријему мора бити 

контролисан и евидентиран на дневном у погледу врсте и количине. Привремено 

складиштење разврстаног отпада односно секундарних сировина мора се обављати на 

простору предвиђеном за конкретну дату врсту отпада. Није дозвољено мешање 

компонената отпада. У оквиру претоварне станице за неселектовани комунални отпад 

предвиђен је претовар неселектованог мешаног комуналног отпада из мањих у већа 

возила. Неселектовани комунални отпад довозиће се возилима комуналних предузећа 

задужених за сакупљање и транспорт, а потом ће се вршити његов претовар у 

ролоконтејнере већих запремина. Ради што ефикасније заштите животне средине, 

предвиђен је директан претовар мешаног комуналног отпада из смећара у пресу за 

сабијање и потом у ролоконтејнере. Отпад у ролоконтејнерима ће се по њиховом пуњењу 

одвозити у Лапово на одлагање на санитарној депонији, у складу са одлуком о 

заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Сл.гласник РС“, број 

45/2018). 

      Предвиђена је изградња водомерног шахта у коме се врши прикључење на јавну 

водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа. У шахту се 

врши раздвајање воде на противпожарну мрежу и на санитарни водовод. Санитарном 

водом се снабдевају потрошачи у објекту за запослене, у објекту пријавнице са вагарском 

кућицом, а такође се користи и за прање радних површина и за заливање зеленила. 

     За спољну хидрантску мрежу је предвиђен прстенасти систем цевовода, а на 

цевоводу су пројектовани надземни хидранти. 

     Атмосферске воде се прикупљају са свих сливних површина целе површине 

платоа (са асфалта и кровова) оивиченог бетонским ивичњаком. Из сливника се 

атмосферска вода спроводи до шахтова, а даље цевном мрежом кишне канализације, до 

сепаратора нафтних деривата. Предвиђен је сепаратор нафтних деривата са бај-пасом, 

који омогућава да се кроз сепаратор третира први талас загађења,а а остала вода се 

упућује до граничног ревизионог окна. 

     Фекално отпадне воде се сакупљају из објекта за запослене, као и из објекта 

портирнице са вагарском кућицом, а одатле цевоводом фекално-техничке канализације до 

граничног ревизионог окна и даље до границе пројектовања. 

      Предвиђа се стварање мање количине процедних технолошких вода након 

сабијања отпада у хидрауличкој преси на простору претоварне станице, као и у простору 

за пријем, складиштење и балирање секундарних сировина. Ове технолошке отпадне воде 

се доводе до сабирног шахта технолошке канализације и третирају у сепаратору масти, а 

затим се овако пречишћена вода упушта у заједничку цев фекално-техничке канализације.                 

       Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је 

предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву решења. 

Услови диспозитива решења број 3.1. и 3.2. су дати у складу са одредбама Закона о 



водама, смерницама из Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС'' број 11/2002), 

Стратегија управљања водама РС (''Сл. гласник РС '' број 3/2017),  Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 74/09). Техничку документацију урадити у складу 

са планском и техничком документацијом, Законом о планирању и изградњи (''Сл. 

гласник РС'' бр.72/09, 132/2014), 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, ..), 

      -техничко решење за усвојени, за објекте сакупљања отпадних вода, прорачун 

количине и квалитета вода које се упућују на постројење, гарантовани параметри 

усвојеног решења постројења, дефинисање места за мерење количина испуштених вода и 

места за узорковање,..итд. 

        Услови од бр. 3.12 до 3.17. дати су сходно чл.98. и 99. Закона о водама, одредбама 

Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр. 67/2011, 48/12 и 1/16), Уредба о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање (''Сл.гласник РС'' бр.50/12), Уредбе о граничним 

вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр. 24/14) и  

Правилником о опасним материјама у водама (''Сл. гласник СРС'' бр. 31/82), Правилника 

о начину и условим мерења количине и испитивање квалитет отпадних вода и садржини 

извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'' бр. 33/2016). 

        Условом број 3.27. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде 

техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку 

издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу (''Сл. гласник 

РС''бр.72/2017), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности  и 

захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди. 

        Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је 

предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта. 

         Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Дунав, у складу 

са Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл.гласник РС'' 

бр.86/10), тачка 4. диспозитива акта. 

        Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних 

аката ослобођена  у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. 

гласник РС'' број 93/2012)  и  Законом о републичким административним таксама (''Сл. 

гласник РС'' бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012). 

 

Доставити: 

- Општина Петровац на Млави 

- ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Сава-Дунав“ 

-Водна инспекција 

- Водна књигa 

-Архива 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

Наташа  Милић, дипл.инж.шум. 

 



Република Србија 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
Општинска управа 
Одељење  за  урбанизам, планирање и развој 
Број: 350-258/19-03/2 
ROP-PML-11398-LOC-1/2019 
30.05.2019.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Одељењу  за урбанизам планирање и развој Општинске управе општине Петровац на 
Млави, поступајући по захтеву Општине Петровац на Млави улица Српских Владара број 165,  
на основу члана 53а, 54, 55 , 56, 57 и 215. Законом о планирању и изградњи (,, Службени гласник 
Републике Србије '' број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 9. Уредбе о локацијским условима (,, Службени гласник 
Рeпублике Србије" број 35/2015, 114/2105 и 117/2017 ),  и Просторног плана општине Петровац на 
Млави  ( ,, Службени гласник општине Петровац на Млави '' број 8/12), и з д а ј е : 

 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

Којим се утврђују услови за изградњу пословног објекта трансфер станице са 
рециклажним двориштем – Центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада која се 
састоји од : објекта за запослене спратности П+0 ( приземан објекат), БРГП 66,00 м2, 
пријавнице-вагарске кућице спратности П+0 ( приземан објекат), БРГП 12,72 м2, претоварне 
рампе за неселектовани комунални отпад  БРГП 174,75 м2, колске ваге БРГП 74,56 м2, ( све 
категорија В – остале зграде другде некласификоване –објекти контејнерског типа - 
класификациони број 127420), надстрешнице за складиштење секундарних сировина 
спратности П+0 ( приземан објекат), БРГП 436,20 м2, надстрешнице за сепарацију и балирање 
спратности П+0 ( приземан објекат), БРГП 244,00 м2 (категорија A – наткривена складишта, на 
отвореном, са мање од три зида или без зидова - класификациони број 125231),  сепаратора и 
таложника зауљаних вода и масти, монтажне панелне жичане ограде са челичним стубовима, 
двокрилном и једнокрилном капијом од челичних профила и интерне саобраћајнице са 
пратећим паркинг местима, на катастарској парцели број  4909 КО Петровац на Млави 
укупне површине 4.458 м2. 

Плански основ за издавање локациjских услова је  Просторни план општине Петровац на 
Млави  ( ,, Службени гласник општине Петровац на Млави '' број 8/12), и Одлука о заједничком 
обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 
45/2018). 

 
Подаци о локацији  
 
На основу Одлуке о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 45/2018), донете од стране Владе Републике Србије, а 
у циљу спровођења исте планирана је изградња Центра за сакупљање и сепарацију комуналног 
отпада за потребе претовара неселектованог комуналног отпада са територија општина Петровац 
на Млави, Кучево, Жагубица и Мало Црниће из мањих у већа возила, у циљу смањења запремине 
отпада који је неопходно транспортовати даље на депоновање на санитарној депонији у Лапову. 
Постројење је предвиђено на катастарској парцели бр. 4909 КО Петровац на Млави, граничећи се 
са парцелама на којима се налази несанитарна депонија Свина (кп.бр. 4907 и 4908 КО Петровац на 
Млави). Центар је пројектован као комплекс у оквиру кога се налазе трансфер станица и линија за 
секундарну сепарацију отпада са складишним простором за привремено складиштење. У Центру је 
планирано обављање следећих активности: пријем, сепарација и третман примарно селектованих  
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секундарних сировина , привремено складиштење секундарних сировина и посебних врста 
отпада(рециклажно двориште) , као и претовар неселектованог мешаног комуналног отпада из 
мањих у већа возила (трансфер станица). Комплекс трансфер станице са центром за сакупљање и 
сепарацију комуналног отпада чине објекти и површине који су у функцији технологије 
складиштења, делимичног третмана и претовара отпада, а то су: Пријавница са вагарском кућицом, 
Колска вага , Објекат за запослене, Платформска колска вага за мање количине, Плато са 
надстрешницом за пријем и привремено складиштење селектованог отпада у контејнерима и/или 
жичаним боксевима, Плато са надстрешницом за сортирну линију и привремено складиштење 
балираног материјала, Плато претоварне станице са навозном рампом, Плато за гуме, кабасти 
отпад, зелени отпад, мале количине грађевинског отпада, Сепаратор масти и уља за третман воде 
од прања радних површина и атмосферске воде, Сепаратор масти за процедне воде на претоварној 
станици , Трафо станица , ограда са улазним капијама ( двокрилном и једнокрилном ) и зелени 
појас. 

Катастарска парцела број 4909 КО Петровац на Млави је површине 4.458 м2, и испуњава 
услове за грађевинску парцелу.  

Физичко географске карактеристике парцеле: терен је приближно раван, 
Сеизмика: VIII зона MCS скале, 
Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији. 

 
Правила грађења : 
 
У оквиру планираног пословног објекта- Трансфер станице са рециклажним двориштем – 

центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада према приложеном идејном решењу за 
изградњу Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави - Центар за 
сакупљање и сепарацију комуналног отпада - израђеном од стране ,, Ехтинг '' д.о.о. Београд од 
фебруара 2019.године, планирани су следећи објекти :  - објекат за запослене величине 10,20 х 6,20 
метара типа П+0 ( приземан објекат),  
- пријавница-вагарска кућица величине 4,16 х 2,60 метара типа П+0 ( приземан објекат), 
- надстрешница за складиштење секундарних сировина величине 49,82 х 8,77 метара типа П+0 
(приземан објекат), 
- надстрешница за сепарацију и балирање величине 27,90 х 8,77 метара, типа П+0 (приземан 
објекат), 
- претоварна рампа за неселектовани комунални отпад величине 41,71 х 4,42 метара, типа П+0 
(приземан објекат),  
- колска вага величине 18,64 х 4,40 метара, типа П+0 (приземан објекат), 
- сепаратор и таложник зауљаних вода и масти, 
- монтажна панелна жичана ограда са челичним стубовима, двокрилном и једнокрилном капијом 
од челичних профила у целом обиму парцеле у дужини око 343 метара, висине 2 метара која се 
поставља на граници парцеле са суседним парцелама тако да стубови и парапет ограде буду на 
кп.бр.4909 КО Петровац на Млави, а крила капија не могу се отварати ван регулационе линије.  

Сви наведени планирани објекти Трансфер станице са рециклажним двориштем – Центра 
за сакупљање и сепарацију комуналног отпада приказани су у идејном решењу израђеном од 
стране ,, Ехтинг '' д.о.о. Београд од фебруара 2019.године које је саставни део захтева за издавање 
локацијских услова . Планиране објекте пословног објекта Трансфер станице са рециклажним 
двориштем – Центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада поставити на кп.бр. 4909 КО 
Петровац на Млави према ситуацији приложеног идејног решења израђеног од стране ,, Ехтинг '' 
д.о.о. Београд , на минималној удаљености од границе парцеле са суседним катастарским 
парцелама број 4908 са североисточне стране на 1,50 и на 3,00 метара ог границе парцеле са 
путним земљиштем кп.бр. 5973 и 4910 КО Петровац на Млави са југозападне и југоисточне стране.  
Максималне висине коте приземља објекта као и спратност објеката Трансфер станице са  
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рециклажним двориштем усвојене су у складу са достављеним идејним решењем. 

При изради пројекта водити рачуна о водним објектима на начин који ће обезбедити 
заштиту њихове стабилности, заштиту режима вода и спровести мере заштите вода од загађења. 
Одредити тачан положај објеката и техничку документацију урадити на основу урбанистичке и 
планске документације. Уколико се утврде виши интереси водопривреде, неопходно је 
прилагодити се њима.Техничком документацијом јасно дефинисати техничко решење захвата воде 
за санитарне потребе, хидрантске потребе, као и за друге намене. За локацију предметног 
комплекса, дати такво техничко решење за снабдевање водом, прикључком на јавни водовод, 
према условима надлежног јавног комуналног предузећа. У случају да се снабдевање водом врши и 
из сопственог извора, за техничке, противпожарне и др. потребе, урадити одговарајућа 
хидрогеолошка истраживања и услове захватања утврдити у складу са елаборатом о резервама 
подземних вода. Пројектном документацијом предвидети рационално и економично коришћење 
вода, у складу са прописима, на начин који неће угрозити и нарушити режим рада постојећих 
околних бунара и изворишта. Хидрауличким прорачуном одредити потребне количине воде за 
пиће, воде за гашење пожара и за потребе технолошког процеса.Извршити идентификацију 
количина и квалитета свих отпадних вода. Предвидети сепарациони систем канализације за 
фекалне, технолошке, условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде и атмосферске 
воде.Техничко решење канализације треба да је концепцијски усклађено за цели Комплекс. 
Техничком документацијом предвидети да се атмосферске воде са условно чистих површина 
(кровови, надстрешнице и друге некомуникацијске површине) могу испустити без претходног 
третмана у реципјент. За технолошке отпадне воде и зауљене кишне отпадне воде предвидети 
одговарајући третман у зависности од врсте и количине загађујућих материја пре испуста у 
реципијент. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се 
чишћење садржаја из постројења за пречишћавање технолошких вода и сепаратора уља врши од 
стране овлашћеног правног лица. Оперативни платои на постројењу који нису планирани за 
озелењавање, морају бити нивелисани за одводњу чистих кишних вода ка најнижој тачки свих 
изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних). Са бетонираних површина платоа 
(дефинисаних технологијом рада на платоу), треба прихватити све загађене кишне воде, а након 
третмана их спровести изван граница постројења ка реципјенту. Техничком документацијом 
предвидети одговарајућа мерна места за узорковање и постављање мерних уређаја за мерење 
количина (технолошких и зауљених кишних) вода. За уређај за пречишћавање отпадних вода 
предвидети таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити пречишћавање отпадних вода 
до нивоа који одговара утврђеним граничним вредностима емисије.Техничком документацијом 
предвидети мерење количине пречишћених вода (зауљених кишних и технолошких), као и места за 
узорковање за потребе испитивања биохемијских и механичких параметара квалитета отпадних 
вода (зауљених кишних и технолошких) пре и после пречишћавања од стране овлашћеног правног 
лица. Уколико је потребно предвидети начин чишћења и одржавања постројења и начин 
поступања са остацима од пречишћавања (обрађен или необрађен муљ) уз услов да се не загађују 
површинске и подземне воде. Остаци, који настају у процесу пречишћавања, треба да испуњавају 
услове за граничне вредности емисије у зависности од намене (депоновање или коришћење) у 
складу са прописима. Техничком документацијом предвидети израду осматрачких објеката 
(пијезометара) за редовно праћење режима подземних вода, као и места за њихову уградњу. 
Предвидети израду програма мониторинга подземних вода на предметном комплексу. Смештај и 
одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог отпада предвидети у складу са 
важећим прописима. Техничком документацијом предвидети израду плана мера и упутства у 
случају акцидента или хаварије. У случају складиштења нафте, нафтних деривата и других 
материја, ибавити водна акта у посебном поступку, у складу са Законом о водама. Саставни део 
техничке документације треба да буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесним 
ситуацијама, а за све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу 
спречавања загађења површинских и подземних вода. Објекти ни на који начин  не смеју  да   
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угрожавају  нормално  коришћење  околних објеката и простора. Објекти морају да буду стабилни 
на све утицаје па и на сеизмичке силе.  Приликом пројектовања и  извођења радова потребно је у 
свему се придржавати прописа и норматива у грађевинарству важећих за ову врсту радова. 
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. 
Паркинг простор обезбедити у плацу инвеститора .  
 

 Саобраћајни токови  
 

 Прилаз објекту и парцели : постојећим прилазом са путног земљишта кп.бр. 5950/1 КО 
Петровац на Млави са северозападне стране, а у случају потребе и са путног земљишта кп.бр. 5973 
и 4910 КО Петровац на Млави са југозападне и југоисточне стране. Паркинг простор обезбедити на 
парцели у плацу инвеститора и приказати га у графичким прилозима пројектне документације. 

 
Услови и сагласности надлежних органа и јавних предузећа  

 
Изградњу пословног објекта трансфер станице са рециклажним двориштем – Центра за 

сакупљање и сепарацију комуналног отпада пројектовати и изводити у складу са  приложеним 
сагласностима, условима и мишљењима  надлежних органа и јавних предузећа: 
- условима за пројектовање и прикључење издатим од стране ОДС ,, ЕПС Дистрибуција ''д.о.о. 
Београд огранак Пожаревац под бројем 8В.1.0.0.-148010-19 од  21.05.2019.године ,  
- одговору на захтев за доставу техничких услова издатом под бројем 1571 од стране КЈП ,, Извор '' 
Петровац на Млави од 10.05.2019.године, 
- техничким условима за потребе издавања локацијских услова за изградњу трансфер станице са 
рециклажним двориштем на кп.бр. 4909 КО Петровац на Млави, издатим од стране ,, Телеком 
Србија" а.д. Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и 
изградњу мреже Београд под бројем  225259/2-2019 од 09.05.2019.године, 
- водним условима издатим од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Републичке дирекције за воде под бројем 325-05-00874/2019-07 од 27.05.2019. године, 
- обавештења у вези са израдом техничке документације за изградњу трансфер станице са 
рециклажним двориштем издатог од стране Министарства одбране, Сектора за материјалне 
ресурсе, Управе за инфраструктуру број 9165-2 од 13.05.2019.године, 
- обавештења издатог од стране МУП-а Сектора за ванредне ситуације Одељења за ванредне 
ситуације у Пожаревцу Одсека за превентивну заштиту под бројем: 09.24.1 број 217-7237/19-1,  
ROP-PML-11398-LOC-1-HPAP-7/2019 од 23.05.2019. године . 
  

Мере заштите 
 
Заштита животне средине-  Уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставити по 

доношењу Одлуке о приступању израде студије о процени утицаја, студију процене утицаја на 
животну средину. 

Заштита за утврђена и категорисана културна добра- Изградња стамбених, 
инфраструктурних и других објеката у заштићеној околини непокретног културног добра врши се 
под условима који се утврђују по сваком појединачном захтеву упућеном Заводу за заштиту 
споменика културе Смедерево у складу са Законом о културним добрима. Уз захтев за издавање 
грађевинске дозволе доставити и услове и сагласаност на пројектно-техничку документацију 
издату од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, 

Заштита археолошког наслеђа- Уколико се приликом извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да 
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одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе 
Смедерево и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла ( за које се претпоставља да има 
својства природног споменика ) извођач је дужан да о томе обавести Завод и предузме непоходне 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

У циљу заштите од земљотреса , елементарних непогода и пожара, заштите животне 
средине планирани пословни објекат трансфер станицу са рециклажним двориштем – Центар за 
сакупљање и сепарацију комуналног отпада на кп.бр. 4909 КО Петровац на Млави,пројектовати и 
градити у складу са законском регулативом из тих области.  

Саставни део ових локацијских услова је идејно решење трансфер станице са 
рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – центар за сакупљање и сепарацију комуналног 
отпада израђено од стране ППИКХГ ,, Ехтинг '' д.о.о. Београд од фебруара 2019.године, 
информација о локацији издата дана 10.05.2019.године под бројем 350-258/19-03/2-10, ROP-PML-
11398-LOC-1/2019, као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних 
овлашћења у целости.  
 

По истеку рока за подношење приговора на ове локацијске услове може се поднети захтев 
за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат. 

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење 
усклади са правилима грађења и свим условима садржаним у локацијским условима. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 
дозволе издате у складу са тим условима за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је дужан да приложи: 
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту, односно уговор 

о праву службености, односно оверене сагласности власника парцела, 
- локацијске услове, 
- пројекат за грађевинску дозволу, 
- по доношењу Одлуке о приступању израде студије о процени утицаја, студију процене 

утицаја на животну средину, 
- доказ о уплати административне таксе. 
 
Уз наведени захтев, инвеститор је поднео следећу документацију : идејно решење станице 

са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – центар за сакупљање и сепарацију комуналног 
отпада израђено од стране ППИКХГ ,, Ехтинг '' д.о.о. Београд од фебруара 2019.године, доказ о 
уплати административне таксе, и пуномоћје 

 
По службеној дужности орган је прибавио: 

- копију плана  и уверење о површини катастарске парцеле број 4909 КО Петровац на Млави 
израђенo од стране Службе за катастар непокретности Петровац под бројем 952-04-029-5583/2019 
и 952-04-029-5583/2019 ROP-PML-11398-LOC-1/2019 од 07.05.2019.године, и уверење о катастру 
водова израђено од стране Одељења за катастар водова Крагујевац под бројем 952-04-304-
1234/2019  од 07.05.2019.године, 
- информацију о локацији издату под бројем 350-258/19-03/2-10, ROP-PML-11398-LOC-1/2019 дана 
10.05.2019.године , 
- услове за пројектовање и прикључење издате од стране ОДС ,, ЕПС Дистрибуција ''д.о.о. Београд 
огранак Пожаревац под бројем 8В.1.0.0.-148010-19 од  21.05.2019.године ,  
- одговор на захтев за доставу техничких услова издат под бројем 1571 од стране КЈП ,, Извор '' 
Петровац на Млави од 10.05.2019.године, 
- техничке услове за потребе издавања локацијских услова за изградњу трансфер станице са  
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рециклажним двориштем на кп.бр. 4909 КО Петровац на Млави, издат од стране ,, Телеком Србија"  
а.д. Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу 
мреже Београд под бројем  225259/2-2019 од 09.05.2019.године, 
- водне услове издате од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Републичке дирекције за воде под бројем 325-05-00874/2019-07 од 27.05.2019. године, 
- обавештење у вези са израдом техничке документације за изградњу трансфер станице са 
рециклажним двориштем издато од стране Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, 
Управе за инфраструктуру број 9165-2 од 13.05.2019.године, 
- обавештење издато од стране МУП-а Сектора за ванредне ситуације Одељења за ванредне 
ситуације у Пожаревцу Одсека за превентивну заштиту под бројем: 09.24.1 број 217-7237/19-1,  
ROP-PML-11398-LOC-1-HPAP-7/2019 од 23.05.2019. године. 
 

Како је уз захтев за издавање локацијских услова поднета и прибављена потребна 
документација за издавање локацијских услова у складу са чланом 53а Закона о  планирању и 
изградњи  (,, Службени гласник Републике Србије '' број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), то је решено као у диспозитиву. 

Административна такса за издавање локацијских услова наплаћена је у износу од: 2000,00 
динара прималац Агенција за привредне регистре. 

 
Правна поука :  На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском 

већу општине Петровац на Млави у року од 3 дана од дана пријема локацијских улова. За 
подношење приговора плаћа се општинска административна такса у износу од 450 динара.   

 
   

ДОСТАВИТИ: 
- подносиоцу захтева 
- архиви Општинске управе Петровац на Млави 

 
                         ОБРАДИО                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                   
                          грађ.инг.                                                                            дипл.инг. арх.                                      
                Саша Миливојевић                                                                   Милан Поповић                               
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