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У складу са Чланом 19. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр.135/04
и 36/09) доносим

Р Е Ш Е Њ Е

мултидисциплинарног тима за израду Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта –
aсфалтна база у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево
Вођа тима:

Евица Рајић, дипл. еколог

Чланови тима:

Светлана Ђоковић, дипл.еколог
Александар Младеновић, дипл. инжењер технологије
Сања Андрејић, мастер еколог
Звездана Новаковић, мастер инж. технологије
Невена Јањовић, дипл. просторни планер

Именовани су дужни да се, при изради Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта aсфалтна база у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево, придржавају
прописа, техничких норматива, стандарда и правила струке, све у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), Законом о заштити животне
средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16,
76/18 и 95/18 (др.закон)), Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС”, бр.69/05) и Решењем бр. 501-24/19-07од 24.04.2019.године, Градска управа
града Ваљева Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине,
Одсек за заштиту животне срeдине, којим је утврђена потреба процене утицаја и одређен обим и
садржај Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - aсфалтна база у Козличићу,
потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево.

Крагујевац, 11.04.2019. године
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1

А: Уводне напомене
Уговором бр. 636 од 10.04.2019.године, Носилац Пројекта „INGRAP-OMNI“ DOO из
Београда, поверио вођење поступка процене утицаја на животну средину, односно израде
Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - aсфалтна база у Козличићу,
потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево, предузећу ECOlogica URBO DOO
из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића 3/1.
Процедура процене утицаја на животну средину је дефинисана Законом о процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), што подразумева процес који се
састоји из више фаза.
У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09 (др.
закон), 72/09 (др. закон) и 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)), Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09) и Архуском конвенцијом,
све фазе процене утицаја на животну средину доступне су и јавне, а јавност се информише
обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, уз омогућен увид у предату
документацију.
У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
(исправка), 64/10 (УС), 24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14, 145/14 и
83/18), процедуру процене утицаја на животну средину спроводи надлежни орган задужен
за послове заштите животне средине, односно Студија о процени утиацаја на животну
средину доставља се јединици локалне управе града Ваљево.
-

јавно оглашавање у дневном/локалном јавном гласилу које траје 20 дана. За време
трајања јавног увида, Студија је доступна заинтересованој јавности и појединцима.
На крају периода јавног оглашавања врши се јавна презентација Студије и јавна
расправа, где су датум и време јавне презентације Огласом већ дефинисани. Јавној
презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја могу присуствовати сви
заинтересовани, грађани, НВО итд., могу постављати питања, давати сугестије и
примедбе, о чему надлежни орган води Записник. Све примедбе подносе се у
писаном облику или се бележе у Записник у току јавне презентације и јавне
расправе. Обрађивач Студије је у обавези да Студију презентују детаљно, да
нагласи све битне елементе од значаја за заштиту животне средине, да одговара на
постављена питања у упућене примедбе. Јавној презентацији и расправи обавезно
је присуство представника Инвеститора (Носиоца Пројекта) који такође учествује у
расправи. По завршеном јавном увиду, јавној презентацији и расправи, Студија се
упућује Техничкој комисији на оцену Студије. Надлежни орган може доставити
Студију и институцијама од којих су прибављани услови на мишљења. Комисија за
оцену Студије доставља Извештај о извршеној стручној контроли Студије.
Обрађивач Студије је у обавези да поступи по Извештају Техничке комисије за
оцену Студије.

Надлежни орган локалне управе, по завршетку поступка, доноси Решење о сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину.

А1: Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину
Студија о процени утицаја на животну средину ради се у складу са одредбама Закона о
заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др.
закон) и 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)), Закона о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о садржини Студије о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05).
Циљ Студије о процени утицаја на животну средину је да се, у складу са одредбама Закона
о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) процене
потенцијални и значајни утицаји предметног Пројекта на чиниоце животне средине,
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дефинишу и утврде мере и услови превенције, спречавања, смањења и отклањање
штетних утицаја и утврди режим праћења утицаја на животну средину (мониторинг животне
средине).
Савремени приступ очувања и заштите животне средине заснива се на концепту одрживог
развоја, односно на прихватљивости објеката у сфери енергетике и делатности које
обезбеђују развој уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса, природних
вредности и животне средине. Интегрални приступ очувању животне средине подразумева
разматрање свих аспеката интеракције (директних индиректних, краткорочних, дугорочних)
планираног Пројекта и делатности са животном средином, уместо парцијалне анализе.

А2: Методологија израде Студије
Основни методолошки приступ и садржај Студије, дефинисани су Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о
садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05).
За процену утицаја на животну средину, коришћене су методе дате у препорукама и
упутствима Светске здравствене организације (WHО), Европске фондације за хемијско
инжењерство (EFCE), Агенције за заштиту животне средине USA (ЕPA-USA) и
Међународне организације за рад (ILO):









Environmental Impact Assessment of Urban Development Project, Guidelines and
Recommendation, WHО, 1995;
The Risk Assessment Guidelines, EPA Washington DC, 1986;
Environmental Impact Assessment, McGraw-Hill International edition, Sigapores, 1996;
Major Hazard Control, WHO, Geneve, 1990;
Методе за анализу хазарда, Техничко упутство за контролу хазарда, Међународна
организација за рад (ILO), Женева, 1990;
Методе за анализу ризика, Европска фондација за хемијско инжењерство (EFCE)
Rugby, England, 1985;
Методе за анализу хазарда, Техничко упутство за управљање акцидентима,
Washington, USA-EPA, 1989;
Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines, Међународна финансијска
организација (IFC), 2007.

На основу добијених података и анализе утицаја Пројекта на животнуу средину,
предложене су мере у циљу превенције, спречавања, смањења и отклањања сваког
значајнијег утицаја на животну средину. Да би се обезбедио потребан баланс између
постојећих активности и стања животне средине израђен је програм праћења утицаја на
животну средину.
Мере заштите животне средине и мониторинг прописани Студијом, након добијања
сагласности на исту, представљају услове који се морају испоштовати при изради пројекта
за извођење радова, поштовати током реализације и извођења радова и реализовати
током редовног рада планиране асфалтне базе.

А3: Садржај Студије о процени утицаја
У складу са циљевима Студије о процени утицаја на животну средину и свеобухватне
анализе, процене могућих и очекиваних значајних утицаја, услова надлежних органа и
институција и имаоца јавних овлашћења, предлажу се мере превенције и мере које треба
спровести у циљу минимизирања негативних утицаја, односно достизања стандарда и
захтева прописаних законском регулативом Републике Србије. Предметни документ,
односно Студију о процени утицаја чине следећа поглавља:


Поглавље 1.0. - представља уводне напомене за предметни Пројекат; упознавање
са темом Студије о процени утицаја; приказ података о Носиоцу Пројекта и
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упознавање са коришћеном Законском регулативом, просторно планском,
урбанистичком, техничком документацијом, условима имаоца јавних овлашћења;


Поглавље 2.0. - представља детаљно локацију планираног Пројекта, односно
локацију постављања асфалтне базе;



Поглавље 3.0. - представља опис Пројекта, односи се на опис засноване
технологије, коришћење енергије, сировина, генерисање отпадних материја, утицај
на чиниоце животне средине;



Поглавље 4.0.- представља приказ разматраних алтернатива и избор варијантног
решења које је предмет Студије о процени утицаја на животну средину;



Поглавље 5.0. - приказује стање чиниоца животне средине који могу бити изложени
утицају услед рада предметног Пројекта;



Поглавље 6.0. - описује могуће значајне утицаје Пројекта на животну средину;



Поглавље 7.0. - приказује могуће удесне ситуације током реализације и редовног
рада планираног Пројекта;



Поглавље 8.0. - представља мере заштите животне средине које морају бити
испоштоване како би се сви значајни, потенцијални негативни, утицају
минимизирали и свели у законом прихватљиве границе;



Поглавље 9.0. - представља планирани еколошки мониторинг, односно праћење
стања животне средине;



Поглавље 10.0. - нетехнички резиме података;



Поглавље 11.0. - приказ података о техничким недостацима или непостојању
одређених стручних знања и вештина;



Поглавље 12.0. - представља податке о радном тиму који је израдио Студију.
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1.0. Основни подаци о Носиоцу Пројекта
Основни подаци о Носиоцу Пројекта приказани су у Табели бр. 1.
Табела бр. 1. Информације о Носиоцу

Пословно име

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, GRADJEVINARSTVO
I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO INGRAPOMNI DOO BEOGRAD

Назив

INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD

Адреса

Држићева 15, Београд (Звездара)

Матични број

06950639

ПИБ
Шифра делатности
Законски заступник

101496917
4120 – изградња стамбених и не стамбених зграда

Контакт

Мирко Међо
Милена Живановић
+381 64 821 67 27
m.zivanovic@ingrapomni.co.rs

1.1. Законска регулатива релевантна за израду Студије о процени утицаја на
животну средину
За израду Студије о процени утицаја на животну средину, тумачење резултата,
предлагање мера заштите и мониторинга животне средине коришћена је следећа
регулатива:
















Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС,” бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др.
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 76/18 и 95/18 (др.закон));
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС
и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14
и 83/18));
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18
(др.закон));
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС″, бр. 135/04 и 25/15);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон));
Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15);
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18
(др.закон));
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 95/18
(др.закон));
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15, 87/18-3 (др. закон),
87/18-41 и 87/18-50 (др. закон));
Закон о режиму вода ("Сл. лист СРЈ", бр. 59/98, "Сл. гласник РС", бр. 101/05
(др.закон));
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18);
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
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(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС“, бр, 11/2010, 75/2010, 63/2013);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање
(„Сл.гласник РС“, бр.111/15);
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања („Сл.гласник РС“, бр.5/16);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Сл. гласник РС”, бр. 75/10);
Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
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 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 приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС”, бр. 24/14);
Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 69/05);
Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 69/05);
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр 69/05);
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл.
гласник РС”, бр. 43/17);
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник
РС”, бр. 56/10);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);
Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13);
Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање
(„Сл. гласник РС” бр. 17/17);
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 95/10 и 88/15);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС”, бр. 92/10);
Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник
РС”, бр. 96/10);
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник
РС”, бр. 74/11);
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”,
бр. 33/16);
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 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.
23/94);
 Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/91);
 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.
23/94);
 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС”, број 72/10);
 Стратегија управљања отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 29/10).

1.2. Документација коришћена за израду Студије о процени утицаја на
животну средину
За израду Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - aсфалтна база у
Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево, коришћена је следећа
документација:














Извод из АПР-а;
Решење бр. 501-24/19-07од 24.04.2019.године, Градска управа града Ваљева
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине,
Одсек за заштиту животне срeдине;
Копија плана за кп. бр. 369/3 КО Козличић;
Извод из листа непокретности;
Измењени локацијски услови бр. 350-247/19-07 од 25.04.2019. године, Градска
управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и
заштиту животне средине, Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру;
Водни услови бр. 1877/5 од 21.03.2019. године, ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, ВПЦ
„Сава – Дунав“ Нови Београд;
Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија бр. 217-688/19 од
28.01.2019.год., МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту;
Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозијa са
овереним ситуационим планом бр. 217-687/19 од 28.01.2019.год., МУП, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту;
Идејно решење бр. 12/2019 март 2019. године, Пројектни биро "AНAПРОЈЕКТ"
Вaљево;
Хидролошка Студија, фебруар 2019., Милан Милићевић дип.инж.грађ.;
Пројекат регулационих радова на реци Каменици у зони асфалтне базе у
Козличићу, март 2019., „РМ – ПРОЈЕКТ“, Пожега,
Просторни плана града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 03/13).
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2.0. Опис локације
Предмет Студије о процени утицаја на животну средину је Пројекат - aсфалтна база у
Козличићу, потес Брда, који се планира на кп.бр. 369/3 КО Козличић, на територији града
Ваљева.
Просторно-положајне карактеристике шире просторне целине од значаја за планирани
Пројекат је територија града Ваљева. Град Вaљeвo нaлaзи се у сeвeрoзaпaднoм дeлу
цeнтрaлнe Србиje. Грaницe града су гeoгрaфски jaснo дeфинисaнe, нa сeвeру истoчним
oбрoнцимa плaнинe Влaшић и гoрњим тoкoм рeкe Уб, нa зaпaду и jугу врхoвимa Вaљeвских
плaнинa сa Кoлубaрскoм кoтлинoм у цeнтрaлнoм дeлу, кoja je oтвoрeнa прeмa истoку.
Грaничи сe сa oпштинaмa Уб и Кoцeљeвo нa сeвeру, Oсeчинa и Љубoвиja нa зaпaду,
Кoсjeрић и Пoжeгa нa jугу и Миoницa и Лajкoвaц нa истoку. Територија града Ваљева
заузима површину од 905 km2.
Сaoбрaћajнo-гeoгрaфски пoлoжaj града услoвљeн je кaкo oднoсoм прeмa другим
тeритoриjaлним цeлинaмa у Србиjи и oкружeњу, тaкo и прирoдним услoвимa кojи су
oмoгућили дoбрo сaoбрaћajнo пoвeзивaњe дoлинaмa рeкa у прaвцу истoк-зaпaд и сeвeр-jуг
сa Бeoгрaдoм и Рeпубликoм Српскoм, Вojвoдинoм и jугoзaпaднoм Србиjoм. Прeмa
oргaнизaциjи рeпубличкe упрaвe припaдa Кoлубaрскoм oкругу.

Слика бр.1: Положај града Ваљева на карти Р. Србије
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Макролокацијски посматрано привремена асфалтна база планира се на кп. бр. 369/3 КО
Козличић, која се налази на удаљености од око 6,5 km северно у односу на
административни центар града Ваљева.

Слика бр. 2: Диспозиција локације привремене асфалтне базе у односу на шире
окружење
Микролокацијски посматрано, асфалтна база се планира у централној зони постојећег
каменолома, који је, као и предметна локција у власништву Носиоца Пројекта „INGRAPOMNI“ DOO из Београда. Каменолом се налази у атару села Козличић, поред државног
пута IБ реда (21) Ваљево-Шабац.
Кп. бр. 369/3 на којој је планирана локација асфалтне базе са помоћним, пратећим
објектима је у директној вези са кп. бр. 365 KO Козличић, која је такође део камнолома и
која је, такође у власнистштву „INGRAP-OMNI“ DOO. Катастарска парцела 365 (а преко ње
и кп. бр. 369/3) има директан приступ на пут. На кп. бр. 365 се налазе постојећи објекти,
који ће бити у служби асфалтне базе, то су: портирница, вага за теретна возила и стубна
ТС са које је планирано напајање постројења асфалтне базе и пратећих објеката.
Непосредно окружење локације чине пољопривредне површине, шумско земљиште и
државни пута IБ реда (21) Ваљево-Шабац. Северно и јужно од локације налазе се зоне
становања веома ниских густина становања. Најближи стамбени обекти су на удаљености
од око 350 m северно и јужно од планиране базе.
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Слика бр. 3: Приказ микролокације планиране асфалтне базе

Водоводна мрежа као и мрежа фекалне и атмосферске канализације на предметном
подручју, нису изграђене.
Саобраћај на локацији је решен тако да је остварен противпожарни пут унутар комплекса.
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, утврђено је да се предметно
подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак
заштите, а ни у простору евидентираних природних добара.
Анализом осетљивости и повредивости утврђено је да у окружењу, не постоје изразито
осетљиви и повредиви објекти и садржаји на које би планирана делатност могла значајно
утицати, те је реализација и редовни рад предметног Пројекта могућ, уз обавезно
поштовање мера заштите и мониторинга животне средине.

2.1. Копија плана, Ситуациони план, уцртани објекти, приказ потребних
површина земљишта (m2) за реализацију Пројекта
Постављање привременог постројења за производњу асфалта планирано је у Козличићу
на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево која заузима површину од 49 a 23 m2. На основи
Извода из листа непокретности број 399 КО Козличић, парцела је земљиште у
грађевинском подручју.
Парцела се налази у комплексу привредног друштва „INGRAP-OMNI“ DOO и то у источном
делу комплекса. Са северне, јужне и западне стране парцеле је простор каменолома, са
експлатоционим етажама и дробиличним постројењем. Са источне стране је локални
прилазни пут и државни пут IБ реда Ваљево – Шабац.
Парцела је равна, у подножју каменолома, чини површину трапезног облика.
Улаз на парцелу је постојећим прилазним путем који се одваја са државног пута Ваљево –
Шабац и наставља паралелно са њим до предметне парцеле.
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Комплетан објекaт постројења покретне асфалтне базе је намењен за производњу асфалт
бетона, који се користи као битуменски застор при изградњи путева.
На парцели је планирана изградња следећих садржаја:
- објекат бр. 1 - Постројење асфалтне базе
- објекат бр. 2 - Танквана (1 за мазут и 2 за битумен)
- објекат бр. 3 - Рампа
- објекат бр. 4 - Два спојена контејнера за раднике и лабораторију
- објекат бр. 5 - Агрегат - 9 фракција
- објекат бр. 6 - Сепаратор масти и уља уз танквану
- објекат бр. 7 - Таложник масти и уља уз танквану
- објекат бр. 8 - Резервоар за техничку воду запремине V=80 m3
- објекат бр. 9 - Пумпа уз резервоар за техничку воду
- објекат бр.10 - Сепаратор масти и уља уз саобраћајницу и паркинге
- објекат бр.11 - Септичка јама уз два контејнера запремине V=6 m3.
Приказ размештаја објеката на локацији дат је на слици бр. 4, а Ситуациони приказ већег
формата дат је у Прилогу Студије.

Слика бр. 4: Ситуациони приказ локације са грађевинским линијама

2.2. Усклађеност изабране локације са просторно-планском и урбанистичком
документацијом
На основу Просторног плана града Ваљева („Сл. Гл. града Ваљева“ број 3/2013) локација
на којој је планирана изградња се налази у зони постојеће шуме - експлоатација
минералне сировине - једним делом у непосредном појасу заштите државног пута IБ реда
бр 21 (простор заштитног појаса је 20 m од ивице појаса регулације пута), једним делом у
ширем појасу заштите (простор контролисане изградње 20 m од границе непосредног
појаса заштите/заштитног појаса). Остали део парцеле је ван заштитних појаса.
У катастру истражних простора и експлоатационих поља минералних сировина
Министарства рударсва и енергетике 2004. године простор експлоатационог поља је
регитрован под бројем 441 као експлоатација кречњака, лежиште Козличић.
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Слика бр. 5: Извод из Просторног плана града Ваљева - Реферална карта намена простора

За предметну локацију исходовани су Измењени локацијски услови бр. 350-247/19-07
од 25.04.2019, Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену
процедуру. У локацијским условима наводи се да се на основу Просторног плана града
Ваљева („Сл. Гл. града Ваљева“ број 3/2013):
У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних
инфраструктурних система – државних и општинских јавних путева, као и некатегорисаних
путева који повезују изграђене целине у атару истог и суседних насеља или чине
саобраћајну мрежу насеља, утврђују се следећа основна правила уређења и изградње
непосредног појаса заштите:
1) забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се
штити, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових
привредних, стамбених и других објеката;
2) дозвољава се изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и
уређаја у функцији инфраструктурног система;
Шири појас заштите
У ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних
система – државних и општинских јавних путева и железничке пруге, утврђују се следећа
основна правила уређења и изградње ширег појаса заштите:
1) дозвољава се изградња објеката, тј. легализација, реконструкција и доградња
постојећих и изградња нових објеката на основу шематског приказа уређења насеља или
на основу одговарајућег урбанистичког плана, с тим да је за повећање густине
насељености, степена изграђености и заузетости површина, у првом реду за изградњу
стамбених и објеката јавне намене, предуслов предузимање мера заштите на основу
процене утицаја и ризика од инфраструктурног система на животну средину;
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2) сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису постављени у
непосредном појасу заштите смештају се у ширем појасу заштите на минималном
међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона;
3) изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја
инфраструктурног система на животну средину (заштитно зеленило, заштитне баријере од
буке, каналисање оборинских вода у депресијама поред инфраструктурног система и др.),
као и потребне мере заштите инфраструктурног система које нису реализоване у
непосредном појасу заштите.
Утврђује се следеће посебно правило уређења и изградње ширег појаса заштите за јавне
путеве:
1) забрањено је отварање рудника, каменолома, депонија отпада и постројења која су
извори загађивања животне средине.
Са аспекта постојеће и планиране намене, односно са аспекта постојећег и планираног
начина коришћења земљишта, а према условима важеће планске документације, односно
Просторног плана града Ваљева („Сл. Гл. града Ваљева“ број 3/2013), предметни Пројекат
- aсфалтна база у Козличићу, је у сагласности са одредбама планске документације, а
намена простора (земљишта) је сагласна са наменом земљишта у важећем планским
документима.

2.3. Приказ општих морфолошких, геолошких, хидролошких, хидрографских,
сеизмолошких и педолошких карактеристика терена
Како би се извршила анализа интеракције Пројекта са животном средином неопходно је
анализирати природне чиниоце просторне целине у оквиру које се планира реализација
предметног Пројекта.
Природни чиниоци простора су дефинисани педолошким, морфолошким, геолошкоим,
хидрогеолошким и сеизмолошким карактеристикама, као и карактеристикама флоре,
фауне и пејзажних вредности. Постојеће стање природних чиниоца у великој мери
дефинише обим и карактер утицаја предметног Пројекта на медијуме животне средине.
2.3.1. Педолошке карактеристике
Нajвeћи дeo пoдручја града Ваљева чинe зeмљиштa I-IV бoнитeтнe клaсe (70,2%), тaкo дa
прeoвлaђуje oбрaдивo зeмљиштe.
 Зeмљиштe I и II бoнитeтнe клaсe зaузимa нискo кoтлинскo пoдручje Кoлубaрe и њeних
лeвих притoкa (Рaбaс и Букoвицa), нa кoмe су сe фoрмирaлa нajвeћa нaсeљa.
 Зeмљиштe III бoнитeтнe клaсe jaвљa сe у мaњим издвojeним површинама нa пoдручjу
Рaбaсa, Букoвицe, Пoћутe и Пeтницe.
 Зeмљиштe IV клaсe прoстирe сe пoдручjeм Пoдгoринe, Лeлићкoг и Бaчeвaчкoг крaсa,
сeвeрнo и jужнo oд Кoлубaрe, дo oкo 600 мнв сa нaгибимa дo 10%.
 Зeмљиштa V-VIII бoнитeтнe клaсe oбухвaтajу oкo 30% укупних пoвршинa и прoстиру
сe нa тeрeнимa с вeћим нaгибимa у плaнинскoм пoдручjу, кoje je дисeцирaнo брojним
рeчним дoлинaмa клисурaстoг и кaњoнскoг кaрaктeрa.
Пoљoприврeднo зeмљиштe (57.786 ha) oбухвaтa oкo 64% подручја града. Заступљено је
око 52,2% oрaничних пoвршинa, 14% вoћњaкa, 16,4% ливада и 17,4% пашњака.
Планирани Пројекат неће утицати на промене педолошких карактеристика подручја, те је
са тог аспекта нема ограничења за његову реализацију и редовни рад.
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2.3.2. Морфологија и геологија терена на локацији и окружењу
Подручје града Ваљева има одлике низијске и брдско-планинске карактеристике,
преовлађују терени између 200 и 600 mnv (око 70% укупне територије). Планинско подручје
покрива око 228 km2 или 25,2% укупне територије и обухвата северни део масива
Ваљевских планина, односно Маљен, Повлен, Јабланик и Медведник.
Најнижа тачка је у котлинском делу реке Колубаре око 130 mnv, а највиша је врх Мали
Повлен на планини Повлен са 1.347 mvn.
Локација на којој ће бити инсталирана асфалтна база налази се на надморској висини од
194-199 mvn.
На основу геолошког састава и стабилности терена утврђена су четири геотехничка рејона
на подручју града. Геотехнички рејон 1. заузима средишњи простор града тј. најнижи део
Колубарске котлине површине око 38 km2 (око 4% простора града), са одликама
равничарског терена нагиба до 5%, просечне надморске висине 150 m, ниским и
неравномерним протицајима на рекама. Геотехнички рејон 2. заузима простор северно и
јужно од рејона 1., обухватајући долине и међуречје притока реке Колубаре, површине око
172 km2 (око 19% територије града), с одликама ниског побрђа преовлађујућег нагиба до
5% и локално заступљеним нагибима до 10%. Геотехнички рејон 3. заузима највећи део
простора града (око 560 km2, тј. 62%), северно, западно и јужно од ваљевске котлине, са
висинским зонама од 350 до 800 mnv, тако да је терен у северном делу брежуљкаст, у
јужном брдовит и планински, са нагибима до 5% и преко 30% на великој дубини, знатне
снаге и капацитета. Геотехнички рејон 4. обухвата крајњи југозападни, јужни и југоисточни
део града од око 135 km2 или 15% укупне површине, са одликама брдовитог терена нагиба
углавном између 20% и 30%, изузев подручја Дивчибарске висоравни, просечне надморске
висине између 700 - 800 mnv.
Предметна локација по геолошкој грађи терена одликује се кречњацима, јер постављање
привременог постројења за производњу асфалта биће у централној зони постојећег
каменолома кречњака „Козличић“.

Слика бр. 6: Извод из Основне геолошке карте Србије – лист Ваљево
(извор: http://geoliss.mre.gov.rs/OGK/RasterSrbija/OGKWebOrig/listovi.php?karta=Valjevo)
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2.3.3. Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике подручја
Највећи део територије града Ваљева богат је површинским и подземним водама. Густина
речне мреже је доминантно везана за слив Колубаре и Саве, док се врло мали део јужног
обода града одводњава према Западној Морави и Дрини. Карактеристично за овај простор
су распрострањене појаве подземних термалних вода по ободу и у долини реке Колубаре.
На западним и југозападним деловима града налазе се формиране пукотинска, пукотинскокарстна и карстна издан, које имају хидрауличну везу са рекама Обницом, Јабланицом и
Градцем, које их, већим делом године, дренирају.
Највећи део територије града Ваљева одликује густа и развијена речна мрежа. Ваљево као
град лежи на четири реке: Јабланици, Обници, Колубари која настаје спајањем ове две у
самом граду и реци Градац. Део речног корита Колубаре, на потезу од настанка до изласка
из градске зоне Ваљева, је уређено и обале су стабилизоване. Вештачке
хидроакумулације су малобројне (два мања језера) и углавном у функцији заштите од
поплава и бујица.
Рабас - Река, лева притока Колубаре протиче на око 250 m од локације планиране за
постављање привенмене асфалтне базе, у правцу севера. Дужина тока 28,85 километара.
Рабас понекад пресушује.
Источно од локације протиче река Каменица. Река Каменица је десна притока реке Рабас у
коју се улива на око 100 m низводно од локације будуће асфалтне базе. Површина слива
износи 4,89 km2. Дужина тока износи 3,31 km, а висинска разлика од ушћа у реку Рабас до
њеног изворишта износи 95 m. Средњи пад тока износи I0=2,87% док пад тока у зони
локације асфалтне базе износи 2,50%. На основу Xидролошке студије (коју је урадио
Милан Милићевић дип.инж.грађ.) део овог тока вода вероватноће појаве једном у сто
година износи Q1%= 9,75 m3/s. Река Каменица cпада у водоток II реда.

Слика бр. 7: Положај реке Каменице у односу на локацију
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2.3.4. Сеизмолошке карактеристике терена
На основу досадашње сеизмичке активности и доступних карата сеизмичких хазарда
објављених од стране Републичког сеизмолошког завода (РЗС), територија града Ваљева
у целини припада зони 8° MCS, што означава условну повољност са аспекта сеизмичности,
односно Ваљево је у зони са умереним условно повољним степеном угрожености
земљотресом, са средњом вероватноћом појаве.
Сеизмичка активност зависи од геолошких, геотехничких, хидрогеолошких и
геоморфолошких карактеристика терена и повећана је на контакту различитих
геотектонских јединица, као и подручјима са високим подземним водама и теренима
угроженим различитим геолошким процесима (нпр. клизишта).

Слика бр.8: Сеизмолошка карта за повратни перод од 475 година.
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2.4. Приказ климатских карактеристика и метеоролошких показатеља подручја
На опште климатске карактеристике града Ваљева утиче близина пространог Панонског
басена и прелазак из равничарских ка брдско-планинским зонама, као и отвореност
Ваљевске котлине и нижег дела планинске подгорине ка северу и североистоку. Град
Ваљево има благу, умерено - континенталну климу која је оштрија ка југу и западу са
порастом надморске висине.
Температура ваздуха, средња максимална температура ваздуха у Ваљеву је 17,3˚C, док
средња минимална температура износи 6,2˚C. Најхладнији месец је јануар са 3,2˚C, а
најтоплији август са 28,1˚C. Апсолутни маскимум дневне температуре достиже 42,4˚C, а
апсолутни минимум од - 26,4˚C Ваљево има просечно 87 мразних дана.
Падавине у Ваљевском крају имају обележје средњоевропског, подунавског режима
годишње расподеле. Средња годишња висина падавина у Ваљеву износи 785,7 mm.
Најкишовитији месец је јун са 100,1 mm, а најсувљи фебруар са 45,9 mm. Снега у
ваљевском крају просечно има 30,9 дана. У великом делу колубарског и тамнавског слива
је средња годишња учестаност дана са снежним покривачем до 40 дана. Најсунчанији
месец - јул (281.8 часова) и најоблачнији - децембар (68.6 часова).
Ветар - процењује се да положај локације, правац доминантних ветрова, обезбеђују
температурне услове без екстрема, добру осунчаност и проветравање на
микролокацијском нивоу. Са наведених аспеката нема ограничавајућих фактора за
безбедну реализацију планираног Пројекта и обављање планиране делатности.
За приказ климатских карактеристика и метереолошких услова подручја дати су Meteoblue
климатски дијаграми. Ови дијаграми су базирани на 30 годишњим сатним метеоролошким
моделима који су доступни за било које место на Земљи. Они дају добру назнаку типичних
климатских шаблона и очекиваних услова (температура, падавине, светлости и ветра).

Слика бр. 9: Просечне температуре и падавине – Ваљево (Извор: Meteoblue климатски дијаграми
- /www.meteoblue.com/)
Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

17

Слика бр. 10: Облачни, сунчани и кишни дани – Ваљево (Извор: Meteoblue климатски дијаграми /www.meteoblue.com/)

Слика бр. 11: Максималне температуре – Ваљево (Извор: Meteoblue климатски дијаграми /www.meteoblue.com/
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Слика бр.12: Количина падавина – Ваљево (Извор: Meteoblue климатски дијаграми /www.meteoblue.com/)

Слика бр. 13: Брзина ветра – Ваљево (Извор: Meteoblue климатски дијаграми /www.meteoblue.com/
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Слика бр. 14: Ружа ветрова (Извор: Meteoblue климатски дијаграми - /www.meteoblue.com/)

2.5. Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања
На подручју града Ваљева, у водопривредном смислу најзначајнији водени ток је
Колубара, са два изворишна крака (Јабланица и Обница) и притокама Градац, Рабас,
Љубостиња, Бања и Кривошија.
Колубара настаје од Обнице (40 km) и Јабланице (21,5 km). Долине Јабланице и Обнице су
уске и дубоке до 200 m. Код Ваљева долина Колубаре се нагло шири у Ваљевску котлину.
Прва већа притока са десне стране Колубаре је Градац.
Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм ћe нajпрe кoристити извoриштa пoдзeмних вoдa.
Зaвршeткoм пуњења aкумулaциje „Стубoрoвни“ из рeгиoнaлнoг систeмa oбeзбeђивaћe сe
сaмo нeдoстajућe кoличинe вoдe, нaкoн oптимaлнe eксплoaтaциje лoкaлних извoриштa.
Рeгиoнaлним Кoлубaрским систeмoм ћe сe нa пoдручjу града Вaљeвo фaзнo oбухвaтити:
1) дoлинскa нaсeљa, у близини мaгистрaлнoг цeвoвoдa;
2) сeoскa нaсeљa у ширeм зaлeђу глaвних дoвoдa oвoг систeмa.
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Нa пoдручjу града Вaљeвo рaзвиjaћe сe чeтири врстe вoдoвoдних систeмa зa oбeзбeђeњe
вoдe нajвишeг квaлитeтa:
 рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм у граду Вaљeвo oбухвaтa урбани центар Вaљeвo,
дoлинскa и нaсeљa у пoдгoрини, кao и нaсeљa у oпштинaмa Миoницa, Уб, Лajкoвaц и
Лaзaрeвaц, сaмo зa дoпунскe кoличинe вoдe кoja сe нe мoжe oбeзбeдити из
влaститих/лoкaлних извoриштa прeмa услoвимa дeфинисaним Прoстoрним плaнoм,
 пoсeбaн групни вoдoвoдни систeм зa сeoскa нaсeљa у сливу aкумулaциje
„Стубoрoвни”,
 вoдoвoдни систeм туристичкoг центра Дивчибaрe и плaнинских нaсeљa нa oбрoнцимa
Мaљeнa и
 лoкaлни вoдoвoди у нaсeљимa сa снaбдeвaњeм из влaститих извoришта.
Локација планираног Пројекта је ван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.
На предметној локацији не постоје изворишта водоснабдевања и нису идентификовани
индикатори високог нивоа подземних вода те се може закључити да са тог аспекта нема
ограничења.
Као што је већ поменуто река Рабас, лева притока Колубаре протиче на око 250 m северно
од локације планираног Пројекта, док река Каменица протиче уз источну границу локације.

2.6. Подаци о заштићеним природним и културним добрима
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, простор на коме се планира
постављања привременог објекта асфалтне базе, не налази се унутар заштићеног
подручја за који је спроведен или покренут поступак заштите, нити на простору
евидентираних природних добара. Локација се налази у централној зони површинског копа
Обавеза Носиоца Пројекта је да ако се, у току извођења било каквих земљаних радова на
локацији, наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошкопетрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика о томе
обавести ресорно Министарство за послове заштите животне средине и предузме и
примени све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Такође, ако се у току извођења земљаних радова на локацији наиђе на материјалне
остатке који указују на постојање културног добра, потребно је обавестити надлежни Завод
за заштиту споменика културе и предузети све мере како се културно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
На локацији, непосредном и ширем окружењу, не постоје значајни туристички и излетнички
пунктови, објекти туризма, спортски и објекти за активну и пасивну рекреацију, те са тог
аспекта нема ограничавајућих услова за реализацију планиране асфалтне базе.

2.7. Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности, заштићених,
ретких и угрожених биљних и животињских врста, њихових станишта и
вегетације
Подручје Ваљева обилује биљним врстама. Некада површине под шумама су захватале
много веће просторе али крчењем шума оне су се смањиле. Четинарске шуме су од
највећег значаја, те се најчешће јављају бели и црни бор, јела, смрча, клека и планински
бор. Од листопадног дрвећа су најзначајнији: буква и бреза, бели јасен, храст, цер и други.
У дрвни фонду града Ваљево доминирају лишћари.
Шуме на територији општине Ваљево припадају Подрињско-колубарском шумском
подручију. Укупна површина шума и шумских култура износи 27.240,33 hа. Степен
шумовитости је 30 %. Остварено је око 0.3 ха површине шуме по становнику. У укупној
површини, државне шуме покривају 29% или 7.885.33 hа, а приватне 71% или 19.355 hа.
Најзаступљенија је буква која се простире на површини од 5.480,10 hа, која у укупној
запремини учествује са 70% и запреминском прирасту од 67%. У долинама река
Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

21

карактеристичне су заједнице врбе и тополе, а од шумских заједница на висинама изнад
300 метера доминирају заједнице храста док на већим висинам заједнице букве. Четинара
има на мањим површинама и углавном су вештачког порекла као резултат својевремених
акција пошумљавања голети. Овде доминира црни и бели бор, јела и смрча. Значајне
површине под старим буковим шумама су на Повлену, Буковима и наричито Медведнику,
као мешовите заједнице храста и букве на ширем простору Повлена и падинама Маљена.
Значајна је појава распростањења божиковине, медвеђе леске, белог јасена и раног
грабића на падинама Повлена. Брдске ливаде и пашњаци карактеристични су за масиве
Повлена, Маљена и Јабланика.
Животињске врсте са овог простора су типичне за оне које живе на ширем простору
Србије. Од крупних дивљачи присутне су срна, лисица, јазавац, вук, дивља свиња и
неколико врста куна, као и видра која је у већини осталих крајева Србије постала реткост.
Подручје града Ваљева подељено је на два ловишта: Јелина Бреза и Маглеш. Намењена
су узгоју, заштити и коришћењу племените крупне и ситне дивљачи. Од птица су
заступљени планински славуј, фазан, пољске јаребице, љештарке и камењарке,
јастребови, свраке, вране и кобци. Белоглави суп је редак и законом заштићен. Од свих
врста птица за ову област је карактеристичан планински славуј који се јавља једино на
Маљену. У водама Колубарског слива налазе се представници речне фауне, од којих се
истичу следеће врсте: клен, кркуша, мрена док је река Градац богата пастрмкама.
На предметној локацији нису идентификовани представници флоре и фауне, који би били
угрожени реализацијом и редовним радом предметног Пројекта.
У окружењу су заступљене ливаде, са типичним представницима и едификаторима травне
заједнице. Климатогене заједнице шумских комплекса са различитим степеном очуваности
се налазе у ширем окружењу подручја локације.
Потенцијални миграциони правци, ако су и постојали, антропогеним присуством су већ
измењени и успостављени су нови према постојећим условима, тако да реализација и
редовни рад предметног пројекта неће довести до пресецања путева миграције и
угрожавања привремених и сталних станишта животињских врста.
Фауну на локацији и у окружењу чине пролазне, солитарне, животињске врсте добро
адаптиране на антропогено присуство.
На основу увида у документацију Завода за заштиту природе Србије, а посебно Централни
регистар заштићених природних добара који води завод за заштиту природе Србије, као и
на основу увида у ситуацију на терену, констатује се да на предметној локацији нема
заштићених природних добара, нити евидентираних за заштиту, не постоје флористички
вредни садржаји, угрожене и заштићене биљне и животињске врсте, споменици природе,
целине високе амбијенталне вредности које би биле угрожене редовним радом предметног
Пројекта.

2.8. Карактеристике предела и пејзажа
Предеона анализа - издвајање и картирање граница предела и његових морфоструктурних
јединица се ради због проучавања карактеристика, дијагнозе, одређивања стања и
могућности промене, а у циљу разраде и препорука за оптимално уређење и коришћење
предеоних целина.
Пејзажне карактеристике простора представљају битан елемент за сагледавање тренутног
стања природних и стечених фактора и њихових узајамних односа обзиром да обједињују
све негативне и позитивне утицаје и последице са аспекта визуелне перцепције чиме је
омогућена лака и брза идентификација проблема у простору. Карактеристике пејзажа
синергички оцртавају све појаве и интеракције просторних и социјалних фактора. При
процени пејзажних вредности простора треба имати у виду да се иста добрим делом
заснива на субјективној оцени. Оцену пејзажних вредности простора могуће је извршити уз
рашчлањивање на физичке и апстрактне карактеристике.
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У физичке карактеристике се могу сврстати природне карактеристике (морфологија терена,
стање вегетације, постојеће водене површине) и створене (изграђеност, обрађеност).
Апстрактне карактеристике представљају субјективан доживљај посматраног простора
(специфичност облика, разноликост, компактност, хармоничност, естетски доживљај).
Као што је у више наврата напоменуто постављање привременог објекта за производњу
асфалта планира се у централној зони површинског копа „Козличић“ који је већ неколико
година у фази експлоатације тако да се о пејзажним карактеристикама не може говорити.
На локалном нивоу дошло је до деградације пејзажних вредности испољених у измени
морфологије терена и прекидању и деградацији вегетацијског склопа.

Слика бр. 15: Пејзажне карактеристике окружења локације будуће асфалтне базе - изглед
површинског копа кречњака „Козличић“

На основу анализе природних и стечених карактеристика може се извести закључак да
предеона целина не представља област изразито вредних и значајних пејзажних квалитета
и да реализација предметне асфалтне базе неће довести до накнадног нарушавања
пејзажних и предеоних вредности.

2.9. Демографске карактеристике, густина становања, насељености
концентрације становништва на локацији и непосредном окружењу

и

Демографске карактеристике града Ваљева, као општи показатељ насељености у ширем
окружењу од предметног комплекса, могу се приказати на основу резултата Пописа
становништва (Билтен, Републички завод за статистику, Београд, 2011.године).
Према подацима Пописа становништва из 2011. године (Републички завод за статистику),
на подручју града Ваљева живи укупно 90.301 становник. Посматрано по међупописним
периодима пораст броја становика на подручју града Ваљева био је слабијег интензитета,
а у последњем међупописном периоду (2002.-2011.) број становника се смањио за 6.449
становника. Промене у броју становника одликују се изразитом просторном
диференцијацијом у динамици и размештају, што се одражава на свеукупне просторнодемографске односе, а посебно на обележја демографског развоја руралних простора.
Раст броја становника бележе само административни центар/градско насеље Ваљево и
приградска насеља, док је у сеоским насељима евидентно опадање.
Према попису из 2011. године у селу Козличић је било 212 становника.
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Табела бр. 2: Извод из пописа становништва у Републици Србији из 2011. Године
Назив округа

Општина/Град

Назив
насеља

Број
становника

Број
домаћинстава

Број
станова

Колубарски
округ

Ваљево

Козличић

212

69

93

Реализација Пројекта – aсфалтна база у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО
Козличић, град Ваљево, неће изазвати демографска померања, односно не очекују се било
какве промене у демографској структури подручја. Пројекат неће изазвати расељавање ни
досељавање становништва.
Редовни рад Пројекта неће условити повећање концентрације становништва на локацији
од значаја за демографске карактеристике.
Узимајући у обзир све наведене чињенице са аспекта демографских карактеристика,
предметни Пројекта представља еколошки прихватљиво и одрживо решење, уз
поштовање прописаних услова и мера заштите животне средине и здравља становништва.
Реализација и редовни рад Пројекта неће имати утицаја на демографију непосредног и
ширег окружења.

2.10. Врсте природних ресурса на локацији
Локација на којој се планира постављање асфалтне базе представља подручје
експлоатације кречњака, односно планира се у оквиру већ постојећег каменолома.
Земљиште је у ранијем периоду, почетком експлоатације пренамењено у грађевинско, тако
да нема других природних ресурса.

2.11. Близина важних саобраћајница
Непосредно уз локацију пролази државни пута IБ реда (21) Ваљево-Шабац који
представља гравитирајућу саобраћајницу овог краја. Реализација и редовни рад
предметног постројења за производњу асфалта неће утицати на саоб5раћајну
фреквентност на овој саобраћајници.
Преко кп.бр. 365 КО Козличић предметна локацијеа ће имати директну повезаност на
државни пут IБ реда (21) Ваљево-Шабац.

2.12. Социо – економске карактерсистике
Социо-економски утицаји могу бити примарни, секундарни и терцијални. Примарни утицај
би био утицај на најближе насеље: Козличић. Подручје секундарног утицаја, првенствено
се односи на економске утицаје и пратећу инфраструктуру и има шире деловање, односно
регионални значај. У овом случају обухвата подручја града Ваљива. Подручје терцијалног
утицаја има још шире деловање и односи се на национални ниво, односно утицај на цео
регион.
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3.0. Основне карактеристике Пројекта
Предмет процене утицаја на животну средину јесте Пројекат који представља постројење
за производњу асфалтбетона, односно асфалтна база. Инсталирање овог постројења,
односно привремене асфалтне базе планира се на кп.бр. 369/3 КО Козличић, потес Брда,
која се налази у границама Просторног плана града Ваљева („Сл. Гл. града Ваљева“ број
3/2013), на око 6,5 km северно у односу на административни центар града Ваљева.
Асфалтна база, предузећа “INGRAP-OMNI”, намењена је за производњу асфалтбетона,
који се користи као битуменски застор при изради путева. При томе је могуће, зависно од
потребе, произвести асфалт бетон за доњи или горњи (хабајући слој).
Часовни учинак базе је 90 t/h врућег асфалта. Учинак зависи од врсте асфалтне масе и од
степена влажности аграгата и креће се од 60 - 70% инсталисаног капацитета, што чини око
54 - 63 t/h.
Количина годишње производње асфалт бетона при раду од 8,5 h дневно је: 150.000 t/god
Асфалт се испорочује купцима на место уградње камионима.
За производњу асфалтбетона користе се следеће сировине и материјали: различите
фракције каменог материјала (агрегат), битумен и филер.

3.1. Опис предходних радова на извођењу Пројекта
У процесу планирања Пројекта изградње постројења асфалтне базе, а у циљу превенције
значајних утицаја на природу и животну средину и спречавања просторних и еколошких
конфликата, планиране су претходне активности и припремни радови. Исходовани су
следећи услови и сагласности имаоца јавних овлашћења:





Измењени локацијски услови бр. 350-247/19-07 од 25.04.2019. године, Градска
управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и
заштиту животне средине, Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру;
Водни услови бр. 1877/5 од 21.03.2019. године, ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, ВПЦ
„Сава – Дунав“ Нови Београд;
Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија бр. 217-688/19 од
28.01.2019.год., МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту;
Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозијa са
овереним ситуационим планом бр. 217-687/19 од 28.01.2019.год., МУП, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту;

Такође, урађена је пројектна документацији, оддносно Идејно решење бр. 12/2019 март
2019. године, Пројектни биро „AНAПРОЈЕКТ“ Вaљево.

3.2. Опис и карактеристике објеката у комплексу
На парцели се планира постављање мобилне асфалтне базе и пратећих садржаја:
- објекат бр. 1 - Постројење асфалтне базе - SIM AMMANN EASY BATCH (I 848)
- објекат бр. 2 - Танквана (1 за мазут и 2 за битумен)
- објекат бр. 3 - Рампа
- објекат бр. 4 - Два спојена контејнера за раднике и лабораторију
- објекат бр. 5 - Агрегат - 9 фракција
- објекат бр. 6 - Сепаратор масти и уља уз танквану
- објекат бр. 7 - Таложник масти и уља уз танквану
- објекат бр. 8 - Резервоар за техничку воду запремине V=80 m3
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- објекат бр. 9 - Пумпа уз резервоар за техничку воду
- објекат бр.10 - Сепаратор масти и уља уз саобраћајницу и паркинге
- објекат бр.11 - Септичка јама уз два контејнера запремине V=6 m3.
Положај објеката на комплексу дат је на Ситуационом приказу у Прилогу Студије.
Комплетан објекат постројења асфалтне базе, је оквирних димензија је 33 m x 36 m и
укупне висине (од коте – 300.00 mm до коте + 11.560 mm) 11.86 m. Објекат ће бити израђен
од масивног армирано-бетонског темеља и армирано-бетонске плоче на коју ће се
поставити елементи постројења.
Централни део асфалтне базе је мобилно постројење за производњу асфалтног бетона
SIM AMMANN EASY BATCH (I 848), (поз.1) и око кога ће бити смештени помоћни уређаји
који му омогућују непрекидни рад и увећавају дужину временског периода аутономног
рада.
Уз постројење се предвиђа танквана са 3 резервоара и то један са мазутом (поз.2) и два
са битуменом (поз.3). Танквана представља отворену, хидроизоловану (ради безбедности
због могућег оштећења танкова и доспевања садржаја истиху тло) каду од армираног
бетона габарита 13.50 x 12.50 x h 0.60 m.
Силос за филер капацитета 30 m3 (поз.7) са врећастим филтером (поз.8), омогућава дужи
интервал допуне камионима-цистернама са пнеуматским транспортом, као и већу
једнократну допуну.
Пужни транспортер (поз. 9) омогућава континуално снабдевање постројења пуниоцем.
Силос за отпадну фракцију капацитета 25 m3 (поз. 10) заједно са пужним транспортером
(поз.12) и елеваторским транспортером (поз.11) омогућавају једноставан утовар ситне
отпадне фракције у камионе.
Тракасти транспортер (поз.5) транспортује крупну фракција до депонија смештене на коти 300.00 одакле се утоварном кашиком товари у камионе и одвози ван постројења.
Силос готовог асфалта (поз.6) са уредјајем за пребацивање асфалтног бетона из
постројења које ради циклично у међуфазни бункер који лагерује асфалт и спречава
заустављање процеса због евентуалне неусклађености доласка камиона на утовар, чиме
омогућује континуални рад постројењa.
Непосредни елементи неопходни за функционисање асфалтне базе су навозна рампа за
пуњење постројења каменим агрегатом, сепаратор масти и уља и таложник, који су у
директној вези са танкваном (ради безбедности од доспевања садржаја танкова приликом
пуњења истих) као и агрегат са 9 фракција, који је лоциран на локацији базе и који се путем
утоваривача довози до постројења асфалтне базе.
Пратећи објекти на локацији постројења асфалтне базе су два контејнера намењена за
смештај радника и лабораторију.
Такође пратећи објекти су и укопани резервоар за технчку воду капацитета 80 m3 са
шахтом у коме се смешта пумпа за повећање притиска за прстенасту хидрантску мрежу и
техничку воду за потребе чишћења платоа; као и сепаратор масти и уља (за потребе
обезбеђења да зауљен садржај са саобраћајница и платоа на парцели не доспе у тло).
За опслуживање и рад асфалтне базеје, на основу пројекта технологије потребно укупно 5
лица, од којих су 4 лица предвиђена за рад на самој бази док је пето лице чувар базе.
Зазапослене су у простору једног контејнера обезбеђене две канцеларије и санитарни
блок.
Уз контејнере су предвиђена два паркинг места за раднике и посетиоце базе, док је
паркинг за теретно возило смештен уз саобраћајницу која обилази око постројења
асфалтне базе.
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Табела бр. 3: Спецификација машинске опреме и уређаја
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Машинска опрема
Назив
Мобилно постројење за производњу асфалтног бетона
Произвођач: SIM AMMANN EASY BATCH (I 848) Италија Q=90 t/h
Резервоар за мазут
Произвођач: фабрика котлова MIP-TIMO Ћуприја, V=25 t
Резервоар за битумен
Произвођач: фабрика котлова MIP-TIMO Ћуприја, V=30 t
Резервоар за битумен
Произвођач: фабрика котлова MIP-TIMO Ћуприја, V=30 t
Пумпа за утакање мазута
Произвођач: ЈАСТРЕБАЦ Ниш, Тип CPN 80
Тракасти транспортер TT500/16.7
Произвођач: EING Смедерево
B=500 mm, L=16.7 m, Nm=5.5 kW
Силос готовог асфалта PS-25
3
Произвођач: NEW ELEMENT Нови Сад V=25 m , Nm=51 kW
Силос за филер
3
Произвођач: PROGRES Младеновац, V=30 m
Врећасти филтер са вибро отресањем
2
Произвођач: EING Смедерево Р=9 m , Nm=0,1 kW
Пужни транспортер
Произвођач: EING Смедерево Ф168, L=5,9 m, Nm=3 kW
Силос за отпадне фракције
3
Произвођач: PROGRES Младеновац, V=25 m
Елеваторски транспортер
Произвођач: EING Смедерево Q=6 t/h, Nm=4 kW
Пужни транспортер
Произвођач: EING Смедерево Φ 219, L=3.5m, Nm=4 kW
Платформа – за приступ прикључцима на резервоарима за мазут и битумен
H = 3750 mm
Прелазница – за прелаз преко заштитног зида око резервоара за мазут и
битумен
H = 3750 mm
Цевна инсталације - Израђена је од бешавних цеви квалитета 1204, служи
за повезивање резервоара за мазут и битумен са постројењем за
производњу асфалтног бетона SIM AMMANN EASY BATCH (I 848) Италија
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Слика бр. 16: Oснова асфалтне базе

3.2.1. Инфраструктура
Санитарна водоводна мрежа у контејнеру за раднике
На локацији је предвиђено постављање контејнерског објекта за смештај радника. У овом
објекту поред WС-а смештена је и лабораторија са судопером унутар које је предвиђено да
буде постављен вертикални РЕ резервоар запремине V=450 l, а уз њега хидрофор који ће
потискивати воду из резервоара до судопере у лабораторији и даље до WС-а. Поменути
резервоар ће се по потреби пунити водом (не мора бити пијаћа али мора бити довољно
чиста да не оштети хидрофор). Вода за пиће се обезбеђује путем апарата за воду.
Сав унутрашњи развод је урађен од полипропиленских цеви пречника ¾” са редукцијом на
крајевима на ´” за повезивање са санитарним уређајима. Цеви предвиђене за уградњу су
PP SDR 11 PN10. Није предвиђено да постоји топла вода, али се по потреби могу уградити
тамо где је потребно тренутно грејуће проточне славине снаге 3,0 kW.
Канализација
Канализација је урађена према пројектном задатку што значи да су судопера лабораторије
и WC споојени на одводну хоризонталу PVC Φ110 нагиба i=1,5% која води поред задње
стране контејнерског објекта до укопане водонепропусне хоризонталне PE септичке јаме
запремине V= 6 m3.
Хидрантска мрежа
Противпожарна заштита објеката је обезбеђена је постављањем спољашње хидрантске
мреже према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара („Сл.и гласник РС“, број 3/18). Спољашња хидрантска мрежа се састоји од 3
надземна хидранта DN80 са припадајућим ормарима са опремом.
Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

28

Као извор за снабдевање предвиђен je укопани хоризонтални РЕ резервоар запремине
V=80 m3. Овај резервоар ће се пунити цистернама – пожељно је да буде пијаћа вода али
не мора, већ може да буде и техничка вода довољно чиста да не оштети пумпе.
Eлектро мрежа
Постојећа стубна ТС ће се користити за напајање постројења асфалтне базе, два
контејнера и пумпе уз резервоар за техничку воду. За погоне уређаја и опреме на
асфалтној бази користиће се електрична енергија једновремене потрошње око 330 kW.

3.3. Технологија рада Пројекта
Асфалтни бетон (асфалт) за флексибилне коловозне подлоге представља хомогенизовану
смешу природног каменог агрегата различите гранулације и везива (битумена).
Компоненте у зависности од врсте асфалтне мешавине, додају се у тачно одређеној
сразмери.
Носилац пројекта „INGRAP-OMNI“ DOO определио се за производњу асфалтних мешавина
по топлом поступку. Технолошки поступак прављења асфалтне мешавине топлим
поступком је релативно једноставан и обављаће се у постројењу асфалтне базе SIM
AMMANN EASY BATCH (I 848).
Процес производње асфалтних мешавина по топлом поступку састоји се од неколико
основних операција међусобно повезаних у јединствену технолошку целину. Основне
операције су:
-

дозирање камене мешавине,
загревање и сушење,
дозирање фракција у потребној размери,
дозирање везива,
хомогенизација мешавине,
складиштење у силосе за мешавину,
утовар у транспортна средства и
експедиција.

Агрегат (песак и шљунак) се допрема на базу камионима по фракцијама. На улазу у
асфалтну базу налази се колска вага и служи за мерење масе празних и пуних камиона са
агрегатом и асфалтом.
Агрегат се складишти на платоу за агрегат
зависно од врсте фракција (слика бр.17).
Потребна количина износи од 200 дo 300
m3, која омогућава непрекидан рад базе.
Није предвиђено посебно наткривање
агрегата у циљу смањивања влаге
агрегата.
У
случају
повећања
влажности
прилагодити техолошки процес дужем
трајању сушења агрегата у бубњу, до
добијања жељене влажности.

Слика бр. 17: Плато за складиштење
агрегата
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Агрегат се потом пребацује са утоварном лопатом у бункере предозатора (слика бр.18),
капацитета 2 x 5,5 m3 + 2 x 6,5 m3, који припадају постројењу саме асфалтне абзе, односно
SIM AMMANN EASY BATCH (I 848).

Слика бр. 18: Бункер предозатора

Испод бункера ће се налазити тракасти транспортер за фракције превелике крупноће које
се избацују из постројења EASY BATCH (I 848) (поз.1) (поз.5 технолшке шеме) ширине
500mm и дужине 16,7m, који ову фракцију избацује на депонију. Са депоније ће се
утоварати утоварном кашиком у камионе, и може се користити за насипање терена.
Фракција која пропадне кроз вибро-сито, такође се избацује из постројења, и пребацује се
пужним таспортером (поз.12) и елеваторским транспортером (поз.11) у силос за отпадну
фракцију (поз.10). Из силоса ће се истакати у камионе и одвозити.
Из предозатора за сортиране фракције, материал иде на бубањ за сушење агрегата,
приказан на слици 19.

Слика бр. 19: Бубањ за сушење
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У процесу сушења агрегата, бубањ за сушење се непрестано окреће. За окретање бубња
користе се четири погона. У бубњу за сушење врши се сушење и загревање материјала до
потребне температуре за мешање асфалта. Кретање сировине, односно минералног
материјала и топлог ваздуха се врши противструјно. Како је бубањ са унутрашње стране
снабдевен фиксираним лопатицама, при ротирању долази до мешања и хомогенизирања
сировина. У овој фази испарава сва вода, која је непожељна у процесу прављења
асфалтне масе. Температура материјала на излазу из сушнице је око 180°С. Горионик
бубња за сушење се налази на излазном делу агрегата, тако да се добија противструјно
сушење и загревање агрегата. За сагоревање као енергент се користи мазут, који се
складишти у резервоару.

Слика бр. 20: Силоси за филер и отпадни филер са бункером за асфалт

Агрегати даље иду на просејавање, сепарацију на вибро-ситу и поново мешају у тачно
предвидјеном односу, зависно од да ли је то подлога пута, средњи слој или хабајући слој.
Ова мешавина се пребацује у бункер за топли агрегат. Осим агрегата у бункер се допрема
филер из силоса за филер помоћу пужног транспортера.
Даље се све ово преноси у мешалицу капацитета 1200 kg, где се врши мешање и
уједначавање масе и додавање битумена преко линије за битумен, у количини од 3 до 8%.
Готови асфалтни бетон се из мешалице се преко скип уређаја допрема до силос за асфалт
запремине 25 m3. Из силоса се асфалт испоручује и у камион или неки други транспортер.
Постројење ради циклично, са временом циклиса од 45 секунди.
За филтрирање издувног ваздуха и силоса за филер, приликом пнеуматског транспорта из
цистерне у силос, предвиђен је филтер површине 9 m2.

3.4. Приказ врсте и количине потребне енергије, воде, сировина, потребног
материјала за технологију рад асфалтне базе
Реализација и редовни рад предметног Пројекта нема посебних потреба за водом као
природним ресурсом. Вода ће се користити за санитарне и противпожарне потребе, у
количинама које нису изразито значајне са аспекта потрошње наведеног природног
ресурса. Потребне количине воде за санитарне потребе биће обезбеђене из РЕ резервоар
запремине V=450 l, док ће се вода за хидрантску мрежу снабдевати из укопаног
хоризонталног РЕ резервоара запремине V=80 m3.
За погоне уређаја и опреме на асфалтној бази користиће се електрична енергија
једновремене потрошње око 330 kW.
Као основни енергенти у раду погона за производњу вруће асфалтне масе користиће се
електрична енергија и мазут.
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Потрошња мазута
За капацитет базе од 90 t/h и потребну снагу горионика од 8 MW потребна количина мазута
је:
Qhm = 646 kg/h
Дневно потребна количина мазута је:
Qdm=8,5х646=5.491 kg/dan=5,49 t/dan
Мазут се смешта у надземну цистерну у танквани укупне масе 25 t. Капацитет резервоара
је довољан за четвородневни непрекидан рад.
Количина годишње производње асфалт бетона при раду од 8,5 h дневно је: 150.000 t/god
Годишња количина мазута за производњу асфалт бетона је: 1.100 t.
Основне сировине у процесу производње асфалтне смеше су:
 агегат различите гранулације (природни дробљени камен од кречне или еруптивне
стене као и кречњак у праху);
 филер (отпадна камена прашина);
 битумен.
Гранулисани агрегат - гранулисани шљунковито-песковити материјал из сопствених
налазишта и сепарације, различите гранулације. Гранулисани агрегат је од средњезрног
калцита, кварца, маркита, и ретко металичног минерала. Фракционисани камени агрегат
који се користи за справљање асфалтних мешавина по врућем поступку мора задовољити
и низ других стандардних услова. Садржај органских материја у агрегату не сме бити већи
од 0,5% за BNS и 0,3% зa AB. Садржај зрна у фракцијама изнад 4 mm код којих је однос
највеће према најмањој димензији 3:1 мора бити мањи од 20%. Упијање воде на фракцији
4/8 не сме бити веће од 1,2% (m/m). Агрегат мора бити испитан и у односу на: дејство
мраза, садржај грудви глине, еквивалент песка, прионљивост са битуменом за коловозе,
садржај слабих зрна, отпорност против дробљења и хабања, полираност и постојаност
према топлоти.
Годишња количина агрегата за производњу асфалт бетона је: 153.000 t.
Филер - камено брашно представља минерални шљунковито-песковити материјал фине
гранулације (фракција зрна од 0 до 0,09 mm). Истог је састава као гранулисани агрегат.
Разлика у финоћи честице условљава могућност већег прашења филера, тако да се филер
лагерује у силосима који су потпуно затворени, а дозирање се обавља преко пужно
оклопљеног транспортера.
Потрошња филера
Потрошња филера у смеси асфалт бетона је 7 %. За капацитет базе од 63 t/h потребна
количина филера је:
Qhf=0,07x63=4,41 t/h
Дневно потребна количина филера је:
Qdft=8,5х4,41=37,5 t/dan

где је:
= 2,2 t/m3- запреминска маса агрегата
Постојећи силос за филер је запремине 30 m3 и за сопствени филер 25 m3, што омогућује
непрекидни рад од три дана.
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Годишња количина филера за производњу асфалт бетона је: 15.300 t.
Битумен - Под појмом „битумен” подразумевају се све смеше природних чврстих и течних
угљоводоника и из њих без хемијске промене добијени производи као што су остатци после
дестилације нафте, парафински материјали, фосилне смоле и друго. Битумен, чврста,
црна лепљива маса, која се састоји од угљоводоника и њихових деривата (не садржи
металне деривате угљоводоника), раствара се у угљен-дисулфиду. Приликом сагоревања
развијају се гасови који штетно утичу на људски организам.
Табела бр. 4: Основне физичко-хемијске особине битумена
температура кључања
густина
температура запаљивости
температура самопаљења
растваран у води
токсична дејства
температурна класа Т1

мања od 470°C
3
0.95 - 1.1 kg / dm
204°C tcc
485°C
не
локално је надражујући и акутно и хронично
гаси се водом, пеном, CO 2,

Потрошња битумена
Просечна потрошња битумена у смеси асфалт бетона је 6% . За стварни учинак базе од
53÷63 t/h потребна количина битумена је:
Qhb = 0,06x60=3,6 t/h
Дневно потребна количина битумена је
Qdb=8,5x3,6=30,06 t/dan
Да би се осигурао тродневни непрекидни рад потребно је
Qtb = 2хQdb= 2x30,06=60,12 t
Резервоари за битумен су укупне запремине 85 t и то један на постројењу запремине 25 t, и
два у бетонској танквани појединачно од по 30 t. Резерве битумена омогућују дводневни
рад базе без допуне.
Годишња количина битумена за производњу асфалт бетона је: 6.120 t.
Готов производ из овог постројења је битуменом везана мешавина - асфалт. Асфалт се
користи за израду путева - коловозних конструкција. Количина годишње производње
асфалт бетона при раду од 8,5 h дневно је: 150.000 t/god.

3.5. Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних вода и других
отпадних материја
У поступку процене утицаја на животну средину неопходно је разматрати све аспекте
утицаја предметног Пројекта.
У току реализације и редовног рада предметног Пројекта доћи ће до генерисања
различитих врста отпада.
3.5.1. Емисија полутаната ваздуха
Полазна сировина у процесу производње асфалта је природни дробљени камен различите
гранулације, који се лагерује у оквиру комплекса. Негативан утицај по животну средину има
агрегат гранулације 0–4 mm. Услед струјања ваздуха ситне честице агрегата се разносе у
околни медијум и као такве потенцијално угрожавају животну средину. Овај негативни може
бити минимизиран изградњом боксова за камени агрегат и постављањем цираде.
У процесу производње асфалтне мешавине при сушењу агрегата долази до сагоревања
мазута при чему се ослобађају продукти сагоревања. Гасови из сагоревања као и прашина
настала из процеса сушења шаљу се на систем за третман отпадних гасова, а потом се
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испуштају у атмосферу.
Аерополутанти - продукти сагоревања нафтних деривата у моторима транаспортних
возила, испуштају се без третмана у атмосферу и као аерополутанти из процеса
производње периодично и локално утичу на повећање укупног фона ових полутаната у
комплексу.
У технолошком процесу долази до генерисања отпадне прашине из система за третман
отпадног ваздуха. Отпадна прашина (филер) се контролисано изводи из система за
третман отпадног ваздуха и чува у затвореном силосу.
3.5.2. Генерисање отпадне воде
Услед рада предметне асфалтне базе нема продукције технолошких отпадних вода те са
тог аспекта предметна асфалтна база не представља фактор угрожавања површинских и
подземних вода.
Санитарно - фекалне отпадне воде настајаће на локацији као последица боравка
запослених, генерисаће се у санитарном чвору и одводити у водонепропусну септичку
јаму, запремине 6 m3, чије пражњење се мора поверити надлежном комуналном предузећу.
Атмосферске воде са платоа, саобраћајница и опреме могу садржати таложне и уљасте
материје, што може довести до загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те
се исте морају прикупљати каналима, риголама и одводити у сепаратор уља и масти.
Носилац Пројекта је у обавези да на локацији, на најнижој тачки, реализује таложниксепаратор уља и масти, у циљу спречавања потенцијалног загађивања подземних вода и
земљишта. На изливу, а пре упуштања у крајњи реципијент (реку Каменицу), уградити
мерач протока са местом за узорковање и контролу квалитета отпадних вода. Чишћење
таложника-сепаратора масти и уља мора вршити овлашћено предузеће, у складу са
одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл.гласник РС” бр. 92/10). Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља
представља опасан отпад. Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. Чишћење опасног
отпада обавља се мобилним цистернама и одмах се одвози са локације, тако да на
локацији неће доћи до задржавања овог отпада. У сучају да се опасан отпад чисти ручно
мора се одлагати у непропусне посуде са поклопцом и мора се чувати у надкривеном
простору заштићеним од утицаја атмосфералија, на бетонској подлози, у складу са
законском регулативом.
3.5.3. Генерисање чврстог отпада
У току реализације и редовног рада предметног Пројекта доћи ће до генерисања
различите врсте чврстог отпада на локацији.
-

Грађевински отпад,
Отпад од одржавања опреме,
Комунални отпад,
Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља представља.

3.5.4. Емисија буке и вибрација
Рад предметног постројења представља извор буке. Најзначајнији извори буке у
предметном комплексу представљају средства и уређаји рада (ротациона сушара,
вентилатор у склопу система за отпрашивање, пумпе за битумен и мазут, компресор,
пумпа за претакање каменог брашна на ауто цистерни, систем сита, елеватори и
транспортне траке).
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3.5.5. Емисија светлости, топлоте и електромагнетног зрачења
За технологију производње асфалтне базе није карактеристична емисија електромагнетног
зрачења, вибрација, радијације, те са тог аспекта нема ризика по становништво у
окружењу.
Топлота се у животну средину ослобађа преко издувних гасова на локалном и локацијском
нивоу, те неће доћи до измене климатских карактеристика у анализираној зони.

3.6. Приказ технологије третирања, токови и биланс отпада на локацији
Пројекта
На локацији планираног Пројекта се неће вршити третман отпада и отпадних материја, већ
ће се све врсте отпадних материја привремено складиштити, а потом предавати на даљи
третман оператерима који поседују одговарајуће дозволе за управљање отпадом, уз
обавезну пратећу документацију – Документ о кретању отпада.
На основу техничко-технолошких и других карактеристика предметног Пројекта,
идентификовани су могући значајнији извори загађења ваздуха при обављању
технолошког процеса производње асфалта. Значајнији извори емисије загађујућих
материја у ваздух су:
•
•
•
•

емисија отпадне прашине (филера),
емисија минералне прашине и продуката сагоревања горива (мазута) са емитера
ротационог бубња (сушаре) агрегата на асфалтној бази и
емисија честица минералне прашине са отворених саобраћајних, манипулативних и
радних површина,
емисија продуката сагоревања горивау моторима транаспортних возила.

Главни потенцијални извор загађења ваздуха, емисијом честица минералне прашине,
представља ротациони бубањ - сушара агрегата. Да би се обезбедило да емисионе
вредности прашкастих материја на емитеру ротационе сушаре буду у дозвољеним
границама и да би се заштитила животна средина од негативног утицаја повећане емисије
прашине, планира се постављање прашкастог филтера за отпрашивање прашкастог
материјала.
Обавеза Носиоца пројекта је да по успостављању рада асфалтне базе преко акредитоване
лабораторије изврши контролно мерење емисије на емитеру у скалду са Уредбом о
мерењима загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања („Сл.
Гласник РС“, бр. 5/16) и Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
ваздух из постројења за сагоревање („Сл. Гласник РС“, бр. 6/16).
До загађења ваздуха би могло доћи емисијом камене прашине (минерална прашина) при
претакању из аутоцистерни у складишне силосе за филер (камено брашно) на постројењу
за производњу асфалта. Да би се обезбедила да емисија минералне прашине са силоса за
складиштење каменог брашна (филера), буде испод максимално дозвољених граничних
вредности емисије, силоси се опремају одговарајућим врећастим филтерима, помоћу којих
се врши отпрашивање истиснутог ваздуха из силоса. Филтери је опремљен вибро-уређајем
за отресање филтер врећа.
Силос за филер капацитета 30 m3 пуни се цистернама са пнеуматским транспортом. За
филтрирање издувног ваздуха и силоса за пуниоце, приликом пнеуматског транспорта
из цистерне у силос, предвиђен је филтер површине 9 m2. Сматра ће се ефикасним
уколико профилтрира укупну количину ваздуха која обезбеђује континуирани процес
истакања из цистерне. Ова количина изоси оријентационо:
Qmax = 1000 m3/h
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Провера врећастог филтера и емисија у атмосферу
Карактреистике филтера:
ŋ=99.98% - степен пречишћавања уграђеног филтер платна
ρ=550 g/m² - специфична густина филтерског материјала
16PE551 – полиестер; врста материјала филтерског платна
Qv = 1000 (m³/h) – проток ваздуха кроз фитер (капацитет вентилатора)
Qm = 3 ÷5 (t/h) – капацитет линије
Qm* = 0,05· Qm = 0.05 · 5000 = 250 (kg/h) – количина материјала која се доводи у филтер
- степен прећишћавања ваздуха
ao(kg/m³) – количина прашине у улазном отвору

Qm1(kg/h) – степен сакупљеног праха у отпрашивачу
Qm1= ŋ ·ao· Qv = 0.9998 · 0.25 · 1000 = 249.95 (kg/h)
а1 – количина прашине у излазном ваздуху

a1=0.05 g/ m³ = 50 (μg /m³) ≤ 50 (μ g/m³)
Излазни материал филтер врећа задовољава прописе о граничним вредностима емисије
праха у атмосферу.
Како би се у максималној мери смањила емисија прашине у ваздух са радних и
манипулативних платоа, која се ствара обављањем саобраћајних активности и при појави
струјања ваздуха (ветрова), потребно је квашење и прање платоа и саобраћајница.
Отпадна вода која настаје прањем плато се усмерава ка таложнику-сепаратору уља и
масти.
Применом напред наведених мера за заштиту ваздуха од загађења, обезбеђују се да
вредности прашкастих материја са предметног Пројекта буду у дозвољеним границама.
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из
стационираних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС” бр.
11/2015) и одређена је гранична вредност емисије (ГВЕ). Гранична вредност емисије за
постројења за припремање битуменизираних материјала за изградњу путева (асфалтне
базе) у отпадном гасу са запреминским уделом кисеоника 17% је:


за угљен моноксид 500 mg/нормални m3 када се користи гасовито или течно гориво;
када се користи чврсто гориво, гранична вредност емисије за угљен моноксид
износи 1000 mg/нормални m3



за канцерогене материје III класе штетности 5 mg/нормални m3,



за прашкасте материје 20 mg/нормални m3,



за органске материје изражене као укупни угљеник 100 mg/нормални m3.

Емисија продуката сагоревања горива из мотора са унутрашњим сагоревање моторних
возила, не представља изворе загађења ваздуха, који могу угрозити ваздух на
посматраном подручју емисијом загађујућих материја изнад дозвољених граничних
вредности. Не предвиђа се посебан третман на емитерима наведене механизације.
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Комунални отпад настајаће као последица боравка запослених у малим количинама. У
комплексу ће се организовано прикупљати комунални отпада и његова евакуација
обављаће се преко надлежног комуналног предузећа.
Санитарно-фекалне отпадне воде ће се настајаће на локацији као последица боравка
запослених и биће спроведене у водонепропусну септичку јаму, запремине 6 m3, чије
пражњење се мора поверити надлежном комуналном предузећу.
Атмосферске воде са манипулативних површина и воде од прања и одржавања тих
површина морају се посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и
сепаратор уља и масти, а потом у крајњи реципијент.
Одводњавање
Одводњавање је обрађено на основу хидрауличког прорачуна за сливну површину под
асфалтом од 1083 m3 нагиба 1-5% на основу чега је усвојен посебан сепаратор масти и
уља који је смештен поред паркинга за камионе у који отпадне воде са поменуте површине
улазе преко сливника који је смештен уз ивицу паркинга и из кога цев PVC Ф160 води
директно у њега.
Поред овог сепаратора пројектован је још један сепаратор масти и уља за евентуалне
отпадне воде код хаварије резервоара и он је смештен после танкване и у њега је уведена
одводна цев из сливничке решетке која се простире целом ширином прилаза .
Оба сепаратора су са заменљивим коалесцентним филтром произвођача Ghibliplast
Осечина ’’GSH-10’’ за протоке од 2-10 l/sec. Пошто је пропис који уређује ову област SRPS
EN 858 који каже да се прешчишћена вода квалитета:
- мање од 30,0 mg/lit NEM може испустити у јавну фекалну канализацију
- мање од 10,0 mg/lit NEM може испустити у природне реципијенте (отворене токове).
Обзиром да горе поменути сепаратори дају као пречишћену воду мање од 5,0 mg/lit NEM и
да је max количина воде (повремено) после јаких киша око Qmax= 7,0 lit/sec предвиђено је
да се пречишћена вода од оба сепаратора цевима PVC Ф160 са падом od i= 1% спроведе у
канал поред источне ивице парцеле (поред прилазног пута) који се даље улива у реку
Каменицу.
Треба напоменути да је у овом пројекту само проверена пропусна моћ цевовода PVC Ф160
са падом i=1% (tj.10 (‰)) и да се овај цевовод и сепаратори појављују у предрачуну.
Као што се види проток за овакву цев и овај нагиб око Q=11 lit/sec са пуњењем пресека
цеви са око 50%, док је укупна пропусна моћ цевовода (пун профил тј. испуњеност пресека
100%) око Qpp= 22 lit/sec, чиме је увелико надмашен циљани проток од Q= 7,0 lit/sec.
Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља, резервоара за битумен спада у
опасни отпад. Поступање са таквом врстом отпада мора бити сагласно одредбама
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл.гласник РС” бр.92/10). Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. Чишћење опасног
отпада обавља се мобилним цистернама и одмах се одвози са локације, тако да на
локацији неће доћи до задржавања овог отпада.
На предметној локацији није предвиђена прерада, рециклажа ни складиштење отпадних
материја. Није дозвољено спаљивање било каквих материја на локацији.

3.7. Утицаји пројекта на животну средину и здравље људи
У редовном раду предметног Пројекта долази до емисије аерополутаната, настанка
комуналног отпада, санитарно-фекалних отпадних вода и атмосферских отпадних вода.
Адекватним мерама заштите животне средине, инфраструктурног уређења, комуналне
хигијене, спречиће се негативни утицаји ових загађујућих материја на животну средину.
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У току технолошког процеса настајаће отпадне материје у виду аерополутаната насталих
сагоревањем мазута за потебе загревања и сушења полазног агрегата као и ситна
прашина филера. Они се ослобађају у животну средину и као такви представља
најзначајнији фактор потенцијално негативних утицаја на људско здравље.
Поред аерополутаната у отпадним гасовима могу да се јаве и прашкасте материје из
система за отпрашивање. У зависности од климатских услова (ветра, годишњег доба,
падавина) ове отпадне материје ће у већој или мањој мери утицати на повећање укупних
материја на овом простору.
Рад предметног постројења представља извор буке. Најзначајнији извори буке у
предметном комплексу представљају средства и уређаји рада (ротациона сушара,
вентилатор у склопу система за отпрашивање, пумпе за битумен и мазут, компресор,
пумпа за претакање каменог брашна на ауто цистерни, систем сита, елеватори и
транспортне траке). Рад предметног постројења обављаће се у дневној смени (8,5 сати).
Чињеница да се Пројекат планира у оквиру површинског копа, уз државни пут, и да се у
окружењу не налазе објекти становања, представља олакшавајућу околност.
Обавеза Носиоца Пројекта је да по успостављању рада базе изврши контролно мерење
нивоа буке у зони најближих стамбених објеката. Мерење буке мора бити извршено у
свему у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора бке и штетних ефеката буке у животној средини („СЛ.гласнк РС”
75/10), а на основу добијених резултата обавезна је примена одговарајућих мера заштите.
За технологију производње асфалтне базе није карактеристична емисија електромагнетног
зрачења, вибрација, радијације, те са тог аспекта нема ризика по становништво у
окружењу.
Топлота се у животну средину ослобађа преко издувних гасова на локалном и локацијском
нивоу, те неће доћи до измене климатских карактеристика у анализираној зони.
Евентуални значајнији негативни утицаји на животну средину могу настати само у случају
акцидента на локацији.
У циљу превенције, спречавања, смањења, отклањања и минимизирања могућих штетних
утицаја на животну средину, треба планирати, пројектовати и спровести мере заштите и
мониторинга животне средине.
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4.0. Приказ главних алтернатива које је Носилац Пројекта
разматрао
Могућност алтернативних решења у избору локације, начина изградње објеката и садржаја
су основни постулати у функцији заштите животне средине. Такође, приликом анализе
услова и одређивања мера заштите животне средине неопходно је сагледати сва
ограничења која доноси Пројекат и локација као и међусобни односи Пројекта и стaња
животне средине пре изградње Пројекта.

4.1. Алтернативна локација или траса
Није било много алтернатива када је реч о локацији на којој се планира реализација
постројења за производњу асфалт бетона. Разлози за избор предложене локације за
привремену асфалтну базу су:







асфалтна база планира се у оквиру постојећег површинског копа (каменолома) који
је такође у власништву Носиоца Пројекта;
основна сировина за производњу асфалт бетона је агрегат који се експлоатише на
каменолому „Козличић“;
локација је дефинисана је Просторним планом града Ваљева („Сл. Гл. града
Ваљева“ број 3/2013) и налази се у зони Постојеће шуме - експлоатација минералне
сировине;
локација представља грађевинско земљиште,
налази се на великој удаљености од зона високих густина становања, осетљивих
објеката и целина, заштићених подручја, туристичких и спортско - рекреативних
садржаја, важних природних ресурса, вредних екосистема,
обезбеђена је добра саобраћајна повезаност са непосредним и ширим окружењем
преко држевног пута IБ реда (21) Ваљево-Шабац.

Због свега наведеног Носилац Пројекта није разматрао друге алтернативне локације на
којима би изградио/монтирао мобилно постројење за производњу асфалтних мешавина јер
је са аспекта изводљивости опредељена као најоптималнија са аспекта заштите животне
средине.

4.2. Алтернативнe у избору производног процеса и технологије
Технологија рада Пројекта је дефинисана пројектном документацијом. У току производње
асфалтне базе јављаће се отпадни материјал у облику гасова сагоревања мазута и
прашине из процеса загревања и сушења агрегата. Отпадне материје слаће се на систем
за отпрашивање. Планира се постављање прашкастог филтера за отпрашивање
прашкастог материјала.
За филтрирање издувног ваздуха и силоса за пуниоце, приликом пнеуматског
транспорта из цистерне у силос, предвиђен је филтер површине 9 m2.
Алтернатива за третман отпадних гасова представља мокри отпрашивачи. При мокром
отпрашивању настаје отпадна вода која би представљала потенцијални загађивач, са
којом би требало даље поступати. Поред овога, филер који би се одвојио мокрим
отпрашивачем не би могао да се користи у процесу производње и зато је избор сувог
отпрашивања оправдано и добро решења.

4.3. Алтернативе методе рада
Функционисање Пројекта је планирано на основу делатности која је прилагођена физичким
условима на локацији, а тако условљено функционисање не дозвољава алтернативна
решења.
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4.4. Планови локације и нацрти пројеката
За реализацију Пројекта урађена је пројектна документација по којој ће се одвијати
реализација Пројекта и не дозвољава одступања ни алтернативна решења.
Такође, исходовани су Измењени локацијски услови бр. 350-247/19-07 од 25.04.2019.
године, Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру.

4.5. Врста и избор материјала
Пројектованом документацијом предвиђени су врсте материјала од којих је направљено
постројење асфалтне базе, као и сировине које ће се користити у производњи асфалт
бетона. Нема алтернативних решења.

4.6. Временски распоред за извођење Пројекта
Управљање временом - важан аспект управљања пројектима, јер омогућава праћење
активности у односу на план и осигурава завршетак пројекта на време. За ово не постоје
алтернативна решења.

4.7. Функционисање и престанак функционисања
Предметни пројекат на планираној локацији функционисаће све док буде исплатив
Носиоцу Пројекта. У случају престанка рада, обавеза Носиоца Пројекта је да са локације
уклони све отпадне материје, инсталирану опрему и уређаје и да предметну локацију
доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима. За ово не постоје
алтернативна решења.

4.8. Датум почетка и завршетка извођења
Не може се прецизно одредити датум почетка и завршетка извођења Пројекта, јер оба
датума зависе од низа околности. По добијању свих потребних дозвола за грађење
кренуће се са пчетком радова. Пројектом је оквирно предвиђено време трајања изградње и
завршетак радова, али и овај временски период не може бити прецизиран, јер
инсталирање опреме у многме зависе од временских прилика на локацији.

4.9. Обим производње
Обим производње зависиће од потребе тржишта и нема алтернативних решења.

4.10. Контрола загађења
Контрола загађења је у функцији предметне делатности и строго је прописана те нема
алтернативу.

4.11. Уређење одлагања отпада
Уређење одлагања отпада је строго прописано те нема алтернативу.

4.12. Уређење приступа и саобраћајних путева
Уређење приступа и саобраћајних путева предвиђено је пројектном документацијом и нема
одступања ни алтернативних решења.
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4.13. Одговорност и процедура за управљање животном средином
Одговорност и процедура за управљање животном средином строго је прописана те нема
алтернативу.

4.14. Обука
Обука лица на извођењу радова на предметном Пројекту (мнтирању постројења асфалтне
базе и пратећих садржаја), обука лица при редовном раду Пројекта као и за случај
акцидента на локацији и Пројекту, мора бити у складу са важећом регулативом Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) и
пратећом подзаконским актима.

4.15. Мониторинг
Специфичност пројекта нуди алтернативна решења у процесу спровођења мониторинга,
али је одабрани поступак (поглавље 9) у складу са прописима те алтернативна решења
нису узимана у обзир.

4.16. Планови за ванредне прилике
Планови за ванредне прилике су строго прописани и не дозвољавају алтернативна
решења.

4.17. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе
Пројектом Затварања постројења биће прописан начин декомисије, регенерације локације
и њене даље употребе. Носилац Пројекта је дужан да предметну локацију доведе у
задовољавајуће стање, сагласно законским прописима.
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5.0. Опис чинилаца животне средине
Стање животне средине и процена капацитета простора предметног Пројекта, процењено
је на основу вредновања простора са аспекта природних карактеристика, услова насталих
у простору у претходном периоду, као и идентификацијом потенцијалних извора загађења
и могућих значајних утицаја на анализираном подручју.

5.1. Становништво
Посматрано подручје, односно локација површинског копа „Козличић“ на којиј се планира
постављање асфалтне базе, је ненасељено. Северно и јужно од локације налазе се зоне
становања веома ниских густина становања. Најближи стамбени обекти су на удаљености
од око 350 m северно и јужно од планиране базе.
Реализација планираног Пројекта неће изазвати никакве промене у демографском
простору, у смислу рушења објеката становања и расељавање становништва. Зона
становања, односно стамбени објекти најближег насеља су ван утицаја активности на
предметној локацији.

5.2. Стање флоре и фауне
Након увида у Централни регистар заштићених природних добара, утврђено је да се
предметно подручје на коме се планира извођење привремене асфалтне базе не налази
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, није у
обухвату еколошке мреже, нити на простору евидентираних природних добара.
На предметној локацији нису идентификовани представници флоре и фауне који могу бити
угрожени редовним радом планираног Пројекта.
Анализом на терену и увидом у постојећу документацију, може се закључити да са аспекта
угрожености флоре, фауне и биодиверзитета нема ограничења за реализацију и редовни
рад предметног Пројекта.

5.3. Стање земљишта, воде и ваздуха
5.3.1. Земљиште
Земљиште је веома важан природни ресурс, чија је каректаристика да се споро образује, а
у процесу деструкције брзо уништава. Најчешћи извори загађујућих материја су: енергетска
и индустријска постројења, саобраћајне активности, пољопривредне површине интензивне
пољопривредне производње (агротехничке мере).
Може се констатовати да је непосредно окружење локације површински коп кречњака у
фази експлоатације и да је земљиште деградирано, али обавеза је да се по завршеној
експлоатацији спроведе поступак техничке и биолошке рекултивације.
5.3.2. Воде
На локацији нема водотокова. Рабас - Река, лева притока Колубаре протиче на око 250 m
од локације планиране за постављање привенмене асфалтне базе, у правцу севера. Рабас
понекад пресушује.
Источно од локације протиче река Каменицау коју ће се уливти пречишћење атмосферске
воде након третмана у таложнику сепаратору масти и уља. Река Каменица је десна
притока реке Рабас у коју се улива на око 100 m низводно од локације будуће асфалтне
базе. Површина слива износи 4,89 km2. Дужина тока износи 3,31 km, а висинска разлика од
ушћа у реку Рабас до њеног изворишта износи 95 m. Средњи пад тока износи I0=2,87% док
пад тока у зони локације асфалтне базе износи 2,50%. На основу Xидролошке студије (коју
је урадио Милан Милићевић дип.инж.грађ.) је утврђено је да ће при великим водама
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водоток Каменица да се излије преко леве обале и да може угрозити предметну локацију
изливањем и направити материјалну штету у зони каменолома и будуће асфалтне базе.
Део овог тока вода вероватноће појаве једном у сто година износи Q1%= 9,75 m3/s.
У претходно периоду у зони локације будуће асфалтне базе доалзило је до изливања и
плављења околних површина од стране реке Каменице. До изливања је долазило на левој
обали од стационаже 0+150 до 0+250 јер је на овом потесу лева обала знатно нижа од
десне обале. Од стационаже 0+20 до 0+080 дошло је до значајних оштећења леве обале
реке Каменице где је река направила каверну.
Из тог разлога урађен је Пројекат регулационих радова на реци Каменици у зони асфалтне
базе у Козличићу, од стране РМ – ПРОЈЕКТ из Пожеге, којим се предвиђа заштита обала
реке Каменице од km 0+000 до km 0+321 каменим набачајем од крупног ломљеног камена
димензија 300-600 mm са претходном попуном каверни. Камен се уграђује у ножицу и
косину обе обале. Будућа камена косина треба да има нагиб 1:1. На левој обали у зони
локације будуће асфалтне базе у Козличићу предвиђена је израда армирано-бетонског
зида од бетона МБ30. Бетонски зид је од стационаже km 0+000 до km 0+087 висине 1,00 m
а од стационаже km 0+098 до km 0+321 1,50 m. У зони пропуста на km 0+087 до km 0+098
предвиђа се израда мобилне опреме-талпи која би се постављала у случају наиласка
великих вода.
Река Каменица cпада у водоток II реда.
5.3.3. Ваздух
Сви извори загађења су сврстани према физичким и просторним карактеристикама у три
основне категорије извора (тачкасти, површински и линијски), а према врсти загађујућих
материја на изворе са продуктима сагоревања фосилних горива и на индустријске изворе.
Тачкасти извори представљају изоловане тачке са великом емисијом загађујућих материја
(индустријски погони, топлане, котларнице, и др.) или индустријске погоне са одређеним
специфичним технологија производње. Површински извори представљају групу одређеног
броја малих извора, распоређених по одређеним зонама. То су простори са ложиштима за
загревање стамбених просторија или подручја на којима је заступљен аутомобилски
саобраћај са малом густином. Линијски извори загађења су друмски, железнички и авио
саобраћај велике густине на градским примарним саобраћајницама као и на великим
саобраћајним коридорима који повремено пролазе поред насеља, или пролазе кроз сама
насеља.
Висока концентрација потенцијално штетних гасова и честица који се емитују у ваздух
штетно утичу на здравље људи, посебно на осетљиви део популације (деца, старе особе,
хронични болесници, итд.)
Квалитет ваздуха и аерозагађеност на локацији и у окружењу може се проценити на основу
идентификације потенцијалних извора загађивања и опсервацијом на терену. С обзиром
да је реч о локацији површинске експлоатације кречњака која се налази у непосредној
близини државног пута, слободно се може рећи да је квалитет ваздуха нарушен. Саобраћај
представља извор специфичних полутаната, који настају емисијом продуката потпуног и
непотпуног сагоревања горива и мазива. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитују
се полутанти NOx, SOx, CO, CO2, CxHу, HCHO, оксиди олова, чађ, чија је концентрација у
околини саобраћајнице у директној зависности од интензитета саобраћаја, карактеристика
саобраћајнице и абиотичких фактора окружења. Реализација планираног Пројекта може
утицати на повећану емисију полутаната атмосфере па се из тог разлога морају применити
мере заштите у циљу смањење емисије аерополутаната у смислу постављања
одговарајућих филтера на емитерима.

5.4. Климатски чиниоци у анализираном подручју
Град Ваљево има благу, умерено - континенталну климу која је оштрија ка југу и западу са
порастом надморске висине.
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Детаљан приказ климатских карактеристика дат је у оквиру поглавља 2.4.

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и
амбијенталне целине
Увидом у постојећу документацију, и увидом на терену, утврђено је да на предметној
локацији нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно
споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште.

5.6. Карактеристике пејзажа
На локацији и непосредном окружењу, не постоје значајни туристички и излетнички
пунктови, објекти туризма, објекти за активну и пасивну рекреацију, те са тог аспекта нема
ограничавајућих услова за реализацију планираног Пројекта. У непосредном окружењу
нема значајнијих јавних и осталих парковских површина.
На локалном нивоу дошло је до деградације пејзажних вредности испољених у измени
морфологије терена и прекидању и деградацији вегетацијског склопа, обзиром да је рећ о
локацији површинског копа кречњака.
Предеоно-пејзажно, локација је део укупне предеоне целине, тако да предметни Пројекат
неће представљати значајан утицај на животну средину са аспекта предеоних и пејзажних
промена.

5.7. Међусобни односи чинилаца животне средине
При процени могућих утицаја морају се анализирати и вредновати сви краткорочни,
локални и реверзибилни утицаји. Такође, обавеза је и процена могућих синергетских
утицаја, дугорочних, иреверзибилних, као и утицаја са вероватноћом понављања.
Обзиром да је локација у оквиру централне зоне површинског копа „Козличић“ и уз државни
пут, може се рећи да су капацитети животне средине умањени.
На предметној локацији, нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве
клизишта, слегања терена, ерозије. Објекти су реализовани у складу са геомеханичким и
сеизмичким условима терена.
Електромагнетна зрачења, емисија топлоте, светлости и еманација мириса нису
карактеристични за предметну делатност.
На основу свеобухватне анализе, стање чинилаца животне средине је у границама
еколошке прихватљивости, а редовни рад планираног Пројекта применом мера
превенције, отклањања и минимизирања потенцијално негативних утицаја, неће довести
до значајног угрожавања капацитета животне средине.
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6.0. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину
На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и окружења,
идентификације извора загађивања, процене постојећег стања животне средине,
карактеристика и специфичности усвојене делатности, могу се предвидети и проценити
могући негативни утицаји на животну средину. Могуће промене и утицаје на животну
средину, односно њено угрожавање од стране предметног Пројекта потребно је
разматрати са више аспеката:
- утицаји током реализације предметног Пројекта,
- утицаји у току редовног рада Пројекта и
- утицаји у случају престанка рада Пројекта
- утицај у случају акцидента на локацији.
Такође, утицаји могу бити краткорочни, односно тренутни, могу се периодично или
повремено понављати, а могу бити и континуални утицаји на животну средину. Утицаји
могу бити кумулативни и синергијски, односно да испуштањем истих или сличних отпадних
материја у животну средину, без обзира што се ради о малим количинама, временом
доведу до нарушавања стања животне средине, или да додатно повећају количину
испуштених штетних материја и тако доведу до прекорачења максималних концентрација
полутаната у води, ваздуху, земљишту.

6.1. Могући штетни утицаји на животну средину у току реализације
(уређивања локације, иинсталирања постројења базе и пратећих садржаја)
Утицаји који се могу јавити приликом извођења радова на припреми локације су
привремени и краткотрајни, а последица су рада грађевинских машина. Поред
привременог повишеног нивоа буке, емисије полутаната – издувних гасова из мотора
механизације и прашине у топлим и сувим данима, највећи негативни утицај и осећај
непријатности је визуелна деградација простора – изглед градилишта са одложеним
грађевинским материјалом, земљом, блатом, каналима и грађевинским машинама.
Ипак, радови на реализацији пројекта, односно монтажи постројења асфалтне базе трају
кратко, те су сви негативни утицаји, иако интензивнији, краткотрајни и неће довести до
значајних негативних последица по здравље и живот становништва.
Само у случају хаварије на локацији, која представља квар са исцуривањем нафтних
деривата, уља и мазива на механизацији може доћи до локалног загађења, односно
површинске контаминације земљишта у површини на којој се нафтни дериват просуо
(максимално 2–3 m3). Санација је једноставна у том случају и обухвата уклањање
загађеног слоја, сакупљање у полиетиленске вреће или непропусну бурад и евакуацију,
односно предају Оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом на
даље поступање, односно деконтаминацију.
Изградња постројења асфалтне базе на анализираној локацији имаће мали (занемарљив)
утицај на промену квалитета ваздуха у непосредном и ширем окружењу. За извођење
грађевинских радова на локацији биће ангажована механизација која представља извор
аерозагађивања полутантима атмосфере (NOx, CO, CO2, CxHx, HCHO, чађ). Један од
главних полутаната који се јавља током извођења радова на монтажи је прашина.
Прашина је већином неорганског порекла (песак, цемент, креч итд.), али је присутна и
прашина органског порекла (дрво, земља, асфалт, смола).
Примена грађевинских машина (багера, грејдера, утоваривача, ровокопача, ваљкова и
различитих врста камиона), које за рад користе дизел гориво, доводи до загађивања доњих
слојева атмосфере издувним гасовима. Обзиром на карактер, величину и капацитет
Пројекта, тешке и остале грађевинске машине за уређивање локације биће ангажоване у
кратком временском периоду, што не представља значајан утицај на животну средину и
здравље становништва. Ови утицаји су привремени, краткотрајни без понављања и
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јављају се само при уређивању локације и изградњи објекта.
Реализација Пројекта неће довести до испуштања отпадних вода у земљиште и подземне
воде.
Као негативан утицај јавља се и емисија буке импулсног типа, пореклом од ангажоване
механизације и уређаја. Према литературним подацима, механизација која се користи при
уређивању, односно припреме локације за монтажу постројења (багери, грејдери, камиони
итд.) развија буку од преко 85 dB(A). Овај повећан ниво буке у току грађења сматра се
краткотрајним утицајем без понављања, тако да ти параметри нису узети као меродавни за
прорачун.
За потребе реализације Пројекта на предметној локацији обавеза Носиоца Пројекта је да:
•
•
•
•

ангажује исправну механизацију и уређаје на уређивању локације и извођењу
грађевинских радова,
настали комунални отпад уклони са локације, сагласно условима надлежног
комуналног предузећа,
радове изводи у складу са пројектном документацијом,
примени мере заштите животне средине.

6.2. Могући штетни утицаји на животну средину за време редовног рада
Пројекта
У току редовног рада планираног Пројкта настоји се да сви негативни утицаји на животну
средину буду минимизирани. Просторно, комплекс ће бити оптимално организован,
планиране су и пројектоване све мере заштите према важећим нормама и стандардима.
6.2.1. Коришћења ресурса
Реализација планираног Пројекта не захтева коришћење природних необновљивих (тешко
обновљивих) ресурса ван норми и стандарда предвиђених за монтажу опреме.
Вода ће се користити за санитарне и противпожарне потребе. Потребне количине воде за
санитарне потребе биће обезбеђене из РЕ резервоар запремине V=450 l, док ће се вода за
хидрантску мрежу снабдевати из укопаног хоризонталног РЕ резервоара запремине V=80
m3.
За погоне уређаја и опреме на асфалтној бази користиће се електрична енергија
једновремене потрошње око 330 kW.
У предметној технологији користиће се агегат различите гранулације (природни дробљени
камен од кречне или еруптивне стене као и кречњак у праху). Нема захтева за коришћењем
шумских ресурса и дрвета, других минералних сировина и руда, као ни других природних
ресурса.
6.2.2. Могући утицаји на животну средину као последица емисије загађујућих
материја у ваздух
Mогући негативни утицаји на животну средину услед редовног рада једног оваквог
постројења могу сврстати у две групе. Прву групу сачињавају загађивања која су резултат
самог технолошког процеса производње асфалт бетона. Овде посебну пажњу треба
обратити на процесе сушења и загревања каменог агрегата, као и процес сагоревања
енергента у горионику. Друга група загађивања јавља се као последица потребе за
сталном манипулацијом фракцијама каменог агрегата на депонијском простору, као и
произведеном мешавином. Ова загађивања по свом интензитету представљају мање
значајне чиниоце, мада у одређеним условима могу битно утицати на општу неповољну
слику о постројењу.
Потреба да се обезбеди континуитет процеса производње асфалтних мешавина
условљава складиштење најчешће великих количина агрегата на депонијама уређеним по
коришћеним фракцијама. Ове депоније су најчешћи извор дифузног загађења прашином
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будући да најситније фракције бивају ношене ваздушним струјањима. Уређене депоније и
одржавање оптималне влажности агрегата представљају основни предуслов за
елиминисање ових ефеката.
Активности које представљају могуће критичне тачке и потенцијални загађивачи ваздуха
су:
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊

◊
◊

пребацивање агрегата лопатама у бункер до предозатора при чему се као
загађивач појављује прашина,
испуштање агрегата из предозатора на тракасти транспортер при чему се као
загађивач може појавити прашина,
увођење агрегата у бубањ за сушење при чему се на улазном делу бубња може као
загађивач појавити прашина,
при премеру и пребацивању агрегата из бубња на елеватор за загрејани агрегат при
чему се може као загађивач појавити прашина,
бубањ за сушење агрегата може бити извор загађења прашином због недовољне
херметичности или у условима надпритиска услед велике влажности агрегата када
се ствара повећана водена пара коју вентилатор не може ефикасно да избаци из
постројења,
незаптивеност или оштећење елеватора за топли агрегат, затварача на ситима,
силоса и ваге услед чега као загађивач може да се појави прашина,
у поступку сједињавања агрегата са везивом у мешалици поред прашине могу се
појавити и испарења од загрејаног битумена,
код испуштања мешавине из мешалице у отвор силоса за убацивање и пражњења
могу се појавити такође испарења од загрејане мешавине,
отпадне мешавине са лошим саставом или произведена по погрешној рецептури,
силос за депоновање филера било да се ради о добијеном из сепаратора
отпрашивањем или о посебно произведеном, као и при транспорту филера до
мешалице при чему као загађивач може да се појави прашина,
димњак постројења као основног загађивача ваздуха,
резервоар за врело уље и цистерна за складиштење везива – битумена
испарењима кроз систем за проветравање, као и евентуалним просипањем при
претакању услед чега може доћи до загађења тла и воде,
транспортна средства као загађивач ваздуха,
инсталација за отпрашивање – сепарацију прашине као потенцијални загађивач
ваздуха прашином.

На постројењу за производњу мешавина као емитери опасних материја су евидентиране су
следеће технолошке операције:
–
–
–
–
–
–
–
–

истовар агрегата у усисне бункере,
сушење агрегата у ротационом бубњу (сушари),
транспорту агрегата,
мешању у мешалици,
истовар асфалтних мешавина у транспортна средства,
сагоревању мазута у ротационој пећи,
сагоревану дизела у транспортним средствима,
манипулација са транспортним средствима при довозу сировина и одвозу
асфалтних мешавина.

Ваздух који се испушта у технолошким операцијама садржи прашину, водену пару, SiO2,
MgO2, CaO, Al2O3 и ароматичне угљоводонике.
При транспорту сировина и готових производа као продукти загађења ваздуха насталих од
транспортних возила – камиона настају: CO, NO, NO2, CO2, CxHy, Pb, прашина и чађ.
Постројења за производњу асфалтних мешавина као гориво могу користити различите
супстанце као што су ТНГ, лож уље, мазут, дизел гориво, земни гас као и нека од чврстих
горива. Предметно постројење („SIM AMMANN EASY BATCH (I 848)”), као гориво користи
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мазут. Просечна потрошња мазута анализираног постројења износће око 646 kg/h.
Водена пара настаје као производ испаравања воде из агрегата при процесу његовог
сушења у бубњу. Како се у једној тони асфалтне мешавине проценат минералног агрегата
од 85 до 87% а проценат воде у агрегату 5% добијамо да при сушењу таквог агрегата
испари 42,5 односнo 43,5 kg воде по тони произведене мешавине. Сагласно предходним
подацима за тону произведене мешавине ослободиће се 53-54 m3 водене паре. Овде
свакако, треба нагласити да повећање влажности агрегата за 1% има за последицу
повећање од 10% ослобођене водене паре. Велика влажност агрегата може проузроковати
и надпритисак у бубњу, с обзиром да вентилатор не успева да избаци сву количину водене
паре, у ком случају долази до тренутног избацивања загађеног ваздуха на улазној и
излазној страни бубња („puff-back” ефекат).
Основне карактеристике садржаја гасних испарења постројења односе се на
карактеристике прашине и карактеристике посебних продуката сагоревања. При чему
треба истаћи да прашина представља загађивач коме се мора посветити посебна пажња
јер најчешће представља фактор приговора грађана на рад асфалтних постројења.
Прашина као загађивач ваздуха - При разматрању загађивача постројења за производњу
асфалтних мешавина истакнуто је да се прашина појављује као продукт сушења агрегата у
бубњу, као прашина усисана ваздушном струјом и као дифузна прашина на различитим
местима самог постројења за производњу асфалтних мешавина, као и других садржаја
(транспортни путеви, истовар) настала најчешће манипулацијом или доношењем фракција
агрегата. Са становишта проблематике загађења као и могућности његове контроле од
посебног значаја је први појавни облик.
Процес сушења агрегата, како је то детаљно истакнуто у оквиру описа самог технолошког
процеса производње, одвија се у бубњу који се ротира око сопствене уздужне осовине.
Бубањ се са горње стране пуни агрегатом, чија температура најчешће одговара
спољашњој температури ваздуха, а који поседује и одређену сопствену влажност.
Лопатице смештене у бубњу подижу агрегат тако да се он својим кретањем ка нижој,
излазној, страни загрева и суши. При оваквом поступку долази до издвајања најситнијих
честица агрегата које бивају захваћене струјом гаса и изнесене из постројења у облику
прашине. Количина створене прашине у бубњу првенствено зависи и од три основна
фактора а то су: чистоћа агрегата и садржај ситних честица до 0,42 mm, концепција бубња
за сушење и брзина струје гаса у бубњу. Количина издвојене прашине директно зависи од
почетне чистоће агрегата, од природе самог агрегата, од његовог третмана и манипулације
и до типа мешавине која се производи.
Садржај честица фракције до 0,09 mm у гранулометријском саставу агрегата од 5%,
представља просечно 70% створене прашине. При томе већи учинак фракција до 0,09 mm,
ствара услове за још веће издвајање прашине код сушења. Уколико се ради о производњи
крупнозрнастих асфалтних мешавина, проценат ситних фракција је по правилу мањи,
самим тим мања је и количина издвојене прашине. Количина издвојене прашине зависи и
од физичко-механичких карактеристика самог агрегата, а посебно његове отпорности на
хабање, што је пак све скопчано са стварањем ситних фракција код манипулације са
агрегатом до његовог убацивања у бубањ.
Брзина кретања гаса у бубњу такође утиче на количину издвојене прашине.
Подизање прашине из бубња представља најкритичнији аерозагађивач код оваквих
постројења. Количина издвојене прашине достиже 2-3% суве материје која је убачена у
бубањ. Интересантно је међутим да аутори различитих истраживања наводе доста
различите вредности. Количина издвојене прашине по тим истраживањима износи од 80
до 200 gr/m3 ваздуха, с тим да се као просечна вредност за све анализе може сматрати
количину од 150 gr/m3 ваздуха. Ако се у обзир узме количина створеног гаса по тони
произведене асфалтне мешавине долази се до закључка да количина подигнуте прашине
износи 37,5 kg/тони произведене мешавине. Аналогно томе постројење са капацитетом од
90 t/h производи сваког сата oкo 3375 kg прашине. Прашина издвојена на овај начин има
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просечну гранулацију од 0 дo 0,4 mm, док фракције од 0 до 0,09 представљају у просеку
30% издвојене количине. Ове фракције представљају и највећу опасност с обзиром на
своја негативна дејства. Оптерећење животне средине наведеном количином прашине са
датим гранулометријским саставом, представљало би праву катастрофу.
Прашина у гасним испарењима која је продукт усисавања честица са елемената
постројења зависи од доста фактора. Према емпиријским подацима количина овако
издвојене прашине креће се од 20-50 g/m3.
Дифузна емисија прашине последица је најчешће манипулације са агрегатом било да се
ради о оном на депонијама или о осушеном агрегату који се транспортује у оквиру самог
постројења. Количине дифузне прашине могу битно варирати од постројења до
постројења. Оквирна оцена показује да у принципу не прелази 10% укупних емисија
прашине на постројењу. Значајно се може смањити редовним одржавањем опреме и
депонија.
Количина прашине која ће бити емитована кроз димњак постројења у атмосферу зависи од
карактеристика система за пречишћавање ваздуха. Носилац Пројекта је у обавези да по
инсталирању постројења изврши контролно мерење емисије на емитеру (димњаку).
Утицај прашине данас је у области заштите животне средине доказан и усвојен став да
прашина представља значајан загађивача, чак и кад се не ради о њеном посебном
хемијском саставу.
Физио-патолошки утицај честица прашине из ваздуха на људе доста је изучаван
првенствено код „затворених” простора и присуства честица азбеста и силицијума. Утицај
честица прашине за „отворене” просторе много мање је познат јер се ради о честицама
различитог порекла и мањих концентрација. Међутим са сигурношћу се може говорити о
негативним утицајима када су у питању дугорочни утицаји. Ефекти оваквих утицаја
једноставно се могу свести на акутне и хроничне.
Акутни ефекти се могу јавити код високог степена загађења прашином. Прерана смрт људи
као резултат ових загађења доказана је и за концентрације које се у принципу не сматрају
изразито високим па чак и у случајевима незапаженим концентрацијама прашине. Овакви
акутни ефекти се не могу везати за постројења за производњу асфалтних мешавина мада
за посебан склоп околности нису искључени.
Хроничне последице представљају широко распрострањен облик негативних утицаја
изражен првенствено кроз обољења дисајних органа и кардио-васкуларног система. Од
болести дисајних органа највише су распрострањене кијавице, хронични бронхитис и
бронхијално - пулмонални канцер. Код свих ових обољења доказано је да прворазредну
улогу иритирање респираторних путева честицама прашине из атмосфере. Посебно треба
истаћи и да су ови утицаји изражени код деце, старих и онемоћалих особа као и код особа
које су већ оболеле од неких болести.
Утицај честица прашине које се јављају као резултат отпрашивања у постројењу за
производњу асфалтних мешавина првенствено у зависности од њиховог гранулометријског
састава има доста различите утицаје на човека. Негативни ефекти у наведеном смислу
везани су само за оне честице које могу бити инхалиране (<0,01 mm). Код честица оваквог
гранулометријског састава од посебног значаја су дубина продирања у респираторни
систем, облик честица и свакако количина. Укупни утицај на организам човека повезан је и
са брзином елиминисања инхаларних честица, а она опет зависи од њихове димензије,
облика и положаја. Посебно треба истаћи да је код наведених негативних утицаја прашине
уочен субјективни карактер. Доказано је наиме да се за исте услове код различитих људи
не јављају исти симптоми.
Утицај честица прашине на животиње сличан је утицају на људе, мада у многоме зависе и
од особина сама врсте.
Утицај честица прашине на вегетацију изражен је кроз неколико ефеката. Таложењем
прашине на фотосинтетским органима (зеленим биљним деловима) смањује се утицај
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сунчевих зрака и редукује стварање хлорофила. Други непожељан ефекат везан је за
транспортну улогу честица прашине. Ради се о чињеници да честице прашине преносе
сумпорну и друге киселине, настале сагоревањем ослобођених једињења сумпора и
других елемената, која најчешће на зеленим деловима биљака стварају некрозе. Такође је
запажен и абразивни ефекат проузрокован оштећењима насталим услед механичког
деловања оштрих ивица честица прашине.
Утицај прашине на материјале најчешће је резултат узајамних дејстава прашине, као
транспортног медија, и агресивних отпадних гасова који настају као продукт сагоревања.
Посебно неповољни ефекат прашине на објекте је изражен због ефекта прљања и то
нарочито ако се ради о продуктима непотпуног сагоревања (чађ).
Продукти сагоревања горива - Продукти сагоревања горива мазута који настају у
горионику могу представљати значајне загађиваче животне средине. Истраживања су
показала да је сагоревање угља далеко највећи извор емисије сумпордиоксида.
Мазут и лож уље садрже сумпор али у мањем проценту него угаљ, тако да се сагоревањем
емитује мање SO2 по јединици произведене енергије.
Остали загађивачи ваздуха - Поред прашине и продуката сагоревања горива као
загађивачи ваздуха у процесу производње асфалтних мешавина се могу јавити и друге
материје. Ова загађења по својој заступљености су мањег обима али неким својим
особинама могу утицати на неповољне реакције (нпр. специфични мириси). Ова врста
загађења настаје првенствено као продукт испаравања вруће мешавине приликом њеног
испуштања из силоса у транспортна средства. Непријатни мириси се могу појавити и
приликом утовара мешавине уколико су кошеви возила премазани дизел горивом. На ове
могућности треба опоменути особље возног парка како би се за премаз кошева возила
користила дозвољена средства.
Поред наведених загађења ваздуха који су продукат функционисања самог постројења за
производњу асфалта присутна су и загађења која су последица рада превозних средстава
и средстава која раде на утовару агрегата у преддозаторе.
Под транспортом у редовном раду Пројекта подразумева се кретање транспортних возила
при довожењу и одвожењу сировина и готових производа. При овим операцијама у
атмосферу се емитују полутанти који настају при сагоревању нафтних деривата у
моторима са унутрашњим сагоревањем (CO2, CO, NOx, SO2, CxHy, чађ). С обзиром на
веома ниску саобраћајну фреквентност на компексу овај утицај је занемарљјив.
6.2.3. Могући утицаји на земљиште, површинске и подземне воде
У току редовног рада планиране асфалтне базе нема настанка технолошких отпадних вода
тако да негативни утицаји на земљиште и воде су знатно умањени. Експолоатацијом
предметног Пројекта долази до генерисања санитарно-фекалних и атмосферских отпадних
вода са којима ће се поступати у скаду са законском регулативом па је и на тај начин
умањују негативни утицаја на површинске и подземне воде.
Санитарно - фекалне отпадне воде настајаће као последица боравка запослених на
локацији, које ће се спроводите до водонепропусне септичке јаме коју ће по утврђеној
динамици празнити Јавно комунално предузеће.
Атмосферске воде са платоа, саобраћајница и опреме могу садржати таложне и уљасте
материје, што може довести до загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те
се исте морају прикупљати каналима, риголама и одводити у сепаратор уља и масти.
Носилац Пројекта је у обавези да на локацији, на најнижој тачки, реализује таложниксепаратор уља и масти, у циљу спречавања потенцијалног загађивања подземних вода и
земљишта. На изливу, а пре упуштања у крајњи реципијент (реку Каменицу), уградити
мерач протока са местом за узорковање и контролу квалитета отпадних вода. Чишћење
таложника-сепаратора масти и уља мора вршити овлашћено предузеће, у складу са
одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл.гласник РС” бр. 92/10).
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Река Каменица је десна притока реке Рабас у коју се улива на око 100 m низводно од
локације будуће асфалтне базе. У претходно периоду у зони локације будуће асфалтне
базе доалзило је до изливања и плављења околних површина од стране реке Каменице.
До изливања је долазило на левој обали од стационаже 0+150 до 0+250 јер је на овом
потесу лева обала знатно нижа од десне обале. Од стационаже 0+20 до 0+080 дошло је до
значајних оштећења леве обале реке Каменице где је река направила каверну.
Из тог разлога урађен је Пројекат регулационих радова на реци Каменици у зони асфалтне
базе у Козличићу, од стране „РМ – ПРОЈЕКТ“ из Пожеге, којим се предвиђа заштита обала
реке Каменице од km 0+000 до km 0+321 каменим набачајем од крупног ломљеног камена
димензија 300-600 mm са претходном попуном каверни. Камен се уграђује у ножицу и
косину обе обале. Будућа камена косина треба да има нагиб 1:1. На левој обали у зони
локације будуће асфалтне базе у Козличићу предвиђена је израда армирано-бетонског
зида од бетона МБ30. Бетонски зид је од стационаже km 0+000 до km 0+087 висине 1,00 m
а од стационаже km 0+098 до km 0+321 1,50 m. У зони пропуста на km 0+087 до km 0+098
предвиђа се израда мобилне опреме-талпи која би се постављала у случају наиласка
великих вода.
На земљиште као медијум животне средине и необновљиви (тешко обновљиви) природни
ресурс, утиче и генерисање чврстих отпадних материја до којег ће долазити у редовном
раду и експлоатацији предметног Пројекта:





Просути агрегат
Просути битумен
Филер из вентилационог система
Комунални отпад.

Чврсти отпад настао радом овог постројења третираће се на следећи начин:
-

-

Сировине и репро материјал прописно ће се лагеровати. Агрегати ће се складишти
на платоу за агрегат зависно од врсте фракција. Из усипних бункера тракастим
транспортерима одлазиће у ротациону сушницу, а одатле у мешалицу. Битумен
стиже у цистернама и пумпом ће се пребацивати у хоризонталне резервоаре за
битумен. Испод пумпи ће се налазити металне посуде у које ће се случајно
исцурели битумен скупљати да се неби загадило тло у случају процуривања.
Хоризонтални резервоаре за битумен биће снабдевени нивометрима, тако да неће
доћи до предозирања. Било какво исцуривање битумена, тј. снижавање нивоа
битумена, у периоду када постројење за производњу битуменом везаних материјала
не ради сигнализираће се алармом на командном панелу, тако да се одмах може
приступити провери заптивености резервоара.
Просут и некласификован агрегат ће се сакупљати и враћати на сепарацију, ради
поновне класификације и прања.
Просути битумен (пошто је на температурама мањим од 100°С) чврст, скупљаће се
и поново враћати у мешалицу.
Прашина (филер) из циклона враћаће се у силос за филер и користиће се у процесу
умешавања.
Комунални отпад одлагаће се у канте а затим ће се ЈКП односити са локације,
према утврђеној динамици.
Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља представља опасан отпад.
Поступање са тако насталим отпадом мора бити усаглашено са одредбама
Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС”, бр. 92/10). Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. Чишћење опасног
отпада обавља се мобилним цистернама и одмах се одвози са локације, тако да на
локацији неће доћи до задржавања овог отпада.

Правилним поступањем са навњденим отпадним материјама доћи ће до знатно мањих
негативних утицаја на земљиште, као ни на површинске и подземне воде.
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6.2.4. Могући утицаји на повећање буке
Рад предметног пгона вруће асфалтне масе представља извор буке. Најзначајнији извори
буке у предметном комплексу представљају средства и уређаји рада (ротациона сушара,
вентилатор у склопу система за отпрашивање, пумпе за битумен и мазут, компресор,
пумпа за претакање каменог брашна на ауто цистерни, систем сита, елеватори и
транспортне траке). Планирано је да се рад предметног погона обавља у дневној смени
(8,5 сати).
Носилац Пројекта је у обавези да по пуштању базе у рад, преко акредитоване
лабораторије изврши мерењ нивоа буке у животној средини у зони потенцијално угрожених
објеката становања од рада предметног постројења и у зависности од добијених
резултатата у обавези је да поступи у скаладу са законском регулативом.
6.2.5. Могући утицаји на изглед предела и пејзажа
Обзиром да је локација у оквиру централне зоне површинског копа „Козличић“ и уз државни
пут, не може говорити о неким посебним пејзажним и предеоним одликама, нити ће
реализацијом предметног Пројекта доћи до значајног утицаја на пејзажне вредности.
6.2.6. Могући утицаји на станишта, флору и фауну
На локацији предметног Пројекта нема представника флоре и фауне као ни њихових
станишта, на које би предметни Пројекат могао имати утицаја.
6.2.7. Негативни утицаји редовног рада Пројекта на намену површина, демографске
карактеристике, насељеност и
концентрацију становништва, природна и
културна добра
Обзиром на положај и карактеристике локације утврђено је да реализација Пројекта неће
узроковати демографске промене у анализираном подручју, нити ће изазвати повећану
густину становања и концентрацију становништва.
Редовни рад Пројекта неће довести до промене устаљеног начина живота. Предметни
Пројекат ће бити изложен и сагледив свим учесницима у саобраћају на саобраћајници која
тангира предметни комплекс, као и на саобраћајницама из непосредног окружења. На
предметној локацији и њеном непосредном окружењу не налазе се заштићена природна и
културна добра, тако да се о утицају редовног рада Пројекта на њих не може говорити.
На основу процене могућих утицаја на животну средину може се закључити да се:
•

не очекују значајни штетни утицаји на животну средину уз примену мера превенције,
спречавања и отклањања потенцијалних узрочника. Сви утицаји од планиране
делатности су процењени као утицаји малог обима и микролокацијског карактера;

•

наведене врсте утицаја за предметну делатност не представљају посебно сложене
утицаје, за време уређивања локације, редовног рада и у случају престанка рада
Пројекта. Обзиром да ће се поступак реализације одвијати по Законом предвиђеној
процедури, обезбеђени су сви услови за примену и спровођење мера превенције,
спречавања и минимизирања потенцијално штетних утицаја по животну средину. На
тај начин ће се спречити потенцијално штетни утицаји на животну средину и
здравље људи.

На основу напред наведених процена и „очекиваних ситуација” на терену може се
закључити да се могући значајни утицаји на животну средину могу превенирати и спречити,
а применом мера заштите и мониторинга може се омогућити безбедно функционисање и
одвијање делатности предметног Пројекта на анализираној локацији.
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6.3. Негативни утицаји на климатске карактеристике
Не постоји вероватноћа измене климатских карактеристика на шире анализираном терену.

6.3. Процена утицаја на животну средину у случају акцидента и могуће
последице
Процена ризика од акцидентних ситуација на локацији Пројекта се може извршити на
основу идентификације хазарда, процене вероватноће настанка и анализе последица.
Процена вероватноће настанка удеса и ризика врши се на основу анализе Пројекта,
односно технологије рада. Поред идентификације, за процену ризика је потребно извршити
и анализу последица која има за циљ да предвиде обим могућих ефеката удеса, величину
штете и обим одговора за удес.
Удесне ситуације које могу настати на предметној локацији Пројекта, а могу се предвидети
су:




изливање битумена,
пожар,
престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационог бубња - сушаре.

У случају акциденталног оштећења резервоара битумен може доћи до њиховог истицања
које би имало локални утицај на тло. Стога је потребно да се испод ових резервоара
направи непропусна, танквана ради прихватања евентуално исцурелог садржаја.
Пожар у раду предметног Пројекта може настати као последица људске грешке, квара на
електроинсталацијама, опреми и средствима рада. Преношење пожара из околине такође
може бити узрок јављања пожара у комплексу предметног Пројекта. Конфигурација
постројења и избор површинске заштите елемената постројења (ватроотпорна површинска
заштита) ограничиће пожар само на секцију у којој је дошло до евентуалног избијања
пожара. Стално присуство радника на постројењу, као и компјутерска контрола процеса,
омогућиће да се евентуално настао пожар санира на самом почетку избијања. У случају
појаве пожара не постоји вероватноћа ширења ван предметног комплекса.
Пожар који се не локализује и неутралише у тренутку иницијације може условити емисију
аерополутаната који би могли условити краткотрајно, акутно загађивање у комплексу,
непосредном и ширем окружењу.
Састав гасова који се при том ослобађају зависи од својстава и врсте материјала који су
захваћени, односно који горе, те се може јавити читав спектар гасовитих супстанци. Димни
гасови би садржали различите концентрације читавог спектра угљоводоника, чађи, пепела,
угљен-диоксида, угљеномоноксида, сумпордиоксида и тд. Најгори могући сценарио у
случају потпуног уништења објекта је тренутно загађивање ваздуха и преношење
ваздушним струјањима ка зонама становања.
Ако се узму у обзир карактеристике горивог материјала, дисперзија ветром, у току трајања
пожара као потенцијално угрожени идентификовани су:
1. запослени у предметном комплексу (топлотно и физичко дејство, гушење, тровање
гасовима),
2. становништво у најближој зони становања.
Физичко и топлотно дејство при настанку пожара изазива повреде и опекотине, а емисија
дима, токсичних гасова који се ослобађају при горењу материјала у производном
постројењу могу довести до смртног исхода запослених, који се нађу у непосредној
близини места настанка пожара. У зависности од микроклиматских прилика у тренутку
јављања пожара (правац и интензитет струјања ветра, или тишине) облак дима и гасова
који се ослободи у случају пожара се може у кратком временском интервалу разићи, или
задржати уз постепено разблажење неколико часова по гашењу пожара. Димни облак који
се ослобађа у случају пожара може захватити простор од 20 висина објекта захваћеног
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пожаром у правцу ваздушних струјања. У сваком случају изложеност негативном дејству
аерополутаната у случају пожара је краткотрајна - акутна. Код становништва у окружењу
изложеном дејству аерополутаната у дужем периоду могу се јавити акутна тровања без
трајних последица, а код осталих се могу јавити респираторне сметње, надраженост
дисајних органа, слузокоже и алергијске реакције.
Утицаји на животну средину у току пожара нису од великог значаја, већ отпочињу са
седиментацијом емитоавних полутаната при чему ће доћи до загађивања земљишта у
непосредном окружењу предметног комплекса. Спирање исталожених компоненти димних
гасова може условити загађивање подземних и површинских вода. Обзиром да су наведени
догађаји тренутни, да имају малу вероватноћу јављања и још мању вероватноћу
понављања, кумулативно дејство на животну средину је искључено, а последице
загађивања су локалне.
У случају квара на систему за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре у атмосферу ће
се ослободити прашина и гасовити угљоводоници. С обзиром на удаљеност насеља од
локације утицај на ваздух у случају овог акцидента биће краткотрајан и неће значајније
утицати на квалитет ваздуха, уколико се што пре прекине са радом у објекту за производњу
битуменом везаних материјала до санације квара.
У случају изливања веће количина битумена на тло, доћи ће до привременог нарушавања
тла. Терен се санира тако што се грајфером покупи битумен помешан са земљом и врати у
процес производње при чему ће се добити асфалт лошијег квалитета, али ипак
употребљив.
Уз примену свих организационих и техничких мера, мера управљања акцидентом,
спречиће се могућност настанка акцидента на локацији и проузроковање материјалне
штете.

6.4. Могући штетни утицаји на животну средину по престанку рада Пројекта
Пројектом затварања постројења потребно је да буду обухваћени сви параметри и мере
заштите животне средине које би утицале на минимизирање евентуалних негативних
утицаја на медијуме животне средине у току демонтаже постављене опреме. На уклањању
опреме и инфраструктуре потребно је ангажовати акредитовану фирму. Највећи утицај на
животну средину могао би се очекивати при уклањању самог постројења асфалтне базе.
Предметни Пројекта може имати знатних утицаја на животну средину и прилоком
„затварања” који су по обиму и врсти веома слични утицајима који се јављају и приликом
саме реализације односно монтаже постројења. Заправо грађевински радови на
демонтажи и уклањању постројења и инсталиране опреме су главни узроци евентуалних
утицаја који се односе на повећан ниво буке услед рада ангажоване механизације.
Грађевински отпад мора бити уклоњен са локације ангажовањем јавног комуналног
предузећа.
Ови утицаји су временски ограничени и по завршетку радова на демонтажи би престали.
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7.0. Процена утицаја на животну средину у случају удеса
Удес (акцидент) је неочекивани, односно непредвиђени догађај који може угрозити
запослене, становништво, животну средину или довести до материјалне штете.
Процена ризика од акцидентних ситуација на локацији Пројекта се може извршити на
основу идентификације хазарда, процене вероватноће настанка и анализе последица.
Процена вероватноће настанка удеса врши се на основу анализе Пројекта, односно
технологије рада. Поред идентификације, за процену ризика је потребно извршити и
анализу последица која има за циљ да предвиди обим могућих ефеката удеса, величину
штете и обим одговора за удес.
Удес се може поделити на хемијски удес – испуштање штетних материја у радну и животну
средину, пожар и експлозију, или рушење, односно оштећење објеката. Врло често се
истовремено јављају два или три наведена типа удеса.
Могућност појаве удеса зависи пре свега од врсте и количине опасних материја које се
користе или настају у комплексу, а вероватноћа јављања удеса, зависи од спроведених
мера превенције, односно од начина на који се те материје у комплексу чувају или
употребљавају.
На основу карактеристика предметне технологије, карактеристика сировина и готових
производа, планираних техничких и технолошких решења превенције и заштите животне
средине идентификовани су:





просипање нафтних деривата услед хаварије на механизацији у редовном раду,
пожар,
изливање битумена,
престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре.

7.1. Акцидентно просипање нафтиних деривата
Акцидентно просипање нафтиних деривата (најчешће дизел и моторна и хидраулична
уља) у случају веће или мање хаварије на механизацији ангажованој у предметном
комплексу не сме угрозити животну средину. У случају просипања нафтних деривата
извршиће се санација прописана упутством о раду постројења које је у обавези да уради
Носилац пројекта при чему је битно у комплексу обезбедити адекватан сорбент, посуде за
прикупљање запрљаног сорбента и простор за привремено чување тако насталог отпада.
При просипању нафтних деривата потребно је одмах спровести следеће мере:
-

уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање горива, односно уља,
спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем физичких баријера
или прављењем провизорног канала око мрље,
извршити посипање сорбентом (најпогоднији је песак, а може се искористити и
отпадни филер),
извршити чишћење терена, односно сорбента и земљишта запрљаног нафтним
дериватима.

На локацији се неће вршити складиштење течних нафтних деривата тако да максималне
количине које се на овај начин могу испустити одговарају запремини резервоара
грађевинске машине која се користи и на којој је дошло до хаварије. Обзиром да то нису
значајне количине, акцидент овог типа, не може имати озбиљне последице на животну
средину, поготово ако се узме у обзир локални карактер загађења, мала вероватноћа
јављања и удаленост од потенцијално вулнерабилних целина.

7.2. Пожар
Пожар у раду предметног Пројекта може настати као последица људске грешке, квара на
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електроинсталацијама, опреми и средствима рада.
Преношење пожара из околине такође може бити узрок јављања пожара у комплексу
предметног Пројекта.
Конфигурација постројења и избор површинске заштите елемената постројења
(ватроотпорна површинска заштита) ограничиће пожар само на секцију у којој је дошло до
евентуалног избијања пожара. Стално присуство радника на постројењу, као и
компјутерска контрола процеса, омогућиће санирање евентуалног пожара на самом
почетку избијања.
Израдиће се Противпожарни елаборат којим ће бити дефинисане мере противпожарне
заштите. Надлежни орган противпожарне полиције даје сагласност на техничку
документацију и преко инспекцијских служби контролише испуњеност прописаних услова
везаних за протипожарну заштиту.
У случају појаве пожара не постоји вероватноћа ширења ван предметног комплекса.
Пожар који се не локализује и неутралише у тренутку иницијације може условити емисију
аерополутаната који би могли условити краткотрајно, акутно загађивање у комплексу,
непосредном и ширем окружењу.
Састав гасова који се при том ослобађају зависи од својстава и врсте материјала који су
захваћени, односно који горе, те се може јавити читав спектар гасовитих супстанци. Димни
гасови би садржали различите концентрације читавог спектра угљоводоника, чађи, пепела,
угљен-диоксида, угљеномоноксида, сумпордиоксида и тд. Најгори могући сценарио у
случају потпуног уништења објеката и сагоревања запаљивих и горивих матереија је
тренутно загађивање ваздуха и преношење ваздушним струјањима ка зонама становања.
Ако се узму у обзир карактеристике горивог материјала, дисперзија ветром, у току трајања
пожара као потенцијално угрожени идентификовани су:
-

запослени у предметном комплексу (топлотно и физичко дејство, гушење, тровање
гасовима),

-

запослени и становништво у окружењу - у другим радним комплексима и најближим
стамбеним објектима (иритација слузокоже и дисајних органа димним гасовима,
појава непријатних мириса).

Физичко и топлотно дејство при настанку пожара изазива повреде и опекотине, а емисија
дима, токсичних гасова који се ослобађају при горењу материјала у производном
постројењу могу довести до смртног исхода запослених, који се нађу у непосредној
близини места настанка пожара, док се запослени из других делова објекта и комплекса
могу на време евакуисати и заштити.
У зависности од микроклиматских прилика у тренутку јављања пожара (правац и
интензитет струјања ветра, или тишине) облак дима и гасова који се ослободи у случају
пожара се може у кратком временском интервалу разићи, или задржати уз постепено
разблажење неколико часова по гашењу пожара. Димни облак који се ослобађа у случају
пожара може захватити простор од 20 висина објекта захваћеног пожаром у правцу
ваздушних струјања, што би у конкретном случају био радијус од око 200m. У сваком
случају изложеност негативном дејству аерополутаната у случају пожара је краткотрајна акутна. Код становништва које се нађе у непосредном окружењу, изложеном дејству
аерополутаната у дужем периоду могу се јавити акутна тровања без трајних последица, а
код осталих се могу јавити респираторне сметње, надраженост дисајних органа, слузокоже
и алергијске реакције.
Утицаји на животну средину у току пожара нису од великог значаја, већ отпочињу са
седиментацијом емитованих полутаната при чему ће доћи до загађивања земљишта у
непосредном окружењу предметног комплекса. Спирање исталожених компоненти димних
гасова може условити загађивање подземних и површинских вода. Обзиром да су
наведени догађаји тренутни, да имају малу вероватноћу јављања и још мању вероватноћу
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понављања, кумулативно дејство на животну средину је искључено, а последице
загађивања су локалне.
Уз услов поштовања прописа и норми за предметну делатност, мера наложених од
надлежног органа противпожарне полиције, као и уз услов редовне обуке запослених,
поштовања технолошке дисциплине и редовне контроле исравности противпожарних
средстава, вероватноћа настанка пожара на локацији биће минимизирана, односно
сведена у законски прихватљиве оквире. Ако се узме у обзир да доминантни правци ветра
на предметној локацији не дувају у правцу зона становања, вероватноћа негативоног
дејства на здравље становништва у случају пожара је минимална.

7.3. Цурење битумена
Битумен потребан за справљање смеше асфалтног бетона, лагерује се у два
резервоара запремине 30 m3 и 20 m3. Битумен се довози камионима-цистернама и
претакање битумена у резервоаре на постројењу, као и за претакање ка допунском
резервоару врши се помпом уграђеном на постројењу. Ради омогућавање циркулације ове
релативно густе масе, водови и резервоари се греју уљном инсталацијом.
Битумен стиже у цистернама и пумпом ће се пребацивати у хоризонталне резервоаре за
битумен. Испод пумпи ће се налазити металне посуде у које ће се случајно исцурели
битумен скупљати да се неби загадило тло у случају процуривања. Хоризонтални
резервоаре за битумен биће снабдевени нивометрима, тако да неће доћи до предозирања.
Било какво исцуривање битумена, тј. снижавање нивоа битумена, у периоду када
постројење за производњу битуменом везаних материјала не ради сигнализираће се
алармом на командном панелу, тако да се одмах може приступити провери заптивености
резервоара.
Вероватноћа цурења битумена је минимална.

7.4. Престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре
У случају квара на систему за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре аутоматски се
прекидају сви процеси у којима је присутно генерисање прашине (сушење материјала,
елеваторски транспорт материјала и рад сита).
Детаљном анализом идентификовани су потенцијални узроци јављања акцидента и
ефекти акцидента на становнишво и животну средину у најнеповољнијем могућем
сценарију. Процењено је да је, уз услов спровођења превентивних мера, прописа и услова
надлежних органа, организација и институција, вероватноћа јављања акцидента је у
оквирима законске прихватљивости, те да би у том случају постојали негативни утицаји на
животну средину, али да исти не би условили значајне негативне последице. Из тог
разлога може се извести закључак да предметни Пројекат не представља значајан фактор
ризика за животну средину и окружење.
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8.0. Опис мера заштите животне средине
У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по природу и животну
средину, живот и здравље локалног становништва и свих корисника природних ресурса,
вредности и простора, спречавања конфликата у простору, кумулативних и синергијских
негативних дејства, у фази изградње, редовног рада, за случај акцидента или трајног
престанка рада, Студијом се прописују мере превенције, отклањања, спречавања,
минимизирања и свођења у законске оквире, свих значајних негативних утицаја на
природу, животну средину и кориснике простора . Мере су дефинисане и прописане за све
фазе Пројекта:




мере током изградње асфалтне базе;
мере у току редовног рада асфалтне базе;
мере за случај престанка асфалтне базе.

Мере заштите животне средине обухватају техничке мере и решења, технолошке, односно
огранизационе мере, којим се дефинише поступање при контроли, одржавању и
превенцији значајних негативних утицаја и последица по становништво и животну
средину.Техничке и организационе мере за сречавање и минимизирање потенцијалних
загађења животне средине, односно спречавање негативних утицаја на здравље људи и
квалитет животне средине у окружењу, у току припремних и извођачких радова, за време
редовног рада Пројекта, у случају удесног загађења, односно за случај престанка рада
Пројекта.
На основу пројектне документације, услова имаоца јавних овлашћења, на основу
утврђених карактеристика животне средине предметне зоне, утврђени су потенцијално
значајни утицаји и дефинисани угрожени медијуми животне средине.
Након исходовања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од
стране надлежног органа – локалне управе града Ваљева, мере прописане Студијом
постају обавезујуће за Носиоца Пројекта. Свака мера заштите животне средине мора бити
у складу са важећом регулативом Републике Србије. Регулатива од значаја за еколошки
прихватљиву реализацију планираног Пројекта – aсфалтна база у Козличићу, потес Брда,
на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево.













Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС,” бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др.
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 76/18 и 95/18 (др.закон));
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС
и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14
и 83/18));
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18
(др.закон));
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС″, бр. 135/04 и 25/15);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон));
Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15);
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18
(др.закон));
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 95/18
(др.закон));
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15, 87/18-3 (др. закон),
87/18-41 и 87/18-50 (др. закон));
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Закон о режиму вода ("Сл. лист СРЈ", бр. 59/98, "Сл. гласник РС", бр. 101/05
(др.закон));
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18);
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС“, бр, 11/2010, 75/2010, 63/2013);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање
(„Сл.гласник РС“, бр.111/15);
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања („Сл.гласник РС“, бр.5/16);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Сл. гласник РС”, бр. 75/10);
Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
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 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 приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС”, бр. 24/14);
Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 69/05);
Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 69/05);
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр 69/05);
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл.
гласник РС”, бр. 43/17);
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник
РС”, бр. 56/10);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);
Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13);
Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање
(„Сл. гласник РС” бр. 17/17);
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 95/10 и 88/15);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС”, бр. 92/10);
Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник
РС”, бр. 96/10);
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 Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник
РС”, бр. 74/11);
 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”,
бр. 33/16);
 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.
23/94);
 Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/91);
 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.
23/94);
 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС”, број 72/10);
 Стратегија управљања отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 29/10).

8.1. Мере током изградње објекта привремене асфалтне базе
8.1.1. Опште мере заштите у току изградње
1. Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима имаоца
јавних овлашћења;
2. Извођач радова је обавезан да уради посебан Елаборат о уређењу градилишта и
раду на градилишту;
3. Градилиште оградити градилишном оградом и прописно обележити;
4. Пре почетка извођења радова извршити припремне радове, обезбедити локацију и
извести друге радове којима се обезбеђује живот и здравље људи и безбедно
одвијање саобраћаја на локацији;
5. Приликом рашчишћавања терена у зони извођења радова морају се поштовати сви
прописи о заштити и сигурности рада и спречити било какве штете на животну
средину и непосредно окружење локације;
6. Предвидети на комплексу адекватно-потпуно обезбеђено место складиштења
материјала који се користи приликом извођења радова;
7. Предузети све потребне мере за сигурност радника, механизације, суседних
објеката, саобраћајница и саобраћаја, као и заштите непосредне околине
комплекса;
8. На предметној локацији је, у току извођења радова, забрањено претакање и
складиштење нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине;
9. Вишак земље са локације евакуисати са локације према условима надлежног
комуналног предузећа.
10. Опрема, уређаји и машине које ће се инсталирати и користити у редовном раду
Пројекта морају бити атестиране, уграђене и одржаване према упутствима
произвођача.
11. Извршити регулацију водотока реке Каменице у складу са „Пројекатом регулационих
радова на реци Каменици у зони асфалтне базе у Козличићу“, који је урађен од
стране „РМ – ПРОЈЕКТ“ из Пожеге, а који је одрађен у складу са Хидролошком
Студијом реке Каменице.

Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

60

8.1.2. Мере заштите од буке у току изградње
1. Извођач радова мора водити рачуна о степену буке приликом извођења радова;
2. Обавеза Носиоца Пројекта је да обезбедити да радници ангажовани на градилишту
буду упознати са захтевом да бука и сметње од грађевинских радова буду сведени
на најмању меру.
3. Дефинисати радно време градилишта за редовне грађевинске активности. Радове
који директно утичу на емисију буке у животној средини обављати током дана, у
дефинисаном радном времену.
4. Планирати радове на начин да потреба за радовима ван дефинисаног радног
времена буде сведена на минимум.
5. У току извођења грађевинских радова, користити редовно одржавану опрему и
механизацију која не генерише повишени ниво буке. Опрему и возила која се не
користе треба угасити (искључити).
6. Користити заштитна средства у циљу спречавања или смањења емисије буке.
Раднике на изградњи опремити за заштиту од буке у складу са прописима који
дефинишу безбедност и заштиту на раду.
8.1.3. Мере заштите културних добара и споменика културе
У складу са Законом о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 (др.закон) и
92/11(др.закон)) Носилац Пројекта у обавези је да при извођењу грађевинских радова
испуни следеће услове:
1. Ако у току радова на реализацији Пројекта, Носилац Пројекта наиђе на
археолошке остатке, дужан је да обустави радове и о томе обавести надлежни
Завод за заштиту споменика културе.
2. Ако се наиђе на налазишта, Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди услове за
конзервацију и презентацију налазишта као и откривених налаза, односно њихово
публиковање.
8.1.4. Мере управљања отпадним водама
1. Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди да прање и чишћење опреме и возила,
која се користе на реализацији асфалтне базе, буде вршено у зонама које су
опремљене одговарајућим прихватима за контролисано сакупљање и третман
отпадних вода.
2. За контролисано управљање фекалним отпадним водама на градилиштима,
обавезне су мобилне тоалет кабине за раднике. Обавеза даваоца мобилног
контејнера (толета и санитарног чвора) је и одржавање и пражњење истог. Могуће
је да се одмах на локацију инсталира контејнер за раднике са санитарним чвором
и повеже на септичку јаму.
8.1.5. Мере управљања отпадом
1. Да би се спречили и ублажили утицаји настанка отпада током извођења радова и
изградње, обавеза Носиоца Пројекта је да све врсте и категорије отпада и
отпадних материјала (комунални отпад, грађевински материјал, метални отпад,
пластика, папир, старе гуме и др.), у складу са Законом о управљању отпадом („Сл
гласник РС“, бр.36/09, 88/2010, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и подзаконским актима из
ове области, сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и обележену
локацију.
2. Земљани материјал из ископа, који се не чува за поновну употребу, одвозити на
унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа
локалне самоуправе на чијој се територији изводе радови. Транспорт ископаног
материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од
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просипања материјала.
3. Опасан отпад који може настати на градилишним локацијама (отпадно уље)
прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и
обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр. 92/10) и уступати на даљи
третман оператеру који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом, уз
обавезну евиденцију (Документ о кретању опасног отпада).
4. Није дозвољено одлагање отпадних материја на непокривеном и небетонираном
простору у кругу асфалтне базе.
5. Забрањено је било какво спаљивање отпада и отпадних материјала на простору
предметне локације.
8.1.6. Mере заштите земљишта и подземних вода
1. Испод резервоара са битуменом и мазутом извести танквану, односно отворену,
хидроизоловану каду од армираног бетона (ради безбедности због могућег
оштећења танкова и доспевања садржаја истих у тло).
2. Обавеза Носиоца Пројекта је да предузме све мере превенције у циљу смањења
ризика од потенцијаних процуривања, цурења или изливања загађујућих материја
(уља, горива, хемикалија) у зонама градилишта. Ове материје складиштити у за то
намењеним просторима, опремљеним прихватима за случај изливања и
дефинисаним радним упутствима за адекватно руковање.
3. На градилиштима није дозвољена поправка нити било каква сервисирања
механизације и возила, како би се спречило евентуално цурење или просипање
уља и мазива на у зони извођења радова.
8.1.7. Мере заштите квалитета ваздуха
1. Возила која превозе прашкасте материјале (и друге расуте материјале) обавезно
покривати у циљу спречавања еманације прашине, расипање грађевинских
материјала и ситних честица.
2. Обавеза је да се врши редовно орошавање и квашење запрашених површина и
транспортних рута у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица и
еманације прашине.
3. На свим деловима транспортних рута и приступних путева ограничити брзине
кретања транспортних и осталих возила.
4. Обезбедити да сва возила буду опремљена моторима који су у складу са
прописаним стандардима Републике Србије, редовно одржавани, посебно у циљу
спречавања емисије „црног” дима.
5. На емитерима постројења асфалтне базе морају бити инсталирани исправни
уређаји за пречишћавање ваздуха према пројектној документацији.
8.1.8. Мере по завршетку грађевинских радова
1.

По завршетку грађевинских радова, Носилац Пројекта је у обавези да у најкраћем
могућем року приступити рехабилитацији деградираних станишта. За ову сврху ће
бити коришћен вишак земљаног материјала настао током ископавања.

2.

Након завршених грађевинских радова Носилац Пројекта ће у најкраћем могућем
року извршити рехабилитацију земљишта у деградираним зонама. За поновно
сађење вегетације биће коришћене само аутохтоне врсте, у складу са Планом
озелењавања.
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3.

Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди да настали губитак станишта буде
компензован стварањем нових или унапређењем постојећих станишта, кроз
управљање вегетацијом и садњом аутохтоних врста.

8.2. Мере током редовног рада објекта привремене асфалтне базе
8.2.1. Техничко-технолошке мере заштите животне средине у току редовног рада
1. Редовни рад предметног погона вруће асфалтне масе мора се обављати у
потпуности у складу са пројектном документацијом и условима имаоца јавних
овлашћења.
2. Руковање средствима рада поверава се искључиво обученим квалификованим
радницима за предметну врсту посла.
3. Вршити редовну контролу исправности инсталација и средстава ангажованих у
редовном раду Пројекта;
4. На емитерима постројења асфалтне базе морају бити инсталирани технички
исправни и одржавани уређаји за пречишћавање ваздуха о чему Носилац Пројекта
мора да поседује доказ;
5. Проверавати задихтованост свих прирубница на постројењу ради спречавања
емисије прашине у животну средину;
6. Редовно спроводити одржавање и чишћење система за пречишћавање отпадног
ваздуха од прашине при поступку грејања и сушења каменог агрегата;
7. Како би се у максималној мери смањила емисија прашине у ваздух са радних и
манипулативних платоа, која се ствара обављањем саобраћајних активности и при
појави струјања ваздуха (ветрова), потребно је квашење плато и саобраћајница;
8. Потребно је извршити уређење слободних површина на предметној локацији,
формирањем зелених површина и засад средњег и високог аутохтоног зеленог
растиња по граници предметне локације. Зелени појас представља заштитну зону
од емисије честица прашине, са саобраћајно-манипулативних и радних површина
предметног пројекта;
9. Преко акредитоване лабораторије вршити испитивање квалитета ваздуха (мерење
концентрације суспендованих честица у ваздуху) у складу са Уредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационираних извора
загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС” бр. 11/2015), којом је
одређена гранична вредност емисије (ГВЕ).
10. Носилац Пројекта је у обавези да изведе плато са чврстим засториом (асфалт,
бетон...), са нивелацијом и каналима - риголама по ободу за сакупљање
атмосферских вода.
11. У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18
(др.закон)) поставти сепаратор уља из атмосферских вода димензионисан према
засебном хидрауличком пројекту, у који ће се спровести канали за сакупљање
атмосфеских вода са платоа.
12. Иза уређаја за третман атмосферских отпадних вода мора се обезбедити техничко
решење за узимање узорака за испитивање квалитета отпадних вода.
13. Квалитет атмосферских вода након третмана, које се испуштају у реципијент (реку
Каменицу) мора одговарати граничним вредностима емисије дефинисаних Уредбом
о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/11, 48 / 2012, 1/2016.);
14. Комунални отпад сакупљати у контејнерима и које ће празнити ЈКП, а део тог
отпада (картон, пластична амбалажа) се скупља и предавати овлашћеним
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оператерима на даљи третман;
15. Преко надлежног јавног комуналног предузећа организовати службу за пражњење
контејнера са комуналним отпадом, уз одговарајућу динамику;
16. Чишћења таложника-сепаратора уља и масти такође поверити овлашћеном
оператеру (који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом) који ће преузети
настали отпад, уз обавезну евиденцију о врсти и количини отпада и уз Документ о
кретењу опасног отпада;
17. Санитарно-фекалне отпадне воде спровести до водонепропусне септичке јаме, коју
ће по утврђеној динаици празнити Јавно комунално предузеће;
18. Обавеза Носиоца Пројекта је да одржава сталну контролу комуналне хигијене
комплекса;
19. Комплекс адекватно пејзажно уредити поштујући принцип аутохтоности. Избор врста
садног материјала прилагодити условима противпожарне заштите.
8.2.2. Мере заштите у случају удеса
Техничке мере превенције
1. Пројектовати заштиту објекта и инсталација од атмосферског пражњења;
2. Вршити редовну контролу инсталација атестиране опреме и средстава рада у току
редовног рада;
3. Са простора комплекса уклонити сав запаљив материјал у циљу смањења
последица евентуалног пожара у склопу превентивних мера заштите;
4. У оквиру предметног комплекса није дозвољено спаљивање отпадног и других
горивих материјала;
5. У случају акцидентног просипања (случајно цурење услед квара на механизацији)
погонског горива (нафтних деривата), радове одмах обуставити а терен санирати
чишћењем слоја земљишта загађеног нафтним дериватом. Поступање са тако
насталим отпадом ускладити са одредбама Правилником о начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10);
6. Ватрогасну опрему дневно визуелно прегледати. Опрема мора бити у приправости
за дејство;
7. Према одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 37/88, 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и
гасовима („Сл. гласник РС” бр. 44/77, 45/85, 18/89, 53/93, 67/93 и 48/94) и
прописаним условима надлежног одељења противпожарне полиције, прибавити
саласност противпожарне полиције на техничку документацију, извести и
спроводити прописане мере противпожарне заштите;
8. Конотрлисати исправност хидрантске мреже и противпожарне опрема;
9. У комплексу истаћи прописане натписне табле упозорења и забране сходно
противпожарним условима (забрана уношења отвореног пламена, забрана пушења
и др.);
10. Запослени у процесу производње морају имати одговарајућу стручну спрему и
одговарајуће дозволе за рад и морају бити обучени за рад у предметној технологији.
Обавеза је поштовање радне и технолошке дисциплине као и примена заштитне
опреме сходно одредбама заштите на раду;
11. У циљу заштите од пожара на локацији поставити ватрогасну опрему и хидрантску
мрежу према противпожарним условима и сагласностима надлежног МУП-а.
12. У случају акцидентног просипања (случајно цурење услед квара на механизацији и
средствима за рад) дизела, уља и мазива, радове одмах обуставити, а терен
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санирати чишћењем загађеног слоја земљишта. Поступање са тако насталим
отпадом ускладити са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10) - отпад сакупити у
некорозивне, непропусне посуде са поклопцем и привремено чувати уз контролу,
надзор и евиденцију до уступања овлашћеном правном лицу.
13. Заштиту запослених при редовном раду Пројекта обезбедити у складу са Законским
прописима, коришћењем заштитне ХТЗ опреме, уз обуку, едукацију и
професионално оспособљавање.
Мере отклањања последица удеса
1. У случају квара на систему отпрашивања одмах зауставити процес производње од
отклањања квара.
2. Обавезна је израда интерног Плана за случај акцидента како не би дошло до
паничне реакције. План мора садржати следеће елементе:
•
•
•
•
•

начин утврђивања и препознавања акцидентне ситуације,
задужења и одговорност запослених у случају акцидентне ситуације,
име, презиме и функцију одговорног лица за санацију акцидента,
метод и процедуру обавештења о акциденту,
процедуру евакуације и путеве евакуације до сигурносних растојања.

3. У случају појаве пожара у комплексу у коме се обавља предметна делатност
спровести следеће мере:
▪

евакуисати запослене и кориснике услуга ван комплекса,

▪

извршити обавештавање и јављање о насталом пожару и организовати
локализовање и гашење пожара у сарадњи са надлежним одељењем
противпожарне полиције,

▪

вршити мерење имисије аерополутаната на локацији у непосредном и ширем
окружењу, континуално све док се не утврди да је опасност по здравље и
живот становништва престала, односно када се утврди да су концентрације
аерополутаната испод ГВИ,

▪

извршити процену штете, стање свих отпадних материја и судова у којима су
чуване у третнутку настанка пожара и експлозије,

▪

извршити контролу квалитета земљишта и подземних вода,

▪

приступити санацији уколико се констатује загађивање (контаминација)
земљишта и подземних вода.

4. У случају процуривања нафтних деривата из ангажоване механизације спровести
следеће мере:
•
•
•
•

уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање горива,
односно уља,
спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем физичких
баријера или прављењем провизорног канала око мрље,
извршити посипање сорбентом (најпогоднији је песак, а може се
искористити и отпадни филер),
извршити чишћење терена, односно сорбента и земљишта запрљаног
нафтним дериватима.

8.3. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта
1. У случају престанка рада Пројекта Носилац Пројекта је дужан да, пред надлежним
органима, поступи у складу са одредбама Закона о планирању („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
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УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Закон о водама („Сл. гласник РС” бр.
30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон)) и осталом регулативом и да предметну
локацију доведе у задовољавајуће стање.
2. Носилац Пројекта је дужан да са локације безбедно и ефикасно уклони инсталирану
опрему, уређаје и средства рада. Сви радови и активности на уклањању опреме,
инсталација и средстава рада, спровести на начин који неће изазвати загађивање
животне средине, посебно земљишта и подземних вода.
3. При извођењу радова на уређењу локације у случају престанка рада Пројекта,
обавезно је организовано управљање свим врстама и категоријама насталог отпада
на локацији (опасног, неопасног, комуналног, грађевинског), уз обавезно поступање
и евакуацију у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09,
88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и важећим подзаконским актима.
4. При извођењу радова на уређењу комплекса после престанка рада Пројекта,
обавеза извођача радова је да ангажује исправну механизацију.
5. Отпад који настане при операцијама уређења локације – грађевински отпад – бетон,
арматура и други грађевински отпад и шут мора се уз евиденцију предати
овлашћеним оператерима за ту категорију отпада.
6. Након завршених радова на локацији, по престанку рада Пројекта и спроведених
мера поступања у случају затварања постројења, обавезна је контрола надлежног
инспектора за заштиту животне средине.
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9.0. Програм праћења стања и утицаја на животну средину
Пројекта - Мониторинг животне средине
У предходним поглављима извршена је студијска анализа могућих значајних утицаја и
потенцијалних последица до којих може доћи при реализацији и редовном раду
привремене асфалтне базе на животну средину и становништво у окружењу. У циљу
спречавања, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих значајних
утицаја на животну средину и здравље становништва, прописане су мере заштите животне
средине изложене у Поглављу 8.0.
Поред прописаних мера заштите животне средине, као механизам превенције и заштите је
еколошки мониторинг, односно програм праћења утицаја на животну средину и здравље
становништва. Прописане мере еколошког мониторинга, Носилац Пројекта мора
спроводити уз поштовање важеће законске регулативе. Осим интерне контроле и
мониторинга рада пројекта, за реализацију мониторинга биће задужене овлашћене –
акредитоване институције и организације. Извештаји о резултатима мониторинга морају
бити доступни и достављани надлежној еколошкој инспекцији.
Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је као обавезан
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. закон),
72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)).

9.1. Праћење количина и врста материја које се испуштају у животну средину
тј. мониторинг квалитета
Локација на којој се планира реализација предметног Пројекта јесте централна зона
површинског копа, што указује да непосредно и шире окружење предметног комплекса са
идентификованим изворима полутаната, већ пре почетка рада Пројекта, трпи извесна
негативна дејства.
Идентификацијом еколошких аспеката и оценом локације будуће асфалтне базе,
сагледавањем свих прописаних мера заштите у току уређивања локације и припреме
терена, монтаже опреме, изградње интерних саобраћајница и платоа, у току редовног рада
и за случај акцидента, може се констатовати следеће:
•

На основу Просторног плана града Ваљева („Сл. Гл. града Ваљева“ број 3/2013)
локација на којој је планирана изградња се налази у зони ПОСТОЈЕЋЕ ШУМЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ.

•

У току редовног рада постројења за производњу асфалта, настале потенцијално
зауљене атмосферске воде одводиће се у таложник – сепаратор уља и масти,
планиран на локацији.

•

Рад предметног пгона асфалтне масе представља извор буке. Најзначајнији
извори буке у предметном комплексу представљају средства и уређаји рада
(ротациона сушара, вентилатор у склопу система за отпрашивање, пумпе за
битумен и мазут, компресор, пумпа за претакање каменог брашна на ауто
цистерни, систем сита, елеватори и транспортне траке).



У току редовног рада предметног Пројекта неће доћи до повећања постојећег
нивоа јонизујућег и нејонизујућег зрачења.



У случају квара на систему за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре у
атмосферу ће се ослободити прашина и гасовити угљоводоници. С обзиром на
удаљеност насеља од локације утицај на ваздух у случају овог акцидента биће
краткотрајан и неће значајније утицати на квалитет ваздуха, уколико се што пре
прекине са радом у објекту за производњу битуменом везаних материјала до
санације квара.
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У случају изливања веће количина битумена на тло, доћи ће до привременог
нарушавања тла. Терен се санира тако што се грајфером покупи битумен
помешан са земљом и врати у процес производње при чему ће се добити
асфалт лошијег квалитета, али ипак употребљив.



У случају појаве пожара као акцидента у атмосферу би се емитовали продукти
потпуног и непотпуног сагоревања и распростирали у простору уз мешање са
ваздухом. Утицај продуката сагоревања насталих у потенцијалном пожару је
ограничен временски и просторно, локалног и привременог карактера.

Програм мониторинга и заштите животне средине мора бити у складу са захтевима
праћења стања на локацији у циљу превентивног деловања и примене мера заштите.
Применом мера заштите, законских, мера пречишћавања нуспродуката, у току редовног
рада и у случају удеса на локацији, потенцијална деградација и загађење животне средине
биће сведени на најмању могућу меру, односно биће минимизирани што ће обезбедити
еколошку одрживост и прихватљивост Пројекта.
У оквиру еколошког мониторинга су уведени следећи параметри и задаци праћења
штетних утицаја на животну средину:
9.1.1. Праћење загађивања ваздуха
Носилац Пројекта је у обавези да по инсталирању постројења изврши контролно мерење
емисије на емитеру (димњаку).
У складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС” бр. 11/10, 75/10 и 63/13), такође је потребно вршити повремено мерење
емисије (једном годишње) ради повремених контрола. Мерење вршити преко акредитоване
лабораторије.
Потребно је вршити мерење количине прашкастих материја. Уредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања,
осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС” бр. 11/2015), одређена је гранична
вредност емисије (ГВЕ). Гранична вредност емисије за постројења за припремање
битуменизираних материјала за изградњу путева (асфалтне базе) у отпадном гасу са
запреминским уделом кисеоника 17% је:
 за прашкасте материје 20 mg/нормални m3.
У смислу мониторинга ваздуха неопходна је и:
-

вршити редовну контролу исправности инсталација, средстава рада и уређаја за
пречишћавање ваздуха - циклони и отпрашивачи,
вршити редовну замену филтера у уређајима за пречишћавање ваздуха, по
динамици прописаној од произвођача како би се спречиле негативне последице по
радну и животну средину.

9.1.2. Контрола отпадних вода из сепаратора масти и уља
У току експлоатације, мониторинг отпадних вода из сепаратора уља и масти се заснива на
узорковању воде на излазу из сепаратора и испитивању узорака. Обрада узорака се
обавља у овлашћеној лабораторији где се са технолошког аспекта добијају подаци о
квалитету воде, као и закључци о њеним евентуалним променама. Потребно је испитивати
биохемијске и механичке (физичке) параметре како је прописано у Члану 99. Закон о
водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 , 93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон)).
Параметри контроле које треба пратити су:
- петодневна биолошка потрошња кисеоника (ВРК5),
- хемијска потрошња кисеоника (НРК),
- олово,
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-

гвожђе,
толуол,
бензол,
ксилол,
фенолна једињења (фенол).

Испитивање квалитета отпадних вода вршити квартално. То су временски пресеци у
јануару, априлу, јулу и октобру.
Такође, неопходно је и водити евиденцију о пражњењу и чишћењу сепаратора уља и масти
са таложником. Oбавеза Носиоца Пројекта је да чишћење повери овлашћеном оператеру
који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом, а који ће уједно и преузети настали
опасан отпад, што је у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласни РС“, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и и 95/18 (др.закон)), уз обавезно попуњен Документ о кретењу опасног
отпада.
9.1.3. Праћење карактеристика и количина отпадних материја које настају у
комплексу
Редовно пражњење контејнера са комуналним отпадом преко јавног комуналног
предузећа.
Рециклабилни отпад уступати овлашћеном Оператеру који поседује oдговарајућу дозволу
за управљање отпадом, уз обавезно попуњавање Документа о кретању отпада.
9.1.4. Праћење нивоа буке у животној средини
Преко овлашћене лабораторије, у складу са одредбама Правилника о методама мерења
буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС” бр. 72/10), извршити
контролно мерење нивоа буке у животној средини у зони најближих стамбених објеката при
пуном ангажовању погона вруће асфалтне масе, по његовој реализацији. У складу са
добијеним резултатима обавеза је да се поступи у скаладу са законском регулативом.
Мерења буке вршити и на захтев еколошке инспекције.
Резултати мерења морају бити доступни надлежном Инспектору за заштиту животне
средине.

Напомена: Носилац Пројекта је у обавези да води уредну евиденцију о извршеним
мерењима, резултатима мерења и да еколошки мониторинг за предметни
комплекс интегрише кроз доступност података, у мониторинг на нивоу
општине, када исти буде успостављен.

Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

69

10.0. Нетехнички краћи приказ података
Предмет процене утицаја на животну средину јесте Пројекат који представља постројење
за производњу асфалт бетона, односно асфалтна база. Инсталирање овог постројења,
односно привремене асфалтне базе планира се на кп.бр. 369/3 КО Козличић, која се
налази у границама Просторног плана града Ваљева („Сл. Гл. града Ваљева“ број 3/2013),
на око 6,5 km северно у односу на административни центар града Ваљева.
Микролокацијски посматрано, асфалтна база се планира у централној зони постојећег
каменолома, који је, као и предметна локција у власништву Носиоца Пројекта „INGRAPOMNI“ DOO из Београда. Каменолом се налази у атару села Козличић, поред државног
пута IБ реда (21) Ваљево-Шабац.
Кп. бр. 369/3 на којој је планирана локација асфалтне базе са помоћним, пратећим
објектима је у директној вези са кп. бр. 365 KO Козличић, која је такође део камнолома и
која је, такође у власнистштву „INGRAP-OMNI“ DOO. Катастарска парцела 365 (а преко ње
и кп. бр. 369/3) има директан приступ на пут. На кп. бр. 365 се налазе постојећи објекти,
који ће бити у служби асфалтне базе, то су: портирница, вага за теретна возила и стубна
ТС са које је планирано напајање постројења асфалтне базе и пратећих објеката.
Непосредно окружење локације чине пољопривредне површине, шумско земљиште и
државни пута IБ реда (21) Ваљево-Шабац. Северно и јужно од локације налазе се зоне
становања веома ниских густина становања. Најближи стамбени обекти су на удаљености
од око 350 m северно и јужно од планиране базе.
Водоводна мрежа као и мрежа фекалне и атмосферске канализације на предметном
подручју, нису изграђене.
Источно од локације протиче река Каменицау коју ће се уливти пречишћење атмосферске
воде након третмана у таложнику сепаратору масти и уља. Река Каменица је десна
притока реке Рабас у коју се улива на око 100 m низводно од локације будуће асфалтне
базе. Површина слива износи 4,89 km2. Дужина тока износи 3,31 km, а висинска разлика од
ушћа у реку Рабас до њеног изворишта износи 95 m. Средњи пад тока износи I0=2,87% док
пад тока у зони локације асфалтне базе износи 2,50%. На основу Xидролошке студије (коју
је урадио Милан Милићевић дип.инж.грађ.) је утврђено је да ће при великим водама
водоток Каменица да се излије преко леве обале и да може угрозити предметну локацију
изливањем и направити материјалну штету у зони каменолома и будуће асфалтне базе.
Део овог тока вода вероватноће појаве једном у сто година износи Q1%= 9,75 m3/s.
У претходно периоду у зони локације будуће асфалтне базе доалзило је до изливања и
плављења околних површина од стране реке Каменице. До изливања је долазило на левој
обали од стационаже 0+150 до 0+250 јер је на овом потесу лева обала знатно нижа од
десне обале. Од стационаже 0+20 до 0+080 дошло је до значајних оштећења леве обале
реке Каменице где је река направила каверну.
Из тог разлога урађен је Пројекат регулационих радова на реци Каменици у зони асфалтне
базе у Козличићу, од стране РМ – ПРОЈЕКТ из Пожеге, којим се предвиђа заштита обала
реке Каменице од km 0+000 до km 0+321 каменим набачајем од крупног ломљеног камена
димензија 300-600 mm са претходном попуном каверни. Камен се уграђује у ножицу и
косину обе обале. Будућа камена косина треба да има нагиб 1:1. На левој обали у зони
локације будуће асфалтне базе у Козличићу предвиђена је израда армирано-бетонског
зида од бетона МБ30. Бетонски зид је од стационаже km 0+000 до km 0+087 висине 1,00 m
а од стационаже km 0+098 до km 0+321 1,50 m. У зони пропуста на km 0+087 до km 0+098
предвиђа се израда мобилне опреме-талпи која би се постављала у случају наиласка
великих вода.
Асфалтна база, предузећа “INGRAP-OMNI”, намењена је за производњу асфалтбетона,
који се користи као битуменски застор при изради путева. При томе је могуће, зависно од
потребе, произвести асфалт бетон за доњи или горњи (хабајући слој).
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Часовни учинак базе је 90 t/h врућег асфалта. Учинак зависи од врсте асфалтне масе и од
степена влажности аграгата и креће се од 60 - 70% инсталисаног капацитета, што чини око
54 - 63 t/h.
Количина годишње производње асфалт бетона при раду од 8,5 h дневно је: 150.000 t/god
Асфалт се испорочује купцима на место уградње камионима.
За производњу асфалтбетона користе се следеће сировине и материјали: различите
фракције каменог материјала (агрегат), битумен и филер.
На парцели се планира постављање мобилне асфалтне базе и пратећих садржаја:
- објекат бр. 1 - Постројење асфалтне базе - SIM AMMANN EASY BATCH (I 848)
- објекат бр. 2 - Танквана (1 за мазут и 2 за битумен)
- објекат бр. 3 - Рампа
- објекат бр. 4 - Два спојена контејнера за раднике и лабораторију
- објекат бр. 5 - Агрегат - 9 фракција
- објекат бр. 6 - Сепаратор масти и уља уз танквану
- објекат бр. 7 - Таложник масти и уља уз танквану
- објекат бр. 8 - Резервоар за техничку воду запремине V=80 m3
- објекат бр. 9 - Пумпа уз резервоар за техничку воду
- објекат бр.10 - Сепаратор масти и уља уз саобраћајницу и паркинге
- објекат бр.11 - Септичка јама уз два контејнера запремине V=6 m3.
Комплетан објекат постројења асфалтне базе, је оквирних димензија је 33 m x 36 m и
укупне висине (од коте – 300.00 mm до коте + 11.560 mm) 11.86 m. Објекат ће бити израђен
од масивног армирано-бетонског темеља и армирано-бетонске плоче на коју ће се
поставити елементи постројења.
Централни део асфалтне базе је мобилно постројење за производњу асфалтног бетона
SIM AMMANN EASY BATCH (I 848), (поз.1) и око кога ће бити смештени помоћни уређаји
који му омогућују непрекидни рад и увећавају дужину временског периода аутономног
рада.
Уз постројење се предвиђа танквана са 3 резервоара и то један са мазутом (поз.2) и два
са битуменом (поз.3). Танквана представља отворену, хидроизоловану (ради безбедности
због могућег оштећења танкова и доспевања садржаја истиху тло) каду од армираног
бетона габарита 13.50 x 12.50 x h 0.60 m.
Непосредни елементи неопходни за функционисање асфалтне базе су навозна рампа за
пуњење постројења каменим агрегатом, сепаратор масти и уља и таложник, који су у
директној вези са танкваном (ради безбедности од доспевања садржаја танкова приликом
пуњења истих) као и агрегат са 9 фракција, који је лоциран на локацији базе и који се путем
утоваривача довози до постројења асфалтне базе.
Пратећи објекти на локацији постројења асфалтне базе су два контејнера намењена за
смештај радника и лабораторију.
Такође пратећи објекти су и укопани резервоар за технчку воду капацитета 80 m3 са
шахтом у коме се смешта пумпа за повећање притиска за прстенасту хидрантску мрежу и
техничку воду за потребе чишћења платоа; као и сепаратор масти и уља (за потребе
обезбеђења да зауљен садржај са саобраћајница и платоа на парцели не доспе у тло).
За опслуживање и рад асфалтне базеје, на основу пројекта технологије потребно укупно 5
лица, од којих су 4 лица предвиђена за рад на самој бази док је пето лице чувар базе.
Зазапослене су у простору једног контејнера обезбеђене две канцеларије и санитарни
блок.
Носилац пројекта „INGRAP-OMNI“ DOO определио се за производњу асфалтних мешавина
по топлом поступку. Технолошки поступак прављења асфалтне мешавине топлим
поступком је релативно једноставан и обављаће се у постројењу асфалтне базе SIM
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AMMANN EASY BATCH (I 848).
Процес производње асфалтних мешавина по топлом поступку састоји се од неколико
основних операција међусобно повезаних у јединствену технолошку целину. Основне
операције су:
-

дозирање камене мешавине,
загревање и сушење,
дозирање фракција у потребној размери,
дозирање везива,
хомогенизација мешавине,
складиштење у силосе за мешавину,
утовар у транспортна средства и експедиција.

Реализација и редовни рад предметног Пројекта нема посебних потреба за водом као
природним ресурсом. Вода ће се користити за санитарне и противпожарне потребе, у
количинама које нису изразито значајне са аспекта потрошње наведеног природног
ресурса. Потребне количине воде за санитарне потребе биће обезбеђене из РЕ резервоар
запремине V=450 l, док ће се вода за хидрантску мрежу снабдевати из укопаног
хоризонталног РЕ резервоара запремине V=80 m3.
За погоне уређаја и опреме на асфалтној бази користиће се електрична енергија
једновремене потрошње око 330 kW.
Као основни енергенти у раду погона за производњу вруће асфалтне масе користиће се
електрична енергија и мазут.
Гранулисани агрегат - гранулисани шљунковито-песковити материјал из сопствених
налазишта и сепарације, различите гранулације. Гранулисани агрегат је од средњезрног
калцита, кварца, маркита, и ретко металичног минерала. Фракционисани камени агрегат
који се користи за справљање асфалтних мешавина по врућем поступку мора задовољити
и низ других стандардних услова. Садржај органских материја у агрегату не сме бити већи
од 0,5% за BNS и 0,3% зa AB. Садржај зрна у фракцијама изнад 4mm код којих је однос
највеће према најмањој димензији 3:1 мора бити мањи од 20%. Упијање воде на фракцији
4/8 не сме бити веће од 1,2% (m/m). Агрегат мора бити испитан и у односу на: дејство
мраза, садржај грудви глине, еквивалент песка, прионљивост са битуменом за коловозе,
садржај слабих зрна, отпорност против дробљења и хабања, полираност и постојаност
према топлоти.
Годишња количина агрегата за производњу асфалт бетона је: 153.000 t.
Филер - камено брашно представља минерални шљунковито-песковити материјал фине
гранулације (фракција зрна од 0 до 0,09mm). Истог је састава као гранулисани агрегат.
Разлика у финоћи честице условљава могућност већег прашења филера, тако да се филер
лагерује у силосима који су потпуно затворени, а дозирање се обавља преко пужно
оклопљеног транспортера.
Битумен - Под појмом „битумен” подразумевају се све смеше природних чврстих и течних
угљоводоника и из њих без хемијске промене добијени производи као што су остатци после
дестилације нафте, парафински материјали, фосилне смоле и друго. Битумен, чврста,
црна лепљива маса, која се састоји од угљоводоника и њихових деривата (не садржи
металне деривате угљоводоника), раствара се у угљен-дисулфиду. Приликом сагоревања
развијају се гасови који штетно утичу на људски организам.
Готов производ из овог постројења је битуменом везана мешавина - асфалт. Асфалт се
користи за израду путева - коловозних конструкција.
На основу техничко-технолошких и других карактеристика предметног Пројекта,
идентификовани су могући значајнији извори загађења ваздуха при обављању
технолошког процеса производње асфалта. Значајнији извори емисије загађујућих
материја у ваздух су:
Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

72

•
•
•
•

емисија отпадне прашине (филера),
емисија минералне прашине и продуката сагоревања горива (мазута) са емитера
ротационог бубња (сушаре) агрегата на асфалтној бази и
емисија честица минералне прашине са отворених саобраћајних, манипулативних и радних
површина,
емисија продуката сагоревања горивау моторима транаспортних возила.

Комунални отпад настајаће као последица боравка запослених у малим количинама. У
комплексу ће се организовано прикупљати комунални отпада и његова евакуација
обављаће се преко надлежног комуналног предузећа.
Санитарно-фекалне отпадне воде ће се настајаће на локацији као последица боравка
запослених и биће спроведене у водонепропусну септичку јаму, запремине 6 m3, чије
пражњење се мора поверити надлежном комуналном предузећу.
Атмосферске воде са манипулативних површина и воде од прања и одржавања тих
површина морају се посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и
сепаратор уља и масти, а потом у крајњи реципијент (реку Каменицу).
Отпад (талог) од чишћења сепаратора масти и уља, резервоара за битумен спада у опасни
отпад. Поступање са таквом врстом отпада мора бити сагласно одредбама Правилником о
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10).
Носилац Пројекта мора поверити чишћење сепаратора оператеру који поседује дозволу за
управљање опасним отпадом. Чишћење опасног отпада обавља се мобилним цистернама
и одмах се одвози са локације, тако да на локацији неће доћи до задржавања овог отпада.
На предметној локацији није предвиђена прерада, рециклажа ни складиштење отпадних
материја. Није дозвољено спаљивање било каквих материја на локацији.
Могуће промене и утицаје на животну средину, односно њено угрожавање од стране
предметног Пројекта потребно је разматрати са више аспеката:
- утицаји током реализације предметног Пројекта,
- утицаји у току редовног рада Пројекта и
- утицаји у случају престанка рада Пројекта
- утицај у случају акцидента на локацији.
На основу карактеристика предметне технологије, карактеристика сировина и готових
производа, планираних техничких и технолошких решења превенције и заштите животне
средине идентификовани су:





просипање нафтних деривата услед хаварије на механизацији у редовном раду,
пожар,
изливање битумена,
престанак рада система за пречишћавање ваздуха из ротационе сушаре.

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по природу и животну
средину, живот и здравље локалног становништва и свих корисника природних ресурса,
вредности и простора, спречавања конфликата у простору, кумулативних и синергијских
негативних дејства, у фази изградње, редовног рада, за случај акцидента или трајног
престанка рада, Студијом се прописују мере превенције, отклањања, спречавања,
минимизирања и свођења у законске оквире, свих значајних негативних утицаја на
природу, животну средину и кориснике простора . Мере су дефинисане и прописане за све
фазе Пројекта:




мере током изградње асфалтне базе;
мере у току редовног рада асфалтне базе;
мере за случај престанка асфалтне базе.

Поред прописаних мера заштите животне средине, као механизам превенције и заштите је
еколошки мониторинг, односно програм праћења утицаја на животну средину и здравље
становништва. Прописане мере еколошког мониторинга, Носилац Пројекта мора
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спроводити уз поштовање важеће законске регулативе. Осим интерне контроле и
мониторинга рада пројекта, за реализацију мониторинга биће задужене овлашћене –
акредитоване институције и организације. Извештаји о резултатима мониторинга морају
бити доступни и достављани надлежној еколошкој инспекцији.
Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је као обавезан
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. закон),
72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)).
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11.0. Подаци о техничким недостацима или непостојању
одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се
прибаве одговарајући подаци
У току израде предметне Студије о процени утицаја на животну средину, обрађивач
Студије је имао увид у сву потребну документацију и податке, те се може закључити да
нема идентификованих недостатака, непостојања стручног знања и вештина, и да је
Студија израђена у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр.
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)) и
Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).
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12.0. Подаци о обрађивачу Студије
Eвица Рајић – завршила Природно-математички факулет у Београду 1986. године.
Радно ангажовање:
•

•

•

•
•

1986. године: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована на
пословима као Главни планер на пословима просторног и урбанистичког
планирања и екологије;
1988. године: Скупштина општине Крагујевац, ангажована као Стручни сарадник
на пословима заштите животне средине;
1988. године: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована као:
Кординатор за: нове програме, послове посторног и урбанистичког планирања и
екологије у планирању простора, заштите животне средине, студијска
истраживања, студије о валоризацији простора за даљи урбани развој насеља и
градова, студије управљања отпадом, анализе утицаја на животну средину;
2000. године: Агенција ECOlogica, Крагујевац, ангажована као: Одговорно лице за
израду: анализа утицаја на животну средину, процена утицаја на животну средину;
2006. године: ECOlogica URBO DOO Крагујевац, ангажована као: директор и
одговорно лице на изради: стратешких процена утицаја на животну средину,
процена утицаја на животну средину, просторних и Урбанистичких планова и
пројеката;

Александар Б. Младеновић, дипл. инж. технологије – завршио Технолошки факултет у
Лесковцу.




Лиценца одговорног пројектанта за технолошке процесе, бр. лиценце 371F14607;
Сертификат међународног одитора за стандард ISO 22000 :2005
Члан Инжињерске коморе Србије

Радно ангажовање:










1990. године: Биро „Агент“, Лесковац; радно место; Менаџер, ангажован за:
одржавање и унапређење односа са постојећим купцима; ширење базе купаца и
освајање нових сегмената тржишта; обављање пропратних маркетиншких
активности;
1990.-1991. године: Предузеће „Магнат“', Лесковац, радно место: директор
предузећа, ангажован за: извршавање активности продајног процеса, предлагање
мера за унапређење продаје, извештавање менаџмента о резултатима продаје,
контрола пословања и вођење финансија
1991.– 1996. године: СТР „Доја“, Лесковац, радно место: власник прехрамбене
продавнице;
1999.–2000. године: SZR „Novaco“, Лесковац, радно место: технолог у производњи
еурокрема и прашкастих производа;
2000. –2011. године: СЗТР „Златни пек“, Лесковац, радно место: директор
производње, ангажован за: организацију целокупног процеса производње у пекари,
извршавање активности продајног процеса, предлагање мера за унапређење
производње и продаје, контрола пословања и вођење финансија, набавка сировина
и израда програма за праћење производње, израда бизнис планова, израда
технолошког пројекта за унапређење производње, увођење HCCP стандарда у
производњу;
2011. – до данас: Агенција за локални економски развој (АЛЕР), Лесковац,
радно место: директор, ангажован за: израду бизнис планова, израда технолошког
пројекта за унапређење производње

Светлана Ђоковић, дипл. биолог-еколог, завршила Природно-математички факултет у
Крагујевцу јуна 2004. године. Од јула 2006. године до данас ради у предузећу ECOlogica
URBO DOO, Крагујевац. Ангажована самостално или у стручном тиму на пословима:
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-

Процене утицаја пројеката на животну средину
Стратешке процене утицаја на животну средину
Планови управљања отпадом и исходовање дозвола за управљање отпадом
Локални еколошки акциони планови
Едукација у области заштите животне средине и заштите на раду
Израда специфичних еколокшких анализа - анализе нултог стања, консултације у
ангажовању лабораторија за испитивање емисије, квалитета воде, земљишта,
испитивање отпада
- Израда извештаја о резултатима испитивања квалитета животне средине.
Сања Андрејић, мастер еколог - завршила Основне академске студије у септембру 2016.
године, а Мастер академаске студије у децембру 2017. године, на Природно-математичком
факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована је у новембру 2018.
год., као као стручни сарадник на пословима процене утицаја на животну средину и другим
пословима из области заштите животне средине.
Звездана Новаковић, мастер инж. технологије – завршила Основне академске студије у
октобру 2017. године, а Мастер академске студије у јулу 2018. године на Технолошкометалуршком факултету у Београду. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована је, од
новембра 2018. године, као стручни сарадник на пословима процене утицаја на животну
средину, другим пословима из области заштите животне средине и у спровођењу ИППЦ
процедура.
Невена Јањовић, дипл. просторни планер - завршила Основне академске студије у јулу
2018. године на Географском факултету универзитета у Београду, не смеру просторно
планирање. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована је од новембра 2018. год., ради
на пословима пројектанта планера.
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Прилози:









Извод из АПР-а;
Решење бр. 501-24/19-07од 24.04.2019.године, Градска управа града Ваљева Одељење за
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту
животне срeдине;
Копија плана за кп. бр. 369/3 КО Козличић;
Извод из листа непокретности;
Измењени локацијски услови бр. 350-247/19-07 од 25.04.2019. године, Градска управа
града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру;
Водни услови бр. 1877/5 од 21.03.2019. године, ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, ВПЦ „Сава –
Дунав“ Нови Београд;
Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија бр. 217-688/19 од 28.01.2019.год.,
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту;
Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозијa са
овереним ситуационим планом бр. 217-687/19 од 28.01.2019.год., МУП, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту;
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Град Ваљево
Градска управа града Ваљева
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру
Број ROP-VAL-38551-LOCН-2/2019
Интерни број: 350 - 247/19 - 07
Датум: 25. 04. 2019 године.
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру, поступајући по захтеву „Инграп-омни“
д.о.о. Београд, Држићева бр 15, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 – ус, 24/11, 121/12, 42/13 – ус, 50/13 – ус,
132/2014, 145/14 и 83/2018) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и 120/17), издаје
ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за постављање привременог објекта - асфалтне базе капацитета 90т/сат
1) број катастарске парцеле:

369/3 КО Козличић

2) површина парцеле:

00. 49. 23 ха

3) категорија и намена објекта:

Класа: В; класификациони број: 125103

4) бруто површина објекта за који се издају услови: 872м2
5) претежна намена зона у којој се налазе предметна парцеле:
На основу Просторног плана града Ваљева ("Сл. Гл. града Ваљева" број 3/2013) локација на којој
је планирана изградња се налази у зони ПОСТОЈЕЋЕ ШУМЕ - ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ - једним делом у непосредном појасу заштите ДП IБ реда бр 21 (простор заштитног
појаса је 20м од ивице појаса регулације пута), једним делом у ширем појасу заштите (простор
контролисане изградње 20м од границе непосредног појаса заштите/заштитног појаса). Остали део
парцеле је ван заштитних појаса.
У катастру истражних простора и експлоатационих поља минералних сировина Министарства
рударсва и енергетике 2004 године простор експлоатационог поља је регистрован под бројем 441 као
експлоатација кречњака, лежиште Козличић.

1

На основу члана 33-36 Закона о путевима (Сл. гл. РС бр 41/2018) ширина заштитног појаса за ДП
I реда је 20м са сваке стране јавног пута, а Појас контролисане изградње, мерено од граница заштитног
појаса јавног пута, ван насеља, има минималну ширину од 20м.
Графички прилог 1: Просторни план града Ваљева - Реферална карта намена простора

6) правила уређења и грађења:
6.1. На основу Закона о путевима:
У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих, функционалних, садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја
и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
6.2. На основу Просторног плана града Ваљева:
У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних
система – државних и општинских јавних путева, као и некатегорисаних путева који повезују
изграђене целине у атару истог и суседних насеља или чине саобраћајну мрежу насеља, утврђују
се следећа основна правила уређења и изградње непосредног појаса заштите:
1) забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се штити, тј.
легализација, реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових привредних,
стамбених и других објеката;
2) дозвољава се изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у
функцији инфраструктурног система;
Шири појас заштите
У ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система –
државних и општинских јавних путева и железничке пруге, утврђују се следећа основна правила
уређења и изградње ширег појаса заштите:
1) дозвољава се изградња објеката, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих и
изградња нових објеката на основу шематског приказа уређења насеља или на основу
одговарајућег урбанистичког плана, с тим да је за повећање густине насељености, степена
изграђености и заузетости површина, у првом реду за изградњу стамбених и објеката јавне
намене, предуслов предузимање мера заштите на основу процене утицаја и ризика од
инфраструктурног система на животну средину;
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2) сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису постављени у непосредном
појасу заштите смештају се у ширем појасу заштите на минималном међусобном растојању на
основу закона и прописа донетих на основу закона;
3) изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја
инфраструктурног система на животну средину (заштитно зеленило, заштитне баријере од буке,
каналисање оборинских вода у депресијама поред инфраструктурног система и др.), као и потребне
мере заштите инфраструктурног система које нису реализоване у непосредном појасу заштите.
Утврђује се следеће посебно правило уређења и изградње ширег појаса заштите за јавне путеве:
1) забрањено је отварање рудника, каменолома, депонија отпада и постројења која су извори
загађивања животне средине.
6.3. Зоне заштите од негативних утицаја индустрије
Зa зoнe и лoкaлитeтe зa индустриjу и МСП утврђуjу сe oснoвнa прaвилa и услoви зaштитe
живoтнe срeдинe зa oдрeђeнe eкoлoшкe кaтeгoриje прeдузeћa, кoja сe зaснивajу нa минимaлним
плaнским пoвршинaмa кругa прeдузeћa и oбaвeзним зaштитним рaстojaњимa измeђу
пoтeнциjaлних извoрa oпaснoсти у кругу и стaмбeних зoнa у нaсeљу дaтим у Тaбeли 19.
У склaду сa Урeдбoм o утврђивaњу листe прojeкaтa зa кoje je oбaвeзнa прoцeнa утицaja и листe
прojeкaтa зa кoje сe мoжe зaхтeвaти прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину (”Службeни глaсник РС”,
брoj 114/08, у дaљeм тeксту: ПУ) утврђуjу сe слeдeћe кaтeгoриje прeдузeћa прeмa oптeрeћeњу
живoтнe срeдинe:



кaтeгoриja прeдузeћa A – фирмe чиje je eкoлoшкo oптeрeћeњe нeзнaтнo и испoд грaничних
врeднoсти eмисиje и кoje нe пoдлeжу ПУ, мoгу бити лoцирaнe у oквиру стaмбeнe зoнe
нaсeљa;



кaтeгoриja прeдузeћa Б – фирмe кoje мoгу имaти мaли и лoкaлни утицaj нa oкружeњe, тj.
мoгућe je присуствo мaњe кoличинe oпaсних мaтeриja, мaли нивo букe и мaли ризик oд
хeмиjскoг удeсa, oднoснo фирмe нa кoje сe примeњуje листa II o ПУ;



кaтeгoриja прeдузeћa В – фирмe кoje мoгу имaти срeдњи утицaj нa oкружeњe, збoг присуствa
вeћe кoличинe oпaсних мaтeриja, срeдњeг нивoa букe и ризикa oд хeмиjскoг удeсa, oднoснo
фирмe нa кoje сe примeњуje листa I o ПУ.

У тoку спрoвoђeњa Прoстoрнoг плaнa вршићe сe eкoлoшкa вaлoризaциja прoизвoдних кaпaцитeтa
у пojeдиним зoнaмa и лoкaлитeтимa зa индустриjу и МСП и примeњивaти oдгoвaрajућa зaштитнa
oдстojaњa између грађевинских парцела за производне намене и парцела за друге намене из
Тaбeлe 21.
Зaштитнo oдстojaњe зa лoкaлитeтe и пojeдинaчнe прoизвoднe кaпaцитeтe рeдeфинисaће нa
oснoву прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину, a зa скупнe лoкaциje (зoнe и кoмплeксe) прoизвoдних
кaпaцитeтa нa oснoву стрaтeшкe прoцeнe утицaja на животну средину.
Тaбeлa 21. Зaштитнo oдстojaњe зa рaзличитe кaтeгoриje индустриjских и МСП прeдузeћa
Кaтeгoриja прeдузeћa *

A

Б

В

Пoвршинa кoмплeксa (ha)

-

<3

3-80

< 50

50 - 100

100 -500

-

ПУ

ПУ, ПO

Зaштитнo oдстojaњe (m)
Пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa зaштиту живoтнe срeдинe**

6.4. Тип изградње: слободностојећи објекат
6.5. Надземна грађевинска линија::
ГЛ-1 је на одстојању 20м од појаса регулације јавног пута (непосредни појас заштите);
ГЛ-2 је на одстојању 20м од ГЛ-1 (шири појас заштите):
према графичком прилогу ГЛ-2 је грађевинска линија за постројење асфалтне базе (изван
ширег појаса заштите); ГЛ-1 је грађевинска линија за пратеће сдржаје комплекса, док се у
непосредном појасу заштите може наћи само интерна саобраћајница.
6.6. Растојање основног габарита објекта од суседних грађевинских парцела: мин 4м
6.7. Заштитно растојање основног габарита објекта од грађевинских парцела стамбене
намене: Како асфалтна база спада у кaтeгoриjу прeдузeћa Б – фирмe кoje мoгу имaти мaли и
лoкaлни утицaj нa oкружeњe, тj. мoгућe je присуствo мaњe кoличинe oпaсних мaтeриja, мaли
нивo букe и мaли ризик oд хeмиjскoг удeсa, oднoснo фирмe нa кoje сe примeњуje листa II o ПУ
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заштитно растојање парцеле производне намене од грађевинских парцела стамбене намене
у окружењу износи 100м.

НАПОМЕНА: Зaштитнo oдстojaњe одређено овим локацијским условима може бити
рeдeфинисaно нa oснoву прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину
6.8. индекс заузетости:
макс. 50% под производним објектима (остварено идејним решењем 17,10%)
минимално 25% под зеленилом

6.9. Графички прилог 2: Ситуациони приказ са грађевинским линијама
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6.10. паркирање и гаражирање возила и приступ: користити постојећи приступ са
експлоатационог поља. У границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање
свих путничких и теретних возила, потребан манипулативни простор и складишта за оне
делатности и МСП која имају веће транспортне захтеве и материјалне инпуте (сировине,
репроматеријале и готове производе);
6.11. Одводњавање површинских вода, озелењавање: У складу са водним условима издатим од
ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“ бр 1877/5 од 21. 03. 2019
6.12. Изградња по фазама: /
7) услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру: саставни
део локацијских услова је препис услова за пројектовање и прикључење, који су прибавњени од имаоца
јавних овлашћења, и то:
7.1. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну
мрежу, на предметном подручју НЕ ПОСТОЈИ јавна водоводна мрежа
7.2. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација канализације на градску
канализациону мрежу, на предметном подручју НЕ ПОСТОЈИ јавна канализациона мрежа.
Према издатим водним условима број 1877/5 од 21. 03. 2019 године условно зауљене
атмосферске воде са припадајућих платоа и саобраћајница, као и воде од прања и
одржавања тих површина, морају се прикупити посебним системом канализације и спровести
преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и
њених деривата у оближњи водоток, реку Каменицу. Атмосферске воде са условно
незагађених, кровних и некомуникационих површина прикупити системом ригола и
евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине, с тим да се не угрозе суседне
парцеле, или у реку Каменицу;
7.3. Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (потрошња на
средњем или високом напону), користи постојећи прикључак на јавну мрежу
7.8. МУП:
Према условима за безбедно постављање издатим од МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације, Oдељење за ванредне ситуације у
Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту 09/10/2 број 217-687/19 од дана 28. 01. 2019. године:
7.9. Остало: /
8) други подаци, у складу са посебним законима:
8.1. заштита од пожара: према условима МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор
за ванредне ситуације, Oдељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну
заштиту 09/10/2 број 217-688/19 од дана 28. 01. 2019. године:
8.2. економично коришћење енергије и очување топлоте: /
8.3. геологија: /
8.4. приступачност: /
8.5. заштита животне средине: према мишљењу Одсека за заштиту животне средине бр 50125/2019-07 од 22. 01. 2019 делатност која је планирана у овом пројекту се налази на листи II
Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну
средину и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(Сл. Гл. РС бр 114/2008), па је неопходно код надлежног органа покренути поступак за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
8.6. Водопривреда: Према издатим водним условима број 1877/5 од 21. 03. 2019 године
издатим од Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Водопривредни центар „СаваДунав“
9) обавезне сагласности на пројектну документацију:
9.1. Надлежни орган који издаје привремену грађевинску дозволу, у обавези је да је
заједно са Идејним пројектом достави Јавном водопривредном предузећу, ради
утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима;
9.2.. По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објекта, Инвеститор је у
обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне
дозволе.
9.3. пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити
на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат
заштите од пожара.
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10) Идејно решење: Идејно решење бр 12/2019 урађено од пројектнсог бироа “АНАпројект” из
Ваљева (главни пројектант Анђелка Мандић-Милутиновић, лиценца бр 300 1690 03) и услови
прибављени од ималаца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.
Приложено идејно решење ЈЕСТЕ У СКЛАДУ са овим локацијским условима.
НАПОМЕНА: Постојећи објекти приказани у идејном решењу (обележени бројевима 11, 12, 13 и с2)
нису предмет ових локацијских услова
11) Садржај техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу мора бити у складу са
Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења техничке контроле према класи намени објекта („Сл. гласник РС“ број 72/18) за категорију
објеката “В”

Локацијски услови издају се за потребе израде пројекта за привремену грађевинску дозволу и
пројекта за грађење.
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе
издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.
Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно
прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.
На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, односно градском
већу, преко првостепеног органа, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.
Надлежни орган је дужан да одлуку по приговору донесе најкасније у року од 60 дана од дана подношења
приговора.

обрадио:
и.г. Севић Предраг

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Александар Пурић дипл. прав.
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Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни цент ар „Сава - Дунав“
11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27
Број: 1877/5

Датум: 21.03.2019. године

ОМ
На основу чл. 115., 117. и 118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16
и 95/18), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилника у поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15, 96/16 и
120/17) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који
спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на
градњу, решавајући по захтеву бр. 1877 од 07.03.2019. године, поднетом од стране градске управе
града Ваљева, Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине
(ROP-VAL-38551-LOCH-2/2019 инт. бр. 350-125/2019-07 од 07.03.2019. године), у име
Инвеститора, „Инграп Омни“ д.о.о. Београд, Улица Држићева бр.15 (МБ: 06950639,
ПИБ:101496917), за издавање водних услова у циљу израде техничке документације, ЈВП
„Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, издаје
ВОДНЕ УСЛОВЕ
1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и
израде техничке документације за постављање привремене асфалтне базе на катастарској парцели
број 369/3 КО Козличић;
2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката
(осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије
железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других
радова, израду планских докумената;
3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под
редним бројем 306 од 21.03.2019. године;
4. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и
усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:
4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима за
ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави израдом пројектне
документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;
4.2. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима, на
начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода. Изградњом
објеката не сме се угрозити режим вода или изазове погоршање услова заштите од поплава;
4.3. Техничком документацијом предвидети да се благовремено о почетку радова обавести ЈВП
„Србијаводе“, које обавља активности дефинисаних Оперативним планом за одбрану од поплава,
ради праћења испуњења водних услова. Извођач радова је дужан да прихвати и евентуалне
допунске услове од стране представника водопривреде, уколико се за тим укаже потреба;
4.4. За потребе уређења локације и изградње објеката, предвидети неопходне земљане и
хидротехничке радове у циљу заштите предметног објекта од спољних, атмосферских и подземних
вода, уважавајући постојеће, потребне и могуће коте терена и захтеве објекта;
4.5. Предвидети неопходне регулационе радове на левој обали реке Каменице, у складу са
закључком Хидролошке студије, како би се објекат заштитио од великих вода наведеног водотока;
4.6. Водоснабдевање за потребе радника пијаћом водом решити мобилним апаратом, а за
санитарне потребе и гашење пожара преко засебних резервоара који ће се пунити по потреби;
4.7. С обзиром да на локацији није изграђена градска канализациона мрежа, санитарно-фекалне
отпадне воде затвореним системом канализације евакуисати до водонепропусне септичке јаме. У
складу са чланом 18. став 1. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде
и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), отпадне воде из септичке
јаме испуштати искључиво у јавну градску канализацију, при чему садржај непожељних материја

мора да буде у границама максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити,
поштујући услове надлежног комуналног предузећа. Изузетно, у случају да се отпадне воде из
септичке јаме испуштају у реципијент, применити граничне вредности емисије загађујућих
материја у складу са чланом 13. став 1. и 3. исте Уредбе;
4.8. Условно зауљене атмосферске воде са припадајућих платоа и саобраћајница, као и воде од
прања и одржавања тих површина, морају се прикупити посебним системом канализације и
спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и
њених деривата у оближњи водоток, реку Каменицу;
4.9. Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина
прикупити системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине, с
тим да се не угрозе суседне парцеле, или у реку Каменицу;
4.10. Обезбедити да овлашћена лабораторија врши периодично мерење квалитета отпадних
вода пре и после сепаратора;
4.11. Резервоари за складиштење мазута и битумена треба да буду израђени у складу са
важећим стандардима и прописима. Сви резервоари треба да имају атесте произвођача и да буду
хидраулички испитани на непропусност, након уградње, а касније периодично или након
акцидента у складу са прописима. Наведени резервоари морају бити у водонепропусним
танкванама за прихват евентуално исцурелог горива. Зауљене воде из танкване спровести преко
таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата
пре испуштања у оближњи водоток, реку Каменицу;
4.12. Предвидети да се чишћење садржаја из таложника и сепаратора врши од стране
овлашћеног правног лица;
4.13. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода,
неопходно је придржавати се следећих прописа:
- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/11 и 48/12 и 1/16);
- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број
24/14);
- Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“,
број 74/11);
- Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС“,
број 67/11);
- Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/16);
- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12);
4.14. Пре израде предметне техничке документације, на месту испуста пречишћене атмосферске
воде, неопходно је извршити детаљно снимање терена и корита реке Каменице и урадити детаљну
ситуацију микролокације;
4.15. На месту излива атмосферске канализације пројектовати прописну изливну грађевину са
испусном главом и жабљим поклопцем, уклопљену у косину профила. У случају извођења радова
на регулацији реке Каменице, ЈВП „Србијаводе“ задржава право измене датих услова, јер постоји
могућност измене постојеће трасе;
4.16. Нивелету излива уклопити са техничким решењем привремене асфалтне базе и режимом
воде у реци Каменици. У складу са Мишљењем Републичког хидрометеоролошког завода,
карактеристични рачунски протицаји реке Каменице за предметну деоницу су: Q1% =15.40 m3/s,
Q2% =12.40 m3/s, Q5% =8.83 m3/s;
4.17. Профил испусне грађевине мора бити стабилан и функционалан у свим условима;
4.18. Предвидети постављање уређаја за регистровање испуштене количине воде;
4.19. Проверити пропусну моћ и нивелету постојећег моста преко водотока Каменица који ће
служити за прилаз предметном објекту. Доња ивица конструкције (ДИК) мора имати потребну
сигурносну висину – зазор, изнад нивоа меродавних рачунских великих вода у профилу водотока,
што у овом случају износи 0,70 m, у складу са за то важећим критеријумима. У случају да је
неопходна реконструкција постојећег моста или изградња новог прелаза, прибавити водне услове
у посебном поступку.
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4.20. У циљу праћења нивоа и квалитета подземних вода, у складу са Мишљењем Републичког
хидрометеоролошког завода, предвидети израду најмање три осматрачка објекта (пијезометра);
5. Надлежни орган који издаје привремену грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са
техничком документацијом достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања
усклађености техничке документације са издатим водним условима;
6. По завршетку изградње и техничког прегледа објекта-радова, Инвеститор је у обавези да се
обрати Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ са захтевом за издавање водне дозволе и
том приликом достави Пројекат изведеног објекта.
Образложење
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине (ROP-VAL-38551-LOCH-2/2019 инт. бр. 350-125/2019-07 од 07.03.2019. године),
у име Инвеститора, „Инграп Омни“ д.о.о. Београд, Улица Држићева бр.15, поднела је захтев у
поступку обједињене процедуре за издавање локацијских услова (наш број 1877 од 07.03.2019.
године), ради добијања водних услова за постављање привремене асфалтне базе на катастарској
парцели број 369/3 КО Козличић, на територији града Ваљева.
Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација у
електронском облику од значаја за издавање водних услова:
- Идејно решење (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 3-Пројекат хидротехничких
инсталација), урађено од стране пројектног бироа „Анапројект“, Ваљево, у марту 2019. године;
- Идејно решење (Машинско-технолошки пројекат), урађено од стране УР „ИНТЕП“ из
Голупца у децембру 2018. године;
- Катастарско-топографски план;
- Хидролошка студија водотока Каменица, урађена од стране Милана Милићевића,
дипл.инж.грађ.;
- Информација о локацији, издата од стране градске управе града Ваљева, под бројем ROPVAL-38551-LOC-1/2018, интерни број: 350-714/2018-07 од 24.01.2019. године.
На основу преузете и наше расположиве техничке документације констатовано је следеће:
Изградња предметног објекта предвиђена је у зони каменолома у насељу Козличић, на
левој обали реке Каменице, десне притоке реке Рабас, у сливу реке Саве, на водном подручју Сава.
На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 22) производни
и други објекат, за које се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се
отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу
издаје надлежни орган локалне самоуправе. На основу чл. 43. истог закона, у смислу водне
делатности, у питању је тачка 3) заштита вода од загађивања.
Река Каменица спада у водотоке II реда.
На основу Просторног плана града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ бр. 3/2013) - КП
бр. 369/3 KO Козличић се налази у зони постојеће шуме, минералне сировине – зона експлоатације
- тачније у централној зони постојећег каменолома, који је, као и предметна локација у
власништву Инвеститора „Инграп омни“ д.о.о. са адресом у ул. Држићевa бр.15, Беогрaд.
Катастарска парцела на којој је планирана локација асфалтне базе са помоћним, пратећим
објектима је у директној вези са КП 365 KO Козличић, која је такође део каменолома и која је у
власништву истог Инвеститора. Катастарска парцела 365 KO Козличић (а преко ње и КП 369/3 KO
Козличић) има директан приступ на јавни пут. У тачки 4.19. водних услова, дефинисана је обавеза
Инвеститора да се у случају недовољне пропусне моћи постојећег моста преко реке Каменице,
који ће се користити за приступ асфалтној бази, прибаве водни услови у посебном поступку.
Објекaт постројења покретне асфалтне базе предузећа је намењен за производњу асфалт
бетона, који се користи као битуменски застор при изградњи путева.
Уз постројење се предвиђа танквана са 3 резервоара и то један са мазутом и два са
битуменом. Танквана представља отворену, хидроизоловану каду од армираног бетона габарита
13.50x12.50х0.60m, ради безбедности због могућег оштећења танкова и доспевања садржаја у тло.
Непосредни елементи неопходни за функционисање асфалтне базе су навозна рампа за
пуњење постројења каменим агрегатом, сепаратор масти и уља и таложник, који су у директној
вези са танкваном (ради безбедности од доспевања садржаја танкова приликом њиховог пуњења)
као и агрегат са 9 фракција, који је лоциран на КП базе и који се путем утоваривача довози до
постројења асфалтне базе.
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Пратећи објекти на КП постројења асфалтне базе су два контејнера намењена за смештај
радника и лабораторију. У контејнерима се обезбеђује техничка вода за функционисање радника
базе и лабораторије. Вода за пиће се обезбеђује путем апарата за воду. За обезбеђење техничке
воде користиће се укопани резервоар капацитета 80m3 са шахтом у коме се смешта пумпа за
повећање притиска за прстенасту хидрантску мрежу и техничку воду за потребе чишћења платоа.
За потребе обезбеђења да зауљен садржај са саобраћајница и платоа на парцели не доспе у тло,
предвиђа се уградња сепаратора масти и уља.
За опслуживање и рад асфалтне базе је, на основу пројекта технологије потребно укупно 5
лица, од којих су 4 лица предвиђена за рад на самој бази док је пето лице чувар базе. За запослене
су у простору једног контејнера обезбеђене две канцеларије и санитарни блок. Санитарно-фекалне
отпадне воде прикупљаће се у водонепропусну септичку јаму, запремине 6 m3. Уз контејнере су
предвиђена два паркинг места за раднике и посетиоце базе, док је паркинг за теретно возило
смештен уз саобраћајницу која обилази око постројења асфалтне базе.
Хидролошком студијом водотока Каменица, која је урађена од стране Милана
Милићевића, дипл.инж.грађ., утврђено да ће се при великим водама водоток Каменица излити
преко леве обале. Изливањем водотока угрозиће се предметна локација, па је неопходно
предвидети регулационе радове на левој обали реке Каменице, како би се објекат заштитио од
великих вода наведеног водотока, што је дато у тачки 4.5. водних услова. Хидролошком студијом
није обухваћен водоток Рабас, с обзиром да нема утицај на планирани објекат због конфигурације
терена.
У складу са чл.118. ст.7. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и
95/18), по службеној дужности, прибављено је Мишљење Министарства заштите животне средине
„Агенција за заштиту животне средине“, бр. 011-00-2/68/2019-02 од 13.03.2019. године и
Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода број 922-1-64/2019 од 18.03.2019. године.
Сходно условима из диспозитива Водних услова: 4.1-4.20. техничка документација треба
да буде урађена у складу са одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16
и 95/18), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, број
3/17), смерницама из Водопривредне основе РС („Сл. гласник РС“, број 11/02) и Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), уз
обавезне прилоге:
- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са
приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната;
- технички извештај;
- техничко решење за отпадне воде од њиховог настајања до коначног реципијента,
техничко решење изливне грађевине атмосферске канализације уклопљене у косину водотока,
потребне хидрауличке прорачуне и сл.
Услов број 5. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10,
93/12, 101/16 и 95/18).
Услов број 6. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10,
93/12, 101/16 и 95/18).
На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник
РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што је дато у услову
број 3.
Накнада за израду водних услова износи 26.400,00. Износ треба уплатити на текући рачун
број 200-2402180101045 Банка поштанска штедионица, са позивом на број 6 001 00201 190040.

РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ „Сава-Дунав“
Душан Панић, дипл. инж.
Доставити:
- Подносиоцу захтева
- Одељ. за кориш. и газд. водама (х2)
- Републичкој дирекцији за воде Немањина 22-26 (х2)
-Архиви
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву
Одсек за превентивну заштиту
09/10/2 број 217-688/19
Дана 28.01.2019. године
ROP-VAL-38551-LOC-1-/2018
Ул. Узун Миркова 1/А
Ваљево
/В.М./
Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14
и 145/14), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“,
35/2015 и 114/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16),
решавајући по захтеву ГРАД ВАЉЕВО, Градска управа за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне делатности, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине,Одсек за урбанизам
и саобраћај Ваљево, доставњеним у име „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. Београд,
у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру
обједињене процедуре електронским путем ROP-VAL-38551-LOC-1-/2018,
издаје:
УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА
за изградњу постројења асфалтне базе са надземним резервоаром за лож
уље, запремине 30 м3, на к.п. бр.369/3 КО Козличић, према достављеном
идејном решењу израђеном од стране ПБ „АНАПРОЈЕКТ“ Анђелка Мандић
Милутиновић из Ваљева.
У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера
заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката
са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно
применити мере заштите од пожара и експлозијa утврђене законима,
техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена
област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:
1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације морају испуњавати сигурне
удаљености у односу на постојеће и планиране објекте приказане на
овереном ситуационом плану Р=1:150 из идејног решења елабората
страна 1 од 2

заштите од пожара, који је саставни део услова за безбедно
постављање под 09/10/2 број 217-687/19 од 28.01.2019. године;
Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део
локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској
дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Законa
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и чл. 33 Закона о заштити од
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) потребно је, пре отпочињања
поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на
сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни
пројекат заштите од пожара.
Такса у износу од 16.750,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46a
став 9 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”,
бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10,
50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 и
50/18).
УСЛОВЕ ДОСТАВИТИ:
1. ГРАД ВАЉЕВО, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам
и комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај
2. Одељењу Ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту
3. Архиви
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милан Михаиловић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву
Одсек за превентивну заштиту
09/10/2 број 217-687/19
ROP-VAL-38551-LOC-1/2018
Дана 28.01.2019. године
Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за
превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 16 став 1 Уредбе о
локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/15) и
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву ГРАД
ВАЉЕВО, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне делатности, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине,Одсек за урбанизам и саобраћај
Ваљево, бр. 350-717/2018-07 од 16.01.2019, достављеном у име
инвеститора ИНГРАП ОМНИ д.о.о. Београд, у поступку издавања
локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре
електронским путем ROP-VAL-38551-LOC-1/2018, издаје:
УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ
ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈA СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ
ПЛАНОМ
којима ОДОБРАВА безбедно постављање jeдног надземног резервоара за
лож уље, запремине 30 м3, у оквиру постројења асфалтне базе, на к.п.
бр.369/3 КО Козличић, према достављеном идејном решењу и ситуационом
плану Р= 1:150, јер СУ ИСПУЊЕНИ услови предвиђени одредбама чл. 6
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.
гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању
запаљивих течности („Сл. гласник СФРЈ„ бр. 20/71 и 23/71) и посебно
наглашавамо:
1. Надземни резервоар за лож уље, који је предмет ових услова мора
испуњавати безбедносна растојања у односу на планиране објекте
приказане на овереном ситуационом плану Р=1:150 из идејног
решења, који је саставни део ових услова.
1

2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део
локацијских услова.
Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко
овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту, извршило
преглед достављеног идејног решења израђеног од стране студиа за
пројектовање Архиплан, Горан Станојевић, предузетник из Ваљева и
предложеног места за постављање резервоара.
Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом
су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о
грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењеу у складу
са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и чл. 33 Закона о заштити од
пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) потребно је, пре
отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу,
органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност
пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат
заштите од пожара.
Такса у износу од 32330,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр.
46a став 8 Закона о републичким административним таксама („Сл.
гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07,
54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15,
83/15, 112/15, 50/16 и 50/18).
УСЛОВЕ ДОСТАВИТИ:
1. ГРАД ВАЉЕВО, Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
урбанизам и саобраћај
2. Одсеку за превентивну заштиту
3. Архиви.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милан Михаиловић
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

Графички прилози:











Макролокација – Google Earth;
Микролокација - Google Earth;
Ситуациони план са основама базе - Идејно решење машинско-технолошки Пројекат,
децембар 2018. године, УБ "ИНТЕП" Голубац;
Основа асфалтне базе - Идејно решење машинско-технолошки Пројекат, децембар 2018.
године, УБ "ИНТЕП" Голубац;
Пресек А-А - Идејно решење машинско-технолошки Пројекат, децембар 2018. године, УБ
"ИНТЕП" Голубац;
Поглед Е - Идејно решење машинско-технолошки Пројекат, децембар 2018. године, УБ
"ИНТЕП" Голубац;
Поглед Ф - Идејно решење машинско-технолошки Пројекат, децембар 2018. године, УБ
"ИНТЕП" Голубац;
Технолошка шема - Идејно решење машинско-технолошки Пројекат, децембар 2018.
године, УБ "ИНТЕП" Голубац;
Ситуационни план - Пројекат регулационих радова на реци Каменици у зони асфалтне
базе у Козличићу, март 2019., „РМ – ПРОЈЕКТ“, Пожега;
Попречни профил - Пројекат регулационих радова на реци Каменици у зони асфалтне базе
у Козличићу, март 2019., „РМ – ПРОЈЕКТ“, Пожега.

Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта – aсфалтна база
у Козличићу, потес Брда, на кп.бр. 369/3 КО Козличић, град Ваљево

„INGRAP-OMNI“ DOO

N
W

E
S

ECOLogica Urbo

ECOLogica Urbo
________________

T

N
W

E
S

ECOLogica Urbo

ECOLogica Urbo
________________

T

SADRZAJ
SADRZAJ NADZEMNIH OBJEKATA
POSTORJENJA ASFALTNE BAZE

1
2

s2

3
4
5

Postrojenje asfaltne baze kapaciteta 90 t/h asfalta
Okvirni gabarit postrojenja Asf. baze je 32.90x16.20m
Okvirna BRGP postrojenja Asf. baze - 177.00m2
Tankvana asfaltne baze: 1 tank za mazut i 2 tanka za bitumen
Gabarit tankvane je 13.50x12.50xh0.60m
BRGP - 168.75m2
Rampa
Okvirni gabarit rampe je 7.55x7.20m2
BRGP - 47.50m2
Dva spojena kontejnera: za radnike i laboratoriju
Gabarit jednog kontejnera je - 6x2.40m
BRGP - 2x14.40m2 - 28.80m2
Agregat - 9 frakcija
Okvirna povrsina za jedan od 9 agregata je 50m2
BRGP - 450.00m2

s1 Povrsina
Saobracajnica i parking povrsine na KP 369/3
saobracajnica i parkinga je 1266m2
SADRZAJ PODZEMNIH OBJEKATA
UZ POSTORJENJE ASFALTNE BAZE

6

Separator masti i ulja uz tankvanu

7

Taloznik uz tankvanu

8

Rezervoar za tehnicku vodu V-80m3

9

Pumpa uz rezervoar za teh. vodu

10 Separator masti i ulja za saobrac. i parkinge gabarita 2.6x1.2m
11 Septicka jama zapremine 6m3
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SADRZAJ POSTOJECIH OBJEKATA NA KP 365 KO Kozlicic
koja je kao i KP 369/3 u vlasnistvu investitora
sa koje je planiran pristup u KP 369/3 za Asf. bazu

11 Objekat portirnica
12 Vaga za teretna vozila

s1

13 Stubna trafo stanica

2

14 Postojeci pristup u kamenolom i na KP 369/3 za Asfaltnu

bazu

s2 Povrsina
Saobracajnica, portirnica, vaga, stubna TS i platoi na KP 365
saobracajnica i platoa je 1440m2
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M-05

Razmera:

Decembar 2018. god.

INTEP

INGRAP-OMNI DOO Beograd

INVESTITOR

IDR-Ma

NAZIV PROJEKTA

sfaltne baz

NAZIV CRTE A
Prezime i ime
ODGOVORNI PROJEKTANT

Srdjan Filipovi

POTPIS

.

SARADNICI

Crte

br.

M-06

Razmera:

Decembar 2018. god.

čć

PR 1 0+000

PR 2 0+019

PR 3 0+055

PR 4 0+086

PR 5 0+109

PR 6 0+140

PR 7 0+170

PR 8 0+188

PR 9

0+221

PR 10 0+255

PR 11 0+309

PR 12 0+321

РМ - ПРОЈЕКТ– ПРОЈЕКТНИ БИРО ПОЖЕГА

PR 1 0+000
Pi=4,11
Pn=11,23
Pkn=8,59
7411918,41
4910883,60

Q1%

