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Број: 19/2016
Датум: 27.05.2016. год.

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09), а у вези члана 19. доносим следеће:

РЕШЕЊЕ
О одређивању мултидисциплинарног тима за израду Студије о процени утицаја
затеченог на животну средину пројекта: Изградња производног објекта - фабрике бетона на кат.
парц. бр. 8833/14 КО Ваљево:
1.
2.
3.

Титомир Обрадовић, дипл. инж. маш., специјалиста управљања заштитом животне
средине – одговорно лице;
Виолета Ерић, мастер инж. заштите животне средине ‒ пројектант сарадник на
изради Студије;
Драгана Јелесић, мастер аналитичар заштите животне средине − пројектант
сарадник на изради Студије.

Задатак тима је да изврши израду Студије о процени утицаја на животну средину
пројекта: „Изградња производног објекта - фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево, у
складу са Законом о заштити животне средине(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 одлука УС и 14/16), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/04, 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 69/05).

„EXPERT – INŽENJERING“
д.о.о. Шабац
Директор
____________________________
Титомир Обрадовић, дипл. инж.
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УВОД
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. Предметни пројекат се налази на Листи (II) тј. листи пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, при чему је надлежни орган
Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и заштиту животне средине, Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове Града Ваљева, на основу чл. 14 став 3 Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и члана 192. Закона о
општем управном поступку (Сл.лист СРЈ број 33/97 и 31/01), спровео прву фазу поступка
процене утицаја на животну средину и донео решења да је потребна процена утицаја на
животну средину и одредио обим и садржаја студије.
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), 43/11 (УС) и 14/16), Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр. 135/04 и 36/09), Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 69/05) и Решења бр. 501-89/16-07 од 23.05.2016. године које је издало
Одељењe за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и заштиту животне средине, Градскa управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове Града Ваљева.
Циљ Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња производног
објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево је да се, у складу са одредбама
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) процене
могући значајни утицаји планираног Пројекта на чиниоце животне средине, дефинишу и утврде
мере заштите животне средине у току редовног рада и у случају акцидента и програм праћења
утицаја на животну средину.

МЕТОДОЛОГИЈА
Основни методолошки приступ и садржај Процене утицаја на животну средину одређен
је 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). Процена могућег утицаја анализираног објекта на животну средину се ради за дату
локацију, а на основу наведене техничке документације, мишљења, услове и сагласности
надлежних органа, као и на основу постојећих знања и расположивих података.
При изради предметне Студије коришћене су следеће методе:
1. Прикупљање основних информација, што подразумева идентификацију:
− Основних извора и начина угрожавања животне средине;
− Карактеристика земљишта, рељефа и пејзажа на локацији објекта, климе подручја
са метеоролошким подацима и др.;
− Квалитета ваздуха;
− Квалитета воде (подземне и површинске);
− Флоре и фауне на посматраном терену;
− Постојеће популације са демографским карактеристикама.
− Анализа постојеће пројектне документације;
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− Анализа података из техничке документације везане за објекте и технолошке
процесе производње;
− Анализа података из постојеће документације информативног карактера;
− Увид у рад постојећих објеката и постројења у ближој околини локације,
− Дискусија са експертима у предметном подручју;
− Дискусија са одговорним лицима за предметни пројекат;
− Дискусија са одговорним лицима за заштиту животне средине;
− Дискусија са одговорним лицима за развој и инвестиције;
− Анализа домаћих и међународних прописа од значаја за предметни пројекат;
− Увид у податке на интернету везане за предметну проблематику;
− Допунска верификација кључних налаза анализе;
− Анализа података из раније рађених пројеката у вези са предметном
проблематиком на територији Града Ваљева;
− Анализа података обезбеђених увидом у важеће стандарде у вези са предметом;
− Анализа података обезбеђених из литературе;
− Анализа техничко−технолошких параметара кључних за посматрано подручје;
− Анализа података обезбеђених из екстерних извора и добијених од државних и
сродних институција;
− Компаративна анализа резултата са сродним подацима који се односе на сличне
проблеме на другим локацијама у свету;
− Друге непоменуте методе.
2.
−
−
−
−

Процена утицаја на основу квантификације следећих елемената:
Величине извора и врсте загађивања;
Доминантно загађујућих материја и њихових карактеристика;
Стања квалитета животне средине;
Процене просторне расподеле доминантних загађујућих материја.

3.

Анализа угрожености, под којом се подразумева идентификација свих осетљивих
ресурса у околини комплекса тј. људи, материјалних и природних добара.

4.

Одређивање мера заштите на основу резултата процене степена утицаја, за све
чиниоце животне средине (ваздух, вода, земљиште), укључујући превентивне,
техничко−технолошке и организационе мере заштите.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Процена утицаја на животну средину се ради у складу са одредбама Закона о процени
утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о садржини студије о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005). Тумачење резултата и предлагање
мера заштите се ради у складу са следећим законским и подзаконским прописима:
I ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09,
43/11-одлука УС и 14/16);
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и
36/09);
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3. Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у
прекограничном контексту („Службени гласник РС“ - Међународни уговори, број
102/07);
4. Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине,
методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања
података , као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава
јавност („Службени гласник РС“, број 112/09);
5. Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
6. Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 114/08);
7. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде
извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број
41/10);
8. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 69/05);
9. Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине („Службени
гласник РС“, број 12/10).

1.
2.
3.

4.
5.

II ВАЗДУХ
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09, 10/13);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник
РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник
РС“, број 111/15);
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарног извора
загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16);
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16).

III ВОДЕ
1. Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12);
2. Закон о међурепубличким и међудржавним водама („Службени гласник РС“, број
02/74);
3. Закон о режиму вода („Службени лист СРЈ“,број 59/98 и „Службени гласник РС“, број
101/05);
4. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС“, број 35/11);
5. Уредба о класификацији вода, међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода
обалног мора Југославије („Службени лист СФРЈ“, број 6/78 и 33/87);
6. Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
7. Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник СРС“, број 5/68);
8. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12);
9. Уредба о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 1/16);
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10.Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини
мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, број 74/10);
11.Правилник о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник
РС“, број 86/10);
12.Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, број 42/98 и
44/99);
13.Правилник о условима и начину флуорисања воде за пиће („Службени гласник РС“,
број 6/97);
14.Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82);
15.Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
(„Службени гласник СРС“, број 47/83 и 13/84);
16.Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник
РС“, број 74/11);
17.Упутство о начину и поступку за утврђивање постигнтог степена пречишћавања
испуштене загађене воде („Службени гласник СРС“, број 09/67);
18.Одлука о максимално допуштеним концетрацијама радионуклеида и опасних материја у
међурепубличким водама, међудржавним водама и водама обалног мора Југославије (
„Службени лист СФРЈ“, број 8/78);
19.Одлука о одређивању граница водних подручја („Службени гласник РС“, број 75/10).
IV ЗЕМЉИШТЕ
1. Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.
закон и 41/09);
2. Уредба о програму праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени
гласник РС“, број 88/10);
3. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води
за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94).

1.
2.
3.
4.
5.

V ПРИРОДА
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и
14/16);
Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015);
Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара
(„Службени гласник РС“, број 81/10);
Правилник о категоризацији заштићених природних добара („Службени гласник РС“,
број 30/92);
Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник
РС“, број 30/92).

VI БУКА
1. Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и
88/10);
2. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, број 75/10);
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3. Правилник о садржини и методе израде стратешких карата буке и начину њиховог
показивања јавности („Службени гласник РС“, број 80/10);
4. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Службени гласник РС“,
број 72/10);
5. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Службени гласник РС“, број 72/10);
6. SRPS EN ISO 11201:2008 - Акустика - Бука коју емитују машине и опрема - Мерење
нивоа звучног притиска емисије на радном несту и на другим дефинисаним положајима
- Инжењерска метода у приближно слободном пољу изнад рефлексне равни.
VII ОТПАД И СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и14/16);
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09);
Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10);
Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег
извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања
накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
(„Службени гласник РС“, број 54/10);
5 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(„Службени гласник РС“, број 72/09);
6 Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање
отпада („Службени гласник РС“, број 72/09);
7 Правилник о категоријама, испитивању и класификацијама отпада („Службени гласник
РС“, број 56/10);
8 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Службени гласник РС“, број 92/10);
9 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 95/10);
10 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени
гласник РС“, број 98/10); Правилник о начину поступања са отпацима који имају
својства опасних материја („Сл. гласник РС”, бр. 10/95, 56/10);
11 Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина („Сл. гласник РС“, бр. 55/01, 72/09-др. правилник и 56/10-др. правилник);
12 Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019 године („Службени гласник РС“,
број 29/10).

1
2
3
4

1.
2.

3.
4.

VIII ПОЖАР, ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и 20/15);
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени
гласник СРС“, број 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, број 53/93, 67/93,
48/94 и 101/05);
Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и
лемљења („Службени гласник СРС“, број 50/79);
Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија
(„Службени лист СФРЈ“, број 04/87);
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5. Правилник о техничким нормама за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени
лист“, број 30/91);
6. Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист
СФРЈ“, број 8/95).
IX УДЕС
1. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде
извештаја о безбедности и плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, бр. 41/10);
2. Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу,
постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о трајном престнаку рада севесо
постројења.односно комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10);
3. Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10 и 51/15).
X ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА
1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12,- одлука УС, 98/13 - одлука УС и 132/14 и 145/14);
2. Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, број 72/09);
3. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС", број
31/92);
4. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и
претакању запаљивих течности („Службени лист СФРЈ“, број 20/71 и 23/71);
5. Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(„Службени лист СРЈ“, број 11/96);
6. Правилник о југословенским стандардима за громобранске инсталације („Службени
лист, СРЈ“, број 11/96);
7. Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета
(„Службени лист СФРЈ“, број 62/73).
XI ОСТАЛИ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Закон о санитарном назору („Службени гласник РС“, број 125/04);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11);
3. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05 и 91/15).
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1 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ:

ГП „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево

СЕДИШТЕ:

Ваљево

АДРЕСА:

Милована Глишића 56 14000 Ваљево

ТЕЛЕФОН:

014/245-135

ФАХ:
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2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРОЈЕКТА
2.1. Копија плана
На слици 2.1. приказана је копија плана катастарскe парцелe број 8833/14 КО Ваљево на
којој ће бити лоциран производни објекат-фабрика бетона.

Слика 2. 1. – Копија плана катастарске парцеле бр. 8833/14 КО Ваљево
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Копија плана, издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Ваљево, број 953-1-7/2016 од 12.01.2016. године дата је у поглављу 12. Прилози,
подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије.

2.2. Досадашњи начин коришћења земљишта са детаљним описом и
диспозицијом затечених објеката и садржаја
На основу података са сајта Републичког геодетског завода, предметна катастарска
парцела према начину коришћења води се као градско грађевинско земљиште. Укупна
површина катастарске парцеле бр. 8833/14 је 5210 m2. Предметна парцела је у власништву
Носиоца пројекта.
Табела 2. 1. – Подаци о површини и врсти земљишта на предметној парцели
Кат.
Потес или улица и кућни број
Врста земљишта
парцела
8833/14
Сувоборска
Градско грађевинско земљиште

Површина
(m2)
5210

На предметној парцели постоји изграђен објекат површине 102 m2. Састоји се од
гараже, две оставе и санитарног блока (слика 2.2.).

Слика 2. 2. – Постојећи објекат - гаража са санитарним блоком
2.2.1. Укњижени објекти и испуњеност услова прописаних чланом 3. Закона о
легализацији објеката
Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење
за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, издала је предузећу
„KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево локацијске услове за изградњу производног објекта фабрике бетона на к. п. бр. 8833/14 КО Ваљево. У даљем тексту цитирамо текст из наведених
локацијских услова:
„1) број катастарске парцеле: 8833/14 КО Ваљево
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2) површина парцеле: 00. 52. 10 hа
3) категорија и намена објвкта: Класа: Г; класификациони број: 230102 - објекат за
производњу бетона
4) бруто површина објекта за који се издају услови: око 600 m2
5) правила уређења и грађења:
На основу Плана генералне регулације „Колубара“ („Сл. гл. Града Ваљева“, бр. 6/2015)
локација на којој је планирана изградња се налази у зони: ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - Мешовита
намена - ПРЕТЕЖНО ПРИВРЕЂИВАЊЕ, а мањим, западним делом прпада зони ЈАВНЕ
НАМЕНЕ - Јавне саобраћајне површине.
5.1. Тип изградње: слободностојећи објекат
5.2. Надземна грађевинска линија: према графичком прилогу: 6 m од планиране РЛ и 15
m од осе далековода
5.3. Подземна грађевинска линија: једнака РЛ, односно граници парцеле
5.4. Растојање основног габарита објекта од суседних грађевинских парцела: мин 3,5 m
5.5. Међусобна удаљеност објеката: минимално 1/2 висине вишег објекта
5.6. Спратност или висина објекта:
Ограничења за зграде: макс. 10,50 m до коте венца, макс. 13,50 m до коте слемена.
Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини објекта) до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Ограничења за
постројење: према пројекту технолошког процеса.
5.7. Кота приземља објекта: /
5.8. Висина назитка стамбене поткровне етаже, epcma и нагиб крова, epcma кровног
покривача, величина и положај omeopa, приступачност: /
5.9. Грађевински елементи објекта:
5.9.1. грађевински елементи на нивоу приземља: транспарентне браварске конзолне
надстрешнице могу прелазити 2,00 m грађевинску линију у зони приземне етаже по целој
ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
5.9.2. испади на објекту преко грађевинске линије: не могу прелазити грађевинску
линију
5.9.3. отворене спољне степенице: ако прелазе висину од 90 сm улазе у основни габарит
објекта и не могу прелазити грађевинску линију
5.9.4. грађевински елементи испод коте тротоара: /
5.10. индекс заузетости: максимално 50%
5.11. индекс изграђености: /
5.12. паркирање и гаражирање возила и приступ: користити постојећи приступ:
паркинг места на парцели по критеријуму: 1ПМ на 200 m2 бруто грађевинске површине и
минимално 1ПМ за теретно возило носивости до 5t.
За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се користити лишћарско дрвеће
које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 - 5,0 m (Crataegus топодупа stricta, Acer platanoides
Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично),
по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво.
5.13. Одводњавање површинских вода, озелењавање: површинске воде се одводе са
парцеле слободним падом према риголама, односно према улици; површинске воде са једне
грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Минимална површина под
зеленилом /без водонепропусног застора/ 20% површине парцеле. Пре упуштања у
атмосферску канализацију, обавезан је претходни третман потенцијално зауљених
атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора - таложника
масти и уља, до захтеваног нивоа.
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5.14. Изградња других објеката на истој грађевинској парцели: Уколико при изградњи
објекта на парцели, парцела није искоришћена до максималног степена заузетости и ако постоје
услови паркирања, могу се градити и други објекат до искоришћења поменутих степена, под
условима да су испуњени услови растојања из овог плана.
5.15. Ограда парцеле: транспарентна или зидана ограда максималне висине 2,20 m
(рачунајући од коте тротоара)
5.16. Објекти које је потребно обезбедити: /
5.17. Изградња по фазама: /
5.18. Графички прилози из планског документа:
План функционалне организације простора са планираном наменом

6) услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу
инфраструктуру: саставни део локацијских услова је препис услова за пројектовање и
прикључење, који су прибављени од имаоца јавних овлашћења, и то:
6.1. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација водовода на градску
водоводну мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-1319/2 од 24.02.2016. године
6.2. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација канализације на
градску канализациону мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-1319/2 од 24.02.2016.
6.3. Услови за пројектовање и изградњу објекта у заштитном појасу далековода:
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево, ОДС-ОГРАНАК ВАЉЕВО, број 09.04-02.01.3-102870/1 од
28.08.2015. године
6.4. Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (потрошња
на средњем или високом напону), „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, ОДС-ОГРАНАК ВАЉЕВО,
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број 02/2533/6/2016 од 23.02.2016. године поред наведене парцеле НЕ ПОСТОЈИ јавна
електродистрибутивна мрежа.
6.5. Да би се остварили услови за прикључење потребно је закључење посебног уговора
о изградњи недостајуће јавне мреже са имаоцем јавних овлашћења („ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд - регионални центар Електросрбија Краљево, ОДС-ОГРАНАК ВАЉЕВО)
6.6. Телеком: /
6.7. Топлана: /
6.8. МУП: /
6.9. Остало: /
Саобраћајно решење са регулационим и грађевинским линијама

7) подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења: /
8) други подаци, у складу са законом:
8.1. заштита од пожара: у складу са чланом 31 Закона о заштити од пожара техничка
документација у погледу мера заштите од пожара не мора бити саставни део пројекта за
грађевинску дозволу уколико се основни захтеви заштите од пожара из члана 30 Закона могу
сагледати кроз техничку документацију за изградњу (пројекат за грађевинску дозволу).
На техничку документацију за изградњу није потребно прибављање сагласности органа
чија је надлежност заштита од пожара.
8.2. економично коришћење енергије и очување топлоте: /
8.3. геологија: обавезна израда елабората геомеханичких карактеристика тла
8.4. приступачност: /
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8.5. заштита животне средине: делатношћу која се обавља у прозводном комплексу не
сме се угрожавати животна средина (објекти не смеју емитовати опасне и штетне материје у
ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за предметну акустичну зону), односно нису
дозвољене делатности за које се проценом утицаја на животну средину утврди да не испуњавају
услове заштите животне средине, сходно важећим прописима из области животне средине.
Делатности се могу, из поштовање наведених услова заштите животне средине
обављати у затвореним објектима и отвореном простору.
Делатност која јe планирана v овом објекту 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 јe до
подношења захтева за издавање грађевинске дозволе потребно код надлежног органа
покренути поступак процене утицаја на животну средину и прибавити Решење истог органа
којим се утврћује да се делатношћу која се обавља у објекту (и ван њега) не угрожава животна
средина.
8.6. Водопривреда: /
9) обавезне сагласности на пројектну документацију:
9.1. није потребно прибављање сагласности подручне јединице органа државне управе у
чијој је надлежности заштита од пожара
9.2. /
10) Идејно решење: Идејно решење бр 775/586-02/16 урађено од пројектног бироа
„Систем“ из Санковића (главни пројектант Зоран Андрић, лиценца бр 300 4139-03) и технички
услови за прикључење на јавну инфраструктуру су саставни део ових локацијских услова.
Приложено идејно решење ЈЕСТЕ У СКЛАДУ са овим локацијским условима.
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
23/15) за категорију објеката „Г“.“ – завршен цитат.
Цитирани локацијски услови издати од Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове, Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине, број 350-20/16-07 од 26.02.2016. године дати су у поглављу 12. Прилози,
подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије.
Такође, приложени су и Измењени локацијски услови издати од Градске управа за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељења за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, број 350-74/16-07 од 12.04.2016. године;
У односу на локацијске услове број 350-20/16-07 од 26.02.2016. године у локацијским
условима број 350-74/16-07 од 12.04.2016. године измењене су следеће тачке, цитирамо:
„5.12. паркирање и гаражирање возила и приступ: користити постојећи приступ из
улице Колубарске (саобраћајница ранга „приступне улице“). Могуће је остварити приступ и
планираном саобраћајницом (саобраћајница ранга „сабирне улице“), али тек по њеној
изградњи. (Ако се Инвеститор одлучи за изградњу планиране саобраћајнице потребно је, у
склагду са Законом о лланирању и изградњи склопити уговор са ЈП Дирекција за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева о изградњи недостајуће инфраструктуре.)
НАПОМЕНА: Планом је одређено да је за „приступне улице“ и „сабирне улице“
коловозну конструкцију потребно димензионисати за осовинско оптерећење које одговара
меродавном возилу (комунално возило).
Паркинг места на парцели по критеријуму: 1ПМ на 200 m2 бруто грађевинске ловршине
и минимално 1ПМ за теретно возило носивости до 5t.
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За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се користити лишћарско дрвеће
које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 - 5,0 m (Crataegus топодупа stricta, Acer platanoides
Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично),
по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво.
6.4. Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (потрошња
на средњем или високом напону), „Електросрбија" д.о.о. Краљево, ОДС-ОГРАНАК ВАЉЕВО,
број 02/2533/29/2016 од 08. 04. 2016. године НЕ ПОСТОЈЕ технички услови за прикључење
објекта на ДЕЕС.
8.5. заштита животне средине: делатношћу која се обавља у прозводном комплексу не
сме се угрожавати животна средина - објекти не смеју емитовати опасне и штетне материје у
ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за акустичну зону 4 (пословно-стамбена подручја ниво буке за дан и вече 60dB, за ноћ 50 dB), односно нису дозвољене делатности за које се
проценом утицаја на животну средину утврди да не испуњавају услове заштите животне
средине, сходно важећим прописима из области животне средине.
Делатности се могу, из поштовање наведених услова заштите животне средине
обављати у затвореним објектима и отвореном простору.
Делатност која је планирана у овом објекту 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. Гп. РС бр 114/2008), па је до
подношења захтева за издавање грађевинске дозволе потребно код надлежног органа
покренути поступак процене утицаја на животну средину и прибавити Решење истог органа
којим се утврђује да се делатношћу која се обавља у објекту (и ван њега) не угрожава жиаотна
средина.“-завршен цитат.

2.3. Опис микролокације и ширег окружења који представља зону утицаја
пројекта (макролокација), са детаљним подацима о околним постојећим и
планираним пројектима, разматрајући могућност кумулирања њихових
ефеката са утицајима предметног пројекта
Основу за истраживање утицаја на животну средину увек мора представљати конкретна
просторна целина са свим својим специфичностима које постоје у оквиру претходно утврђених
просторних граница и које се огледају у карактеристикама природних и створених чинилаца.
2.3.1. Макролокација
Град Ваљево се налази у западној Србији, односно на 44°16' северне географске ширине
и 19°53' источне географске дужине, у горњем делу слива реке Колубаре (притоке Саве), на
контакту између планинског и низијског дела Србије. Ваљево се граничи на северу са
општинама Уб и Коцељева, на западу са Осечином и Љубовијом, на југу са Бајином Баштом и
Косјерићем и на истоку са Мионицом и Лајковцем. Територија Града је неправилног
ромбоидног облика. Овај простор у правцу запад-исток пресеца долина реке Колубаре. Северно
од ове долине територија је брежуљкаста и заталасана, док је на југу рељеф значајније издигнут
чинећи терасасте форме северне подгорине ланца Подрињско-ваљевских планина све до самог
гребена и врхова Маљена, Букова, Повлена, Јабланика и Медведника који се издижу до преко
1200 m надморске висине. Површина административног подручја града је од 915,80 km2 и
највећа је у овом делу Србије. Ваљево је културни, привредни и саобраћајни центар
Колубарског округа. Колубарски округ простире се у северозападном делу Србије и захвата
површину од 2.474 km2, у коме живи 195.000 становника у 218 насељених места и села.
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Аутопут Е 70
Државни пут I реда
Шабац-Ваљево-Ужице

Аутопут Е 75

Граница
Република Српска-Србија

Државни пут I реда
Лозница-Ваљево-Лајковац

Слика 2. 3. – Географски положај Ваљева
На територији Ваљева, према попису из 2011. године живело је 90.312 становника.
Највећa концентрација становништва је на територији самог града Ваљева (59.073). Град
Ваљево има веома погодан саобраћајни положај, удаљенo je 70 km ваздушном линијом (97 km
путем) од Београда, 65 km од Шапца, 75 km од Лознице и 100 km од Ужица. Ваљево као
седиште Округа је важан саобраћајни чвор у западној Србији, где се укрштају два значајна
магистрална пута, који имају централну позицију у путној мрежи западног дела средишње
Србије: државни пут I реда број 4 са правцем пружања запад-исток (Лозница-Ваљево-Лајковацвеза са Ибарском магистралом) и државни пут I реда број 21 са правцем пружања север-југ
(Шабац-Ваљево-Ужице-веза са Црном Гором). Кроз Ваљево пролази пруга Београд-Бар, која
спаја главни град са Црном Гором, односно Јадранским морем. Најближи путнички аеродром је
у Београду, док у Дивцима, 12 km од града, постоји спортски аеродром.
Ваљево се шири у свим правцима али највише у правцу истока, долином Колубаре. Уже
градско језгро се налази на левој обали Колубаре. Широки појас приградских насеља данас
обухвата десетину до јуче самосталних села чије се раније функције могу само назрети
постојањем распарчаних пољопривредних површина које, углавном, чекају на парцелацију и
продају у функцији породичних кућа или објеката мале привреде. Шумски појас око града је
највећим делом грубо искрчен, што је вероватно утицало и на промене у микроклими града, пре
свега у смањеном проветравању и јачању температурних екстрема.
Предметна локација налази се у грађевинском подручју, а у односу на центар града
налази се источно на растојању од 1,60 km ваздушном линијом. У широј околини локације
пројекта налази се гробље на растојању 430 m југоисточно од локације..
Положај локације пројекта у односу на град Ваљево приказан је на слици 2.4. На Плану
генералне регулације „Колубара“ (слика 2.5.) види се да се према намени површина предметна
локација налази у оквиру грађевинског земљишта за остале намене. У границама ПГР
„Колубара“ могу се уочити и четри непокретна културна добра.
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Слика 2. 4. – Положај планираног пројекта нанет на карти Постојеће стање, граница плана и граница грађевинског земљишта
(Извор: Генерални план градског насеља Ваљево)
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2.3.2. Микролокација
Носилац пројекта, „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево планира да реализује пројекат:
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево.
Предметна парцела је неправилног облика. Приступ парцели обезбеђен је директно из
Колубарске улице.
2.3.3. Подаци о околним постојећим привредним и стамбеним објектима
Локацију пројекта карактерише присуство привредних и стамбених објеката који се
налазе у непосредној близини. На источној страни налази се Колубарска улица а североисточно
и југоисточно стамбени објекти линијски распоређени преко пута Колубарске улице. Јужно уз
саму границу парцеле је хала предузећа „Јеловица“ које се бавило производњом столарије.
Јужно од производне хале Јеловица налазе се стамбени објекти линијски распоређени дуж
Сувоборске улице 150 m јужно. Западно уз саму границу предметне парцеле налази се хала
фабрике вијака „Градац“ која због проблема при промени власништва не ради.
Најближи привредни објекат „Јеловица“ (слика 2.6 а.) налази се од границе комплекса
на удаљености од 1 m јужно. Фабрика вијака „Градац“ налази се западно на удаљености 5 m од
границе комплекса (слика 2.6 б.).

а

б

Слика 2. 6. – Најближи привредни објекти (а) Јеловица јужно и (б) Градац западно
На растојању 430 m источно од будуће фабрике бетона, налази се фабрика бетона
„Инграп-Омни“ (слика 2.7.). Може се евидентирати и далековод који прелази преко предметне
парцеле.

Слика 2. 7. – Бетонска база „Инграп-Омни“ и далековод
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На слици 2.8. приказано је стовариште „Бекамент“ које се налази југоисточно на
удаљености од 145 m од будуће фабрике бетона.

Слика 2. 8. – Стовариште „Бекамент“ и Колубарска улица
Североисточно од парцеле на удаљености од 500 m налази се железничка станица
Ваљева.
Најближи стамбени објекти налазе се јужно од будуће фабрике бетона на удаљености од
106 m, (слика 2.9 а.) југоисточно на удаљености од 160 m (слика 2.9 б.), северно на удаљености
од 136 m (слика 2.9 в.) и североисточно на удаљености од 157 m (слика 2.9 г.). Најближи
стамбени објекат имају приступ из Колубарске улице.

а

б

в

г

Слика 2. 9. – Најближи стамбени објекти јужно од локације (а) и југоисточно у Колубарској улици
(б) северно од локације (в) и североисточно у Колубарској улици (г)
На слици 2.10. дат је ортофото снимак предметне локације и ближег окружења.
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р. Колубара

Стамбени
објекти

Хала
Градац

Фабрике
бетона
Стамбени
објекти
Јеловица
Стамбени
објекти

Бекамент

ул. Сувоборска

Гробље

Слика 2. 10. – Ортофото снимак локације и ближег окружења (Извор: www.geosrbija.rs)
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2.4. Геомoрфoлoшке, геoлoшке и хидрогеолoшке карактеристике терена
2.4.1. Геолошки састав, структурни склоп и геоморфолошке карактеристике
терена
Шире подручје терена изграђују стене терцијерне и квартарне старости. Терцијерни
седименти су миоценске старости и у овом простору граде стуб дебљине преко 300 m.
У стубу миоценских седимената заступљене су механички везане стене са доминацијом
лапора, лапоровитих глина и ређе лапораца и пешчара. Подину овим стенама чини карбонатни
кластични комплекс средњег и горњег тријаса изграђен од кречњака, лапоровитих кречњака,
пешчара и глинаца.
Преко основе од неогених стена леже квартарне речне наслаге, који чине континуирани
застор речне долине Колубаре. У доњем току профила речних наслага јавља се крупнозрни
нанос (фација корита), представљен претежно песковима и шљунковима који леже директно
преко неогених седимената. Дебљина пескова и шљункова најчешће се креће 2 – 3 m.
На основу макроскопске класификације и идентификације тла може се издвојити
следећа структура: насути материјал, шљунак, песак и лапоровита глина.

Локација пројекта

ЛЕГЕНДА:
алувијум;
al
нижи терасни седименти: пескови и
t1
шљункови;
виши терасни седименти: пескови и
t2
шљункови;
лапорци, глине битуминозни
2
M31 глинции шљунак (сармат и и доњи
панон);
1
M31 бигровити кречњаци (сармат);
кречнјаци и кречњачке брече
T 22
ладинског ката;
αθT2 порфирити и пирокласитити;
доломити и доломитични кречњаци
T 21
анизијског ката;
2
квргави шкриљави кречњаци;
T1
кречњаци, кварцни конгломерати,
1
T 11
кварцни пешчарии кварцити;

Слика 2. 11. – Положај пројекта у односу на геолошку карту ширег подручја

У геоморфолошком погледу може се рећи да се терен локације налази у зони бигровити
кречњаци (сармат);. Према стабилности претежно равничарски терен на коме се налази
постојећи објекти се може сматрати стабилним тереном.
2.4.2. Хидрогеолошке карактеристике терена
У погледу хидрогеолошких карактеристика анализираног простора са сигурношћу се може
сматрати да се значајне количине подземних вода акумулирају у песковито – шљунковитим
наслагама колубарског региона а мање количине се могу регистровати у песковитим седиментима.
Проценат падавина који се инфилтрира у подземље релативно низак па се ова територија сврстава у
регионе сиромашне подземним водама. Издан је формирана у шљунковитом слоју алувијона, а
ниво подземне воде варира од 1,7 – 3,0 метара. Према хидрогеолошкој функцији стенске масе у

2-16

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево

оквиру анализираног простора се могу сврстати у категорије: хидрогеолошких колектора,
слабих хидрогеолошких колектора и хидрогеолошких изолатора. У групу хидрогеолошких
колектора спадају алувијални пескови и шљункови. Групу слабих хидрогеолошких колектора
чине алувијалне, прашинасто – песковите и муљевите глине, односно, прашинасто – песковите
глине делувијалног порекла. Групу слабих хидрогеолошких колектора до хидрогеолошких
изолатора чине ослабљена зона лапоровитих глина, док је њена свежија зона сврставана у групу
хидрогеолошких изолатора.

2.5. Подаци о опремљености предметног подручја комуналном и другом
инфраструктуром
За снабдевање Ваљева водом користе се изворишта „Пакље“, „Илиџа“ као и
водозахвати на Јабланици. Наведена изворишта се налазе ван утицаја предметног пројекта.
Снабдевање електричном енергијом омогућено је Уговорoм о обезбеђивању недостајуће
електроенергетске инфраструктуре закључен између „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и
„KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево, број 8Н.1.2.0-Д-117056/1 од 26.04.2016. године.
Водоснабдевање објекта за санитарне и противпожарне потребе по квантитету и
квалитету обезбеђено је прикључењем на градску водоводну мрежу.
Предвиђен је сепарациони систем канализације за атмосферске, санитарно-фекалне и
технолошке отпадне воде.
Атмосферске воде са манипулативних, складишних и саобраћајних површина и са
паркинга могу бити зауљене и морају се одводити на сепаратор уља и масти пре испуштања у
животну средину.
Санитарно-фекалне одводиће се интерном канализацијом до градске канализационе мреже.
Прање возила ће се обављати на постојећем асфалтираном платоу с тим да ће место
прања бити ограђено армиранобетонским соклом. На улазно излазном делу поставља се канал
(песколов) за скупљање отпадних вода, масти и уља који је повезан са песколовом и
сепаратором масти и уља. Такође, биће постављен и подземни резервоар (ретензија) са опремом
за изравнање количина вода које се испуштају у реципијент. Он ће се користи за управљање
атмосферским водама у смислу задржавања (прихватања) приликом превеликог дотока у
случају екстремних падавина и њиховог испуштања након проласка ових појава у циљу
заштиту вода реке Колубаре од загађивања.
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2.6. Графички приказ са објектима на и око локације (ужа и шира локација)

Колубара

3
4

Граница комплекса
Фабрике бетона

2

5

6

1

Слика 2. 12. – Положај локације пројекта у односу на ближу околину

8

Легенда:
1. Локација фабрике бетона
2. Објекат фабрике „Градац“
3. Стамбени објекат северно на растојању 136 m,
4. Стамбени објекат североисточно на растојању 157 m,

5. Фабрика бетона „Инграп-омни“ источно на растојању 430 m
6. Улаз у комплекс „Компресор Инг“ из Колубарске улице
7. Стамбени објекат југоисточно на растојању 160 m,
8. Најближи стамбени објекат јужно на растојању 106 m

7
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3.

ОПИС ПРОЈЕКТА

Носилац пројекта, „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево, планира да реализује пројекат:
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево.

3.1. Опис претходних радова на извођењу пројекта
Носилац пројекта је до сада обезбедио следећу урбанистичку и техничку
документацију, потврде, мишљења, услове и сагласности:
− Идејно решење за изградњу бетонске базе у Ваљеву, Сувоборска бб, к. п. бр. 8833/14
КО Ваљево, Пројектни биро „СИСТЕМ“, Зоран Андрић ПР, Санковић, Мионица, јануар
2015. године;
− Локацијски услови број 350-20/16-07 од 26.02.2016. године коју је издала Република
Србија Град Ваљево, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине;
− Измењени локацијски услови број 350-74/16-07 од 12.04.2016. године коју је издала
Република Србија Град Ваљево, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам
и комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине;
− Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација водовода на градску
водоводну мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-1319/2 од 24.02.2016. године;
− Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација канализације на градску
канализациону мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-1319/2 од 24.02.2016. године;
− Уговор о обезбеђивању недостајуће електроенергетске инфраструктуре закључен
између „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево, број
8Н.1.2.0-Д-117056/1 од 26.04.2016. године;
− Решење о потреби процене утицаја на животну средину и обиму и садржају Студије о
процени утицаја на животну средину предметног пројекта, издато од стране Одсека за
грађевинарство и заштиту животне средине, Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове града Ваљева, број 501-89/16-07 од 23.05.2016. године.

3.2.

Опис објекта, детаљан опис решења и диспозиције планираних
садржаја са технолошким и другим карактеристикама предвиђених
инсталација и опреме

Технолошко решење предметног пројекта базирано је на следећим принципима:
Обликовање и материјализација
Све у вези пројектовања, функције, избора материјала и обрада препушта се на избор
пројектанту у складу са локацијским условима за предметни објекат, као и на основу техничкотехнолошких захтева планираних производних процеса, услова заштите животне средине и
противпожарних услова.
Саобраћај
Планиран je један саобраћајни приступ на комплекс, којим је могуће обезбедити
једносмерни ток кретања са мин. ширином саобраћајнице од 4 m.
− Број паркинг места je 3+1 (три путничка и једно теретно возило).
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−

Платои - Предвиђени су у оквиру парцеле у простору између бетонске базе и простора
за манипулацију доставних и возила за одвожење готових производа. Платои између
темеља (уколико су потребни) се изводе од армираног бетона дебљине d=15 cm а по
жељи Носиоца пројетка као и саобраћајнице (које могу бити и макадамске) у оквиру
постојеће парцеле. Платои ће бити оивичени оградом са бетонским соклом.

Инсталације
Предметна комплекс биће снабдевен потребним инсталацијама водовода и
канализације, машинским, електро и ПТТ инсталацијама, на основу услова надлежних
институција достављених у склопу локацијских услова за предметни објекат, као и на основу
техничко-технолошких захтева планираног производног процеса.
− Прикључак на водоводну мрежу - предвиђен је прикључак на градску водоводну
мрежу.
− Прикључак на канализациону мрежу - предвиђен је прикључак на градску
канализациону мрежу.
− Прикључак на електроенергетску мрежу - предвиђен је прикључак на
електроенергетску мрежу. Носилац пројекта потписао је уговор о обезбеђивању
недостајуће електроенергетске инфраструктуре закључен између „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о. Београд и „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево, број 8Н.1.2.0-Д-117056/1 од
26.04.2016. године.
Одлагање комуналног отпада
Пројектом је предвиђено постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада,
капацитета и типа према условима надлежног комуналног предузећа из Ваљева. Место за
постављање контејнера приказано је на ситуационом плану.
Зеленило
Површине које нису заузете објектима или саобраћајним површинама уређиваће се као
зелене површине (предвиђено је min 20% површине предметне парцеле).
Носилац пројекта се обавезује да ће до техничког пријема производног објекта
извршити озелењавање комплекса. За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се
користити лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 - 5,0 m (Crataegus
топодупа stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata,
Carpinus betulus fastigiata и слично), по моделу да се на четири паркинг места планира по једно
дрво.
Закључне напомене
Укупна бруто површина парцеле износи 5210 m2 под објектима је око 600 m2, односно
11,52%. Број нових паркинг места на парцели 3+1. Степен заузетости парцеле је 12,4 %.
Комплекс се мора инфраструктурно опремити тако да функционише као техничко
технолошка целина. Цео комплекс биће ограђен са контролисаним улазом/излазом.
3.2.1. Опис објеката
На захтев Носиоца пројекта „KOMPRESOR ING“ из Ваљева, Милована Глишића бр. 56
урађено је идејно решење за темеље и навоз бетонске базе у Ваљеву, Сувоборска б.б. на КП
8833/14 КО Ваљево а у циљу добијања локацијских услова. Опрема за бетонску базу није била
предмет пројектне документације из разлога што је, купљена постојећа опрема бетонске базе
(Потврда И.бр.294/2015 од 11.05.2015. године, Република Србија, Основни суд у Ваљеву) која
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се тренутно налази на локацији у Белошевцу (слика 3.1.) и која ће се демонтирати и монтирати
када темељи и навоз бетонске базе на к. п. бр. 8833/14 буду завршени.

Слика 3. 1. – Бетонска база „MACHINERY“ на локацији у Белошевцу
Пројектна документација је изведена у свему према условима захтеваним од
испоручиоца опреме. У даљем тексту се даје детаљнији опис објеката.
У саставу планираног комплекса фабрике бетона су следећи садржаји:
1. Усипни кошеви,
2. Навоз,
3. Транспортна трака,
4. Мешалица (миксер) капацитета 40 m3,
5. Силос за цемент,
6. Управљачка кућица,
7. Боксови за агрегат,
8. Прање и паркирање,
9. Паркинг,
10. Контејнер за комунални отпад,
11. Постојећа гаража са санитарним блоком,
12. Сепаратор масти и уља,
13. Заштитни зид,
14. Постојећа портирница (контејнер),
15. Песколов,
16. Подземни упојни модул (ретензија).
На локацији се планира постављање бетонске базе капацитета 40 m3/h. Постројење за
производњу бетона састоји се од 4 усипна коша за агрегат запремине по 25 m3, утоварача,
гумених транспортера, мешалице са вагама за цемент, агрегата и пумпе за воду са водомером,
силосом за цемент са пужним транспортером. Управљање радом постројења врши се из
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командне кабине. На слици 3.2. дат је ситуациони план са темељима будуће фабрике бетона и
постојећом гаражом и објектима канализације.

Слика 3. 2. – Ситуацииони план Фабрике бетона на к. п. број 8833/14 КО Ваљево

Слика 3. 3. – Бетонска база „MACHINERY“, основа темеља конструкције
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Слика 3. 4. – Бетонска база „MACHINERY“, источни изглед
1. Усипни кошеви
Темељи за усипне кошеве су армиранобетонски рађени у систему армиранобетонске
плоче дебљине d=80 cm и армирани у свему према статичком прорачуну. Дубина фундирања је
80 cm а врх темеља је у равни платоа. Сами усипни кошеви се ослањају на систем
армиранобетонских стубова висине h=1.40 m чија је база поменути армиранобетонски темељ.
Сви бетонски и армиранобетонски радови се изводе бетоном C 25/30 и арматуром B500B.
2. Навоз
Навоз је израђен као армиранобетонски потпорни зид у облику ћириличног слова П са
променљивом висином као и са променљивом дебљином (30 cm у врху и 50 cm у дну). са
унутрашње стране навоз се засипа шљунком збијеним у слојевима до збијености Ms=40 MPa да
би се омогућио успон возилима. По завршетку насипања израђује се армиранобетонска плоча
дебљине d=15 cm. Темељи потпорног зида су тракасти променљиве ширине а маx 350 cm а
дебљине d=80 cm. Фундирање се врши на коти -0,80 m. Остали темељи су изведени као
плочасти од армираног бетона дебљине d= 80 cm са котом фундирања -0,80 m према
захтеваним димензијама од испоручиоца опреме.
На потребним местима су изведени армиранобетонски стубови као и челичне лежишне
плоче а све према захтеву испоручиоца опреме. Платои између темеља (уколико су потребни)
се изводе од армираног бетона дебљине d=15 cm а по жељи Носиоца пројекта као и
саобраћајнице које могу бити и у оквиру постојеће парцеле. Платои ће бити оивичени оградама
са бетонским соклом. Пуњење кошева за агрегат врши се утоваривачем. Због велике
манипулативне површине радијус кривине је више него довољан.
Због непознавања особина тла усвојена је носивост тла σzdop=150.00 kN/m2 као и дубина
фундирања minDf=0,80 m. Инвеститору се налаже да преко овлашћене организације изврши
испитивање тла, па уколико се тада добијени резултати буду разликовали од претпостављених
темеље препројектовати.
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3. Транспортна трака
Темељи за транспортну траку су армиранобетонски рађени у систему армиранобетонске
плоче дебљине d=80 cm и армирани у свему према статичком прорачуну. Дубина фундирања је
80 cm а врх темеља је у равни платоа. Сви бетонски и армиранобетонски радови се изводе
бетоном C 25/30 и арматуром B500B.
4. Миксер
Темељи за миксер су армиранобетонски рађени у систему армиранобетонске плоче
дебљине d=80 cm и армирани у свему према статичком прорачуну. Дубина фундирања је 80 cm
а врх темеља је у равни платоа. Сви бетонски и армиранобетонски радови се изводе бетоном C
25/30 и арматуром B500B.
5. Силос за цемент
Темељи за силосе за цемент су армиранобетонски рађени у систему армиранобетонске
плоче дебљине d=80 cm и армирани у свему према статичком прорачуну. Дубина фундирања је
80 cm а врх темеља је у равни платоа. Сам силос се ослања на систем армиранобетонских
стубова висине h=5.25 m чија је база поменути армиранобетонски темељ. Стубови су при врху
повезани армиранобетонским гредама за укрућење. Сви бетонски и армиранобетонски радови
се изводе бетоном C 25/30 и арматуром B500B.
6. Управљачка кућица
Управљачка кућица се преноси са локације у Белошевцу на планирану локацију и
поставља на армирану бетонску плочу. Објекат командне кућице је контејнерског типа и
израђен је од челичних кутијастих профила и обложена је фасадним и кровним панелима
дебљине d=10 cm. Димензије су l×b×h = 500×250×250 cm.
7. Боксови за агрегат
Боксови за складиштење агрегата су изведени у две групе по два бокса (укупно 4
фракције). Димензије сваког бокса су l×b×h = 800×400×330 cm. Израђени су у систему
армиранобетонских зидова дебљине d=25 cm.
8. Прање и паркирање
Прање возила се обавља на постојећем асфалтираном платоу с тим да је место прања
ограђено армиранобетонским соклом димензија b/h=20/25 cm који је прописно фундиран (df=60
cm). На улазно излазном делу поставља се канал (песколов) за скупљање отпадних вода, масти
и уља који је повезан са песколовом и сепаратором масти им уља.
9. Паркинг
Број паркинг места je 3+1 (три путничка и једно теретно возило). Паркирање се обавља
на постојећем асфалтираном платоу а на обележеним местима.
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10. Контејнер за комунални отпад
Пројектом је предвиђено постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада,
капацитета и типа према условима надлежног комуналног предузећа из Ваљева. Место за
постављање контејнера приказано је на ситуационом плану.
11. Постојећа гаража са санитарним блоком
Постојећи објекат гараже (слика 2.2.) је класични зидани са двоводним кровом.
Димензије објекта су 15,70×6,50 и спратности је приземље. Састоји се од гараже, две оставе и
санитарног блока димензија 3.50×1.50 m (једна WC кабина и предпростор са умиваоником).
Санитарни блок се налази у јужном делу гараже и комплетно је опремљен санитарном опремом
и прикључен на инсталације водовода и канализације.
12. Заштитни зид
Заштитни зид се изводи као зидани од бетонских блокова дебљине d=20 cm са
хоризонталним и вертикалним армиранобетонским серклажима. Висина зида је h=220 cm.
Хоризонтални серклажи се постављају у врху зида и врху темеља док се вертикални постављају
обавезно на крајеве зида а затим на max5.00 m сваки. Темељ зида је тракасти и израђен је од
неармираног бетона са уметнутом темељном серклажном гредом. Дубина фундирања је df=60
cm. Пошто се темељ поставља на граници парцеле исти је изведен као асиметричан.
13. Сепаратор
Техничком документацијом предвиђена је уградња сепаратора за одвајање уља, масти,
талога, песка и шљунка из евентуално зауљених атмосферских вода, протока од 6.0 l/sec.
Производи се према EN 858-1 с интегрисаним таложником и коалесцентним променљивим
улошком. Садржај уља на излазу из сепаратора мања је од 5 mg/l.
Уградња у земљу (зелену површину), ископом јаме на дубину 1.9 m, основних
димензија 2.5 x 1.0 m на припремљени, нивелисани и набијени шљунак са дозвољеним
одступањем до 2 cm, поставља се PP folija. Након уградње сепаратора споје се PVC-цеви с
гуменим заптивкама на улаз и излаз.

Слика 3. 5. – Изглед (лево) и попречни пресек сепаратора (десно)
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14. Портирница (контејнер) са канцеларисјким простором
Објекат портирнице је контејнерског типа и израђен је од челичних кутијастих профила
и обложена фасадним и кровним панелима дебљине d=10 cm. Димензије су l×b×h=250×200×250
cm.
15. Песколов
Песколов је димензија l×b×h = 300×160×140 cm и израђен је у систему
армиранобетонских зидова и темељне армиранобетонске подне плоче. Дебљине зидова су d =20
cm.
16. Подземни упојни модул - резервоар V = 30m3 (ретензија)
Ретензија је објекат, са опремом (вентилација, прилазни шахт и др.), за изравнање
количина вода које се испуштају у реципијент. То је део кишне канализације и представља
резервоар, по правилу подземни, за прихват и равномерну расподелу воде која се упија у
земљиште у којем је ретензија постављена.

Слика 3. 6. – Основни принцип рада ретензије
Изабрана је подземна ретензија (tipa napr Wavin AquaCell, Graf ...), F = 30 m2, V = 30m3.
Ретензија ће бити монтирана у ископу на зеленој површини. Дно и бочне стране ископа за
подземни резервоар ће бити обложене водопропусном мембраном - геотекстилом. Претходно
ће дно ископа бити поравнато слојем песка. Запремина ретензије израчуната је на бази
следећих елемената:
сливна површина
2.100 m2
интензитет кише (50%, 15 min)
139 l/s/ha
количина кише
29.19 l/s
коефицијент филтрације (алувион Колубаре, шљунак и шљунковити песак) 1x10-3 m/s
површина филтрације F = 0.02919/0.001 = 29.19 ~ 30 m2
3.2.2. Опис технолошког процеса производње бетона
Носилац пројекта на предметној локацији планира да монтира опрему за фабрику
бетона капацитета 40 m3. Технолошка опрема која ће се користи у процесу производње је
грчког порекла и била је у функцији бетонске базе у Белошевцу предузећа Ваљевопут Ваљево.
Постројење је високо аутоматизовано и опремљено свим сигурносним уређајима за
заштиту радника и животне средине по високим европским стандардима.
Основне карактеристике фабрике бетона су следеће:
− Капацитет постројења је
40 m3/h
− Садржај агрегата у бункеру за агрегат
25 m3
3-10

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево

− Број фракција агрегата
− Укупан капацитет силоса за цемент
− Број врста цемента

4
90 t
1

Бетон ће се производити у фабрици бетона одакле се врши његов транспорт на
градилиште. При томе се мора водити рачуна о удаљености коју аутомиксер мора прећи у
дозвољеном времену између припреме свежег бетона и уградње (средњом брзином 10-20
km/h). Ово значи да производња бетона није континуална и да се произведени бетон не
може складиштити, него да је производња шаржна и врши се само у зависности од потреба
градилишта.
У свим фазама производње основна је тежња, да се добије добро измешана и хомогена
бетонска маса планираног састава и задатих својстава очврслог бетона. Производњом бетона
управљају грађевинари, где је потребна додатна специјализација и потребна је сарадња с
технолозима, хемичарима, машинцима и електричарима. Послови управљања производњом
бетона укључују:
− израду технолошких шема рада постројења;
− организацију припреме и извођења послова;
− свакодневне контроле, баждарења и ремонте елемената постројења;
− израду технолошких решења и организацију транспорта за поједина бетонирања;
− претходна испитивања бетона и пројектовање састава;
− контролна испитивања с обрадом података и подешавањима производње;
− извештавање;
− управљање квалитетом.
Вода

Утоварач

Бункери за
агрегат

Мешалица

Готов
производ

Цемент

Слика 3. 7. – Шематски приказ процеса производње бетонске масе
Капацитети опреме и радне екипе појединих фаза процеса производње бетона морају
бити добро усклађени. Од пријема појединих састојака, па до коначне испоруке свежег бетона
стално се обављају свакодневне, недељне и друге повремене контроле улазних материјала и
делова постројења. Зато би уз сваку фабрику бетона требало да постоји одговарајућа контролна
лабораторија за испитивање материјала. Пројектом није предвиђена контролна лабораторија
већ ће бити ангажована релевантна организација (ИМС Србије - Београд).
Фазе у процесу производње бетона су:
1. допремање и ускладиштење цемента,
2. допремање и ускладиштење агрегата за производњу бетона,
3. дозирање и мешање,
4. отпремање произведеног свежег бетона на градилиште,
5. одржавање опреме иинсталација је такође важна фаза у процесу производње бетона.
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1. Допремање и ускладиштење цемента
Цемент за производњу бетона током допремања треба заштитити од загађења. Посебно
треба пазити, да аутоцистерне нису претходно возили неке друге прашкасте материјале, који
већ у малим количинама могу штетно деловати на процес везивања и очвршћивања цемента.
Сви материјали допремљени на бетонску базу морају имати документацију из које се види, да
одговарају намени и да испоручилац располаже атестом за њихову производњу.
Цемент
За сваку испоруку цемента репрезантивни узорак се испитује у погледу:
− нормне конзистенције,
− времена везивања (почетак и крај),
− финоћа млевења на ситу 0.09 mm,
− волумене постојаности цемента.
Испитивањем нормиране конзистенције проверава се уједно, да нема лажног или
тренутног везивања цемента. Осим узорка који се одмах испитује, истовремено се узима узорак
од 6 kg цемента, који се чува у херметичкој затвореној посуди заштићен од влаге, ради
детаљног испитивања, уколико би 28-дневни резултати испитивања бетона подбацили.
Узорци за испитивање узимају се током претовара из аутоцистерне у силос, или из
врећа кроз отвор за пуњење, помоћу сонде у облику цеви. У фабрици бетона цемент се
складишти у силосу и то му пружа довољну заштиту за дуготрајније чување.
За пражњење цемента из аутоцистерне користе се дуваљке које цемент у
флуидизираном слоју носе кроз затворен систем цеви за пуњење цемента у силос. Силоси за
цемент нису тестирани као посуде под притиском. и мали пораст притиска у односу на
атмосферски може бити довољан да изазове оштећење силоса. Притисци изнад 6,91 kPa (0,07
bara) могу бити довољни да изазову оштећења силоса.
Да се не би појавио надпритисак у силосу, ваздух мора бити испуштен из силоса преко
погодног филтера. Надпритисак се може јавити услед једног или више узрока:
• Повећање брзине протока ваздуха из аутоцистерне на крају пражњења,
• Зачепљење филтера услед препуњавања силоса,
• Неодговарајућег протока ваздуха кроз филтер,
• Недостатак сигурносног вентила за испуштање ваздуха из силоса,
• Неодговарајућег одржавања који проузрокује неефикасно избацивање ваздуха,
• Неодговарајуће конструкције опреме.
Повећање протока ваздуха у силосу се јавља када је смањена густина флуидизованог
праха, нарочито на крају пражњења аутоцистерне. Ова фаза кратка, али може довести до
катастрофалног пораста притиска у силосу. Максимална тренутна брзина протока ваздуха може
бити висока и до 3,25m/s.
1) Надритисак: Ако се ваздух који се користи за пнеуматски транспорт цемента не
празни из силоса, онда силос за цемент може лако постати посуда под притиском. 2)
Препуњавање: Препуњавање је опасно, јер ће изазвати да цемент блокира филтерске вреће
филтера, што опет доводи до прекомерног притиска. Испуштени ваздух из сигурносног вентила
притиска представља ризик за аерозагађење.
Шематски приказ допремања и ускладиштења цемента дат је на слици 3.8. Уколико
ваздух може да уђе и изађе из силоса без ограничења онда неће долазити до проблема са
превеликим надпритиском унутар силоса. До настанка надпритиска у силосу долази када
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количина ваздуха који улази превазилази количину ваздуха који не успева да преко филтера
изађе из силоса као што је приказано на слици 3.9.

Слика 3. 8. – Шематски приказ система пнеуматског пуњења силоса, са притиском у цистерни и
типичним притисцима мереним на цреву, цеви за пуњење и у силосу за цемент

Ваздух у
силосу је
једнак или
мањи од
ваздуха који
се избацује

Проток ваздуха
је ограничен,
што доводи до
надпритиска

Слика 3. 9. – Приказ узрока настанка надпритиска
Спречавање настанка превеликог притиска огледа се у надзору и заштити силоса током
процеса пуњења и контроле помоћних вентила.
Филтер има више намена: да се ваздух преко њега избацује у атмосферу и тиме заштити
силос за цемент од надпритиска, да сачува цемент као веома вредну сировину и да заштити
животну средину од аерозагађења.
По уласку у силос, брзина ваздуха се рапидно смањује што омогућава да се прашкасти
цемент одвоји од суспензије. Запрашен ваздух удара у горњу заштитну плочу силоса и услед
тежине, одвајају се честице прашкастог цемента, при чему већи део грубих прашкастих честица
цемента пада у силос. Зато запрашени ваздух који са собом још увек носи фине честице
цемента мора да буде филтриран да би се спречила емисија прашкастог цемента у животну
средину. Ово се постиже коришћењем филтера са филтер врећама које задржавају фине честице
цемента. Процес се наставља проласком запрашеног ваздуха кроз филтер вреће, чиме се на
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површини врећа формира стабилан слој праха и обавља се процес филтрације. Пречишћен
ваздух струји и на врху кућишта филтера пролази кроз излазни канал у атмосферу.

Слика 3. 10. – Приказ рада филтера а) за време пуњења цемента у силос и б) за време чишћења
За време чишћења филтер користи компримовани ваздуха за чишћење филтер врећа.
Магнетни вентил на доводу компримованог ваздуха отвара и компримовани ваздух се доводи
изнад сваке вреће. Сакупљена прашина на филтер врећи се отреса у силос. Процес чишћења се
понавља у редовним интервалима током процеса пуњења како би се спречило нагомилавање
наслага. Системи за чишћење филтер врећа су од суштинског значаја за поуздану операцију
филтрирања и да се одржи ефикасност филтера. На овај начин се спречава свако расипање
цемента и његово разношење по околним површинама. Иначе, цементна прашина је
карактеристичне боје, лако се уочава на опреми или на другим површинама.

Слика 3. 11. – Изглед врећастог филтера
Филтер силоса за цемент је врећасти филтер. Поставља се на врх силоса за цемент и
повезује са силосом помоћу носеће прирубнице завртњевима.
Намењен је за суво филтрирање запрашеног ваздуха нексплозивног , у случајевима
када се материјал допрема пнеуматским транспортом. Филтрирање запрашеног ваздуха врши се
кроз филтер тканину чији се квалитет бира у зависности од врсте прашине и захтева за
квалитетом пречишћеног ваздуха. Остатак прашине у пречишћеном ваздуху који се испушта у
атмосферу за поменуте филтере, којима је опремљен силос за цемент је до 20 mg/Nm3.
На врху филтера налазе се ревизиони поклопац за вршење монтаже, визуелне
инспекције врећа и замене врећа. Филтер на силосу је дизајниран тако да спречава расипање
цементе паршине током пуњења и пражњења силоса. Израђује се на начин да се само-одржава,
враћајући прашину у силос помоћу аутоматског система чишћења. Направљени су за сигурно и
једноставно управљање.
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2. Допремање и ускладиштење агрегата и адитива за производњу бетона,
Агрегат
Агрегати се допремају камионима и складиште у бетонским боксовима, који су
смештени уз бетонску базу.
Фракције агрегата се приликом преузимања и касније из боксова испитују сваки дан
када се меша бетон, у погледу:
− гранулометријског састава,
− влажности,
− муљевитости.
Боксови за складиштење агрегата су изведени у две групе по два бокса (укупно 4
фракције). Димензије сваког бокса су l×b×h = 800×400×330 cm. Израђени су у систему
армиранобетонских зидова дебљине d=25 cm.
Влажност агрегата, у пракси има пресудан утицај на квалитет производње бетона, па се
мерења влажности, нарочито за песак, који садржи највише влаге, обављају или инструментима
који аутоматски регулишу дозирање воде у мешалицама. Најбоље је, да се фракције агрегата
пре уношења у бункере за агрегат, претходно оцеде, тј. доведу у стање уједначене влажности.
Једино на тај начин могуће је одржавати уједначеност састава бетона. Да би се исправно
димензионисале величине депонија агрегата односно величине бункера за агрегат, потребно је
добро проценити учешће појединих фракција у појединим саставима бетона.
При истовару и транспорту агрегата с депоније у бункере треба спречити сегрегацију и
падање агрегата с већих висина, да не би дошло до промена у гранулометријском саставу, услед
разбијања већих зрна. Истовар агрегата у дозирне бункере за агрегат врши се помоћу
утоваривача.
Адитиви
Адитиви се обично испоручују за дужи период употребе (6 месеци). Сваку испоруку
треба пре примене у производњи испитати на једном саставу бетона из производње, на сва
тражена својства, и установити евентуално потребне корекције у дозирању. Адитиве треба
складиштити одвојено од цемента како не би дошло до мешања цемента с прашкастим
адитивима. Када се набављају течни адитиви треба их ускладиштити тако да се зими не
смрзавају.
3. Дозирање и мешање
У модерној производњи, састојци бетона дозирају се тежински, јер мерење цемента и
агрегата по волумену има за резултат знатна одступања од планираног састава бетона.
Запремнина песка зависи о постотку влаге, тако да маса песка у јединци волумена може
варирати до 30%. При прорачуну масе бетона, агрегат се дозира на основу густоће засићеног
површински сувог зрна, па приликом мерења влажности тај део треба одузети јер не суделује у
слободној води за формирање цементне пасте (v/c фактору). Због влаге, зрнца песка су
слепљена, па је песак обично теже дозирати из бункера у уређаје за вагање. Отварање и
затварање дна бункера приликом вагања треба да буде релативно прецизно, ради тачности
вагања. Зато се затварачи покрећу помоћу хидрауличних уређаја и управљају електронски.
Посебно је отежано њихово регулисање код најкрупнијих фракција агрегата, где постоји
опасност, да се поједина зрна заглаве.
Вагање цемента и фракција агрегата обично је кумулативно, тј. у дозирну посуду редом
се пуне и важу поједине компоненте уз захтевану тачност. Прецизност и тачност вагања морају
се свакодневно проверавати, а баждарење вага треба да обаваља овлашћена институција сваких
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шест месеци. Осим тачног вагања компонената бетона, важно је, да се оне дозирају исправним
редоследом у бубањ мешалице. Боље је мешање и уз мањи трошак енергије, ако се прво агрегат
и цемент мешају у сувом стању, а затим уз додавање воде. У што краћем времену дозирања,
мешања и пражњења треба се добити хомогена маса бетона уједначеног квалитета бетона. За
неке лаке бетоне, код којих јако варира густоћа зрна агрегата или друге испуне, ипак је тачније
њихово запреминско дозирање. У фабрикама бетона практичније је дозирање бетону течних
него прашкастих адитива. Адитиви се претходно разреде с делом воде, тако да се брже и
интензивније хомогенизују у бетону.
Трајање мешања
За двосовинске мешалице карактеристични су велики производни капацитети, који се
постижу брзим окретањем осовина са лопатицама. У двоосовинској мешалици циклус мешања
траје 30 до 90 секунди. Зависно од типа мешалице, трајање мешања зависи од количине
цемента и воде, величине максималног зрна агрегата, стања истрошености постројења и низ
других мање важних чиниоца. Што је дуже мешање постиже се боља хомогенизација масе,
међутим предугим трајањем мешања, услед трења, повећава се температура масе, што може
бити штетно у топлим временским условима. За сваку бетонску мешалицу потребно је опитима,
за дати састав бетона, одредити минимално време мешања. Провере хомогености мешања
спроводе се сваких шест месеци ради доказивања квалитета постројења и радне екипе. Провера
се састоји у томе, да се након одређеног времена мешања узимају узроци бетона на почетку, у
средини и на крају пражњења из бубња мешалице и испитују у погледу садржаја воде, цемента,
крупне фракције агрегата, увученог ваздуха и чврстоће бетонских тела, која се припреме од
појединих узорака бетона.
4. Отпремање произведеног свежег бетона на градилиште
Бетон произведен у фабрици бетона и затим отпремљен на градилиште има низ
предности према справљању бетона уз место уграђивања:
− бетонску масу (свежи бетон) производи специјализована екипа сталних радника под
сталном и уједначеном контролом,
− избегава се организација справљања бетона на скученим градилиштима,
− транспорт до места уградње обавља се у специјалним возилима, у којима се бетон
меша до тренутка уградње,
− најквалитетније се могу справити и мале количине бетона.
За спољни транспорт бетона употребљавају се специјална возила тзв. аутомиксери.
Наиме, бетон који се отпрема до места уградње мора се мешати, али уз знатно мању брзину,
односно број окретаја бубња. То је 2 до 6 окретаја бубња у минути према 4 до 16 окретаја
осовина са лопатицама при мешању бетона у мешалици. У екстремним климатским условима
бетон који се превози, треба заштитити од загревања односно претераног хлађења.
5. Одржавање
Искуство из пријављених случајева појаве надпритиска показује да је један од главних
фактора који томе доприноси лоше одржавање опреме. Сва опрема се користи у процесу
пражњења морају се одржавати тако да коректно функционише у сваком тренутку.
Процедуре одржавања, укључујући рутинске прегледе опреме, треба да обезбеде:
- Безбедан рад опреме:
- Рану детекцију грешака или наступајућих грешака,
- Идентификацију потреба у току одржавања,
- Идентификацију компоненти које изазивају поновљене проблеме и који могу да
захтевају редизајн или респецификацију.
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Табела 3.1 идентификује неке кључне области које захтевају добро планирану динамику
одржавања, како би се осигурали да систем функционише безбедно и ефикасно. Табела није
свеобухватна листа области провере, али садржи кључне компоненте које се односе на
безбедно функционисање система. Одговорност за одржавање је на власнику опреме. У свим
случајевима, би требало да постоје писане процедуре одржавања са свим детаљним подацима.
Ако се емисија или оштећења открију онда корективне мере треба предузети одмах.
Сваки квар на систему управљања силосом за цемент (нпр: на сензору горњег нивоа, аларму,
врећастом филтеру, сигурносном вентилу за притисак) треба да доведе до потпуне истраге рада
постројења и опреме.
Табела 3.1. – Чек листа одржавања
Локација
Компонента
Провера
Аутоцистерна Цистерна
Да ли је цистерна била испитана под сигурносним
прописима за судове под притиском
Црева, спојнице и Да ли су црева и спојнице које се користе исправне,
заптивке
односно да нису оштећене,
Да ли су заптивке исправне,
Да ли су обујмице (шелне) исправне.
Вентил за
Да ли вентил ради исправно,
пражњење
Да ли вентили не цури.
Сигурносни
Да ли вентил ради коректно,
вентил за
Да ли је сет за притисак погодан за безбедано пражњење
притисак
аутоцистерне
Силос
Постојаност
Да ли је филтер постављен на силосу за цемент,
система
Да ли је кућиште филтера оштећено корозијом,
Да ли је силос за цемент оштећен корозијом.
Црева, спојнице и Да ли су црева и спојнице које се користе исправне,
заптивке
односно да нису оштећене,
Да ли су заптивке исправне,
Да ли су обујмице (шелне) исправне.
Сензори нивоа и
Да ли сензори горњег и доњег нивоа цемента у силосу
аларм притиска
раде коректно,
Да ли звучни и светлосни аларм раде.
Сигурносни
Да ли вентил отвара на задатом притиску,
вентил за
Нема цурења из вентила.
притисак
Да ли има нагомилавања праха у или око вентила,
Поклопац није одузета
Филтер
Систем за
Да ли је силос опремљен исправним филтером,
филтрирање
Да ли су шарке и опруге поклопца филтера блокиране
ваздуха
наслагама праха,
Да ли су заптивке и обујмице за постављање филтер врећа
исправне,
Да ли су филтер вреће зачепљене прахом,
Да ли се вреће замењују према упутствима произвођача,
Да ли систем за чишћење компримованим ваздухом ради
коректно,
Прегледати да ли систем за чишћења ради на фреквенцији
која је наведено у релевантној процедури
Компресор
Компромовани
Да ли се прописани притисак одржава у сваком тренутку,
ваздух
Да ли је ваздух је сув замке,
Да линије за компримовани ваздух нису контаминиране
(уље / контаминација воде),
Да ли систем прописно испитује.

3-17

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево

3.2.3. Сировине
Основне сировине за производњу бетонске масе су минерални агрегат, вода и цемент. У
зависности од захтева поручиоца, бетону могу бити додавани адитиви (ретардери, убрзивачи и
сл). Рецептура по којој се врши производња бетонске масе је веома различита у зависности од
низа фактора као што су: жељена марка бетона, квалитета улазних сировина, време и место
уградње, намена и врсте конструкција, климатске прилике у којима се уграђује бетон итд.
Обично на 1,0 m3 бетона долази од 280 до 410 kg цемента, око 160 до 200 литара воде, 0,8 kg
пластификатора и одређене мање количине других емулгатора.
Приликом мешања минимално дозиране количине појединих компоненти за изабрану
фабрику бетона су следеће:
Табела 3. 2. – Максимално дозиране количине компоненти
грубо дозирање (kg)
Количина шљунка
500
Цемент
130
Вода
65

фино дозирање (kg)
120
65
15

Агрегат учествује са 70-80% у укупној маси бетона. За справљање бетона подједнако се
могу користити природни шљунак и песак као и дробљени камени агрегат. Такође, може се
користити и мешавина сепарисаног шљунка односно песка и дробљеног агрегата. Агрегати који
се користе у нормалним околностима за справљање конвенционалних бетона треба да задовоље
услове стандарда SRPS ISO 6724.
Природни песак и шљунак према природи где се налази, дели се на водени (речни и
морски) и брдски. Ако је хомогеног састава назива се према врсти стене од које је постао
(кварцни, кречњачки итд).
Код нас је песак крупноће 0,1-8,0 mm који се дели на:
− фини песак крупноће 0,1-0,5 mm
− ситни песак крупноће 0,5-2,0 mm
− крупни песак крупноће 2,0-8,0 mm.
Шљунак се дели по крупноћи на:
− ситан чија су зрна од 8-31,5 mm
− крупан чија су зрна већа од 31,5 mm.
Дробљени агрегат (гранулат) за производњу бетона може бити алувијалног порекла и
дробљеног (вештачког) порекла. Садржај лискуна (природних силиката) у ситном агрегату
ограничава се на 2% када ће произведени бетон бити стално заштићен од влаге, у супротном
мора бити мање од 1%. Садржај честица мрког угља или лигнита ограничава се на 1% односно
0,5% када се захтева естетски изглед бетона. Дробљени агрегат мора да има чврстоћу најмање
800 kp/cm2. Садржај сулфата и сулфита изражен као SO3 ограничава се на 1% у ситном а 0,5% у
крупном агрегату по тежини. Садржај дугуљастих и пљоснатих зрна у крупном агрегату не сме
да пређе 15% по тежини. Врло ситне честице (зрна агрегата ситнија од 0,09 mm) не сме бити
више од 5% у ситном агрегату, а у крупном највише 1%.
Потрошња шљунка, песка и камених агрегата за справљање бетона сагласна је
производњи бетона од 40 m3/h.
Цемент је хидрауличко минерално везиво које се добија млевењем тзв. портланд
цементног клинкера - вештачког каменог материјала који се ствара печењем лапорца кречњака
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и глине, температура печења је 1350-1450°С. Поред портланд цементног клинкера, за чије се
добијање користи мешавина кречњака и глине у односу 3:1 (однос маса), у цементу је редовно
присутна и мања количина гипса (до 5%) који се додаје ради регулисања времена везивања
цемента.
По саставу цементи су углавном смесе калцијумових базних силиката, гвожђа и
слицијума. Портланд цемент карактерише сразмерно константан хемијски састав и то: CаО
(везан) 62-67%, SiО2 19-25%, Аl2О3 2-8%, Fe2О3 1-5%, СО3 највише 3-4,5%, CаО (невезан)
највише 2%, МgО највише 5%, алкалије (Nа2О и К2О) 0,5-1,3%.
Код нас се производе три класе портланд цемента (3 марке) који се разлику према
чврстоћи на притисак прописаних епрувета у kg/cm2 старости 28 дана и то:
− PC-25
− PC-35
− PC-45
где бројеви означавају чврстоће после 28 дана.
Вода представља неопходну компоненту сваке бетонске мешавине.
Обична пијаћа вода се може без доказивања квалитета употребити за справљање бетона.
Остале воде које се користе за справљање бетона морају задовољити квалитете из наредне
табеле:
Табела 3. 3. – Карактеристике воде које се користе за справљање бетона
pH
4,5 - 9,5%
SO4
< 2700 mg/l
Хлориди као Cl
< 300 mg/l
утрошак KMnO4
< 200 mg/l
суви остатак
< 5000 mg/l
За пренапрегнути бетон садржај хлорида не сме бити већи од 100 mg/l. Количина воде
за производњу бетона зависи од захтеваног квалитета бетона као и од примене одређених
адитива (пластификатори, суперпластификатори) који смањују потрошњу воде и преко 12 %.
Просечна потрошња воде је око 160 до 200 литара по m3 бетона.
За потребе производње бетона предметно постројење ће се снабдевати водом из
градског водовода.
Адитиви (додаци бетону) су течне или прашкасте материје које се додају бетонској
маси у циљу побољшања њеног квалитета, односно особина у свежем или чврстом стању. Ови
адитиви производе се од неопасних, еколошки погодних компоненти (према одредбама
стандарда ЈUS U.М1.034., DIN 4227-1 и DIN 1045, ЕN ISO 9001) и зависно од произвођача
производе се под различитим комерцијалним називима. Основни додаци су:
− флуидикатори су површински активне материје које смањују површински напон у
циљу постизања побољшања особина очврслог бетона - смањује потрошњу воде
− аеранти стварају у свежем бетону мехуриће - смањују упијање воде односно
побољшавају отпорност против мраза, побољшава водонепропусност и отпорност
бетона против агресивних вода
− убрзивачи или успоривачи везивања и очвршћивања имају специфичне и ограничене
ефекте.
Количине адитива које се додају цементној маси су мале, нпр. пластификатор се додаје
cca 3 промила, односно 0,8 kg/m3 бетонске масе и око 4 % цементола, односно 16 kg/m3
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бетонске масе, што не представља велике количине. Адитиви се додају у течном стању води у
потпуно затвореном систему.
3.2.4. Производи и капацитети
Производ фабрике бетона је бетонска маса, односно свежи бетон. Свежи бeтон је
мешавина цемента и агрегата са водом, у разним размерама која после извесног времена
очврсне на ваздуху и у води. Бетони се углавном деле према: врсти цемента, пореклу и
гранулацији агрегата, тежини, намени и марки (чврстоћи на притисак после 28 дана).
Састав бетона треба експериментално да се одреди, а то је најмања количина цемента
која у датим условима без ризика обезбеђује предвиђени квалитет бетона. За армирано
бетонске конструкције које су заштићене од атмосферских утицаја, минимална количина је 250
kg/m3, док за оне конструкције које су изложене атмосферским утицајима, количина цемента
износи 300 kg/m3.
Табела 3. 4. – Средња дозажа саставних делова бетона
цемент
300 kg/m3
вода
180 kg/m3
агрегат
1.920 kg/m3
1 m3 бетона
2.400 kg/m3

1,0
0,6
6,4
8,0

Основна карактеристика квалитета бетона је његова условна чврстоћа при притиску и
назива се марка бетона и означава се са MB. Предвиђене су следеће марке бетона: 10; 15; 25;
30; 35; 40; 45; 50; 55 и 60.За армирани бетон се не може употребити марка мања од 15.
Мешање саставних делова бетона врши се у мешалицама, при чему време мешања треба
да се одреди експериментално, с тим да као показатељ послужи постизање оптималне
хомогености, односно једноликости бетона.
Замешани транспортовани бетон мора да се угради у року од 60 минута од справљања
ако је температура изнад 20°C односно у року од 90 минута ако је температура испод 20°C.
Капицет зависи од циклуса мешања. Иако укупно време циклуса зависи од брзине којом
се пуњење компонентама бетона одвија као и од типа бетона који се производи, обично се
свежа бетонска маса може произвести за мање од 90 секунди. Треба имати на уму да је за неке
адитиви потребно додатно време мешања. Табела испод у којој је приказан типичан влажни
циклус производње бетонске масе, претпоставља да агрегати чекају у својим дозирним
бункерима спремни за испуштање на транспортну траку. Претходно суво мешање које се врши
пре него што се дода вода захтева време од 20 sec, али је од суштинске важности за правилно
мешање и брзо време мешања, односно укупно време циклуса мешања.
Табела 3. 5. – Укупно време трајања циклуса мешања за типични влажни циклус
Дозирање агрегата
5s
Дозирање цемента
15sec
Претходно суво мешање
20 sec
Дозирање воде
20 sec
Финално мешање
20 sec.
Пражњење у аутомиксер
8 sec
Затварање испуста
Укупно време циклуса
Од почетка до краја = 90 sec

2s
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Теоретски у току једног сата може се обавити 40 циклуса мешања. Ако је запремина
миксера 1,5 m3, онда би теоретски максимални капацитет фабрике бетона био:
Qt = 1,5 m3, x 40 ciklusa/h = 60 m3/h
Реални капацитет фабрике бетона (јер не зависи само од циклуса мешања) је 40 m3/h
свежег бетона.

3.2.5. Опрема
Основну процесну опрему бетонске базе чине следеће компоненте:
1. Двоосовинска мешалица модела МАО 1.500, капацитета бетона по једном мешању
1,5 m3. Погонска снага мешалице износи 44 kW, а радни напон и фреквенција 380 V/50 Hz.
Управљачки напон вентили/лимитирајући прекидачи - 24 V једносмерне струје. Мешалица
садржи један ротациони пропуст којим се управља помоћу хидрауличне пумпе постављене у
редуктор мешалице и хидрауличне пумпе која је повезана са редуктором мешалице. Мешалица
је опремљена са хидрауличном ручном пумпом за случај опасности. Мешалица је постављена
на платформи миксера. Висина испуста бетона износи 4,0 m. Пуњење мешалице сировинама
врши се аутоматски преко потпуно затворених система, управљањем са програмираним
системима дозирања. Дозирање сировина, мешање и пражњење мешалице врши се у потпуно
затвореном систему, без опасности расипања улазних компоненти или готовог производа.
2. Текстилни филтер Мешалица је опремљена ваздушним филтером. Ваздушни
филтер укључује један текстилни филтер, површине 20 m2, уређај за чишћење са вибратором
који искључује вибрације (0,18 kW).
3. Ваге за цемент, шљунак и воду су затворени проточни системи који служе за
дозирање сировина по рецептури.
4. Силос за цемент, капацитета 100 t. Силос се пуни преко система за пуњење
непосредно из специјалног возила у којем се врши допрема цемента од испоручиоца, док се
пражњење врши преко отвора са поклопцима непосредно у пужни транспортер и преко њега у
систем дозирања двоосовинске мешалице. У делу за цемент уграђен је вентилациони систем за
вентилацију цемента. Такође, уграђује се посебни главни струјни прекидач за искључење у
сваком моменту. Силоси су опремљени и индикатором система електричне контроле пуњења
силоса. Систем за пуњење и пражњење силоса је потпуно затворен, што спречава расипање
цемента у животној средини.
5. Текстилни филтер силоса Филтер издувног ваздуха укључује 1 текстилни филтер
(материјал филтра памук B6), уређај за чишћење са вибратором који искључује вибрације (0,18
kW). Област филтра је 20 m2, док остатак прашине чистог ваздуха износи <20 mg/Nm3.
6. Пужни транспортер је специјалне, наменске конструкције за транспорт материјала
у потпуно затвореном систему.
7. Посуде за складиштење и дозирање течних адитива се изграђују од чврсте
пластике, плексигласа или гуме и постављају на конструкцију фабрике бетона. Вага за адитиве
се састоји од мерног рама са две мерне дозе, 2 мерна коша са капацитетом 13,0 l, свака посуда
са по три прикључка за адитиве. Системи за додавање адитива цементној маси су потпуно
затворени.
8. Пнеуматски систем фабрике бетона састоји се од двостепеног компресора тип ----,
ефективног капацитета 340 l/min, вентила редукције притиска, детектора компримованог
ваздуха, вентила затварања, воденог сепаратора, цевовода компримованог ваздуха изграђене од
пластике са прикључцима.
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9. Дозирни бункери за складиштење агрегата, укључују 4 бункера запремине по 25
m са 8 дозера, сегментног типа електро-пнеуматски управљани, израђеним од челичних
лимова .
10. Електро-механичка трака-вага Додатна опрема складишта агрегата је електромеханичка трака - вага, максималне опсега до 6000 kg и гумена транспортна трака која
укључује погонску станицу са електричним мотором, погонски бубањ са фрикцијом, троструке
ролне изнад траке, чистач траке, мрежасту заштиту са обе стране.
11. Коси тракасти транспортер
Коса транспортна трака укључује погонску станицу са електричним мотором снаге
15.00 kW, погонски бубањ са фрикцијом, троструке ролне, чистач траке, мрежасту заштиту са
обе стране.
Спецификација технолошке опреме дата је у табели 3.6.
3

Табела 3. 6 – Спецификација технолошке опреме
Ред.
Инсталисана
Назив
бр.
снага
Двоосовинска мешалица модела МАО 1.500, капацитета бетона по
1.
44 kW
једном мешању 1,5 m3
Текстилни филтер мешалице површине 20 m2 са уређајем за
2.
0,18 kW
чишћење и вибратором
Ваге за цемент, шљунак и воду су затворени проточни системи
3
који служе за дозирање сировина по рецептури
4. Силос за цемент, капацитета 1 х 90 t
Текстилни филтер силоса површине 20 m2 са уређајем за чишћење
5. и вибратором. Остатак прашине чистог ваздуха износи <20
0,18 kW
3
mg/Nm .
Пужни транспортер специјалне, наменске конструкције за
6.
5.50 kW
транспорт цемента у потпуно затвореном систему
7. Посуде за складиштење и дозирање течних адитива
8. Компресор, ефективног капацитета 340 l/min
2,20 kW
3
Дозирни бункери запремине по 25 m са 8 дозера, сегментног типа
9.
електро-пнеуматски управљани
10. Електро-механичка трака - вага, опсега до 6000 kg
9.20 kW
11. Коси тракасти транспортер
15.00 kW
Укупно инсталисана снага:
76.26 kW

Ком
1
1

1
1
1
2
1
4
1

3.2.6. Радна снага
У табели 3.7. дат је прегледни списак радне снаге.
Табела 3. 6. Прегледни списак радне снаге
Ред. бр. Назив радног места
1.
Портир/вагар
2.
Технички руководилац
3.
Техничар у командној соби
4.
Руковаоц утоваривача
4.
Возач камиона/миксера
6.
Производни радници

Стручна спрема
ССС/ВКВ
ВСС или ССС
ССС/ВКВ
ВКВ/КВ
ВКВ/КВ
КВ и НКВ
Укупно:

Број радника
1
1
1
1
1
3
8
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Планиран је дневни режим рада. Број радних сати је 12 сата дневно, пет дана у недељи
(од понедељкa до петка, од 7-19h), 22 радна дана месечно. Планирани број радних дана у
години је 330, односно 3.960 радних сати. За редовно одржавање, ремонтне активности и
ванредне активности на евентуалним поправкама виталних делова, планира се 35 радних дана
годишње. За време редовног одржавања, ремонтних и ванредних активности фабрика бетона не
ради. Процењује се да ће се ванредне активности на поправкама виталних делова вршити
једном месечно у просечном трајању од једног дана.
3.2.7. Динамика отпреме-испоруке бетона са допремањем фракције и цемента,
као и фреквенцијом и бројем возила
Максимална, односно оптимална испорука бетона на месечном нивоу, процењена је на
основу сагледавања реалног стања тржишта на територији града Ваљева, досадашњег искуства,
везано за сопствене потребе потрошње бетона предузећа „KOMPRESOR ING“ д.о.о., односно за
послове које фирма добија на тржишту. Уважавајући и чињеницу да на територији града
Ваљева постоји седам бетонских база (Инграп омни, Ерозија, Четник, Греда, Пирамида,
Бетонградња и Илија коп) од којих се три налазе у непосредној близини локације предметне
бетонске базе „KOMPRESOR ING“, планирана динамика испоруке бетона по месецима током
године је:
- јануар-100 m3,
- фебруар-100 m3,
- март -500 m3,
- април -700 m3,
- мај-1300 m3,
- јун-1680 m3,
- јул-1680 m3,
- август-1500 m3,
- септембар -1500 m3,
- октобар-1100 m3,
- новембар-600 m3,
- децембар-100 m3.
Фреквенција возила у току јуна и јула месеца, за бетонску базу „KOMPRESOR ING“,
када је максимална испорука бетона од 1680 m3 је следећа:
− 1 цистерна за цемент/дан (21 цистерна за цемент на месечном нивоу - 30 t/цистерни),
− 3 камиона/дан (79 камиона за довоз фракција на месечном нивоу за потребе
производње бетона за месец дана, односно - до 25 t/камиону)
− 9 миксера/дан (224 миксера за месец дана за испоруку бетона - 7,5 m3/миксеру).
Према наведеном у току јуна и јула месеца, за максималну производњу бетона,
месечно ће саобраћати 324 возила, дневно 13 возила, са просечном фреквенцијом: ~1 возило/h.
Фреквенција возила за оптималну испоруку бетона од 900 m3 на месечном нивоу:
− 1 цистерна за цемент/сваки други, односно трећи дан (11 цистерни месечно),
− 1 до 2 камиона/дан (42 камиона за довоз фракција за месечну производњу бетона)
− 4 - миксера/дан (120 миксера за испоруку бетона месечно).
Према наведеном за оптималну производњу бетона, фреквенција саобраћаја је: 173
возила/месечно, 8/дневно, односно ~ 1 возило/90 min.
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Напомена: Цемент се допрема аутоцистернама које су власништво продаваца цемента.
Аутомиксери за бетон, као и камиони за допремање фракција ангажују се по потреби од стране
трећих лица јер их Носилац пројекта не поседује у свом власништву.
3.2.8. Приказ врсте и количине енергије, енергената и воде који се користе за
потребе производног процеса
Карактеристике анализираних објеката као и карактеристке технолошког процеса
Фабрике бетона подразумевају коришћење различитих видова енергије као и коришћење
одређених ресурса.
За покретање електромотора користи се електрична енергија. Електрична енергија се на
постројењу користи првенствено за покретање електромотора којима се остварује, покретање
система мешалице, транспортних трака за агрегат, пужа за дозирање цемента итд. По
потрошњи енергије свакако најзначајнији је електромотори који покрећу две осовине
мешалице. Укупно инсталисана снага је: 76.26 kW. Производно-пословни комплекс ће се
електрично енергијом снабдевати из новоизграђеног прикључка на дистрибутивну мрежу.
Течно погонско гориво (D2) користе транспортна средства која отпремају готове
производе, камион миксер за отпремање свежег бетона на градилиште и самоходни утоваривач
који на локацији врши премештање шљунка, песка и дробљених камених агрегата са депоније
на дозирне бункере за храњење бетонске базе Специфична потрошња утоваривача у
стандардним условима утовара износи око 0,3 kg/m3 и представља, са становишта укупног
обима рада, у домену потрошње енергије фактор од споредног значаја.

3.3. Подаци о врсти, саставу и просечној количини очекиваних емисија у
ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, ниво емитоване
буке и вибрација
3.3.1. Емисије у току изградње
У току извођења радова на изградњи пројекта долазиће до емисије буке
карактеристичне за грађевинске радове и до емисије издувних гасова из мотора са унутрашњим
сагоревањем. Овај утицај је привременог карактера.
3.3.2. Емисије у току рада
Емисије у ваздух
Емисије у ваздух у току рада бетонске базе генеришу се на више места унутар
постројења. Генерално, присутна је емисија честица прашине. Под утицајем ветрова могућа је
појава дифузне емисије са депонија ускладиштених агрегата, мада залихе агрегата, транспортне
траке, дозирни бункери, уобичајено не представљају значајан извор прашине осим у случају
јаких ветрова. Емисије које се десе на овим местима су углавном мале и таложе се у оквиру
локације постројења.
Извори емисија у ваздух су манипулација са агрегатима, систем пуњења силоса за
цемент, манипулација цементом и мешалица. Када је у питању силос за складиштење цемента
узроци емисије прашине су неадекватан рад опреме (препуњен силос и превелик притисак у
силосу) и неадекватно одржавање опреме (зачепљење, спадање и оштећење врећа).

3-24

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево
Д

оо
оо
Д
Д

оо

оо

оо

Слика 3. 12. – Шема технолошког процеса производње бетона са назначеним емисионим
тачкама
Такође, извори емисије прашине су и неадекватно уређене манипулативне површине
бетонске базе и интерне саобраћајнице стим што је главни узрок неадекватно одржавање
интерних саобраћајница и просипање из транспортних средстава.
Радом мотора са унутрашњим сагоревањем долазиће до емисије издувних гасова на
локалитету фабрике бетона.
Отпадне воде
У току експлоатације предметног пројекта постојаће:
- атмосферске падавине са кровних површина,
- атмосферске отпадне воде са саобраћајних и манипулативних површина,
- технолошке отпадне воде од прања миксера и опреме
- санитарно-фекалне отпадне воде.
Атмосферске воде са кровних површина су условно незагађене.
Атмосферске воде са манипулативних, складишних и саобраћајних површина је
забрањено испуштати у животну средину без претходног третмана, јер у себи садрже чврсте
честице и нафтне деривате.
У технолошком процесу производње бетона користиће се одређена количина воде за
прање аутомиксера. Такође, у циљу сузбијања прашине вршиће се орошавање водом интерних
саобраћајница и ускладиштених агрегата. Када су у питању технолошке отпадне воде од прања
аутомиксера и орошавања, потенцијалне загађујуће материје су цемент, песак, агрегати и
нафтни деривати. Ове супстанце могу негативно утицати на животну средину на следећи
начин:
− повећање pH вредности у земљишту и површинским и подземним водама,
− повећање замућености водотокова.
Резултат повећане мутноће је мање светлости у воденој средини. Ово заузврат утиче на
стопу фотосинтезе биљака, и смањује видљивост за водене организме. Замућеност такође може
да блокира рибље шкрге, исхрану водене фауне и исхрану флоре на дну водотока и генерално
смањује угодност у области. Због високе алкалности, забрањено је испуштање отпадних вода са
садржајем бетона у водотокове и околно земљиште без претходног третмана.
Санитарно-фекалне отпадне воде са комплекса прикупљаће се посебним системом
интерне канализације и одводити у градску канализациону мрежу.
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Отпад
Чврст отпад није уобичајен проблем за постројење за производњу бетона али је
потребно обратити пажњу на могућност његовог настајања.
Материјал лошег квалитета који буде настајао у производном процесу (отпадни бетон)
је рециклабилни материјал и као такав се треба третирати, односно путем рециклаже враћати у
производни процес.
Радом комплекса на локацији настајаће комунални отпад, отпадни муљ на таложнику за
пречишћавање отпадних вода из процеса, зауљени муљ из зауљених атмосферских вода који се
генерише на сепаратору уља и масти. Просипање нафтних деривата мора бити брзо и адекватно
очишћено стим у вези генеришу се зауљени адсорбенти.
Рабљено уље, уље за мењаче, истрошени пнеуматици и други опасан отпад везан за
возила мора се привремено складиштити на адекватан начин.
Бука и вибрације
Приликом рада бетонске базе емитује се бука која је карактеристична за комуналне
активности, односно за одвијање градског саобраћаја. Извори емисије буке су: мобилна дизел
моторна опрема (специјална возила за допрему цемента, возила за отпрему готовог производа,
утоваривач који опслужује бункере за агрегате) и електромоторни погонски уређаји и њихови
преносни уређаји.
Бука мотора са унутрашњим сагоревањем има обележја аеродинамичких и механичких
еластичних таласа. Код електромоторних погона и њихових преносних уређаја, какви су погони
мешалице, транспортне траке за агрегате, пужни транспортери, може се говорити о релативно
˝мирном˝ раду мотора код којег се појављују еластични таласи различитог порекла и то:
аеродинамички таласи који настају услед струјања и удара ваздуха у лопатице, вентилатори на
хлађењу мотора, магнетни таласи који настају због радијалног савијања и титрања статора и
кућишта мотора изазваног електромагнетним силама и механички валови изазвани аномалијама
на механичким склоповима.
Највећи произвођачи буке на комплексу су транспортне машине па је неопходно на
истим одржавати исправним систем издувних гасова и искључивати их из погона када је то
технолошки оправдано. Звучне сигнале треба давати само у случајевима када је то неопходно,
јер је интензитет звучних сигнала на овим машинама преко 105 dB (А).
Очекивани нивои буке зависе од брзине кретања, одржавања возила, начина вожње,
квалитета саобраћајнице и сл. Нивои буке од моторних возила крећу се углавном од 60-80
dB(А). Анализа саобраћајне буке за објекте сличних карактеристика показује да се нивои буке
од 65 dB(А) за дан 55 dB(А) за ноћ могу очекивати на удаљености од 30 m од бетонске базе.
Под вибрацијама подразумевамо ширење звука по чврстим материјалима. Извори
вибрација су исти као и извори буке.

3.4. Врста, карактеристике и начин поступања са свим врстама отпадних
материја које настају током рада пројекта (сакупљање, привремено
складиштење, начин трајног одлагања)
3.4.1. Отпадни ваздух
Емисије прашине
Предвиђена техничка решења за сузбијање прашине су:
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−
−
−
−

Агрегати се из бетонских бункера допремају у дозирне металне бункере.
На врху силоса за цемент постављен је врећасти филтер.
Цемент се у мешалицу дозира затвореним пужним транспортером.
У случају да је потребно додатно техничко решење је потпуно оклапање тракастог
транспортера за дозирање агрегата.
− Предвиђено је потпуно оклапање мешалице сендвич панелима који су уједно и
акустична баријера.

Слика 3. 13. – Техничка решења за сузбијање прашине на фабрици бетона
Ускладиштени агрегати су најчешћи извор дифузног загађења прашином будући да
најситније фракције бивају ношене ваздушним струјањима. Боксови за складиштење агрегата
уместо складиштења на отвореном, орошавање агрегата и манипулативних површина у сушном
периоду, правила за кретање возила су основни начин за елиминисање ефеката дифузне
емисије.
Квашење манипулативних површина и депонија агрегата је метод који ће се користи за
обарање прашине на предметној локацији у данима када су температуре ваздуха високе и када
је сушни период. Да би се спречило подизање прашине са манипулативних површина и
депонија агрегата обезбеђује се њихово орошавање у летњим сушним периодима (када влага
падне испод 6%). Њена примена је најједноставнија и најлакша од свих мера за сузбијање
прашине.
Локацијске прилике, због близине објеката становања у којима људи стално бораве,
захтевају да се постави стабилна инсталација са млазницама за распршивање воде, која ће се
стављати у функцију у сушним периодима. Млазнице омогућују да се за орошавање користи
веома мала количина распршене воде у виду магле, односно да се не троше велике количине
воде и тиме на локацији ствара „блато“. С обзиром на површину која се мора орошавати од
562 m2, ово је веома погодно техничко решење за сузбијање прашине и заштиту становништва
од штетног дејства прашине.
У екстремно сувим и топлим периодима орошавање се врши сваког сата у интервалу од
10 до 15 минута. Орошавање распршеном водом у виду магле, обзиром да се троши мала
количина воде, у случају потребе могуће је организовати да буде и континуално.
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Слика 3. 14. – Пример стабилне инсталације са млазницама
На локацији Фабрике бетона ће бити формиран и заштитни зелени појас, што ће
умањити емисију прашине и истовремено додатно умањити емисију буке у животну средину.
Емисије гасова
Радом мотора са унутрашњим сагоревањем долазиће до емисије издувних гасова на
локалитету фабрике бетона. Како би се смањила емисија издувних гасова неопходно је
транспортне машине искључивати из погона када је то технолошки оправдано и одржавати их у
исправном стању.
3.4.2. Отпадне воде
Атмосферске падавине са кровних површина, као условно незагађене воде, могу се
директно испуштати на слободне зелене површине. На тај начин одвођење ових вода биће
одвојено од загађених атмосферских отпадних вода. У супротном повећаће се количине
отпадних вода са којима треба управљати. Такође, санитарно-фекалне воде ће се прикупљати
посебним системом интерне канализације и одводити у градску канализациону мрежу.
Атмосферске воде са радних површина које нису зауљене и слив из кошева са агрегатом
се такође највећим делом скупљају у песколову и након таложења одводе у подземну ретензију.
Атмосферске воде са манипулативних, складишних и саобраћајних површина и са
паркинга које су зауљене сакупљају се и одводе се на сепаратор уља и масти пре испуштања у
подземну ретензију.
У технолошком процесу производње бетона користиће се одређена количина воде за
прање аутомиксера које ће се обављати на постојећем асфалтираном платоу с тим да је место
прања ограђено армиранобетонским соклом димензија b/h=20/25 cm који је прописно фундиран
(df=60 cm). На улазно излазном делу поставља се канал (песколов) за скупљање отпадних вода,
масти и уља који је повезан са песколовом и сепаратором масти и уља.
Отицање вода након обилних падавина садржи веома мале концентрације загађујућих
материја и мало је вероватно да представљају значајну опасност по животну средину.
Прихватање ових вода предвиђено је у подземном резервоару (ретензији) запремине 30 m3.
Када дође до обилних падавина потребно је узорковати отпадне воде, и проверити резултате pH
вредност и суспендованих материја. Доказ о извршеном узорковању у виду документа
сачувати.
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Ниједна врста отпадних вода не сме бити испуштена директно у животну средину. Зато
ће се све врсте загађених отпадних вода тек након таложења и пречишћавања испуштати у
реципијент. За реципијент пречишћених отпадних вода, услед немогућности прикључења на
јавну канализациону мрежу и непостојања могућности за испуштање пречишћених отпадних
вода у површинске воде, предвиђена јe изградња подземне ретензије површине А=30 m2 и
запремине V=30 m, у којој ће се вршити прихватање пречишћених отпадних вода и њихово
привремено складиштење и постепено испуштање у подземље.
Алтернативно, у циљу рационализације потрошње воде, техничком документацијом
извршиће се анализа која ће оценити могућност поновног коришћења пречишћених отпадних
вода од прања аутомиксера.

Слика 3. 15. – Пример поновног коришћења пречишћених отпадних вода од прања аутомиксера

Слика 3. 16. – Изглед изведеног „рециклатора“
Воде од прања се испуштају базен са косим дном у којем се честице шљунка и песка
таложе а вода прелива у базен на накнадно пречишћавање.Талог из прихватног базена се
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утоварачем усипа у пријемни кош рециклатора где се шљунак и песак додатно процеђују од
преостале воде која се враћа у преливни базен. Шљунак и песак се могу поново користити.
Пречишћена вода се из базена пумпом пребацује у мешалицу фабрике бетона и поново
користи.
На овај начин се постижу следећи ефекти:
- Штеди се вода за прање аутомиксера,
- Штеди се време за прање аутомиксера,
- Смањује се количина отпадних вода које се морају пречишћавати,
- Смањује се потрошња цемента и
- Штити животна средина.
3.4.3. Чврсти отпад
Главни чврсти отпад генерисан у фабрици бетона је отпадни бетон. Минимизирање
отпада је пожељан приступ за решавање овог проблема. Пажљиво усклађивање налога са
производњом може да сведе на минимум потребу да се врати неискоришћени бетон.
Отпадни бетон се може рециклирати. Ако то није могуће, отпадни бетон се усмерава на
потпуно затворене јаме где може да се осуши онда би требало да се поново користити, или се
отпремају у објекте за рециклажу или депонују на лиценциране депоније.
Чврсте материје суспендоване у отпадним водама се таложе највећим делом у
песколову, док ће се на сепаратору уља и масти, генерисати муљ који по врсти припада опасном
отпаду.
Радом комплекса генерисаће се отпад који по саставу и карактеристикама припада
чврстом комуналном отпаду. Комунални отпад ће се сакупљати у затвореном металном
контејнеру одговарајуће запремине, са поклопцем, који ће бити смештен на посебном простору
на локацији (види ситуацију слика 3.1.). Евакуација комуналног отпада ће се вршити сагласно
условима надлежног комуналног предузећа из Ваљева.
3.4.4. Складиштење неопасног и опасног отпада
Неопасан отпад који ће настајати током рада фабрике бетона привремено ће се
складиштити у посебно обележеном делу постојећег објекта гараже за чување неопасног отпада
и након прикупљених количина које су рационалне за транспорт, предаваће се овлашћеним
оператерима.
Сав опасан отпад настао током рада фабрике бетона привремено ће се складиштити у
прописно обележеном делу постојећег објекта гараже, односно у затвореном простору
(ограђеном боксу) који представља потпуно засебан складишни простор (слика 3.17.). Део за
привремено складиштење опасног отпада биће посебно ограђено и обезбеђено од уласка
неовлашћених лица са улазним вратима која се закључавају и опремљен танкваном за прихват
акцидентно исцурелог течног опасног отпада.
За привремено складиштење опасног отпада ће се користити следећа непропусна УН
серификована амбалажа (слика 3.18.):
− пластична амбалажа, бурад, стандардне запремине 60 l, 120 l и 200 l,
− метална амбалажа, бурад, стандардне запремине 60 l, 120 l и 200 l,
− IBC челични и пластични контејнери ојачани алуминијумском решетком, стандардне
запремине 1.000 l.
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Слика 3. 17. – Схематски приказ бокса за смештај опасног отпада и изглед танкване

Пластична
амбалажа буре 60 l

Метално буре
200l

IBC контејнер 1000 l

Слика 3. 18. – Амбалажа за складиштење опасног отпада
За трајно збрињавање неопасног и опасног отпада склопити уговор са овлашћеним
оператерима за поједине врсте отпада.

3.5.

Графички приказ локације са уцртаним садржајима и означеним зонама
противпожарне заштите

Графички приказ локације са уцртаним садржајима, дат је у поглављу 2. Опис локације
ове Студије.
Зоне опасности су делови простора угроженог експлозивним атмосферама. У радним
срединама где се може очекивати појава експлозивних пара или гасова или експлозивне
прашине, класификација зона опасности се врши зависно од концентрације и временског
трајања експлозивних смеша у угроженом простору. Угроженим простором се сматра простор у
којем је експлозивна атмосфера присутна или се може очекивати њена присутност у
количинама које захтевају посебне мере опреза у погледу извођења, монтаже и употребе
електричних уређаја. Предметни комплекс фабрике бетона представља неугрожени простор тј.
простор у којем се не очекује присуство експлозивне атмосфере које би захтевале посебне мере
опреза, јер не постоје извори експлозивних пара или гасова, нити експлозивне прашине.

3.6. Преглед непокретних културних добара
На основу Закона о заштити културних добара, на подручју општине Ваљево утврђена
су 48 непокретна културна добра и споменика културе од изузетног и великог значаја.
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Најзначајније целине и објекти су:
1) Чаршија Тешњар у Ваљеву;
2) Бранковина - заштићена је околина површине 77,0 хектара, као природан простор
знаменитог места Бранковина (амбијент цркве и старе школе, са низом других објеката
културно-историјског значаја), тј. културног добра од великог значаја,
3) Миличиница - заштићена је околина површине 25,70 хектара, као природан простор
споменика културе од великог значаја - Цркве брвнаре у истоименом селу, и
4) Манастир Пустиња, Бебића Лука, манастир Ћелије, Црква св. Јована у Јовањи, црква
у Петници, црква и школа у Рабровици и хидроцентрала у Дегурићу.
Увидом у План генералне регулације „Колубара“ установљено је да је у границама ПГРа евидентирано културно добро Археолошки локалитет-средњевековно насеље на десној обали
реке Градац на растојању 825 m западно од локације пројекта, затим културно добро
предложено за претходну заштиту Археолошки локалитет-Ветеринарска станица на растојању
810 m југозападно од локације пројекта, евидентирани објекат-Пољопривредна школа на
растојању 1140 m североисточно од локације пројекта и вредни објекат градитељског наслеђаОкућница Кузмановића на растојању 670 m источно од локације пројекта. Наведена културна
добра налазе се на довољној удаљености од локације предметног пројекта и иста неће бити
угрожена у току редовног рада пројекта. Графички приказ положаја наведена четри добра, дат
је у поглављу 2. Опис локације ове Студије на слици 2.5.
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА
Бр. страна: 1−6
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4.

ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА

Под алтернативним решењима, у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-одлука УС и 14/16) подразумевају се решења која на
исти или сличан начин задовољавају друштвене и економске потребе, као и основно решење, а
не одступају од принципа одрживог развоја.

4.1.

Алтернативна локација

Предметни пројекат реализоваће се на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево. Предметна
парцела налази се у зони: остале намене-Мешовита намена - ПРЕТЕЖНО ПРИВРЕЂИВАЊЕ, а
мањим, западним делом припада зони ЈАВНЕ НАМЕНЕ - Јавне саобраћајне површине.
Плански документ на основу ког су утврђени локацијски услови за изградњу производног
објекта-фабрике бетона је План генералне регулације „Колубара“ („Сл. гласник Града Ваљева“,
бр. 6/2015).
Одлучујући фактори за избор предметне локације су:
− Носилац пројекта „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево је власник предметне парцеле;
− Постојање развијене пратеће инфраструктуре;
− Приступ локацији обезбеђен из Колубарске улице;
− Мала површина заузетог земљишта;
− Минимална могућност загађења површинских и подземних вода;
− Минимална аеро-загађења;
− Одсуство посебно заштићених природних и културних добара у зони утицаја
пројекта.
На основу претходних чињеница, и чињенице да Носилац пројекта нема у власништву
парцелу са наменом површина у грађевинском подручју, намеће се закључак да одабрана
локација није имала повољније алтернативно решење.

4.2. Алтернативни технолошки поступак
Носилац пројекта је купио постојећу опрему фабрике бетона Ваљевопута која је била у
раду (Потврда И.бр.294/2015 од 11.05.2015. гоодине, Република Србија, Основни суд у
Ваљеву). Бетонска база се тренутно налази на локацији у Белошевцу, опрема ће се демонтирати
и монтирати на к. п. бр. 8833/14 КО Ваљево, када темељи и навоз бетонске базе буду завршени.
Опрема постојеће фабрике бетона је оптимална, односно задовољава планирани
капацитет, квалитет и асортиман, производа а с обзиром да техничко-технолошке
карактеристике постојеће опреме детерминишу технолошки поступак производње бетона, при
избору технолошког поступка није било алтернатива.
Допремање цемента се врши специјалним возилима у ринфузном стању и складишти се
у вертикални силос. Комплетна опрема и инсталације у којима се допрема, складишти и
транспортује цемент у фази припреме и производње бетонске масе, су потпуно затвореног типа.
Силоса за цемент на врху његове конструкције опремљен је филтером за пречишћавање
издувног ваздуха. На овај начин се спречава свако расипање цемента и његово разношење по
околним површинама. Мешалица за производњу бетонске масе, опремљена је такође врећастим
филтером за пречишћавање издувног ваздуха. Систем за отпрашивање задовољава EU и
националне норме (GVE = 20 mg/m3), јер систем са врећастим филтером представља најбоље
доступну технику којом се постиже вредност емисије прашине у атмосферу од 9 - 10 mg/m3. За
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сузбијање прашине при манипулацији каменим фракција предвиђени су боксови за агрегате
који су са три стране затворени (што је много боље решење од депоновања агрегата на
отвореном) и орошавање агрегата и манипулативних површина у сушном периоду. С обзиром
на просторну удаљеност потенцијално угрожених стамбених објеката и становништва који у
тим објектима живи, одабрани систем за отпрашивање и сузбијање прашине орошавањем
обезбеђује да евентуални негативни утицаји услед загађења ваздуха прашином на објекте и
становништво буду елиминисани.
За случај екстремних падавина предвиђено је да се повећан прилив ових вода задржи у
подземном вододрживом резервоару-ретензији (што је најбоља доступна техника) и да се након
таложења испуштају у околно земљиште.
Прање аутомиксера и опреме се обавља на постојећем асфалтираном платоу с тим да је
место прања ограђено армиранобетонским соклом димензија b/h=20/25 cm који је прописно
фундиран (df=60 cm). На улазно излазном делу поставља се канал (песколов) за скупљање
отпадних вода, масти и уља који је повезан са песколовом и сепаратором масти и уља. Ове воде
ће се тек након пречишћавања испуштати у реципијент. На основу водног мишљења, а у циљу
рационализације потрошње воде, техничком документацијом извршиће се анализа која ће
оценити могућност алтернативе поновног коришћења пречишћених отпадних вода од прања
аутомиксера.
Када је бука у питању, према потенциално угроженим стамбеним објектима предвиђена
је изградња акустичне баријере (заштитног зида). Како се мешалица, због утовара бетона у
аутомиксер, налази на стубовима на висини већој од висине заштитног зида као додатна
алтернативна мера предвиђа се, потпуно оклапање мешалице панелима за редукцију буке, тј. да
се мешалица изведе као потпуно затворен објекат (најбоља доступна техника) што ће умањити
штетне утицаје буке у животној средини и свести ове утицаје у друштвено прихватљиве
границе.
Као погонска енергија за опрему фабрике бетона изабрана је електрична енергија која је
са аспекта заштите животне средине најчистија. За погон дизел мотора механизације и
транспортних средстава није постојало алтернативно погонско гориво. Алтернатива код избора
сировина није било.
Друге алтернативе Носилац пројекта није разматрао.

4.3. Контрола загађења
Мерење емисије загађујућих материја обављаће се на основу предходно израђеног и
усвојеног Плана мерења емисије, сагласно Уредба о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); Уредби о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); Уредби о програму праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Службени гласник РС“, број 88/10) и Уредба о индикаторима буке,
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).
План мерења емисије израдиће Носилац пројекта или овлашћено правно лице за мерење
емисије у сарадњи са Носиоцем пројекта.
План мерења емисије мора садржти идентификацију:
1. Свих извора емисије загађујућих материја;
2. Свих испуста загађујућих материја (нпр: прелив таложника итд.);
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3. Свих загађујућих материја и параметара који се мери по сваком појединачном
испусту са образложењем избора у односу на технолошки процес;
4. Број сукцесивних анализа, за сваку од загађујућих материја у зависности од услова
рада;
5. Критеријума за успостављање мерних места за мерење емисије, уколико мерна места
не постоје или постојећа нису репрезентативна;
6. Метода мерења емисије;
7. Граничних вредности емисија;
8. Учесталости мерења емисије на годишњем нивоу на сваком појединачном испусту
према одредбама наведених уредби;
9. Обавеза оператера и овлашћеног правног лица за мерење емисије као и
оријентационих рокова за завршетак припремних радњи, извршење мерења као и
израду и достављање извештаја.
По добијању резултата мерења врши се анализа резултата у циљу сагледавања утицаја
производње бетона на животну средину, као и статуса заштите животне средине и безбедности
и здравља људи.

4.4. Уређење одлагања отпада
Начин поступања са ново генерисаним отпадом мора да задовољи следеће циљеве:
− генерисање што мање количине отпада;
− смањење количина отпада који се мора трајно збрињавати, враћањем значајних
количина (као секундарних сировина) на поновну употребу;
− безбедно и контролисано привремено складиштење опасног и неопасног отпада;
− постојање оператера за трајно збрињавање отпада су разлози због којих нису
разматране никакве алтернативе по питању трајног одлагања отпада.
Обзиром на претходно наведено, на локацији предметног пројекта неће бити трајног
одлагања ниједне врсте опасног отпада нити неопасног отпада.
У оквиру подтачки 3.4. на страни 3-23 дат је опис третирања отпада. Сви отпади који се
буду генерисали у току редовног рада пројекта и начин поступања збрињавања биће обрађени у
Плану управљања отпадом у и са њима ће се поступати у складу са добром праксом из области
заштите животне средине.

4.5. Планови за ванредне прилике
У одтачки 6.2. Опис могућих утицаја у случају удеса обрађена је ова тема кроз
поглавље задато Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС”, бр. 69/05) и то кроз члан 8. који гласи: „Студија о процени утицаја на животну
средину садржи и приказ опасних материја, њихових количина и карактеристика, мера
превенција, приправности и одговора на удес, као и мера отклањања последица удеса односно
санације“.

4.6. План мониторинга
Ближе окружење предметне локације на којој се планира производња бетона данас није
оптерећено утицајем производње (објекти „Јеловица“ и „Градац“ који се налазе уз саму јужну и
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западну границу катастарске парцеле нису у функцији). У ширем окружењу до 500 m, налазе се
фабрике бетона „Инграп-омни“ и „Ерозија“.
Полазећи од важећих директива Европске уније, као и од важећих националних закона о
заштити животне средине, сви релевантни еколошки индикатори, преко најсавременијих
техничко – технолошких решења се решавају кроз основне процесе производње бетона.
Подаци из мониторинга су основа за развој стратегије и плана активности за контролу
емисије загађујућих материја и усмеравање и димензионисање решења за санацију могућег
загађења. Ово значи да се мониторингом целовитог производног циклуса, затвара у складу са
високим стандардима „одрживог развоја“, шема оптималног решења функционисања процеса
производње бетона и потпуне заштите животне средине.
Програм мониторинга животне средине за предметни пројекат, на основу којег ће од
стране Носиоца пројекта у сарадњи са овлашћеним лабораторијама бити урађен План
мониторинга, обрађен је у овој Студији у поглављу 8. Програм праћења утицаја на животну
средину - мониторинг.

4-6

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево

5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ
(МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА)
Бр. страна: 1−16
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5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И
БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА)
Основу за свако истраживање проблематике заштите животне средине на одређеном
простору мора представљати детаљна анализа постојећег стања чинилаца животне седине.
Само детаљно познавање постојећег стања може послужити као основа на коју се могу реално
пресликавати сви будући односи и донети исправни закључци у погледу негативних последица
и могућих утицаја редовног рада производног објекта-фабрике бетона и прописати потребне
мере заштите чинилаца животне средине.

Локација пројекта

Слика 5. 1. – Заштита и унапређење животне средине (Извор: Просторни план РС)
Пoлaзeћи од просторне диференцијације животне средине дефинисане у Прoстoрнoм
плaну Рeпубликe Србиje 2010-2020. године, карте из ППРС (слика 5.1.), стандарда и искустава
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ЕУ, и узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном
периоду, нa територији града Ваљева јављају се све четири категорије квалитета животне
средине.
Урбани центар припада категорији I квалитета животне средине – подручје загађене и
деградиране животне средине, са негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и
квалитет живота. Њега карактеришу прекограничне вредности загађивања, повишен интензитет
буке, неадекватно поступање са отпадним водама, индустријским и комуналним отпадом и
ризици од удеса приликом превоза и/или коришћења опасних материја.
У категорију II –подручја угрожене животне средине са мањим утицајима на човека,
живи свет и квалитет живота, мoже се сврстати периурбана зона, првенствено нaсeљa сa вишe
oд 1000 стaнoвникa (Пoпучкe, Гoрњa Грaбoвицa, Сeдлaри, Гoрњa Букoвицa, Лукaвaц) у кojимa
пoстoje прoблeми сa трeтмaнoм oтпaдних вoдa, oдлaгaњeм кoмунaлнoг oтпaдa и oтпaдa из
пoљoприврeдe и нeпрaвилним кoришћeњeм aгрoхeмикaлиja, туристички центар Дивчибаре,
подручја дуж коридора државних путева I и II реда и железничке пруге.
У категорију III – подручја квалитетне животне средине са преовлађујућим позитивним
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота сврставају се ненасељена шумска подручја,
пољопривредне, воћарске и виноградарске зоне, водотоци II класе, Бранковина, територије
малих сеоских насеља.
У категорију IV – подручја веома квалитетне животне средине у којима доминирају
позитивни утицаји на човека и живи свет, сврставају се подручја заштићених природних
добара, планинска подручја/врхови, тешко приступачни терени и водотоци I класе. На подручју
града Ваљева то је клисура реке Градац (предео изузетних одлика и водоток I класе), Петничка
пећина (споменик природе), Црна Река (строги резерват природе), Таорска врела и Ваљевске
планине.
Прeмa рaспoлoживим пoдaцимa глaвни узрoци зaгaђивaњa живoтнe срeдинe су
нeзaдoвoљaвajућa кoмунaлнa инфрaструктурa и услугe, сaoбрaћaj, индустријска производња.
Истраживање и вредновање постојећег стања урађено је уз поштовање хијерархије
основних односа полазећи од најшире анализе постојећих еколошких потенцијала па до
појединих показатеља који осликавају постојеће односе. Стање животне средине се може
проценити анализом параметара који одређују оптерећеност средине, екокапацитет и могућност
екосистема да ауторегулационим механизмима очувају стабилност. Процена стања животне
средине се може извршити индиректно: идентификацијом извора загађења и анализом
биотичких и абиотичких фактора средине. Да би постојеће стање било дефинисано на
задовољавајући начин и да би се створила реална основа за истраживање могућих утицаја,
редовног рада производног објекта-фабрике бетона, у оквиру постојећег стања презентoвани су
и релевантни подаци који се односе на постојеће морфолошке, хидролошке, хидрографске и
метеоролошке податке.
Као карактеристика постојећег стања која је меродавна за валоризацију могућих
негативних утицаја анализиране су и демографске карактеристике простора као основа за
валоризацију утицаја на људе. Основне карактеристике флоре и фауне, као основа за
валоризацију утицаја на биљке и животиње анализираће се у оквиру овог поглавља.
Ове оцене представљају и основу даљих истраживања на квантификацији могућих
утицаја и дефинисању потребних мера заштите. На основу свих анализа створена је могућност
за глобалну оцену постојећег стања животне средине, тенденције могућих промена, као и
могућих негативних утицаја који могу бити изазвани редовним радом предметног пројекта.
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5.1. Становништво
Једну од битних одлика простора, у смислу одређивања могућих утицаја на животну
средину, представља карактеристика насељености и људске популације. Ове чињенице свој
пуни смисао имају првенствено због потребе да се детаљно истраже могући негативни утицаји
на становнике који насељавају предметно подручје.
Према резултатима пописа из 2011. године, укупан број становника, претежно српске
националности, на подручју града Ваљева износио је 59073. Просечна старост износила је 38,7
године (37,8 код мушкараца и 39,6 код жена). Укупан број домаћинстава је 21387, а просечан
број чланова по домаћинству је 2,85.
У табели 5.1. приказана је промена броја становника према званичним пописима
становништва од 1948. године до 2011. године.

Табела 5. 1. – Демографија

1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2002.

Број
становника
15830
21165
28461
39786
50114
59016
62544

2011.

59073

Година

Слика 5. 2. – График промене броја становника Ваљева

Што се тиче насељености на ужем подручју локације предметног пројекта најближи
стамбени објекти налазе се јужно од будуће фабрике бетона на удаљености од 106 m, (слика 2.9
а.) југоисточно на удаљености од 160 m (слика 2.9 б.), северно на удаљености од 136 m (слика 2.9
в.) и североисточно на удаљености од 157 m (слика 2.9 г.). Најближи стамбени објекат имају
приступ из Колубарске улице.
Шире подручје се одликује доминантном урбаном структуром приградског карактера са
значајним бројем породичних кућа са окућницом и колективном изградњом као и са неколико
привредних објеката.

5.2. Флора и фауна
Биљни и животињски свет је карактеристичан за равне пределе са преласком у побрђе
што значи да нема ретких биљних врста. Детаљно анализирање биљних врста у ближој околини
предметне локације није вршено, али као специфичне врсте које расту у овом подручју могу се
навести врсте које припадају вегетацији обрадивих површина, зељасте биљке на пашњацима и
отвореним пространствима као и дрвенасте шумске врсте.
Под утицајем човека већи део терена је претворен у пољопривредно земљиште, чиме су
смањене површине под типичним биоценозама-примарних шумских и ливадских заједница.
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Жбунасти и зељасти екосистеми развијени су претежно на деловима искрчених шума и
између обрадивих површина на међама и пољским путевима. У оквиру ових екосистема
посебно су заступљене коровске врсте.
Од шумских врста већином су заступљени: цер, брест, буква, граб и др.. Културни
екосистеми заступљени су на обрадивим површинама које се налазе у склопу шире и уже
локације и носе основне одлике битне за овај простор. Такође успевају све врсте поврћа и
житарица.
У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна биљна
врста нити станишта заштићене флоре.
Карактеристике станишта и распрострањеност животињских врста представљају
основну карактеристику постојећег стања фауне на анализираном подручју. У току праћења
стања животне средине на овим просторима утврђено је да на анализираном подручју нису
вршена никаква детаљна истраживања на основу којих би се могли дати детаљнији упоредни
показатељи. Од ловне дивљачи, на анализираном подручју се може наћи перната дивљач која
насељава анализирани простор, или је на овом простору у прелету, јаребица и фазан. Од сисара
на ширем простору предметне локације могу се срести зец и срна. Дивљач првенствено
насељава шуме, али и пољопривредне површине. У сваком случају, нека од устаљених кретања
фауне на овом простору претрпела су одавно промене, као последица близине насеља и
стамбених објеката у којима људи стално живе, присуства транспортних средства на
саобраћајницама, сталног присуства људи и транспортних средства, и фрагментације простора
изградњом јавних путева и насељских улица.
Обзиром на наведене чињенице на предметној локацији није регистровано присуство
ретких угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно вредних животињских
заједница.

5.3. Стање земљишта
О загађености земљишта на самом локалитету нема егзактних података јер нису вршена
испитивања квалитета земљишта. Педолошки слој терена на предметној локацији, је одавно
измењен изградњом постојећег објекта и манупулативних површина.
Када се говори о педолошким карактеристикама у широј околини предметног подручја
углавном се може говорити о карактеристикама земљишта означеног као иловасти алувијум.
Иловасти алувијални наноси у долини реке Колубаре имају велику пољопривредну
вредност. Њихове морфолошке, физичке и хемијске особине пружају повољне услове за развој
пољопривредних култура.
Предматна парцела налази се у зони: В остале намене-Мешовита намена - ПРЕТЕЖНО
ПРИВРЕЂИВАЊЕ, а мањим, западним делом припада зони ЈАВНЕ НАМЕНЕ - Јавне
саобраћајне површине.
Око предметног комплекса налазе се претежно пољопривредне и стамбене површине.

5.4. Стање вода
Као најзначајнији водоток овог краја издваја се река Колубара. Колубара је последња
већа, десна притока Саве у коју се улива на 28. километру од ушћа Саве у Дунав. Колубара
настаје од Обнице и Јабланице које се спајају 1 km узводно од Ваљева, на око 195 m надморске
висине. У Колубару се, на територији Ваљева, уливају реке Љубостиња и Градац. Од Ваљева па
до ушћа у Саву недалеко од Обреновца (ушће се налази на 73 m надморске висине), Колубара
има дужину од 86,4 km. Према дужини тока и површини слива од 3.641 km2, Колубара се убраја
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у реке средње величине. Највећи део воде кроз корито Колубаре протекне у виду неколико
поплавних таласа, најчешће током зимских и пролећних месеци (највећи средњи месечни
протицај је у марту, а најмањи у септембру). Водни биланс слива Колубаре показује просторну
и временску неуједначеност на коју највећим делом утиче рељеф, клима и геолошки састав.
Колубара протиче градским ткивом Ваљева, те представља опасност због честих
изливања у пролећном периоду. Анализа хидролошких карактеристика Колубаре веома је
значајна због постојања дивљих депонија које су веома често лоциране на једној од њених
обала или речних тераса. Приликом наиласка високих пролећних вода ове депоније бивају
одношене, а последице тога су тешко мерљиве без посебно спроведених анализа.
Река Колубара, према Одлуци о утврђивању Пописа вода 1 реда, сврстана је под 2.
Остали водотоци, 1) природни водотоци („Сл. гласник РС“ бр. 83/10). Према Уредби о
категоризацији водотока („Сл. гласник. СРС“, бр. 5/68), Колубара је разврстана у II категорију.
У ширем подручју предметног пројекта, Агенција за заштиту животне средине прати
квалитет воде реке Колубаре, на профилима Бели Брод и Мислођин.
Табела 5. 2. – Стање квалитета воде у 2014. години1
Станица/профил
pH
Суспендоване материје (mg/l)
Растворени кисеоник (mg/l)
Засићењост кисеоником (%)
БПК-5 (mg/l)
ХПК (биохроматна метода) (mg/l)
ХПК (перманганатна метода) (mg/l)
Укупни органски угљеник (mg/l)
Укупни азот (mg/l)
Нитрити (mg/l)
Нитрати (mg/l)
Амонијум јон (mg/l)
Укупан фосфор (mg/l)
Ортофосфати (mg/l)
Хлориди (mg/l)
Сулфати (mg/l)
Укупна минерализација (mg/l)
Електропроводљивост на 200С (µS/cm)
Арсен (µg/l)
Бор (µg/l)
Бакар (µg/l)
Цинк (µg/l)
Хром (укупни) (µg/l)
Гвожђе (укупно) (µg/l)
Манган (µg/l)
Фенолна једињења (као C2H5OH) (mg/l)
Нафтни угљоводоници (mg/l)
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (mg/l)
Приоритетне и приоритетне хазардне супстанце

1

Бели брод
I – IV
III-V
II
I
II
III
I
III
III
I
III
III
II
II
I
I
I
I
I
I
I - II
I
I
V
III
III
I
I
1xPb-ras(III-IV),
1xNi-ras(III-IV)

Мислођин
I – IV
III-V
III
I
II
III
II
III
III
I
III
III
III
II
I
II
I
I
III
I
I - II
I
I
IV
III
III
I
I
3xPb-ras(III-IV),
1xCd-ras(III-IV),
8xNi-ras(III-IV)

Извор: Разултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2014. год., Агенција за заштиту животне средине
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5.5. Стање ваздуха
Град Ваљево је један од градова који су укључени у систем државног аутоматског
мониторинга квалитета ваздуха. Мерења аерозагађења у Ваљеву се систематски обављају од
стране Завода за јавно здравље Ваљево већ неколико година. Мерења, са по једним мерним
местом, су финансирана делом од Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије, делом од Града Ваљева и делом од стране самог Завода. Извештаји се
достављају наручиуоцима и Одељењу за одбрану Колубарског округа - Ваљево за Службу
осматрања и обавештавања. Редовно се о добијеним подацима и стању загађености ваздуха у
Ваљеву извештавају средства јавног информисања. При томе се дају предлози мера и заштите
становништва у вези са аерозагађењем.
Према Извештају бр. 465 од 01.02.2016. године и коригованом Извештају бр. 465/1 од
12.02.2016. године узорци ваздуха су узимани континуирано, 24 часа дневно, у временском
периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, на три локације у граду:
− мерно место 1 – обданиште „Звончић“, ул. Владе Даниловића, центар града;
− мерно место 2 – обданиште „Пчелица“, насеље Пети пук;
− мерно место 3 – обданиште „Колибри“', Ново насеље.
У узорцима ваздуха мерене су концентрације сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.
Добијени резултати концентрација праћених полутаната упоређивани су са граничним
вредностима и толерантним вредностима из Уредбе о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) донешене на основу Закона о
заштити ваздуха („Сл. гл. РС“ бр. 36/09).
Табела 5. 3. – Средње дневне концентрације – минималне и максималне вредности по месецима
загађујућих материја у ваздуху у Ваљеву у току 2015. године
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ
Просек
>ГВ

Центар града
SO2
NO2
Чађ
34,4
42,8
21,8
0
0
1
35,8
26,9
10,4
0
0
0
54
23,5
8,2
0
0
0
44,7
19,2
6,8
1
0
0
11,2
21,3
2,5
0
0
0
11,2
15,9
11,3
0
0
0
11
16,6
5,0
0
0
0
11
13,9
5,3
0
0
0
11,2
10,6
6,2
0
0
0
29,8
18
7,8
0
0
0
32,9
34,5
17,8
0
0
1
24,2
35,6
25,4
0
0
1

SO2
36,5
0
34,1
0
35,7
0
39,5
0
11,4
0
11
0
11
0
11
0
11,2
0
30,4
0
39,1
0
24,7
0

Пети пук
NO2
42,8
0
22,2
0
17,2
0
16,1
0
18
0
19,2
0
14,2
0
13,9
0
10,5
0
18,2
0
39,9
0
39,8
0

Чађ
26,3
1
15,0
0
6,3
0
7,5
0
5,2
0
4
0
4,5
0
5,1
0
10,5
0
8,4
0
19,7
1
28,2
3

Ново Ваљево
SO2
NO2
Чађ
33,1
44,8
36,9
0
0
5
28,6
15
17,9
0
0
0
31,7
20,8
20,8
0
0
0
36,6
15,8
6,4
0
0
0
12,5
15,3
6
0
0
0
11,3
14,7
3,8
0
0
0
11
14,2
4,8
0
0
0
/
/
/
/
/
/
11
10,9
5,8
0
0
0
61,3
12,2
8,4
3
0
0
38,4
29,0
32,1
0
0
5
24,2
37,6
39,0
0
0
7
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Добијени резултати мерења загађујућих материја у ваздуху у току 2015. године указали
су на следеће:
− Током године на мерном месту бр. 1 центар града измерене вредности за
азотдиоксид нису прелазиле граничне вредности, за сумпордиоксид регитровано је
прекорачење граничне вредности током једног дана у априлу, а за чађ је
регистровано прекорачење граничне вредности током једног дана у јануару,
новембру и децембру. На овом мерном месту је регистровано прекорачење
толерантне вредности за један дан у априлу (178 µg/m3).
− На мерном месту број 2 Пети Пук измерене вредности за сумпордиоксид и
азотдиоксид нису прелазиле граничне вердности а за чађ је регистровано
прекорачење граничне вредности током једног дана у јануару, једног дана у
новембру и три дана у децембру. На овом мерном месту регистровано је
прекорачење толерантних вредности за чађ и то један дан у јануару (136 µg/m3).
− На мерном месту број три Ново Ваљево измерене вредности за сумпордиоксид су
прелазиле граничне вредности током 3 дана у октобру, за азотдиоксид регистровано
је прекорачење граничне вредности током два дана у јануару а за чађ је регистровано
прекорачење граничне вредности током 5 дана у јануару, 5 дана у новембру и 7 дана
у децембру. На овом мерном месту је регистровано прекорачење толерантне
вредности за сумпордиоксид 3 дана у октобру(272 µg/m3, 236 µg/m3 и 272 µg/m3) , за
азотдиоксид један дан у јануару, док резултати показују прекорачење толерантне
вредности за чађ и то два дана у фебруару (189 µg/m3 и 81 µg/m3).
− Резултати мерења загађујућих материја у ваздуху у Ваљеву у току 2015. године
приказани су у табелама које следе.
− Дакле било је епизодних загађења на територији града Ваљева у данима појачаног
ложења у индивидуалним ложиштима и када су се стекли неповољни метеоролошки
услови (без ветра) и у случају постојања температурне инверзије.
− Неке средње вредности, пре свега за чађ и сумпордиоксид су, а за азотдиоксид ређе,
прелазиле граничне вредности, као што је то детаљно наведено по мерним местима.
Табела 5. 4. – Средње годишње концентрације загађујућих материја у ваздуху у Ваљеву у току
2015. године
Мерно место
Центар града
Пети пук
Ново Ваљево

SO2
24,0
24,6
27,2

Средња годишња концентрација у µg/m3
NO2
Чађ
23,4
22,7
22,4

10,1
15,5
15,5

Табела 5. 5. –Број дана са прекорачењем ГВИ по месецима у Ваљеву за 2015. годину
Број дана са прекорачењем ГВИ по месецима
Месец
(2015.
Центар града
Пети пук
Ново Ваљево
год.)
SO2
NO2
Чађ
SO2
NO2
Чађ
SO2
NO2
Чађ
0
0
1
0
0
1
0
2
5
Јануар
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Фебруар
0
0
0
0
1
0
0
2
0
Март
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Април
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мај
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јун
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јул
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Месец
(2015.
год.)
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно:

Број дана са прекорачењем ГВИ по месецима
Центар града
Пети пук
Ново Ваљево
SO2
NO2
Чађ
SO2
NO2
Чађ
SO2
NO2
Чађ
0
0
0
0
0
0
/
/
/
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
5
0
0
1
0
0
3
0
0
7
1
0
3
0
1
5
3
2
17

Може се закључити да овај ниво аерозгађења у амбијенталном ваздуху на територији
града Ваљева указује на пролазна епизодна загађења у зимском периоду и који може да доведе
само до пролазних непријатних тегоба због иритативног дејства на респираторну слузокожу
док код болесника оболелих од хроничних плућних болести може утицати на појачање
здравствених тегоба. Поред хроничних болесника, посебно осетљивој популацији припадају
деца, труднице, старије особе и хронични болесници, о којима треба посебно водити рачуна, а
нарочито у данима са целодневним прекорачењем једног или више загађивача и у току
пролазних, епизодних загађења у зимском периоду за време грејне сезоне.
На предметној локацији вршено је испитивање квалитета амбијенаталног ваздуха од
стране Института за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад.
Мерно место ММ1 се налазило на јужној граници парцеле, уз ограду бивше фабрике
столарије.
Табела 5. 6. - Резултати испитивања укупних суспендованих честица
Дозвољена
Концентрација
Статус
Метода
вредност
Датум
Ознака узорка
(µg/m3)
акред.1
(µg/m3)
31.03.2016. 196SM15А09
107,7 ± 7,1
01.04.2016. 196SM15А10
102.3 ± 6.9
02.04.2016. 196SM15А11
84,0 ± 6,5
DM/L2A
120
11
03.04.2016. 196SM15А12
80,1 ± 6,8
04.04.2016. 196SM15А13
118,7 ±7,3
05.04.2016. 196SM15А14
116.9 ±7.3
1

Број дана већи
од дозвољене
вредности

0

Стаус акредитације: А - акредитована метода, НА - неакредитована метода

Напомена:
− Резултати мерења загађујућих материја сведени су на референтне услове, сагласно
Прилогу V, Одељак C Уредбе („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).
− Резултати мерења су дати у облику „резултат ± проширена мерна несигурност“.
Мерна несигурност је изражена као проширена несигурност множењем комбиноване
несигурности фактором k = 2, који за нормалну расподелу одговара нивоу поверења
од 95%.
На основу добијених резултата приказаних у претходној табели на страни можемо
закључити следеће: Укупне суспендоване честице на мерном месту ММ1 су квантификоване у
свих шест узетих узорака. Вредности концентрације TSP су се кретале од најмање 80,1 µg/m3 у
узорку 196SM15А12 узетом 03.04.2014. до највише 118,7 µg/m3 у узорку 196SM15А13 узетом
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04.04.2014. Средња вредност концентрације TSP је 101,6 µg/m3. Дозвољена максимална
концентрација за укупне суспендоване материје (TSP) , током 24-часовног узорковања износи
120 µg/m3 на основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС“, бр, 11/2010 и 75/2010).
Измерене концентрације укупних суспендованих честица, ОДГОВАРАЈУ захтевима
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр,
11/2010, 75/2010 и 63/2013), јер измерена концентрација ових материја не прелази дозвољену
граничну вредност ни у једном узетом узорку.
Извештај о испитивању квалитета амбијенаталног ваздуха број 03-272/SM дат је у
поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне студије.

5.6. Климатски чиниоци
Метеоролошка, а тиме и климатолошка истраживања у Ваљевском крају започета су
1856. године, свега 8 година после успостављања прве метеоролошке станице у Србији.
Географски одлично подручје, уз шумски покривач и морфологију земљишта допринели су да
ови крајеви погодују животу људи. На опште географско-климатске услове ваљевског краја
утичу близина пространог Панонског басена и прелазак из равничарских ка брдско-планинским
подручјима, са одређеним степеном континенталности. Клима ваљевског краја може се
окарактерисати као умерено-континентална.
Средњи ваздушни притисак у Ваљеву износи око 998 mb.
Промене ваздушног притиска су знатно веће у зимском, него у летњем периоду. Средња
годишња температура је 11°C. Најхладнији је месец јануар (-0,2°C), а најтоплији јул (21,4°C).
У подручју Ваљева средња годишња сума осунчавања је 1998,9 часова, са
најсунчанијим месецом, јулом (281.8 часова) и најоблачнијим, децембром (68.6 часова).
Падавине у Ваљевском крају имају обележје средњоевропског, подунавског режима
годишње расподеле. Средња годишња висина падавина у Ваљеву износи 785,7 милиметара;
најкишовитији месец је јун, са 100,1 милиметара, а најсувљи фебруар, са 45,9 милиметара.
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.

5.7. Бука
На анализираном подручју не постоји мрежа мерних места за мерење нивоа комуналне
буке у животној средини, те се одређени закључци могу извести на основу општих сазнања о
овој врсти акустичног загађивања средине и обиласка стања на терену. Евидентно је одсуство
значајнијих извора који кумулативно продукују акустични вид загађења. Ниво емисије и степен
изложености овом специфичном виду загађења, може постати сметња настојањима да се
побољша квалитет живљења становника овог подручја. Ово загађење, поред утицаја на здравље
људи, утиче на квалитет становања и услове рада. Имајући у виду да је постојећа путна мрежа
неоптерећена саобраћајем већег интензитета, може се констатовати да комунална бука не утиче
на деградацију квалитета животне средине. Евентуална прекорачења дозвољених нивоа буке
краткотрајног су интензитета, и претежно се односе на буку пореклом од саобраћаја (на
прометнијим путним правцима), као и на буку пореклом од експлоатације минералних
сировина. Увидом на лицу места констатовано је присуство буке која потиче од саобраћаја.
Ниво буке је адекватан врсти возила (тешки теретни камиони, трактори и путнички
аутомобили) и њиховој техничкој исправности. Због тога се сугерише мерење нивоа буке на
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предметној локацији пре почетка рада пројекта, да би се након почетка рада пројекта могли
утврдити утицаји у току експлоатације предметног пројекта на ниво буке у животној средини.
На предметној локацији вршена су мерења нивоа буке од стране Института за
безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад.
Прво мерење вршено је 31.03.2016. године. Мерно места М1 налазило се у комуналној
средини на северној граници парцеле, у акустичкој зони, која се у складу са Правилником о
методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010) може
окарактерисати као зона 5 (Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона
са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница - дозвољени ниво
буке за дан 65 dB(А), односно 55 dB(А) за ноћ).
Одређивање нивоа буке вршено је 31.03.2016. упериоду од 9:30 - 10:45 часова.
У току мерења буке, на мерном месту М1, утицај саобраћајне буке је био изражен. Бука
је широкопојасна, променљива, без истакнутих тонова и без импулса. Микрофон се налазио
више од 3,5 m удаљена од суседних звучно рефлектујућих површина на висини од 1,5 m од тла.
Мерење је вршено је у интервалима од 15 минута и временом узорковања од 0,125 s „Fast“.
Референтно време мерења за дневни период је 15 мин.
Резултати мерења за мерну тачку М1 упоређивани су са дозвољеним вредностима нивоа
буке наведеним у Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, бр. 75/2010 зона 5 (градски центар, занатска, трговачка, административно управна
зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница - дозвољени
ниво буке за дан 65 dB(А), односно 55 dB А) за ноћ).
Током мерења буке на предметној локацији је вршен утовар у камионе и манипулација
(киповање и узбацивање) расутог грађевинског материјала (туцаника).
Током мерења буке у оквиру комплекса су обављање следеће радне операције:
− Утовар туцаника у камионе;
− Узбацивање туцаника на гомилу;
− Истовар туцаника киповањем.
У табели 5.7. приказани су резултати мерења нивоа буке.
Табела 5. 7. – Резултати мерења нивоа буке
Акустичне карактеристике буке
Временска
Фрекценцијска
На мерном месту бука је променљива
Не мерном месту бука је широкопојасна
Током мерења промена нивоа буке при
Спектралном анализом је утврђено да је
показивању „споро“ показала је колебање
расподела звучне енергије у више суседних
веће од 5 dB(А), па је строга бука
терци равномерна.
променљива.
Измерени параметри
Еквиваленти ниво LAeq
Опис мерења
Измерени ниво
Корекција
Меродавни ниво
±2σt
Позадински
(резидуални
45,1
0
45,1
2
ниво)
Радни режим
50,9
0
50
2
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Дозвољени ниво

65
Кумулативна расподела нивоа звука dB(А)
LAFmax LAFmin LA,1
LA,5
LA,10 LA,50

Опис мерења
LAE
LA,90 LA,95 LA,99
Резидуални
41
40,43 39,35
74,65
65,95
37,73 51,85 46,98 48,34 43,2
ниво
Радни режим
80,45
71,43
38,16 60,16 53,52 55,52 48,38 42,84 41,6 39,74
Корекција измереног нивоа буке у складу са SRPS ISO 1996-2:2008 [dB(A)]
Корекција К: положај микрофона је био на већој
удаљености од 2 m од свих звучно рефлектујућих
K
0 dB(A)]
површина те стога нису испуњени услови за корекцију
предвиђену тачком 8.3.1. SRPS ISO 1996-2:2008
Мерна несигурност у складу са SRPS ISO 1996-2:2008 тачка 4
Инструмент
X
Y
Z
σt
±2σt
Основни ниво
1 dB(A)
0
0
0
1 dB(A)
2 dB(A)
буке
Радни режим
1 dB(A)
0
0
0
1 dB(A)
2 dB(A)
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“,
бр, 75/2010) меродавни нивои буке испитаних звучних извора у дневном периоду времена НЕ
ПРЕЛАЗИ граничну вредност за зону 5 (Градски центар, занатска, трговачка, административно
управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница дозвољени ниво буке за дан и вече 65 dB(А) и 55 dB(А) за ноћ.
Друго мерење вршено је 19.04.2016. године. Мемо места М1 налазило се у боравишној
просторији, дневној соби приватне куће на адреси Колубарска 6, Ваљево. Кућа се налази у
непосредној близини складишта грађевинског материјала „KOMPRESOR ING“. Раздаљина од
куће до утоварног места за туцаник је око 100 m, до утоварног места за шљунак око 120 m, а до
изласка камиона са складишта на Колубарску улицу око 44 m. Мерно место је одабрано уз
сагласност надлежног инспектора и у присуству заинтересованих грађана, о чему је инспектор
сачинио записник. Приликом мерења нивоа буке, врата и прозори на собама стана су били
затворени.
У току мерења буке, на мерном месту М1, утицај саобраћајне буке није био изражен.
Бука је широкопојасна, променљива, без истакнутих тонова и без импулса. Мерење на мерном
месту вршено је у интервалима од 15 минута „тишина“ и 15 мин. „радни режим“ и динамиком
узорковања од 1 s „Slow“. Приликом мерења врата и прозори стамбеног објекта били су
затворени.
Микрофон је био постављен на средину просторије, на висини 1,5 m од пода и више од
1 m удаљен од зидова и осталих препрека и рефлектујућих површина у соби.
Резултати мерења за мерну тачку М1 упоређивани су са дозвољеним вредностима
интензитета буке наведеним у Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„С1. гласник РС“, бр. 75/2010): Боравишне просторија (спаваћа и дневна соба) у стамбеним
зградама при затвореним прозорима - дозвољени ниво буке за дан 35 dB(А), односно 30 dB(А)
за ноћ. Током мерења буке на предметној локацији је вршен утовар у камионе и манипулација
(киповање и узбацивање) расутог грађевинског материјала (туцаника).
Током мерења буке у оквиру комплекса су обављање следеће радне операције:
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− Камион VА 035 натоварен помоћу утоваривача тампоном - туцаником и напустио је
складишни простор.
− Камион VА 073 је обишао краг по складишту грађевинског материјала, утоварен је
уз помоћ утоваривача туцаником, натоварен обишао круг по стоваришту, вратио се
на место утовара и исоварио - киповао туцаник.
− Камион VА 065 постављен на утоварно место за шљунак, утоварен шљунком уз
помоћ багера, обишао круг по стоваришту грађевинског материјала и отишао на
градилиште
У табели 5.8. приказани су резултати мерења нивоа буке.
Табела 5. 8. – Резултати мерења нивоа буке
Акустичне карактеристике буке
Временска
Фрекценцијска
На мерном месту бука је променљива
Не мерном месту бука је широкопојасна
Током мерења промена нивоа буке при
Спектралном анализом је утврђено да је
показивању „споро“ показала је колебање веће
расподела звучне енергије у више суседних
од 5 dB(А), па је строга бука променљива.
терци равномерна.
Измерени параметри
Еквиваленти ниво LAeq
Опис мерења
Измерени ниво
Корекција
Меродавни ниво
±2σt
Позадински
23,7
0
23,7
2
(резидуални ниво)
Радни режим
27,2
0
27,2
2
Дозвољени ниво
35
Кумулативна расподела нивоа звука dB(А)
Опис мерења
LAE LAFmax LAFmin LA,1
LA,5
LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99
Резидуални ниво
53,21
37,68
19,43
31,6 26,16 27,82 21,58 19,48 19,26
19
Радни режим
56,71
49,61
19,79 38,12 26,44 30,43 21,7 20,06 19,82 19,48
Корекција измереног нивоа буке у складу са SRPS ISO 1996-2:2008 [dB(A)]
Корекција К: положај микрофона је био на већој удаљености
од 2 m од свих звучно рефлектујућих површина те стога
K
0 dB(A)]
нису испуњени услови за корекцију предвиђену тачком
8.3.1. SRPS ISO 1996-2:2008
Мерна несигурност у складу са SRPS ISO 1996-2:2008 тачка 4
Инструмент
X
Y
Z
σt
±2σt
Основни ниво буке
1 dB(A)
0
0
0
1 dB(A)
2 dB(A)
Радни режим
1 dB(A)
0
0
0
1 dB(A)
2 dB(A)
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“,
бр, 75/2010) меродавни нивои буке испитаних звучних извора у дневном периоду времена НЕ
ПРЕЛАЗИ граничну вредност за боравишне просторије стамбених објеката за дан (дозвољени
ниво 35 dB(A)).
Извештај о одређивању нивоа буке у животној средини на локацији Улица Колубарска
бб број 03-267/SM од 14.04.2016., као и Извештај о одређивању нивоа буке у животној средини
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на локацији стамбени објекат на адреси Колубарска 6 број 03-318/SM од 04.05.2016. дати су у
поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне студије.

5.8. Грађевине
Грађевине обухватају све постојеће вештачке објекте на једној локацији. У конкретном
случају о овим елементима се може говорити.
Локацију пројекта карактерише присуство привредних и стамбених објеката који се
налазе у непосредној близини. На источној страни налази се Колубарска улица а североисточно
и југоисточно стамбени објекти линијски распоређени преко пута Колубарске улице.
Најближи привредни објекат „Јеловица“ налази се од границе комплекса на удаљености
од 1 m јужно. Фабрика вијака „Градац“ налази се западно на удаљености 5 m од границе
комплекса. На растојању 430 m источно од будуће фабрике бетона, налази се фабрика бетона
„Инграп-Омни“ . Може се евидентирати и далековод који прелази преко предметне парцеле.
Стовариште „Бекамент“ које се налази југоисточно на удаљености од 145 m од будуће фабрике
бетона. Североисточно од парцеле на удаљености од 500 m налази се железничка станица
Ваљева.
Најближи стамбени објекти налазе се јужно од будуће фабрике бетона на удаљености од
106 m, југоисточно на удаљености од 160 m, северно на удаљености од 136 m и североисточно
на удаљености од 157 m.

5.9. Пејзаж
Пејзажне карактеристике, као критеријум односа објеката и животне средине је важан,
јер одлике слике предела представљају квалитативни чинилац, који битно доприноси квалитету
пројектног решења или се јавља као елеменат деградације уређених и устаљених односа. При
томе свакако треба имати у виду да се ради о специфичној психолошко афективној категорији
која се изражава кроз укупно синергично деловање целокупног окружења на посматрача при
чему су неизбежно присутне културолошке, социолошке и субјективне импликације. При томе
треба увек имати у виду да субјективна оцена о вредностима пејзажа једнако зависи од његових
карактеристика као и од карактеристика посматрача.
Пејзажне карактеристике, као критеријум односа објеката и животне средине је важан,
јер одлике слике предела представљају квалитативни чинилац, који битно доприноси квалитету
пројектног решења или се јавља као елеменат деградације уређених и устаљених односа.
При томе свакако треба имати у виду да се ради о специфичној психолошко афективној
категорији која се изражава кроз укупно синергијско деловање целокупног окружења на
посматрача при чему су неизбежно присутне културолошке, социолошке и субјективне
импликације. При томе треба увек имати у виду да субјективна оцена о вредностима пејзажа
једнако зависи од његових карактеристика као и од карактеристика посматрача.
Изграђеност као елеменат постојећег пејзажа обухвата све постојеће вештачке објекте
на и у окружењу анализиране локације. На предметној локацији о овим елементима се може
говорити док је шире околина ретко изграђена. Доминантну улогу имају оранице које су у
одређеним годишњим добима под агрокултурним екосистемима.
Поред визуелних карактеристика вегетације, које су посебно изражене кроз мозаичку
структуру и колорит у различитим периодима вегетације могуће је говорити и о посебним
биолошким квалитетима имајући у виду заступљеност одређених флористичких елемената у
приобаљу реке Колубаре.
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5.10. Укупна оцена
Анализа постојећег стања показује да у оквиру предметног комплекса нема великих
утицаја на животну средину. Они утицаји првенствено потичу од постојећих саобраћајница,
чији негативни утицаји су изражени у домену аерозагађења и буке.
Анализа основних еколошких потенцијала показује да посебно изражени потенцијали
на које предметни пројекат може имати негативних утицаја не постоје. Анализе постојећег
стања у домену екосистема, флоре и фауне показују да се ради о простору на коме нису
присутне ретке, угрожене или ендемичне врсте биљака и животиња које би биле угрожене
редовним радом производног објекта-фабрике бетона.
Уважавајући све закључке који су изведени у смислу квантификације постојећег стања
и постојања могућности за његову деградацију, у оквиру поглавља 6. ове Студије ће се описати
могући утицаји редовног рада производног објекта-фабрике бетона, као и у случају удеса, како
би се могао донети закључак о њиховом значају и предложити одговарајуће мере заштите.
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА ВРЕМЕ РЕДОВНОГ
РАДА ПРОЈЕКТА, КАО И У СЛУЧАЈУ УДЕСА, СА ПРОЦЕНОМ
РИЗИКА СА СТАНОВИШТА ЊИХОВОГ ОБИМА, ПРИРОДЕ,
ВЕЛИЧИНЕ, СЛОЖЕНОСТИ И ТРАЈАЊА
Бр. страна: 1−15
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА ВРЕМЕ РЕДОВНОГ
РАДА ПРОЈЕКТА, КАО И У СЛУЧАЈУ УДЕСА, СА ПРОЦЕНОМ
РИЗИКА СА СТАНОВИШТА ЊИХОВОГ ОБИМА, ПРИРОДЕ,
ВЕЛИЧИНЕ, СЛОЖЕНОСТИ И ТРАЈАЊА
Свака људска активност у простору доводи до одређених промена и негативних утицаја
у смислу нарушавања природне равнотеже. Могуће промене и утицаји за собом повлаче врло
сложене последице које у принципу имају повратно деловање на првобитне иницијаторе
доводећи до нових стања и последица. Успешност сваког решења у домену заштите животне
средине подразумева свестрано сагледавање и дефинисање свих категорија утицаја. У том
смислу се увек као приоритет поставља обавеза њиховог дефинисања у односу на основне
природне чиниоце. Системски приступ наведеним односима кроз анализу критеријума односа у
већини случајева даје задовољавајуће резултате али само код њихове квантификације и
доследног поштовања међусобних односа.
Циљ овог поглавља је да се дефинишу могући утицаји конкретне људске активности,
као и да се сагледају начини и методе којима се ти утицаји могу ублажити, односно свести на
нивое који су прихватљиви. Ово поглавље обухвата опис могућих промена у животној средини
за време извођења радова, промена у животној средини у току редовног рада пројекта и у
случају удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера.

6.1.

Могуће промене и утицаји пројекта на животну средину за време
извођења радова

Први вид могућих последица представљају утицаји који се јављају код уређења саме
локације и изградње и који су по природи привременог карактера. Последица су присуства
људи и машина као и технологије и организације извођења припремних радова и изградње
планираних објеката.
На локацији за време обављања припремних радова и изградње потребних јединица које
чине фабрику бетона као и постављање потребне опреме биће присутна грађевинска
механизација чије погонско гориво је дизел гориво. Сагоревањем нафтних деривата (горива) у
стублинама мотора са унутрашњим сагоревањем, посебно у појачаном интезитету рада, долази
до емисије већег броја броја полутаната аерозагађивања. Специфичну емисију загађујућих
материја карактерише ослобађање продуката потпуног и непотпуног сагоревања: СО, СО2,
СXНY, НСНО, SО2 и чађи.
Поред наведеног могућа је и контаминација земљишта и вода (површинских и
подземних) нафтним дериватима, услед процуривања њихових резервоара.
Такође, у овој фази могуће је емисија прашине при ископу јама за темеље, навоз,
песколов и ретензију за време сушног периода и повећане ветровитости и повишење нивоа буке
у зони извођења радова при монтажи делова који чине фабрику бетона.
Значајно је истаћи да се при извођењу земљаних радова појављује вишак, односно
извесна количина материјала која потиче из ископа. Наведени материјал може се искористити
за насипање на самој локацији а преостали део евакуисати са исте на локацију коју је за то
одреди или надлежни орган.
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Реално је очекивати да се по завршетку грађевинских радова појави и грађевински
отпад, као и евентуални вишак грађевинског материјала, који се обавезно мора уклонити са
локације. Ови вишкове, такође треба евакуисати са локације на локацију коју за то одреди или
надзорни или надлежни општински орган.
Имајући у виду да ће наведени радови бити завршени у релативно кратком року, да ће
вишак материјала и грађевинског отпада бити третиран на описани начин, да ће отпад који
потиче од боравка ангажоване радне снаге бити организовано сакупљан и одлаган, а потом
евакуисан на за то одређену локацију, може се констатовати да у време припремних радова и
изградње објеката, неће доћи до битног угрожавања животне средине, а само угрожавање
животне средине, изузимајући неповратно заузимање земљишта, биће пролазног карактера.

6.2.

Могуће промене и утицаји пројекта на животну средину за време
редовног рада пројекта

Утицаји на животну средину који кроз време имају трајни карактер представљају
утицаје посебно интересантне са становишта односа: производни објекат, фабрика бетона –
животна средина. Дефинисање појединих критеријума и квантификација одређених
показатеља, у смислу детаљности и егзактности, битно је везано за размеру информативне
основе као и постојећих информација о датој просторној целини. Чињенице које представљају
основу за претходно речено могу се дефинисати само кроз продубљену анализу односа:
фабрика бетона – животна средина (слика 6.1.).
Аерозагађење

Нејонизујућа зрачења

Воде

Раздвајање простора

Тло

Визуелна загађења

Заузимање површина

Енергија и ресурси
Фабрика бетона

Бука и вибрације

Здравље становништва

Флора

Социјални утицаји

Фауна

Природна добра

Клима

Културно наслеђе

Слика 6. 1. – Критеријуми односа: производни објекат, фабрика бетона − животна средина
У оквиру овог студијског истраживања, уважавајући све специфичности којима се
карактерише технолошки процес производње бетона, све специфичности локације и
карактеристике постојећих потенцијала, разматрани су основни критеријуми који су кроз
поступке квантификације доведени до одређених показатеља са основном намером да се
постојећи односи квантификују и дефинише њихова права природа.
Код анализе могућих узрочника загађивања и деградације животне средине, у току
експлоатације предметног пројекта, обухваћени су сви елементи технолошког система.
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6.2.1. Загађење ваздуха
Под појмом загађења ваздуха подразумева се емисија загађујућих материја у околну
атмосферу, које ношене ветром могу угрозити људско здравље, нанети штету животињама,
биљкама и другим природним и радом створеним вредностима. Фине честице прашине могу
ући у просторије суседних стамбених објеката и негативно утицати на угодност становања.
Због тога се прашина мора контролисати и предузимати посебне мере заштите у циљу смањења
емисије прашине и гасова. Извори емисије прашине и гасова фабрике бетона су приказани на
слици 3.8. и описани у поглављу 3.2.2. на странама 3-19 и 3-20 ове Студије.
Приликом рада фабрике бетона постоји могућност емисије честица цементне прашине
услед манипулације цементом. Допремање цемента се врши аутоцистернама у ринфузном
стању и складишти се у силос фабрике бетона. Комплетна опрема и инсталације у којима се
допрема, складишти и транспортује цемент у фази припреме и производње бетонске масе, су
потпуно затвореног типа. У фази претовара цемента из специјалних возила у силос фабрике
бетона, користи се комора са врећастим филтером на врху силоса. Мешалица за производњу
бетонске масе, опремљена је такође врећастим филтером за пречишћавање издувног ваздуха.
Остатак прашине у пречишћеном ваздуху за поменуте филтере, којима су опремљени
силос за цемент и мешалица су у потпуности аутоматизовани са остатком прашине у издувном
ваздуху до 20 mg/Nm3. Чишћење врећастих филтера се врши отресањем истих у затворени
систем чиме се прашина враћа у технолошки процес. Истресањем врећастих филтера у
затвореном систему спречава емисију цементне прашине у околни простор. Уколико настане
квар врећастих филтера и система за отпрашивање, технолошки поступак фабрике бетона биће
обустављен док се систем отпрашивања не оспособи.
Приликом рада пројекта могућа је појава фугитивних и дисперзионих емисија у сушном
периоду са депонија фракција агрегата, приликом претовара агрегата у дозирне бункере,
трнаспорта косим тракастим транспортером и са манипулативних површина фабрике бетона.
Због тога се фракције природних агрегата складиште у бетонским боксовима чиме се спречава
емисија прашине под утицајем ветра. Оклапањем пресипних места и косог тракастог
транспортера може се додатно сузбити емисија минералне прашине. Поред тога, минерална
прашина сузбијаће се применом поступака за спречавање подизања и ширења прашине, квашењем
природних агрегата, саобраћајница и паркинга у екстремно сувим и топлим периодима, чишћењем
свих наталожених слојева прашине са опреме и радних површина. Као и код сваког процеса,
инсталација одабраних система ограничавања прашине који често захтевају велика финансијска
улагања, чак и ако су одговарајући, неће гарантовати ефикасне перформансе. Перформансе
инсталираних система за ограничавање емисије прашине, треба повремено процењивати,
одржавати, и, када је то потребно, модификовати у циљу максималних перформанси.
За време екстремно јаких ветрова технолошки процес фабрике бетона биће заустављен и
по потреби вршиће се ванредно квашење саобраћајница и депонија природних агрегата.
Сви ови извори прашине, (када се анализира фабрика бетона узимајући у обзир
површину коју производни комплекс захвата, капацитет фабрике и фреквенцију транспортних
средстава), су приземног карактера а када је у питању рад транспортних средстава су
повременог дејства (само у сушном периоду) и манифестоваће се углавном у границама
комплекса. Распростирање лебдеће фракције у животну средину биће у зависности од
природних услова (топографски, климатски и метеоролошки фактори).
Емисија гасова је последица рада мотора са унутрашњим сагоревањем (теретна
транспортна возила, самоходни утоваривач емитују издувне гасове на локалитету комплекса).
Специфичну емисију загађујућих материја карактерише ослобађање продуката потпуног и
непотпуног сагоревања: СО, СО2, СXНY, НСНО, SО2 и чађ. Како би се смањила емисија издувних
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гасова неопходно је транспортне машине и механизацију искључивати из погона када је то
технолошки оправдано и одржавати их у исправном стању. Обзиром мали број транспортних
возила која повремено допремају сировине и отпремају произведени бетон и да на комплексу ради
само један самоходни утоваривач ове емисије нису значајне са аспекта предметне процене утицаја.
6.2.2. Загађење воде
У току редовног рада предметног пројекта настајаће:
− атмосферске падавине са кровних површина,
− атмосферске отпадне воде са саобраћајних и манипулативних површина,
− технолошке отпадне воде од прања миксера и опреме,
− санитарно-фекалне отпадне воде.
Узимајући у обзир реалне односе везане за просторне карактеристике фабрике бетона,
карактеристике реке Колубаре као коначног реципијента, од посебног интереса је
квантификација могућих негативних утицаја на загађење вода као и потребне мере заштите.
Потенцијалне загађујуће материје у фабрикама бетона су цемент, песак, камени
агрегати и нафтни деривати. Ове супстанце могу негативно утицати на животну средину преко:
• повећања pH земљишта и вода,
• повећања замућености водотокова.
Последица повећане мутноће је мање светлости у воденој средини. Ово заузврат утиче
на степен фотосинтезе водене флоре и смањује видљивост за водене организме. Замућеност
такође блокира рибље шкрге и утиче на исхрану фауне.
У складу са условима прописаним од стране ЈКП „Водовод-Ваљево" из Ваљева бр. 011319/2 од 24.02.2016. године по којима се не дозвољава прикључење површинских и
дренажних вода на јавну фекалну канализациону мрежу, техничком документацијом је
испројектовано одвођење отпадних вода на третман и испуштање у животну средину
искључиво пречишћених отпадних вода.
а) Одвођење свих врста отпадних вода на следећи начин:
- Атмосферске воде са кровних незагађених површина одводе се директно на слободне
зелене површине у оквиру локације.
- Атмосферске воде са радних површина и слив кошева са агрегатом, које нису зауљене а
потенцијално су оптерећене таложивим/суспендованим материјама, се преко канала са
решетком одводе до гравитационог песколова хидрауличког капацитета 25 1/s
(димензије 1,6 х 3,0 х 1,4).
- Отпадне воде од прања возила и фабричког круга које су могу бити загађене мастима,
уљима и нафтним дериватима преко посебног система канализације одводе се до
сепаратора масти и уља. Предвиђено је постављање сепаратора капацитета 6.0 1/s са
интегрисаним таложником који ће омогућити концентрацију масти и уља у ефлуенту од
5 mg/l.
- Санитарно-фекалне отпадне воде са комплекса прикупљаће се посебним системом
интерне канализације и одводити у градску канализациону мрежу.
У случају екстремних падавина, повећан прилив атмосферских вода преко канала са
решеткама прихватаће се у подземном вододрживом резервоару-ретензији са опремом
(вентилација, прилазни шахт и др.)
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б) Испуштање пречишћених отпадних вода и атмосферских вода у случају екстремних
падавинаврши се на следећи начин:
За реципијент пречишћених отпадних вода и атмосферских вода у случају екстремних
падавина, услед немогућности прикључења на јавну канализациону мрежу и непостојања
могућности за испуштање пречишћених отпадних вода у површинске воде, предвиђено јe
постављање објекта подземне водоодрживе ретензије површине А=30 m2 и запремине V=30 m,
у којој се врши прихватање пречишћених отпадних вода и атмосферских вода као последице
екстремних падавина, њихово привремено складиштење и која омогућује постепено испуштање
пречишћених вода у подземље.
Предметна локација се налази у алувијону реке Колубаре. Ниво подземне воде је у
директној хидрауличној вези са нивоом воде реке Колубаре и варира. У периодима ниског
водостаја реке Колубаре струјнице подземних вода су усмерене ка северу односно ка реци
услед чега је река Колубара коначни реципијент.
У циљу заштите вода крајњег реципијента ове отпадне воде морају се узорковати, и
проверавати резултате pH вредности и суспендованих материја. Доказ о извршеном узорковању
у виду документа мора се чувати. Уколико резултати мерења и испитивања прелазе дозвољене
границе:
− идентификовати узрок и
− спровести и имплементирати мере заштите.

6.2.3. Загађење земљишта
Када су у питању постројења за производњу бетона проблематика загађења тла се данас
налази у почетној истраживачкој фази тако да још увек не постоје јасно искристалисани
ставови као и фундаменталне законитости на релацији извор загађења – концентрација
загађујућих материја. За планирану фабрику бетона могуће је очекивати да ће се евентуално
загађење тла појавити непосредно у зони манипулативних површина.
У фази експлоатације фабрике бетона загађење тла ће углавном бити последица
следећих процеса:
− загађење од површинских вода са манипулативних површина,
− таложење прашине и издувних гасова,
− просипање терета,
− таложење из атмосфере,
− развејавање услед кретања возила.
С обзиром на природне карактеристике локације биће потребно предузети радове у
смислу нивелације и механичке стабилизације терена. Фабрика бетона која је монтажног типа
биће постављене на подлози од чврстог материјала. Такође, све манипулативне површине,
платои, складишне површине и интерне саобраћајнице биће изграђене од чврстог материјала.
Саобраћајне и манипулативне површине морају бити јасно дефинисане, ивичњацима одвојене
од осталих и зелених површина што ће спречити разливање атмосферских отпадних вода и
нивелисане тако да се атмосферске падавине могу прикупљати и третирати у сепаратору масти
и уља и песколову пре испуштања у коначни реципијент. Такође, у случају екстремних
падавина техничком документацијом предвиђена је ретензија за прихват повећаног дотока вода
у циљу спречавања разливања по околном терену и могућег загађења тла.
При производном процесу користе се фракције природних агрегата које се складиште у
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посебним бетонским боксовима. Природни агрегати нису токсични, јер потичу од матичних
стена које такође нису токсичне.
На правилно изведеним саобраћајницама, притисак и напони смицања ће се појавити у
оквиру еластичних граница коловозне конструкције. Саобраћајнице изграђене од слабог
материјала лако ће деградирати, већа је могућност генерисања фине прашине. Развејавање
прашине услед кретања возила се смањује правилно изведеним интерним саобраћајницама и
избором одговарајућег материјала за подлогу. Саобраћајнице изграђене од одговарајућег
материјала ће деградирати спорије, што заузврат смањује потенцијал емисије за прашину на
путу у односу на исти период коришћења.
Правилним складиштењем отпадних материја, спречавање емисије прашине, изградња
манипулативног и складишног платоа од чврсте подлоге и спречавање одлагања било каквог
материјала на земљиште спречиће се загађење земљишта на локацији.
Емисије цементне прашине и минералне прашине у ваздух ће, напред наведеним
поступцима и поступцима описаним у тачки 6.2.1., бити сведене у границе дозвољених
вредности и тако да неће долазити до прекомерног таложења прашине у животној околини
локације.
С обзиром на капацитет фабрике бетона и карактеристике саме локације може се
тврдити да ће, уз предузете мере заштите, загађење тла услед редовног рада пројекта бити
занемарљиво.
6.2.4. Бука
Сва истраживања усмерена на дефинисање могућих негативних утицаја везаних за рад
фабрике бетона показују да у одређеним ситуацијама бука може представљати један од
значајних критеријума. По својим карактеристикама треба издвојити следеће врсте буке: буку
која потиче од рада машина и опреме (транспортне траке, мешалице, компресора, итд.),
коришћење звучних аларма за упозорење, буку услед рада утоваривача и утовара агрегата у
дозирне бункере и буку транспортних возила при доласку и одласку са предметне локације.
С обзиром на наведене чињенице, извршена је анализа меродавних показатељима по
следећим принципима:
- Основу за прорачун меродавне буке представљају референтни нивои постројења и
машина дефинисани у оквиру стандардних спецификација произвођача.
- За најнеповољније случајеве подразумева се рад свих машина у оквиру реалног
технолошког процеса фабрике бетона, уз услов слободног простирања звука без
физичких препрека између њих.
Меродавни ниво буке за постројења, односно машину за произвољном растојању рачуна
се на основу релације:
LM, i = Lo + 10 log K – 10 logΩ - 20 log r - ∆L
где је:
LM, i – ниво буке у тачки М од појединачног извора (i)
Lo – меродавни референтни ниво извора
К – константа која дефинише карактеристику усмерености извора
Ω – просторни угао просторања звучне енергије
r – растојање од извора до пријемника
∆L – корекција због утицаја атмосфере
Укупни ниво у тачки М за више извора срачунава се као:
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LM = 10log Σ10 0,1LM , i

при чему je i = 1.2 . . . . n

На основу претходних претпоставки а за усвојену технологију извршен је прорачун
буке за постројења и машине и резултати приказани у табелама за различита растојања од
извора и за услове слободног простирања звучних таласа. Доминантни извор буке су погонски
агрегати за покретање транспортних трака. Део постројења где се врши просејавање агрегата,
непосредно пре стварања коначне мешавине, такође представља извор буке. Карактеристични
извор буке је и мешалица за справљање мешавине.
Табела 6. 1. - Ниво буке генерисан од транспортних трака (dB(A))
Растојање 25
50
75
150
200
100
LM
60,3
54,2
50,7
44,7
42,0
48,0

250
40,1

300
38,5

Табела 6. 2. - Ниво буке генерисан од мешалице (dB(A))
Растојање 25
50
75
150
100
LM
71,5
65,4
61,9
55,6
59,3

200
53,0

250
51,0

300
49,5

Табела 6. 3. - Ниво буке генерисан од рада утоварача (dB(A))
Растојање 25
50
75
150
100
LM
72,5
66,3
62,7
56,7
60,2

200
54,2

250
52,4

300
50,7

Резултати презентирани у претходним табелама су теоријске природе и представљају
показатеље који карактеришу константан рад фабрике бетона. Стваран ниво буке који ће
генерисати фабрика бетона могуће је дефинисати само одређеним мерењима која у конкретним
локацијским условима и за стање постројења дају реалне показатеље.
Одржавањем опреме у исправном стању, подмазивањем, дотезањем и регулацијом
процесне опреме како би се спречило вибрирање лимова, трење површина и тиме производња
звука, као и искључивањем транспортних машина из погона када је то технолошки оправдано,
забраном употребе звучних сигнала осим када је то неопходно, ниво буке на локацији
одржаваће се на ниском нивоу.
Саобраћајна бука настаје првенствено као последица кретања возила која довозе агрегат
и одвозе готов бетон. Меродавни ниво саобраћајне буке одређен је основним карактеристикама
извора, карактеристикама тока (број возила, структура и меродавна брзина), условима
приступног пута и општим условима простирања.
За конкретан прорачун меродавног нивоа у произвољној тачки простора коришћени су
посебни рачунарски програми урађени на основу упустава под називом: „Richtlinien fur den
Larmschutz an Srassen”. Меродавни ниво дефинише се као:
Leg (m) = Ko + 10 log(Qx (1+0,082 P) + Kv + Kp + Kr + Dr + Dt + Dp
где је:
Leg (m) – средњи еквивалентни ниво у произвољној тачки профила,
Ко – коефицијент меродавног појединачног возила у јединици времена,
Q – меродавно саобраћајно оптерећење,
P – процентуално учешће теретних возила,
Kv – корекциони фактор за меродавну брзину кретања,
Kp – корекциони фактор за карактеристику површине коловоза,
Kn - корекциони фактор за продужни нагиб нивелете пута,
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Kr - корекциони фактор за рефлексију звука,
Dr – функција слабљења од растојања и апсорпције звука,
Dt – коефицијент апсорције тла,
Dp – корекција од препрека у попречном профилу.
Користећи опоисану методологију прорачуна а за конкретне параметре локације која је
моделирана кроз основне параметре окружења, параметре саобраћајног тока који су
дефинисани оптерећењем, структуром и брзином кретања, спроведен је посебан прорачун и
добијени резултати приказани у наредној табели.
Табела 6. 4. – Резултати прорачуна саобраћајне буке
Растојање
25
50
75
Leq(d)
64,5
61,4
59,3

100
57,8

200
54,1

300
51,6

С обзиром да се ради о ограниченом броју возила која обављају превоз добијени
еквивалентни ниво није посебно изражен, ако се још има у виду и просторни распоред објеката,
може се доћи до закључака да овај вид буке, уз примењене мере редукције буке, неће имати
изражене негативне ефекте.
Како се у непосредној околини налази известан број стамбених објеката на растојањима
106, 136, 157 и 160 метара, неопходно је спровођење одговарајућих мера заштите од нежељеног
утицаја буке услед рада фабрике бетона и саобраћајне буке. Дозвољени нивои буке за
акустичну зону 4 којој припада предметна локација су: ниво буке за дан и вече 60dB, за ноћ 50
dB.
Техничком документацијом испројектована је акустична баријера (заштитни зид) на
јужној граници парцеле, за редукцију буке према најближем објекту становања. Заштитни зид
ће се изградити као зидани од бетонских блокова дебљине d=20 cm са хоризонталним и
вертикалним армиранобетонским серклажима. Висина зида је h=220 cm.
Како се мешалица, због утовара бетона у аутомиксер, налази на стубовима на висини
већој од висине заштитног зида као додатна мера предвиђа се, у случају потребе, оклапање
мешалице панелима за редукцију буке.
Такође, формирањем заштитног зеленог појаса од вишеспратног и вишередног засада
лишћарских, четинарских и жбунастих врста, између фабрике бетона и потенцијално
угрожених објеката становања, додатно ће се смањити нивои буке код рецептора.
6.2.5. Здравствени и социјални утицаји
Здравствени и социјални аспекти експлоатације анализираног пројекта у смислу
могућих утицаја такође представљају чињеницу о којој се мора водити рачуна. Утицаји у овом
домену могу бити разматрани само за популацију становника који станују у околини
анализиране локације. Један од најопаснијих нуспродуката који се могу јавити као последица
рада бетонске базе је цементна прашина. Цементна прашина је опасна по људско здравље.
Уколико се цементна прашина удише у концентрацијама изнад МДК и кроз дужи период
изазива пнеумокониопатију која се још назива и цементоза. То је специфично обољење са лако
уочљивим индикацијама на постојање болести. Приликом рада бетонске базе, примењују се
мере заштите од расипања цементне масе, односно стварања лебдеће цементне прашине у
ваздуху радне и животне средине, тако да не постоји опасност од појава цементоза нити је
могућа појава било ког другог штетног дејства цементне прашине. Становништво у околини
локације не може бити угрожено радом бетонске базе.
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Социјални аспект проблематике изградње фабрике бетона подразумева изучавање
могућих негативних последица над скупом обележја кога сачињава становништво, њихово
власништво и насељски садржаји. Под појмом становништво за потребе ове квантификације
подразумевају се обележја која обухватају демографску и социо – економску структуру а под
појмом насељских садржаја подразумевамо најближе стамбене објекте.
С обзиром на карактеристике пројекта и локалне услове свакако да је за квантификацију
од посебног значаја проблематика утицаја који су последица редовног рада фабрике бетона.
Ови утицаји се могу поделити на неколико група које по својој природи представљају битне
чиниоце у смислу дефинисања односа фабрика бетона – животна средина:
- утицаји у смислу могућег напуштања локалитета због негативних последица,
- утицаји у домену погоршања услова живота и услова привређивања као и смањене
вредности просторних и насељских потенцијала,
- утицаји у домену евентуалног побољшања услова живота и услова привређивања као
и повећање вредности просторних и насељских потенцијала.
Имајући у виду предходно анализиране утицаје, као и конкретне локацијске услове
могуће је извести следећи закључак: изградња и редован рад фабрике бетона неће утицати на
погоршање услова живота у ближем окружењу нити може утицати на погоршање услова
живота у ширем окружењу, расељавање и будући развој због могућих негативних последица.
6.2.6. Флора и фауна
Карактеристике заступљених екосистема дате су у поглављу 5. Приказ стања животне
средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација) на страни 5-5 и 5-6.
Утицај прашине на вегетацију изражен је кроз неколико ефеката. Таложењем прашине
на лишћу смањује се утицај сунчевих зрака и редукује асимилација хлорофила. Други
непожељан ефекат везан је за транспортну улогу честица прашине.
Утицај прашине на животиње сличан је утицају на људе. Примећено је међутим да
неповољни ефекти битно зависе од животињске врсте о чему свакако треба водити рачуна код
конкретних локацијских услова.
Мере заштите од емисије прашине у ваздух радне и животне средине, спречавају
штетан утицај исте на флору и фауну у окружењу.
Говорити о утицајима анализираног пројекта на флору и фауну нема посебног
оправдања будући да на самој локацији нису уочене ретке и заштићене врсте нити фаунистички
елементи који би могли представљати предмет анализе.
6.2.7.

Визуелна загађења

Проблематика визуелних загађења као критеријум односа предметног пројекта и
животне средине постаје актуелна оног тренутка када је постало јасно да одлике слике предела
представљају квалитетни чинилац који битно доприноси квалитету одређеног објекта или се
пак јављају као елеменат деградације уређених и устаљених односа.
Сви закључци у овом домену битно зависе од могућности квантификације одређених
показатеља који карактеришу проблематику визуелних загађења. Да би се прешло са описне
процене утицаја на квантитативне методе које укључују комплексну валоризацију простора
неопходно је спровести читав низ поступака анализе при чему су често неопходне обимне
графичке и визуелне информације. Ове поступке је рационално спровести у колико постојеће
стање нуди значајне потенцијале који се могу искористити.
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Постројења за производњу бетона у визуелном смислу се састоје од неколико
карактеристичних елемената. У принципу се ради о израженим косим (нпр. навоз, транспортна
трака) и вертикалним (силос, мешалица и др.) елементима као и бетонским боксовима за
складиштење агрегата. Овакав визуелни индентитет углавном оставља негативне последице
асоцирајући на постројења која загађују животну средину.
Други део визуелних загађења последица су самог технолошког процеса, односно
присуство прашине. Седиментацијом прашине у околини постројења долази до запрашивања
зеленила, што поред неповољног утицаја не саме биљке, ствара врло нежељени визуелни
доживљај. Ови ефекти се могу избећи, о чему ће бити речи код описа мера заштите.
Могуће је дакле, са становишта општег изгледа као субјективне компоненте визуелних
утицаја, закључити да анализирано постројење у визуелном смислу представља објекат који са
собом носи одређени ниво негативних утицаја.
6.2.8.

Природно и културно наслеђе

У поглављу 3.6. на странама 3-24 и 3-25 дат је преглед утврђених непокретних
културних добара и споменика културе од изузетног и великог значаја на подручју општине
Ваљево. Наведена културна добра налазе се на довољној удаљености од локације предметног
пројекта и иста неће бити угрожена у току редовног рада пројекта. С обзиром на ову чињеницу
нема ни основа за анализу могућих утицаја.
6.2.9.

Укупан узајамни однос свих елемената

Локација предметног пројекта подразумева коришћење земљишта које се према
локацијски условима налази у оквиру зоне: остале намене-Мешовита намена - ПРЕТЕЖНО
ПРИВРЕЂИВАЊЕ, а мањим, западним делом припада зони ЈАВНЕ НАМЕНЕ - Јавне
саобраћајне површине“.
У току експлоатације предметног пројекта може доћи до погоршања загађења ваздуха,
обзиром на предметну делатност, али уз уграђене мере заштите већ у току дизајнирања и израде
постројења асфалтне базе и бетонске базе та негативна појава је ублажена а уз поштовање јасно
дефинисаних техничких прописа по којима се могу градити предметни пројекти и услова
експлоатације, надзора и сагласности осталих надлежних органа негативни утицаји у току
експлоатације предметног пројекта могу бити смањени и доведени у друштвено прихватљиве
границе са аспекта очувања квалитета ваздуха и заштите здравља људи.
Сакупљање и пречишћавање отпадних вода до захтеваног квалитета, прописаног за II
класа вода, пре њиховог упуштања у реципијент су мере којима ће спречити негативан утицај
фабрике бетона на квалитет површинских и подземних вода на локацији и у околини локације.
С обзиром на капацитет фабрике бетона и карактеристике саме локације може се
тврдити да ће, уз предузете мере заштите, загађење тла услед редовног рада пројекта бити
занемарљиво.
Како се у непосредној околини налази известан број стамбених објеката на растојањима
106, 136, 157 и 160 метара, неопходно је спровођење одговарајућих мера заштите од нежељеног
утицаја буке услед рада фабрике бетона и саобраћајне буке. Дозвољени нивои буке за
акустичну зону 4 којој припада предметна локација су: ниво буке за дан и вече 60dB, за ноћ 50
dB. Техничком документацијом испројектована је акустична баријера (заштитни зид) на јужној
граници парцеле, за редукцију буке према најближем објекту становања. Заштитни зид ће се
изградити као зидани од бетонских блокова дебљине d=20 cm са хоризонталним и вертикалним
армиранобетонским серклажима. Висина зида је h=220 cm.
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Како се мешалица, због утовара бетона у аутомиксер, налази на стубовима на висини
већој од висине заштитног зида као додатна мера предвиђа се, у случају потребе, оклапање
мешалице панелима за редукцију буке. Такође, формирањем заштитног зеленог појаса од
вишеспратног и вишередног засада лишћарских, четинарских и жбунастих врста, између
фабрике бетона и потенцијално угрожених објеката становања, додатно ће се смањити нивои
буке код рецептора.
Могуће је закључити да због могућих негативних последица, изградња и редован рад
фабрике бетона неће утицати на погоршање услова живота у ближем окружењу нити може
утицати на погоршање услова живота у ширем окружењу, расељавање и будући развој. У току
експлоатације предметни пројекат неће имати значајнијег утицаја на становништво, обзиром на
концентрацију и степен насељености ближег окружења локације.
У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна
заштићена животињска или биљна врста нити се налазе станишта заштићених фауна и флоре.
Са становишта општег изгледа као субјективне компоненте визуелних утицаја, може се
закључити да планирана фабрика бетона у визуелном смислу представља објекат који са собом
носи одређени ниво негативних утицаја.
Евидентирана културна добра и културно добро предложено за претходну заштиту
налазе се на довољној удаљености од локације предметног пројекта и иста неће бити угрожена
у току редовног рада пројекта. С обзиром на ову чињеницу нема ни основа за анализу могућих
утицаја.

6.3. Опис могућих утицаја у случају удеса
Циљ процене опасности од удеса и од загађивања животне средине предметне фабрике
бетона је идентификација и квантификовање свих могућих ризика од удеса који се јављају при
нормалном функционисању производног процеса, а могу значајно утицати на квалитет и стање
животне средине, као и на безбедност и здравље запослених и осталих људи који се налазе у
његовој непосредној околини.
Да би се извршила процена опасности од могућег удеса, у току експлоатације
предметног пројекта, неопходно је, обзиром на заступљено технолошко решење и особине
присутних материја, дефинисати могуће удесне ситуације.
У процесу производње бетона не употребљавају се сировине које се по хемијским и
физичким својствима сврставају међу опасне материје.
Као могуће акцидентне (удесне) ситуације у фабрици бетона и пратећим објектима
могуће је, обзиром на врсту делатности које ће се обављати, навести:
− пожар,
− отказивање система за аутоматско вођење производног процеса
− земљотрес,
− удар грома,
− акцидент на канализационој мрежи комплекса и
− поплаве.
Пожар
Појава пожара као опасног догађаја може бити проузрокована бројним одређеним
односно познатим факторима, али и низом унапред непредвидивих или случајних фактора. Да
би дошло до процеса сагоревања, неопходно је да буду испуњена три основна услова:
− Присуство материја које су погодне за сагоревање (гориве);
− Присуство кисеоника као оксидационог агенса, који се најчешће појављује у виду
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гасне смеше као што је ваздух;
− Присуство топлотног извора који омогућује да се смеша горива и оксидационог
агенса доведе до температуре која је неопходна за даље развијање процеса;
У предметном објекту, користе се чврсте материје (песак, шљунак, камен) и вода које не
горе. Анализом запаљивих материјала у простору објекта, највероватнији пожар којег можемо
очекивати је пожар на електро-машинским инсталацијама и пожар на транспортним средствима
и утоваривачу.
Када је у питању производња бетона, евидентно је и непостајање топлотног извора.
Потенцијални извори пожарне опасности на локацији пројекта су возила и механизација
на погон течним горивом. У циљу спречавања настанка пожара запослени ће бити упознати с
могућим изворима појаве пожара и мерама и начинима спречавања и гашења пожара. Интерне
саобраћајнице ће се одржавати проходним и слободним за приступ ватрогасних возила, а сва
опрема ће бити опремљена одговарајућим противпожарним апаратима.
Према томе, потенцијална опасност од могућности појаве пожара везана је за вредности
пожарног оптерећења објеката и опреме на фабрици бетона као и за настајање егзогеног
пожара мањих размера. Из наведених разлога се може констатовати да се потенцијална
опасност од могућности појаве егзогеног пожара на фабрици бетона може категорисати као
ниска пожарна опасност. Овако категорисана пожарна опасност захтева примену одговарајућих
техничких и организационих мера у циљу спречавања могућности настанка пожара и заштите
објекта и опреме, која се огледа у одређивању распореда и броја противпожарних апарата.
На основу претходно наведеног може се констатовати да је вероватноћа настанка удеса
услед појаве пожара у технолошком процесу производње бетона, мала а могуће последице по
живот и здравље људи и животну средину се на основу података добијених анализом
повредивости процењују као занемарљиве. Ризик од удеса се процењује на основу вероватноће
настанка удеса и обима могућих последица. У случају предметне фабрике бетона, ризик од
удеса услед могуће појаве пожара на копу се може квантификовати као занемарљив.
Утицај продуката сагоревања насталих у пожару на постојећи квалитет ваздуха биће
локалног и привременог карактера. Дистрибуција полутаната зависиће од тренутно постојећих
климатских услова.
Отказивање система за аутоматско вођење производног процеса
У случају отказивања система за аутоматско вођење планираних процеса дошло би до
заустављања производње што би имало за последицу справљање готових производа
неодговарајућег квалитета и појаве повећане емисије односно епизодног загађења ваздуха.
Материјал лошег квалитета који буде настајао у производном процесу (отпадни бетон) је
рециклабилни материјал и као таквог га треба третирати, односно путем рециклаже враћати у
производни процес.
Земљотрес
Локација предметног пројекта налази се у подручју сеизмичког интензитета VII степена
према скали Mercali−Concani−Stenberg. Мере заштите од последица земљотреса садржане су у
нормативима Правилника о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким
подручјима. Према наведеном правилнику при потресу датог интензитета нужне су пасивне и
активне мере заштите од тресних померања.
Удар грома
Према дефиницији у техничким прописима о громобранима, гром је директно
електрично пражњење или низ таквих пражњења проузрокованих разликом између електричног
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потенцијала атмосферског електрицитета и земље, односно објеката на земљи, а који су
довољни да оштете објекте и угрозе људе.
Планирани објекти, с обзиром на габарите и технолошке карактеристике угрожени су од
ове природне појаве, као елементарне непогоде али са малим ризиком.
Акцидент на канализационој мрежи комплекса
Обзиром на врсту постројења и делатности које ће се у њему обављати, отпадне воде
које у њему настају по својим карактеристикама припадају комуналним и технолошким
отпадним водама. У случају хаварије на хидротехничким инсталацијама на предметној
локацији, може доћи до изливања веће количине отпадних вода на земљиште. Обзиром на
непосредну близину реке Колубаре за очекивати је могућност индиректног загађења воде реке
Колубаре.
Поплаве
Што се тиче могућности ризика од поплава на предметној локацији, вероватноћа за то
постоји. Најнижи део терена предметне локације налази се на 177,7 метара надморске висине.
Идући према северу терен је у благом паду па је десна обала реке Колубаре на око 175,7 метара
надморске висине, односно за 2 метра нижа од предметне локације. Чињеница је да је за време
екстремних падавина у мају 2014. године река Колубара достигла ниво мајор корита и у
рушилачкој бујици претила да однесе два моста у самом центру Ваљева. Захваљујући уређеном
кориту Колубаре, кроз град, и акумулацији „Ровни“ која је примила преко пет милиона кубика
воде, Ваљево је избегло већи поплавни талас и већу катастрофу. Предметна локација није била
угрожена плављењем водом из корита Колубаре. После поплава 2014 у сређивање и регулисање
речног корито Колубаре у Ваљеву, републичка влада је у претходном периоду уложила 106
милиона динара, да би Ваљево било безбедније када је реч о поплавама.
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7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА,
СМАЊЕЊА И ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ
ШТЕТНОГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
7.1.

Мере заштите предвиђене законом и другим прописима

Мере из ове тачке обухватају услове и сагласности које утврђују надлежни органи и
организације, приликом издавања одобрења за израду техничке документације и сагласности на
техничку документацију, односно одобрења за изградњу и употребу објекта.
Регулативне мере предвиђене су законима и другим прописима, нормативима,
стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише. У мере
предвиђене законима и другим прописима подразумева се примена норматива и стандарда код
избора и набавке уређаја и опреме за предложени технолошки процес, као и оне техничке мере
према којима ће се обављати прикупљање свих отпадних материја. Због рационалног
управљања животном средином потребно је обезбедити поштовање законске регулативе у
погледу граничних вредности појединих утицаја на животну средину. Када је у питању
предметни пројекат предлагање мера заштите вршено је у складу са законским и подзаконским
прописима наведеним у поглављу 01. Општи део, на странама од 01-17 до 01-21.

7.2. Мере заштите у току изградње
У току извођења радова обавеза Носиоца пројекта је да уради Пројекат припремних
радова, којим мора предвидети мере заштите као што су:
− Пре почетка изградње објекта потребно је извршити припремне радове, обезбедити
локацију и извести друге радове којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и
здравље људи и безбедно одвијање саобраћаја.
− За потребе градилишта, до изградње планираних саобраћајница, уредити саобраћајне
површине са чврстом подлогом тако да се не диже прашина од возила или не наноси
блато на прилазну саобраћајницу.
− На градилишту се не могу постављати резервоари за снабдевање горивом
грађевинске механизације.
− Градилиште оградити оградом висине ≥2 m тако да се смањи ниво буке у окружењу.
− Сав грађевински и други материјал који може контаминирати животну средину
(разни изолациони материјали, битумени и сл.) на градилишту складиштити у
затвореним објектима са вододржљивим подом који се може чистити.
− Радове изводити према техничкој документацији на основу које је издато одобрење
за грађење, односно вршити према техничким мерама, прописима, нормативима и
стандардима који важе за изградњу овакве врсте објеката.
− Уколико се у току ископа земље за темеље опреме и хидротехничке објекте открију
археолошки остатци, о налазу одмах обавестити Завод за заштиту споменика културе
Ваљева, а радове обуставити.
− Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је
прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити
возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања
материјала.
− У случају прекида радова из било ког разлога потребно је обезбедити објекат и
околину.
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7.3. Мере заштите у току редовног рада пројекта, укључујући планове и
техничка решења која се односе на управљање генерисаним
отпадом (поновна употреба или третман, трајно одлагање/уклањање
отпадних материја)
7.3.1 Заштита ваздуха
−
−

−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

Обавезне мере заштите:
Допремање цемента вршити специјалним возилима са затвореним системом за истовар,
(пнеуматски транспорт), цемента у вертикални силос.
Заштита ваздуха од прекомерног загађења ваздуха чврстим честицама цемента пре свега
постиже се преко уграђених врећастих филтера на местима могућих емисија
(вертикални силос за складиштење цемента и мешалица).
Вршити контролу ефикасности врећастог филтера. Одржавање и чишћење филтера
вршити према упутству произвођача опреме.
Комплетна опрема и инсталације у којима се врши дозирање цемента из силоса у
мешалицу и припрему и дозирање адитива мора бити затвореног типа, јер на тај начин
спречава додатну емисију прашине.
Уградити уређај за константну контролу унутрашњег притиска у силосу.
Чишћење врећастих филтера вршити отресањем истих у затворени простор како би се
цементна прашина враћала у технолошки процес.
Филтерске системе редовно одржавати у исправном стању а филтере мењати и
контролисати њихову исправност.
Уколико настане квар врећастих филтра и система за отпрашивање рад фабрике бетона
мора се обуставити док се систем отпрашивања не оспособи.
Поред тога, у технолошком процесу издвојена и наталожена минерална прашина
отклања се применом поступака за спречавање подизања и ширења прашине
oрошавањем: агрегата (фракционисаног камена, шљунка, песка), саобраћајница,
манипулативних платоа и паркинга, затим чишћењем свих наталожених слојева
прашине са опреме и радних површина итд. Обавезно је у екстремно сувим и топлим
периодима вршити орошавање од 10 до 15 минута једном у току једног часа.
Орошавање распршеном водом у виду магле, обзиром да се троши мала количина воде,
у случају потребе могуће је организовати да буде и континуално.“
Фракције агрегата на локацији складиштити у бетонским боксовима тако да се у
највећој мери избегава загађење прашином.
У летњем периоду редовно прскати агрегате у боксовима и одржавати оптималну
влажност агрегата да би се смањила емисија секундарне прашине.
За време екстремно јаких ветрова технолошки процес фабрике бетона потребно је
зауставити и по потреби вршити ванредно квашење саобраћајница и депонија каменог
агрегата.
У граничном појасу локације засадити и одржавати заштитни зелени појас како би се
спречило ширење прашине подигнуте ваздушним струјењем ван локације.
Током редовног рада фабрике бетона обавеза је Носиоца пројекта да у зони утицаја
фабрике бетона врши периодично узимање узорака ваздуха, ангажовањем овлашћене
лабораторије, у циљу утврђивања концентрација суспендованих честица, два пута
годишње, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).
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− У случају да дође до прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у
ваздух спровести додатне мере за довођење емисије у дозвољене границе или
обуставити рад фабрике бетона, како би се концентрације суспендованих честица свеле
у прописане вредности.
7.3.2 Мере заштите површинских и подземних вода
У поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије
дато је Решење о издавању водних услова издато од Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Републичке дирекције за воде, број 325-05-01444/2016-07 од
29.11.2016.године. Решењем о издавању водних услова је наложено да се Техничком
документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвоје
техничко-технолошка решења из којих су преузете следеће обавезне мере заштите
површинских и подземних вода:
1. Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и
нормативима за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима
и условима;
2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке
документације, од надлежног органа из области планирања и изградње;
3. У поступку израде техничке документације, на основу претходних радова, израдити
документацију на нивоу пројекта у складу са важећим прописима, мишљењима и
нормативима за ову врсту радова;
4. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским
прописима;
5. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима
(водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима на начин
који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
6. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;
7. Техничком документацијом јасно дефинисати:
• техничко решење захвата воде;
• количину и квалитет захваћене воде којим се обезбеђује функционална сигурност и
поуздан рад;
8. За локацију предметног објекта дати такво техничко решење за снабдевање водом,
прикључком на јавни водовод, према условима надлежног јавног комуналног предузећа
или захватом подземних вода за прописане намене. За коришћење подземних вода
потребно је утврдити резерве подземних вода. Такође, је потребно предвидети сву
неопходни хидромеханичку опрему за рационално захватање подземних вода и како би
се спречило нарушавање других објеката (подземна изворишта) у околини уколико
евентуално постоје и предвидети уградњу уређаја за регистровање захваћене подземне
воде која ће се користити за потребе погона;
9. Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно- фекалне, технолошке воде,
условно чисте и потенцијално отпадне атмосферске воде;
10. Техничком документацијом предвидети, евакуацију санитарно фекалних отпадних вода
преко прикључка на јавну каналитацију, а уколико поред локације не постоји изграђена
јавна канализација, упуштање санитарно-фекалних вода вршити у водонепропусну
септичку јаму одговарајуће запремине, која ће се празнити уз помоћ возила и службе
ЈКП;
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11. Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у
предметном објекту и то по очекиваним количинама и квалитету, и утврдити начин
испуштања у коначан пријемник. Пре испуштања отпадних вода у реципијент,
предвидети адекватно пречишћавање;
12. За уређај за пречишћавање отпадних вода предвидети такво техничко-технолошко
решење које ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава
услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене воде не
нарушава стандарде квалитета животне средине. Забрањено је испуштање
непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде;
13. Дефинисати простор за евентуално одлагање отпадних материја тако да не угрозе
квалитет површинских и подземних вода на локацији;
14. За зауљене воде са интерних саобраћајница, паркинга, манипулативних површина, воде
од прања и одржавања тих површина као и технолошке отпадне воде од прања возила и
машина, предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и
сепаратору уља и масти и лаких течности пре испуста у водонепропусну јаму
реципијент одговарајуће запремине, која ће се празнити уз помоћ возила и службе ЈКП.
Алтеранативо предвидети испуштање у површинске воде уз пречишћавање воде тако да
квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Није дозвољено
испуштање отпадних вода у подземне воде;
15. Техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и peгистровање
количина испуштених пречишћених отпадних вода и мерног места за узимање узорака
за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода;
16. Условно чисте атмосферске воде усмерити на зелене површине, у путни канал или
друти реципијент;
17. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина,
извршити на основу интензитета падавина усвојених у складу са постојећим објектима
за евакуацију атмосферских вода;
18. За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке
прорачуне и прописно их димензионисати;
19. У случају складиштења нафте и нафтних деривата, предвидети такво решење
резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које
ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања;
20. Одводе од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива, сместити у
водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним местима ради
обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања нафте и
деривата нафте;
21. За захватање вода, пречишћавање и испуштање отпадних вода као и евентуално
складиштење нафте и нафтних деривата осталог дела комплекса, прибавити водна акта
у посебном поступку, у складу са Законом о водама;
22. Дати таква техничка решења која ће обезбедити потпуно спречавање инфилтрације
загађених и потенцијално загађених атмосферских и отпадних вода у подземне воде и
спречавање загађења површинских вода;
23. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко рсшење у циљу
спречавања загађења површинских и подземних вода;
24. Да се по завршетку израде техничке документације. подносилац захтева обрати
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за
воде, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију за
изградњу предметних објеката, у складу са прописима.
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Из Мишљења у поступку издавања водних услова издатог од ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ
„Сава-Дунав“, број 1-3955 од 03.10.2016. године прописује и следећа мера заштите:
- Техничком документацијом предвидети постављање пијезометара којим би се
дефинисало тзв „нулто“ стање, утврдило стање нивоа и квалитета подземних вода у
садашњим условима и предвидело успостављање праћења режима подземних вода на
осматрачким објектима (пијезометрима) у оквиру предметне локације.
7.3.3 Мере спречавања емисија у земљиште
Обавезне мере заштите:
− Изградити чврсту подлогу за паркирање грађевинских машина ради спречавања
контаминације земљишта уљима и мазивима.
− Простор где се налазе погони и паркиралиште моторних возила и машина мора бити
бетониран или асфалтиран.
− Вршити редовну контролу механизације да не би дошло до цурења уља из машина.
− Уколико дође до случајног или акцидентног изливања мањих количина уља и мазива из
возила које допремају сировине или одвозе готове производе, потребно је извршити
чишћење сувим поступком, односно покупити одговарајућим адсорпционим средствима
(песак, пиљевина, специфични адсорбенси). Зауљени сорбент сакупљати у одговарајућу
амбалажу и специјалне еко контејнере, који имају могућност херметичког затварања.
Потребно је извршити и одстрањивање загађеног тла и његово складиштење као
опасног отпада.
− Израдити упутство за поступање код акцидентног изливања флуида из возила, који
нарочито треба да садржи: избор апсорбента, примена апсорбента, поступак сакупљања
и привременог складиштења зауљеног апсорбента након примене.
7.3.4 Мере заштите од буке

−
−
−

−
−

−
−

−

Обавезне мере заштите:
У технолошком процесу производње бетона користити машине констриусане тако да не
емитују повећан ниво буке у животну средину.
Одржавати опрему у исправном стању, а за сервисирање опреме користити оригиналне
делове.
На процесној опреми фабрике бетона и фабрике асфалта мора се вршити редовно и
ефикасно подмазивање, дотезање и регулације, како би се спречило вибрирање лимова,
трење површина и тиме производња звука.
Адекватном организацијом рада спречити стварање застоја и гужве на локацији.
Детаљно дефинисати процедуре за кретање возила у оквиру локације тако да утицаји на
окружењу буду минимални, када је то технолошки оправдано искључивати транспортне
машине из погона.
Забраном употребе звучних сигнала, јер је интензитет звучних сигнала на овим
машинама преко 105 dB (А), ниво буке на локацији одржаваће се на ниском нивоу.
Командно постројење мора поседовати карактеристике у складу са законом о
дозвољеним нивоима буке на радним местима за одговарајући ниво сложености посла
који се обавља (контрола процеса).
Мере за заштиту од буке према најбољим расположивим техникама су постављање
препреке између извора буке и околних потенцијално угрожених стамбених објеката.
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− У циљу заштите од буке на локацији комплекса формирати заштитни зелени појас од
компактних вишеспратних засада листопадне, четинарске и жбунасте вегетације што ће
додатно спречити емисију буке у животној средини локације, односно ширење буке
према суседним повредивим стамбеним објектима.
− Предвидети постављање заштитног зида за заштиту од буке према објектима становања.
− Уколико постављање заштитног зида за редукцију буке није довољно како би се смањио
повећан ниво буке обавезна је звучна изолација опреме која је у функцији рада фабрике
бетона.
− Праћење буке треба спроводити у одговарајућим интервалима на радним местима, како
би се проценила изложеност радника буци одређеног интензитета, тако и на
карактеристичним тачкама у околини фабрике бетона, тј. према објектима становања.
− Фабрика бетона не сме емитовати буку изнад МДК за акустичну зону 4 пословностамбена подручја и то: 60 dB за дан и вече и 50 dB за ноћ. Одлуком о заштити од буке
на територији града, извршено је акустичко зонирање града Ваљева. Предметна
локација припада акустичној зони 4).
7.3.5 Управљање отпадом
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

Обавезне мере заштите:
Обезбеди сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних
материја.
Обезбеди довољан број контејнера за одлагање отпада по врстама.
Склопи уговор са надлежним ЈКП из Ваљева о преузимању и збрињавању комуналног
отпада.
Обезбеди посебан простор за привремено одлагање опасног отпада.
Са искоришћеним батеријама и акумулаторима поступати у складу са Правилником о
начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник
РС“, бр. 86/10).
Истрошени материјал, масти, уља, масне крпе, папирну, памучну, пластичну и другу
амбалажу, као и други отпадни материјал коришћен при извођењу радова одлагати у
металне посуде са поклопцем на месту предвиђеном за управљање отпадом.
Са искоришћеним гумама поступати у складу са Правилником о начину и поступку
управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 81/10).
Обезбеди довољну количину сорбента за случај цурења нафте и нафтних деривата.
Са утрошеним сорбентима и контаминираним земљиштем поступа у складу са Законом
о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10).
Закључи уговор са овлашћеним оператерима за управљање опасним отпадом о
преузимању опасног отпада.
Кабасти отпад уређено и привремено одлаже на отвореном бетонираном платоу до
предаје овлашћеним оператерима.
Рециклирати бетонску масу лошег квалитета. Уколико то није могуће овај оптад
предавати овлашћеном оператеру.
Води посебну евиденцију о предаји неопасног и опасног отпада.
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7.3.6 Мере заштите становништва и радника на локацији
Обавезне мере заштите:
− Приликом рада бетонске базе, примењују се мере заштите од расипања цементне масе,
односно стварања лебдеће цементне прашине у ваздуху радне и животне средине. То се
постиже радом врећастих филтра постављених на врху силоса за претовар цемента и
мешалице, и затвореним системом допремања, складиштења и дозирања цемента у фази
припреме и производње бетонске масе.
− Због изразито штетног дејства на здравље људи неопходно је одржавати непропусност
свих система у којима се манипулише са цементом.
− Заштита запосленог особља подразумева спровођење прописаних мера и система
безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и заштите животне
средине у функцији експлоатације технолошких процеса постројења. Ови системи и
мере заштите су предмет Елабората о мерама безбедности и здравља на раду и заштите
од пожара, а спроводе се као комплекс мера и система заштите радне и животне средине
по пропозицијама Закона о заштити на раду, Закона о заштити од пожара, прописа,
стандарда и других норматива заштите на раду и заштите од пожара.
7.3.7 Додатне мере заштите
У поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије
дата је Дозвола за вршење ванредног превоза издата од Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљево, број 2572/16 од 10.10.2016.
године. Према наведеној дозволи за вршење ванредног превоза одобрава се вршење ванредног
превоза јавним путем у насељу ул.Колубарска моторним возилима чији осовински притисак не
прелази 8 тона у мери колико то услови на терену дозвољавају у оквиру мера и граница
катастарске парцеле пута на којој ће се одвијати саобраћај под следеђим условима:
− Подносилац захтева се обавезује да предметни пут-улицу одржава у проходном стању и
да на истом омогући несметано одвијање саобраћаја за све учеснике у току коришћења.
− Радове на текућем одржавању и побољшању квалитета постојећег коловоза пута-улице
вршити искључиво уз одобрење и под условима које пропише Ј.П. „Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, а преко овлашђеног
извођача радова.
− Подносилац захтева може изводити радове на модернизацији коловозног застора пута
под следеђим условима:
• За време извођења радова поставити саобраћајну сигнализацију и обезбедити
безбедно одвијање саобрађаја.
• Подносилац захтева одговара за евентуалну штету према трећим лицима насталу у
периоду извођења радова.
• Подносилац захтева је дужан да настала оштећења поправи тј. доведе у првобитно
стање у року од 10 дана, а уколико то не учини, Ј.П. „Дирекција за урбанизам ,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ ће преко трећих лица довести
настала оштећења у првобитно стање а све о трошку подносиоца захтева.
• Пре почетка радова подносилац захтева ће обавестити Ј.П. „Дирекцију за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ ради контроле да ли се радови
изводе на прописани начин и складу са овом сагласношћу.
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− Давалац сагласности задржава право, да дату сагласност стави ван снаге без сагласности
подносиоца захтева и без обавезе надокнаде трошкова и проузроковане штете
подносиоцу захтева:
• Уколико се подносилац захтева не придржава услова датих у сагласности.
• Уколико дође до измене законских прописа којима се регулише ова област.
− Дозвола за вршење ванредног превоза на јавном путу у насељу ул.Колубарска важи за
сва возила која поседују отпремницу материјала издату од стране корисника
„KOMPRESOR ING“ д.о.о. ул. Милована Глишића бр. 56 из Ваљева.
− Дозвола за вршење ванредног превоза важи за период од једне године, с тим што ће се
једанпут месечно вршити контрола стања пута, тј. да ли корисник поштује прописане
услове из дате дозволе.

7.4.
−
−
−
−
−

−

Обавезне мере заштите:
Након доношења одлуке о престанку рада пројекта урадити посебан пројекат који ће
бити у складу са тада важећим законима.
О намери престанка рада објекта обавестити надлежни орган за послове заштите
животне средине.
Опрему од технолошког процеса треба демонтирати и уклонити са локације у складу са
важећим законима.
Отпад настао рушењем грађевинских објеката уклонити са локације у складу са
важећом законском регулативом.
Евентуални истрошени и замењени резервни делови опреме који имају употребну
вредност се продају или предају организацији која се бави прометом секундарних
сировина. Отпадни материјал мора бити сортиран и као такав бити предат организацији
која се бави прометом секундарних сировина.
Обавеза је Носиоца пројекта да по престанку рада Пројекта адекватно чува сорбенте и
коришћене сорбенте све до момента док се не стекну услови за депоновање на депонију
опасних материја или предају овлашћеној организацији за рециклажу опасних материја.

7.5.
−
−
−

−

−
−

−

Мере заштите по престанку рада пројекта

Мере заштите у случају удеса

Обавезне мере заштите:
Извођење технолошких операција по утврђеном реду.
Придржавати се мера хигијенско – техничке заштите.
У циљу превенције и заштите анализираног пројекта од могућих удесних ситуација
урадити План одговора на удес, са којим морају бити упознати сви запослени радници
који су дужни и да их се придржавају.
Прибавити сагласност надлежног органа за послове заштите од пожара на техничку
документацију у погледу противпожарне заштите и стриктно се придржавати
прописаних мера.
За све уређаје, опрему и средства за заштиту од пожара, који се уграђују и постављају
на објекту обезбедити атесте.
У случају удеса због хаварије на инсталацијама и опреми потребно је предузети мере
искључења хаварисане опреме, инсталација и њихова поправка од стране стручних
лица.
Обележити евакуационе путеве и смерове напуштања објекта у складу са прописима.
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− Сви излази из објекта, као и прилазни путеви изласка, морају бити означени уочљивим
знаковима.
− За евакуацију, запосленог особља и посетиоца који би се евентуално затекли у оквиру
фабрике бетона користити означене хоризонталне излазе и пролазе до излаза.
− Написати Правила заштите од пожара.
− Извршити обуку радника из противпожарне заштите.
− Написати оперативно упутство за поступке радника при раду фабрике бетона за време
атмосферских непогода.
− Јављање о насталом пожару треба да се оствари у првим секундама ране фазе пожара.
− Евакуација у циљу заштите од насталог пожара односи се пре свега на људе, па је
неопходно да се они евакуишу из зоне која може бити угрожена пожаром одмах после
неуспелог покушаја гашења почетног пожара, још у првом минуту ране фазе.
− За гашење почетних пожара и пожара мањих размера предвидети ватрогасне апарате
пуњени сувим прахом, који морају бити постављени на местима која су дефинисана
пројектном документацијом.
− Пожари већих размера морају бити гашени од стране градске ватрогасне бригаде
односно противпожарних јединица привредних организација у окружењу.
− Гашење пожара од стране професионалне екипе ватрогасаца врши се одмах по њеном
пристизању уз употребу професионалне мобилне опреме.

7.6. Друге мере заштите које могу утицати на спречавање или смањење
штетних утицаја на животну средину
На предметној локацији планирано је подизање појаса заштитног зеленила. Потребно је
урадити Главни пројекат уређења и озелењавања слободних површина комплекса према
условима. Подизање заштитног зеленила спречиће емисију буке као и евентуалне емисије
секундарне прашине са локације у животну околину локације.
У циљу заштите објеката и постројења на локацији од дејства људи, те заштите људи од
манифестација технолошких процеса спроводити следеће мере заштите:
− индустријски круг, односно дефинисани простор на коме су изграђени објекти и
монтирана опрема, потребно је оградити,
− на приступним саобраћајницама, на појединим објектима, на мобилној и другој опреми
поставити јасне ознаке – натписи са забранама приступа незапосленим лицима,
− на свим опасним местима, као што су мобилне машине, разводне батерије, командни
уређаји опреме итд. поставити табле о опасностима и забранама руковања,
− у кругу комплекса, трећа лица се не смеју кретати, док им се пуни возило бетонском
масом. Они се налазе у кабини возила или ван простора фабрике бетона.
Заштита људи од деловања објеката, постројења, њихових инсталација и делова
инсталација мора бити трајна брига и задатак сваког радника, на сваком месту и у свако доба.
Додатне мере које доприносе спречавању потенцијалних опасности од настајања
штетних емисија у вези са радом фабрике бетона потребно је вршити перманентно кроз цели
период рада. Од додатних мера и активности истичемо следеће:
− Обезбеђење и одржавање високог нивоа радне и технолошке дисциплине свих
запослених у радном кругу.
− У технолошке процесе уводити искључиво одобрене и еколошки прихватљиве
материјале.
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− Вршити одржавање исправности и функционалности свих оруђа за рад, уређаја и
опреме и ефикасно чишћење радних и помоћних простора и опреме. На тај начин се
емисија прашине, као и сваког расипања материја у радне просторе елиминише.
− Сви објекти нискоградње и високоградње као и оруђа за рад, уређаји и опрема, њихове
инсталације и делови инсталација експлоатисати у границама оптималних вредности
без преоптерећења или празног хода.
− Са сировинама и готовим производом манипулисати на прописан начин и по
технолошким пројектом дефинисаним односима.
− Забрањено је расипање било каквих отпадака изван посуда за њихово сакупљање и
обезбедити максималну рециклажу корисног отпада враћањем у технолошки процес.
− Обезбедити стално праћење – проучавање и примену еколошких прописа, правила и
технолошких упутстава.
− Стално радити на ограничавању буке искључивањем рада машина када нема потребе за
њиховим радом, забранити употребу звучних сигнала у кругу фабрике, одржавати
исправност свих механизама процесне опреме.
− Успоставити мониторинг животне средине.
− Обезбедити редовне периодичне прегледе и испитивања од стране акредитованих
институција за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине. На тим
пословима редовно консултовати стручне и научне раднике.
− Вршити праћење прописа у области заштите животне средине и других прописа те
другим сазнањима вршити примену нових метода које ће допринети побољшању
техничко-технолошких, организационих и других мера заштите радне и животне
средине:

Напомене:
− Овде изнете мере су део мера које Носилац пројекта морају поштовати при раду
фабрике бетона. Њихово навођење не ослобађа Носиоца пројекта од потребе
примењивања свих оних мера које су дефинисане постојећим законским актима и
прописима, а које овде нису наведене.
− Било какве промене технолошког поступка које за последицу имају увођење нових
технолошких операција, опреме и уређаја који нису овде приказани, изискује поновну
израду и верификацију студије о процени утицаја на животну средину.
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8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Бр. страна: 1−10
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8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ−
МОНИТОРИНГ
У циљу спречавања потенцијалних негативних утицаја рада фабрике бетона на
животну средину, потребно је развити мониторинг животне средине, сагледавањем природе
потенцијалних утицаја на анализиране рецепторе уз дефинисање одговарајућих мерења и
техника процене.
Овај систем треба да омогући поуздану оцену величине и интензитета загађења и
могуће штете услед редовног рада предметног пројекта и правовремено предузимање мера ради
спречавања ширих загађења, односно ради успешног санирања уоченог и забележеног
загађења.
Системом за мониторинг животне средине биће праћени значајни извори загађења. На
овај начин, могу се открити неповољни утицаји на животну средину чиме се стварају услови за
успешно отклањање негативних утицаја. Праћење емисија загађујућих материја у животну
средину, насталих као резултат активности предметног пројекта омогућиће развој стратегије и
плана активности за одрживо управљање заштитом животне средине за предметну област.
Поуздани систем за мониторинг животне средине састоји се из следећих корака:
− Прикупљање података, анализа и процена;
− Идентификација извора загађења (тип и димензије);
− Одређивање критичних области;
− Избор параметара животне средине за које се врше мерења (у простору и времену).
Систем за мониторинг животне средине ће бити у могућности да изврши анализу извора
загађења у складу са њиховим доприносом укупном загађењу животне средине уз сагледавање
ефикасности примењених мера заштите животне средине.
Поступак мониторинга ће узети у обзир постојећи законски и институционални оквир у
Србији: Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09); Закон о
заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); Уредба о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); Уредба о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање –
„Сл.гласник РС“ бр.67/11 и 48/12); Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник
РС“, бр 36/09 и 88/10); 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); а у случајевима где не постоји законска регулатива у Србији, биће
поштовани међународни захтеви (ЕУ, Светска Банка, EPA, WHO).
Суштина мониторинга је да се надлежним властима и органима и локалној заједници
покаже да је делатност која ће се обављати у оквиру фабрике бетона бити усклађена са
циљевима заштите животне средине који су одређени овом Студијом о процени утицаја на
животну средину и да се у тој области постижу добри резултати.

8.1. Приказ стања животне средине
На локацији и у непосредном окружењу локације предметног пројекта, вршена су само
испитивања квалитета амбијенаталног ваздуха и мерења нивоа буке од стране Института за
безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад. У табели 8.1. дат је приказ постојећег
квалитета животне средине у зони утицаја будуће фабрике бетона, на основу извршених
испитивања и на основу процене од стране обрађивача предметне Студије, увидом у стање
приликом обиласка локације, увидом у податке из постојеће планске документације, анализом
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података из раније рађених пројеката у вези са предметном проблематиком на територији Града
Ваљева итд.
Табела 8.1. - Приказ постојећег квалитета животне средине у зони утицаја пројекта
Анализирани
параметар
Становништво

Флора и фауна

Квалитет земљишта

Квалитет вода

Квалитет ваздуха

Климатски чиниоци

Бука

Природне и културне
вредности

Постојећи квалитет
Што се тиче насељености на ужем подручју локације предметног пројекта
најближи стамбени објекти налазе се јужно од будуће фабрике бетона на
удаљености од 106 m, југоисточно на удаљености од 160 m, северно на
удаљености од 136 m и североисточно на удаљености од 157 m.
У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна
биљна врста нити станишта заштићене флоре.
Обзиром на наведене чињенице на предметној локацији није регистровано
присуство ретких угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно
вредних животињских заједница.
О загађености земљишта на самом локалитету нема егзактних података јер нису
вршена испитивања квалитета земљишта. Педолошки слој терена на предметној
локацији, је одавно измењен изградњом постојећих објеката (Јеловица, Градац,
гаража са санитарним блоком) и манупулативних површина.
Река Колубара, према Одлуци о утврђивању Пописа вода 1 реда, сврстана је под
2. Остали водотоци, 1) природни водотоци („Сл. гласник РС“ бр. 83/10). Према
Уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник. СРС“, бр. 5/68), Колубара је
разврстана у II категорију.
У ширем подручју предметног пројекта, Агенција за заштиту животне средине
прати квалитет воде реке Колубаре, на профилима Бели Брод и Мислођин.
На предметној локацији вршено је испитивање квалитета амбијенаталног ваздуха
од стране Института за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад.
Измерене концентрације укупних суспендованих честица, ОДГОВАРАЈУ
захтевима Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС“, бр, 11/2010, 75/2010 и 63/2013), јер измерена концентрација ових
материја не прелази дозвољену граничну вредност ни у једном узетом узорку.
Клима ваљевског краја може се окарактерисати као умерено-континентална.
Метеролошки параметри нису угрожени.
На предметној локацији вршена су мерења нивоа буке од стране Института за
безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад. Резултати мерења приказани
су у поглављу 5.7. на странама 5-11 до 5-14 Студије. Измерени нивои буке у
боравишним просторијама стамбеног објекта износио је 27,2 dB а у комуналној
средини на северној граници парцеле измерени ниво буке био је 50,9 dB.
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Сл. гласник РС“, бр, 75/2010) меродавни нивои буке испитаних
звучних извора у дневном периоду времена НЕ ПРЕЛАЗИ граничну вредност за
боравишне просторије стамбених објеката за дан (дозвољени ниво 35 dB(A)).
Према Одлуци о заштити од буке на територији града Ваљева (децембар
2011.године), меродавни нивои буке испитаних звучних извора у дневном
периоду времена НЕ ПРЕЛАЗИ граничну вредност за зону акустичну зону 4.
(пословно-стамбена подручја) - дозвољени ниво буке за дан и вече 60 dB и 50 dB
за ноћ.
Увидом у ПГР „Колубара“ установљено је да је у границама ПГР-а евидентирано
културно добро Археолошки локалитет-средњевековно насеље на десној обали
реке Градац на растојању 825 m западно од локације пројекта, затим културно
добро предложено за претходну заштиту Археолошки локалитет-Ветеринарска
станица на растојању 810 m југозападно од локације пројекта, евидентирани
објекат-Пољопривредна школа на растојању 1140 m североисточно од локације
пројекта и вредни објекат градитељског наслеђа-Окућница Кузмановића на
растојању 670 m источно од локације пројекта. Наведена културна добра налазе
се на довољној удаљености од локације предметног пројекта и иста неће бити
угрожена у току редовног рада пројекта.
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8.2. Параметри на основу којих се могу утврдити утицаји пројекта на животну
средину. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара у
складу са важећим прописима
Програм праћења утицаја фабрике бетона на животну средину генерално треба да
обухвати:
− мониторинг квалитета ваздуха;
− мониторинг квалитета отпадних вода;
− ниво буке на локацији.

8.2.1. Мониторинг квалитета ваздуха
Параметри
На основу члана 22а, Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл. гласник РС“, бр, 11/10, 75/10 и и 63/13), у зонама и агломерацијама у оквиру којих су
смештени различити извори емисије загађујућих материја, као што су индустријска постројења
чији производни процеси могу утицати на ниво загађености ваздуха, здравље људи и/или
вегетацију, надлежни органи, у складу са чланом 7. став 5. ове уредбе могу наложити и
наменска мерења загађујућих материја у ваздуху.
У Прилогу XV Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС“, бр, 11/10, 75/10 и и 63/13) дате су максимално дозвољене концентрације за
заштиту здравља људи у случају наменских мерења. У табели 8.2. приказане су максимално
дозвољене вредности за укупне суспендоване честице у зависности од периода усредњавања.
Табела 8. 2. – Укупне суспендоване честице
Период усредњавања
Један дан
Календарска година

Максимално дозвољена вредност
120 µg/m3
70 µg/m3

Места мерења
Места мерења квалитета ваздуха се одређују у складу са Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13). Места
која се предлажу за спровођење програма мониторинг квалитета ваздуха су локације према
најближим објектима становања у окружењу, дакле на позицијама где је ризик по здравље
људи од прекорачење граничних вредности велики. Мерна места за узимање узорака треба да,
где је то могуће, буду репрезентативна за сличне локације које нису у њиховој непосредној
близини.
Начин мерења
Препоручују се мерења од стране акредитованих лабораторија, акредитованим
методама и одговарајућим мерним инструментима (на одабраним локацијама). За мерне
инструменте мора бити обезбеђен прикључак на електро мрежу. Сакупљени подаци уврштавају
се у централну базу података. Заједно са мониторингом квалитета ваздуха, вршиће се мерење и
процена значајних метеоролошких фактора од утицаја на дисперзију емисија загађења.
Учесталост мерења
Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник
РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) мониторинг квалитета ваздуха вршити од стране акредитованих
лабораторија два пута годишње.
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8.2.2. Мониторинг квалитета отпадних вода
1. Отпадне воде након пречишћавања у сепаратору масти и уља
Пројектном документацијом је прописана изградња сепаратора масти и уља за третман
атмосферских отпадних вода са манипулативних површина пре испуштања и шахт за узимање
репрезентативног узорка пречишћене отпадне воде у циљу испитивања квалитета пре
испуштања у реципијент. Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде
које су дате у табели 8.3. (Одељак II у прилогу 2 – Друге отпадне воде (Уредба о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање –
„Сл.гласник РС“ бр.67/11 и 48/12) односи се првенствено на отпадне воде које садрже
минерална уља.
Табела 8. 3. – Граничне вредности емисије пречишћених атмосферских вода
Параметар
Јединица мере
Гранична вредност(I)
Температура
ºC
30
pH
6,5-9
Биохемијска потрошња кисеоника (BPK)
mgO2/l
40
Хемијска потрошња кисеоника (HPK)
mgO2/l
150
Укупни угљоводоници
mg/l
10
(I)

Вредности се односе на 2-часовни узорак.

Места мерења
Мерење квалитета отпадних вода након пречишћавања у сепаратору масти и уља
вршити на крајњој тачки система, односно на контролном мерном шахту одмах иза сепаратора,
а пре испуштања ових вода у канал песколова.
Начин мерења
Узорковање отпадних вода вршити у складу са SRPS ISO 5667−10 Квалитет
воде−Узимање узорака−Део 10: Смернице за узимање узорака отпадних вода, а заштита и
транспорт узорака у складу са SRPS EN ISO 5667−3 Квалитет воде−Узимање узорака−Део 3:
Смернице за заштиту и руковање узорцима воде.
Учесталост мерења
Квалитет ових отпадних вода пратити кварталним мерењем и мерењима на месечном
нивоу у време обилних кишних падавина.
2. Отпадне воде настале након прања опреме
Параметри
Параметри мониторинга отпадних вода које настају након прања опреме дати у табели
8.1. преузети су из Уредбе о ГВЕ загађујућих материја у водама и роковима за њихово
достизање Прилог 2, глава I, тачка 9. Граничне вредности емисије отпадних вода из објеката и
постројења за производњу камена, кварца, доламита, азбестног цемента („Сл.гласник РС“ бр.
67/2011 и 48/2012). Овај одељак се односи на отпадну воду, укључујући и воду загађену
таложењем специфичних производа, чије загађење потиче првенствено од следећих сектора
производње: 1) рударење и прерада природног камена, кварца, песка и шљунка и производња
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земље за бељење, креча и доломита; 2) производња грађевинског песка; 3) производња бетона
и бетонских производа и 4) производња азбестног цемента.
Табела 8. 4. – Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде
Јединица
Параметар
ГВЕ*
мере
pH
6,5-9
Суспендоване материје
mg/l
100
ХПК
mgО2/l
150
* вредности се односе на 2-часовни узорак

Места мерења
Мерење квалитета отпадних вода након вршити на контролном мерном шахту одмах
иза песколова, а пре испуштања ових вода у реципијент.
Начин мерења
Узорковање отпадних вода вршити у складу са SRPS ISO 5667−10 Квалитет
воде−Узимање узорака−Део 10: Смернице за узимање узорака отпадних вода, а заштита и
транспорт узорака у складу са SRPS EN ISO 5667−3 Квалитет воде−Узимање узорака−Део 3:
Смернице за заштиту и руковање узорцима воде.
Учесталост мерења
Квалитет ових отпадних вода пратити кварталним мерењем и мерењима на месечном
ниову у време обилних кишних падавина.

8.2.3. Мониторинг буке
Параметри
Циљ праћења буке је предвиђање и превенција утицаја буке на локалну заједницу као и
предузимањем одговарајућих мера за њихово ублажавање. С обзиром на близину стамбених
објекта јужно, југоисточно, северно и североисточно од локације фабрике бетона предвиђен је
мониторинг комуналне буке и буке у затвореним боравишним просторијама.
Према Одлуци о заштити од буке на територији града Ваљева (децембар 2011.године)
граничне вредности индикатора буке за акустичну зону 4 којој припада предметна локација
приказане су у табели 8.5.
Табела 8. 5. – Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору
ниво буке у dB(A)
Намена простора
за дан и вече
за ноћ
1. Стамбено послона подручја
60
50
Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама, према Уредби о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010), дате
су у табели 8.6.
Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на
посматраној локацији.
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Табела 8. 6. – Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама
ниво буке у dB(A)
Намена просторија
за дан и вече
за ноћ
Боравишне просторије (спаваћа и дневна соба) у стамбеној
1.
35
30
згради при затвореним прозорима
Начин мерења
Мерење нивоа буке у животној средини вршити на основу:
− Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11одлука УС и 14/16);
− Закона о заштити од буке у животној средини - („Сл. гласник РС“, 36/09 и 88/10);
− Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС”, бр.72/10);
− Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС“, бр.
72/10);
− Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, 75/10).
Места мерења
Мерна места су лоцирана у непосредном окружењу јужно, југоисточно, северно и
североисточно од локације фабрике бетона, и у боравишним просторијама стамбених објеката
(дневне и спаваће собе) како би се установио утицај који предметни пројекат има на околно
становништво у погледу нивоа буке.
Учесталост мерења
Мерење нивоа буке вршити најмање једном годишње. Ако се у току мониторинга
појави случај прекорачења дозвољених вредности нивоа буке, потребно је ангажовати
овлашћену организацију која ће предложити мере за смањење буке и спровести утврђене мере
за смањење нивоа буке у дозвољене границе.

8.3. Програм праћења утицаја на животну средину
На основу претходних тачака овог поглавља Студије у табели 8.7. прегледно и збирно је
дат Програм праћења утицаја на животну средину за предметни пројекат.
Одговорност за спровођење програма праћења утицаја на животну средину сноси
Носилац пројекат, као и одговорност за загађење животне средине.
За послове мониторинга могу се ангажовати искључиво лабораторије које су овлашћене
(акредитоване) за предметна мерења. Ове лабораторије сносе одговорност за квалитет мерења.
На основу овог Програма мониторинга мора се израдити План мерења емисија. План
мерења емисије за сваку загађујућу материју мора израдити Носилац пројекта или овлашћено
правно лице (лабораторија) за мерење емисије у сарадњи са Носиоцем пројекта.
Носилац пројекта ће на основу овог Програма мониторинга са овлашћеним
лабораторијама уговорити израду тачног Плана мониторинга квалитета параметара животне
средине. Такође, Носилац пројекта, ће пре почетка рада фабрике бетона, одредити одговорно
лице за мониторинг.
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Табела 8. 7. – Програм праћења утицаја на животну средину
Предмет
монито ринга

Квалитет ваздуха

Отпадне воде након
пречишћавања у
сепаратору масти и
уља

Отпадне воде
настале након
прања опреме

Параметар који се прати Место вршења мониторинга

Време вршења
мониторинга

Разлог због чега се врши
мониторинг одређеног параметра

Одговорност

Укупне суспендоване
честице

Према најближим објектима
становања у окружењу, дакле
Два пута у току календарске
на позицијама где је ризик по
године
здравље људи од прекорачење
граничних вредности велики

Да се надлежним властима и
органима и локалној заједници
покаже да је квалитет ваздуха у
складу са Уредбом. Извештавање о
нивоима емисија за локалне и
националне регистре;
Утврђивање циљних вредности за
смањење полутаната у ваздуху.

Одговорност: Надлежни орган или
Носилац пројекта.
Извођач: овлашћена лабораторија за
мониторинг ваздуха.
Надзор: Надлежни орган или
Носилац пројекта или овлашћена
особа.

Температура, pH,
биохемијска потрошња
кисеоника (BPK), хемијска
потрошња кисеоника
(HPK), укупни
угљоводоници

Четири пута у току
На контролном мерном шахту
календарске године за проток
одмах иза сепаратора, а пре
до 50 l/s (за већи проток
испуштања ових вода у
према важећем правилнику
реципијент.
или Уредби).

Одређивање утицаја ефлуента на
реципијент и доказивање да
максималне концентрације материја
не прелазе дозвољене вредности.

Одговорност: Надлежни орган или
Носилац пројекта.
Извођач: овлашћена лабораторија за
мониторинг вода.
Надзор: Надлежни орган или Носилац
пројекта или овлашћена особа.

Одређивање утицаја ефлуента на
реципијент и доказивање да
максималне концентрације материја
не прелазе дозвољене вредности.

Одговорност: Надлежни орган или
Носилац пројекта.
Извођач: овлашћена лабораторија за
мониторинг вода.
Надзор: Надлежни орган или Носилац
пројекта или овлашћена особа.

На контролном мерном шахту
pH, суспендоване материје,
Квартално и на месечном
одмах иза песколова, а пре
хемијска потрошња
нивоу у време обилних
испуштања ових вода у
кисеоника (HPK)
кишних падавина
реципијент

Индикатори буке на
отвореном простору

На граници комплекса према
најближим стамбеним
објектима јужно,
југоисточно, северно и
североисточно од локације
фабрике бетона

Индикатор буке у
затвореним просторијама

Дневне и спаваће собе
најближих стамбених објеката
јужно, југоисточно, северно и
североисточно од локације
фабрике бетона

Да се утврди да је ниво буке у
складу са одлуком о заштити од
буке града Ваљева

Најмање једном годишње

Ниво буке

Одговорност: Надлежни орган или
Носилац пројекта.
Извођач: овлашћена лабораторија за
Да се утврди да је ниво буке у
мониторинг буке.
складу са Уредбом о индикаторима
Надзор: Надлежни орган или Носилац
буке,
граничним
вредностима,
пројекта или овлашћена особа.
методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини
("Сл. Гласник РС", бр. 75/2010)
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8.4. Обавеза вођења евиденције резултата мониторинга и достављања у
складу са законским прописима
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11одлука УС и 14/16), у одељку IV Праћење стања животне средине, прописује обавезе у вези са
мониторингом животне средине:
Мониторинг загађивача. Чланом 72 Закона о заштити животне средине, регулисана је
обавеза мониторинга за загађиваче: „Оператер постројења, односно комплекса које представља
извор емисија и загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко
надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове
прописане законом, обавља мониторинг, односно да:
1) Прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на
животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или
смањења нивоа загађења;
2) Обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од
посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне
самоуправе.“
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију
о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.
Влада утврђује врсте активности и других појава које су предмет мониторинга,
методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на
основу посебних закона.
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и
за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину“.
Достављање података. Чланом 73, Закона о заштити животне средине регулисано је да:
„Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга из чл.
70. и 72. овог закона достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
Информациони систем. Чланом 74 Закона о заштити животне средине прописано је:
„Ради ефикасног идентификовања, класификовања, обраде, праћења и евиденције природних
вредности и управљања животном средином у Републици Србији успоставља се и води
информациони систем заштите животне средине (у даљем тексту: информациони систем).
Информациони систем обезбеђује формирање, класификовање, одржавање,
презентацију и дистрибуцију нумеричких, описних и просторних база података о: квалитету
медијума животне средине, праћењу стања и заштити животне средине, законодавним,
административним и организационим и стратешким мерама, научно-техничким информацијама
о планским мерама превенције и размену информација са другим информационим системима и
др.
Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине. Информациони
систем обезбеђује приступ другим информационим системима и хармонизацију свих
релевантних информација и података на националном и међународном нивоу.
Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система,
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и
садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност“.
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9. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ У
САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ
9.1. Увод
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), 43/11 (УС) и 14/16), Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр. 135/04 и 36/09), Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 69/05) и Решења бр. 501-89/16-07 од 23.05.2016. године које је издало
Одељењe за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и заштиту животне средине, Градскa управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове Града Ваљева.
Циљ Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња производног
објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево је да се, у складу са одредбама
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) процене
могући значајни утицаји планираног Пројекта на чиниоце животне средине, дефинишу и утврде
мере заштите животне средине у току редовног рада и у случају акцидента и програм праћења
утицаја на животну средину.

9.2. Опис локације на којој се планира извођење пројекта
Носилац пројекта, „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево планира да реализује пројекат:
Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево.
Предметна парцела је неправилног облика. Приступ парцели обезбеђен је директно из
Колубарске улице.
Локацију пројекта карактерише присуство привредних и стамбених објеката који се
налазе у непосредној близини. На источној страни налази се Колубарска улица а североисточно
и југоисточно стамбени објекти линијски распоређени преко пута Колубарске улице. Јужно уз
саму границу парцеле је хала предузећа „Јеловица“ које се бавило производњом столарије.
Јужно од производне хале Јеловица налазе се стамбени објекти линијски распоређени дуж
Сувоборске улице 150 m јужно. Западно уз саму границу предметне парцеле налази се хала
фабрике вијака „Градац“ која због проблема при промени власништва не ради.
Најближи стамбени објекти налазе се јужно од будуће фабрике бетона на удаљености од
106 m, југоисточно на удаљености од 160 m, северно на удаљености од 136 m и североисточно
на удаљености од 157 m.

9.3. Опис пројекта
На захтев Носиоца пројекта „KOMPRESOR ING“ из Ваљева, Милована Глишића бр. 56
урађено је идејно решење за темеље и навоз бетонске базе у Ваљеву, Сувоборска б.б. на КП
8833/14 КО Ваљево а у циљу добијања локацијских услова. Опрема за бетонску базу није била
предмет пројектне документације из разлога што је, купљена постојећа опрема бетонске базе
(Потврда И.бр.294/2015 од 11.05.2015. године, Република Србија, Основни суд у Ваљеву) која
се тренутно налази на локацији у Белошевцу и која ће се демонтирати и монтирати када темељи
и навоз бетонске базе на к. п. бр. 8833/14 буду завршени.
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Пројектна документација је изведена у свему према условима захтеваним од
испоручиоца опреме. У даљем тексту се даје детаљнији опис објеката.
У саставу планираног комплекса фабрике бетона су следећи садржаји:
1. Усипни кошеви,
2. Навоз,
3. Транспортна трака,
4. Мешалица (миксер) капацитета 40 m3,
5. Силос за цемент,
6. Управљачка кућица,
7. Боксови за агрегат,
8. Прање и паркирање,
9. Паркинг,
10. Контејнер за комунални отпад,
11. Постојећа гаража са санитарним блоком,
12. Сепаратор масти и уља,
13. Заштитни зид,
14. Постојећа портирница (контејнер),
15. Песколов,
16. Подземни упојни модул (ретензија).
На локацији се планира постављање бетонске базе капацитета 40 m3/h. Постројење за
производњу бетона састоји се од 4 усипна коша за агрегат запремине по 25 m3, утоварача,
гумених транспортера, мешалице са вагама за цемент, агрегата и пумпе за воду са водомером,
силосом за цемент са пужним транспортером. Управљање радом постројења врши се из
командне кабине.
Опис технолошког процеса производње бетона
Носилац пројекта на предметној локацији планира да монтира опрему за фабрику
бетона капацитета 40 m3. Технолошка опрема која ће се користи у процесу производње је
грчког порекла и била је у функцији бетонске базе у Белошевцу предузећа Ваљевопут Ваљево.
Постројење је високо аутоматизовано и опремљено свим сигурносним уређајима за
заштиту радника и животне средине по високим европским стандардима.
Основне карактеристике фабрике бетона су следеће:
− Капацитет постројења је
40 m3/h
− Садржај агрегата у бункеру за агрегат
25 m3
− Број фракција агрегата
4
− Укупан капацитет силоса за цемент
90 t
− Број врста цемента
1
Бетон ће се производити у фабрици бетона одакле се врши његов транспорт на
градилиште. При томе се мора водити рачуна о удаљености коју аутомиксер мора прећи у
дозвољеном времену између припреме свежег бетона и уградње (средњом брзином 10-20
km/h). Ово значи да производња бетона није континуална и да се произведени бетон не
може складиштити, него да је производња шаржна и врши се само у зависности од потреба
градилишта.
У свим фазама производње основна је тежња, да се добије добро измешана и хомогена
бетонска маса планираног састава и задатих својстава очврслог бетона. Производњом бетона
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управљају грађевинари, где је потребна додатна специјализација и потребна је сарадња с
технолозима, хемичарима, машинцима и електричарима. Послови управљања производњом
бетона укључују:
− израду технолошких шема рада постројења;
− организацију припреме и извођења послова;
− свакодневне контроле, баждарења и ремонте елемената постројења;
− израду технолошких решења и организацију транспорта за поједина бетонирања;
− претходна испитивања бетона и пројектовање састава;
− контролна испитивања с обрадом података и подешавањима производње;
− извештавање;
− управљање квалитетом.
Капацитети опреме и радне екипе појединих фаза процеса производње бетона морају
бити добро усклађени. Од пријема појединих састојака, па до коначне испоруке свежег бетона
стално се обављају свакодневне, недељне и друге повремене контроле улазних материјала и
делова постројења. Зато би уз сваку фабрику бетона требало да постоји одговарајућа контролна
лабораторија за испитивање материјала. Пројектом није предвиђена контролна лабораторија
већ ће бити ангажована релевантна организација (ИМС Србије - Београд).
Фазе у процесу производње бетона су:
1. допремање и ускладиштење цемента,
2. допремање и ускладиштење агрегата за производњу бетона,
3. дозирање и мешање,
4. отпремање произведеног свежег бетона на градилиште,
5. одржавање опреме иинсталација је такође важна фаза у процесу производње бетона.
1. Допремање и ускладиштење цемента
Цемент за производњу бетона током допремања треба заштитити од загађења. Посебно
треба пазити, да аутоцистерне нису претходно возили неке друге прашкасте материјале, који
већ у малим количинама могу штетно деловати на процес везивања и очвршћивања цемента.
Сви материјали допремљени на бетонску базу морају имати документацију из које се види, да
одговарају намени и да испоручилац располаже атестом за њихову производњу.
Цемент
За сваку испоруку цемента репрезантивни узорак се испитује у погледу:
− нормне конзистенције,
− времена везивања (почетак и крај),
− финоћа млевења на ситу 0.09 mm,
− волумене постојаности цемента.
Испитивањем нормиране конзистенције проверава се уједно, да нема лажног или
тренутног везивања цемента. Осим узорка који се одмах испитује, истовремено се узима узорак
од 6 kg цемента, који се чува у херметичкој затвореној посуди заштићен од влаге, ради
детаљног испитивања, уколико би 28-дневни резултати испитивања бетона подбацили.
Узорци за испитивање узимају се током претовара из аутоцистерне у силос, или из
врећа кроз отвор за пуњење, помоћу сонде у облику цеви. У фабрици бетона цемент се
складишти у силосу и то му пружа довољну заштиту за дуготрајније чување.
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За пражњење цемента из аутоцистерне користе се дуваљке које цемент у
флуидизираном слоју носе кроз затворен систем цеви за пуњење цемента у силос. Силоси за
цемент нису тестирани као посуде под притиском. и мали пораст притиска у односу на
атмосферски може бити довољан да изазове оштећење силоса. Притисци изнад 6,91 kPa (0,07
bara) могу бити довољни да изазову оштећења силоса.
Да се не би појавио надпритисак у силосу, ваздух мора бити испуштен из силоса преко
погодног филтера. Надпритисак се може јавити услед једног или више узрока:
• Повећање брзине протока ваздуха из аутоцистерне на крају пражњења,
• Зачепљење филтера услед препуњавања силоса,
• Неодговарајућег протока ваздуха кроз филтер,
• Недостатак сигурносног вентила за испуштање ваздуха из силоса,
• Неодговарајућег одржавања који проузрокује неефикасно избацивање ваздуха,
• Неодговарајуће конструкције опреме.
Повећање протока ваздуха у силосу се јавља када је смањена густина флуидизованог
праха, нарочито на крају пражњења аутоцистерне. Ова фаза кратка, али може довести до
катастрофалног пораста притиска у силосу. Максимална тренутна брзина протока ваздуха може
бити висока и до 3,25m/s.
1) Надритисак: Ако се ваздух који се користи за пнеуматски транспорт цемента не
празни из силоса, онда силос за цемент може лако постати посуда под притиском. 2)
Препуњавање: Препуњавање је опасно, јер ће изазвати да цемент блокира филтерске вреће
филтера, што опет доводи до прекомерног притиска. Испуштени ваздух из сигурносног вентила
притиска представља ризик за аерозагађење.
Шематски приказ допремања и ускладиштења цемента дат је на слици 9.1. Уколико
ваздух може да уђе и изађе из силоса без ограничења онда неће долазити до проблема са
превеликим надпритиском унутар силоса. До настанка надпритиска у силосу долази када
количина ваздуха који улази превазилази количину ваздуха који не успева да преко филтера
изађе из силоса као што је приказано на слици 9.2.

Слика 9. 1. – Шематски приказ система пнеуматског пуњења силоса, са притиском у
цистерни и типичним притисцима мереним на цреву, цеви за пуњење и у силосу за цемент
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Ва
здух у силосу
је једнак или
мањи од
ваздуха који
се избацује

Прото
к ваздуха је
ограничен, што
доводи до
надпритиска

Слика 9. 2. – Приказ узрока настанка надпритиска
Спречавање настанка превеликог притиска огледа се у надзору и заштити силоса током
процеса пуњења и контроле помоћних вентила.
Филтер има више намена: да се ваздух преко њега избацује у атмосферу и тиме заштити
силос за цемент од надпритиска, да сачува цемент као веома вредну сировину и да заштити
животну средину од аерозагађења.
По уласку у силос, брзина ваздуха се рапидно смањује што омогућава да се прашкасти
цемент одвоји од суспензије. Запрашен ваздух удара у горњу заштитну плочу силоса и услед
тежине, одвајају се честице прашкастог цемента, при чему већи део грубих прашкастих честица
цемента пада у силос. Зато запрашени ваздух који са собом још увек носи фине честице
цемента мора да буде филтриран да би се спречила емисија прашкастог цемента у животну
средину. Ово се постиже коришћењем филтера са филтер врећама које задржавају фине честице
цемента. Процес се наставља проласком запрашеног ваздуха кроз филтер вреће, чиме се на
површини врећа формира стабилан слој праха и обавља се процес филтрације. Пречишћен
ваздух струји и на врху кућишта филтера пролази кроз излазни канал у атмосферу.

Слика 9. 3. – Приказ рада филтера а) за време пуњења цемента у силос и б) за време
чишћења
За време чишћења филтер користи компримовани ваздуха за чишћење филтер врећа.
Магнетни вентил на доводу компримованог ваздуха отвара и компримовани ваздух се доводи
изнад сваке вреће. Сакупљена прашина на филтер врећи се отреса у силос. Процес чишћења се
понавља у редовним интервалима током процеса пуњења како би се спречило нагомилавање
наслага. Системи за чишћење филтер врећа су од суштинског значаја за поуздану операцију
филтрирања и да се одржи ефикасност филтера. На овај начин се спречава свако расипање
цемента и његово разношење по околним површинама. Иначе, цементна прашина је
карактеристичне боје, лако се уочава на опреми или на другим површинама.
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Слика 9. 4. – Изглед врећастог филтера
Филтер силоса за цемент је врећасти филтер. Поставља се на врх силоса за цемент и
повезује са силосом помоћу носеће прирубнице завртњевима.
Намењен је за суво филтрирање запрашеног ваздуха нексплозивног , у случајевима
када се материјал допрема пнеуматским транспортом. Филтрирање запрашеног ваздуха врши се
кроз филтер тканину чији се квалитет бира у зависности од врсте прашине и захтева за
квалитетом пречишћеног ваздуха. Остатак прашине у пречишћеном ваздуху који се испушта у
атмосферу за поменуте филтере, којима је опремљен силос за цемент је до 20 mg/Nm3.
На врху филтера налазе се ревизиони поклопац за вршење монтаже, визуелне
инспекције врећа и замене врећа. Филтер на силосу је дизајниран тако да спречава расипање
цементе паршине током пуњења и пражњења силоса. Израђује се на начин да се само-одржава,
враћајући прашину у силос помоћу аутоматског система чишћења. Направљени су за сигурно и
једноставно управљање.
2. Допремање и ускладиштење агрегата и адитива за производњу бетона,
Агрегат
Агрегати се допремају камионима и складиште у бетонским боксовима, који су
смештени уз бетонску базу.
Фракције агрегата се приликом преузимања и касније из боксова испитују сваки дан
када се меша бетон, у погледу:
− гранулометријског састава,
− влажности,
− муљевитости.
Боксови за складиштење агрегата су изведени у две групе по два бокса (укупно 4
фракције). Димензије сваког бокса су l×b×h = 800×400×330 cm. Израђени су у систему
армиранобетонских зидова дебљине d=25 cm.
Влажност агрегата, у пракси има пресудан утицај на квалитет производње бетона, па се
мерења влажности, нарочито за песак, који садржи највише влаге, обављају или инструментима
који аутоматски регулишу дозирање воде у мешалицама. Најбоље је, да се фракције агрегата
пре уношења у бункере за агрегат, претходно оцеде, тј. доведу у стање уједначене влажности.
Једино на тај начин могуће је одржавати уједначеност састава бетона. Да би се исправно
димензионисале величине депонија агрегата односно величине бункера за агрегат, потребно је
добро проценити учешће појединих фракција у појединим саставима бетона.
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При истовару и транспорту агрегата с депоније у бункере треба спречити сегрегацију и
падање агрегата с већих висина, да не би дошло до промена у гранулометријском саставу, услед
разбијања већих зрна. Истовар агрегата у дозирне бункере за агрегат врши се помоћу
утоваривача.
Адитиви
Адитиви се обично испоручују за дужи период употребе (6 месеци). Сваку испоруку
треба пре примене у производњи испитати на једном саставу бетона из производње, на сва
тражена својства, и установити евентуално потребне корекције у дозирању. Адитиве треба
складиштити одвојено од цемента како не би дошло до мешања цемента с прашкастим
адитивима. Када се набављају течни адитиви треба их ускладиштити тако да се зими не
смрзавају.
3. Дозирање и мешање
У модерној производњи, састојци бетона дозирају се тежински, јер мерење цемента и
агрегата по волумену има за резултат знатна одступања од планираног састава бетона.
Запремнина песка зависи о постотку влаге, тако да маса песка у јединци волумена може
варирати до 30%. При прорачуну масе бетона, агрегат се дозира на основу густоће засићеног
површински сувог зрна, па приликом мерења влажности тај део треба одузети јер не суделује у
слободној води за формирање цементне пасте (v/c фактору). Због влаге, зрнца песка су
слепљена, па је песак обично теже дозирати из бункера у уређаје за вагање. Отварање и
затварање дна бункера приликом вагања треба да буде релативно прецизно, ради тачности
вагања. Зато се затварачи покрећу помоћу хидрауличних уређаја и управљају електронски.
Посебно је отежано њихово регулисање код најкрупнијих фракција агрегата, где постоји
опасност, да се поједина зрна заглаве.
Вагање цемента и фракција агрегата обично је кумулативно, тј. у дозирну посуду редом
се пуне и важу поједине компоненте уз захтевану тачност. Прецизност и тачност вагања морају
се свакодневно проверавати, а баждарење вага треба да обаваља овлашћена институција сваких
шест месеци. Осим тачног вагања компонената бетона, важно је, да се оне дозирају исправним
редоследом у бубањ мешалице. Боље је мешање и уз мањи трошак енергије, ако се прво агрегат
и цемент мешају у сувом стању, а затим уз додавање воде. У што краћем времену дозирања,
мешања и пражњења треба се добити хомогена маса бетона уједначеног квалитета бетона. За
неке лаке бетоне, код којих јако варира густоћа зрна агрегата или друге испуне, ипак је тачније
њихово запреминско дозирање. У фабрикама бетона практичније је дозирање бетону течних
него прашкастих адитива. Адитиви се претходно разреде с делом воде, тако да се брже и
интензивније хомогенизују у бетону.
Трајање мешања
За двосовинске мешалице карактеристични су велики производни капацитети, који се
постижу брзим окретањем осовина са лопатицама. У двоосовинској мешалици циклус мешања
траје 30 до 90 секунди. Зависно од типа мешалице, трајање мешања зависи од количине
цемента и воде, величине максималног зрна агрегата, стања истрошености постројења и низ
других мање важних чиниоца. Што је дуже мешање постиже се боља хомогенизација масе,
међутим предугим трајањем мешања, услед трења, повећава се температура масе, што може
бити штетно у топлим временским условима. За сваку бетонску мешалицу потребно је опитима,
за дати састав бетона, одредити минимално време мешања. Провере хомогености мешања
спроводе се сваких шест месеци ради доказивања квалитета постројења и радне екипе. Провера
се састоји у томе, да се након одређеног времена мешања узимају узроци бетона на почетку, у
средини и на крају пражњења из бубња мешалице и испитују у погледу садржаја воде, цемента,
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крупне фракције агрегата, увученог ваздуха и чврстоће бетонских тела, која се припреме од
појединих узорака бетона.
4. Отпремање произведеног свежег бетона на градилиште
Бетон произведен у фабрици бетона и затим отпремљен на градилиште има низ
предности према справљању бетона уз место уграђивања:
− бетонску масу (свежи бетон) производи специјализована екипа сталних радника под
сталном и уједначеном контролом,
− избегава се организација справљања бетона на скученим градилиштима,
− транспорт до места уградње обавља се у специјалним возилима, у којима се бетон
меша до тренутка уградње,
− најквалитетније се могу справити и мале количине бетона.
За спољни транспорт бетона употребљавају се специјална возила тзв. аутомиксери.
Наиме, бетон који се отпрема до места уградње мора се мешати, али уз знатно мању брзину,
односно број окретаја бубња. То је 2 до 6 окретаја бубња у минути према 4 до 16 окретаја
осовина са лопатицама при мешању бетона у мешалици. У екстремним климатским условима
бетон који се превози, треба заштитити од загревања односно претераног хлађења.
5. Одржавање
Искуство из пријављених случајева појаве надпритиска показује да је један од главних
фактора који томе доприноси лоше одржавање опреме. Сва опрема се користи у процесу
пражњења морају се одржавати тако да коректно функционише у сваком тренутку.
Процедуре одржавања, укључујући рутинске прегледе опреме, треба да обезбеде:
- Безбедан рад опреме:
- Рану детекцију грешака или наступајућих грешака,
- Идентификацију потреба у току одржавања,
- Идентификацију компоненти које изазивају поновљене проблеме и који могу да
захтевају редизајн или респецификацију.
Табела 3.1 идентификује неке кључне области које захтевају добро планирану динамику
одржавања, како би се осигурали да систем функционише безбедно и ефикасно. Табела није
свеобухватна листа области провере, али садржи кључне компоненте које се односе на
безбедно функционисање система. Одговорност за одржавање је на власнику опреме. У свим
случајевима, би требало да постоје писане процедуре одржавања са свим детаљним подацима.
Ако се емисија или оштећења открију онда корективне мере треба предузети одмах.
Сваки квар на систему управљања силосом за цемент (нпр: на сензору горњег нивоа, аларму,
врећастом филтеру, сигурносном вентилу за притисак) треба да доведе до потпуне истраге рада
постројења и опреме.
Табела 9. 1. – Чек листа одржавања
Локација
Компонента
Провера
Аутоцистерна Цистерна
Да ли је цистерна била испитана под сигурносним
прописима за судове под притиском
Црева, спојнице и Да ли су црева и спојнице које се користе исправне,
заптивке
односно да нису оштећене,
Да ли су заптивке исправне,
Да ли су обујмице (шелне) исправне.
Вентил за
Да ли вентил ради исправно,
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пражњење
Сигурносни
вентил за
притисак
Постојаност
система

Силос

Црева, спојнице и
заптивке

Сензори нивоа и
аларм притиска
Сигурносни
вентил за
притисак
Филтер

Систем за
филтрирање
ваздуха

Компресор

Компромовани
ваздух

Да ли вентили не цури.
Да ли вентил ради коректно,
Да ли је сет за притисак погодан за безбедано пражњење
аутоцистерне
Да ли је филтер постављен на силосу за цемент,
Да ли је кућиште филтера оштећено корозијом,
Да ли је силос за цемент оштећен корозијом.
Да ли су црева и спојнице које се користе исправне,
односно да нису оштећене,
Да ли су заптивке исправне,
Да ли су обујмице (шелне) исправне.
Да ли сензори горњег и доњег нивоа цемента у силосу
раде коректно,
Да ли звучни и светлосни аларм раде.
Да ли вентил отвара на задатом притиску,
Нема цурења из вентила.
Да ли има нагомилавања праха у или око вентила,
Поклопац није одузета
Да ли је силос опремљен исправним филтером,
Да ли су шарке и опруге поклопца филтера блокиране
наслагама праха,
Да ли су заптивке и обујмице за постављање филтер врећа
исправне,
Да ли су филтер вреће зачепљене прахом,
Да ли се вреће замењују према упутствима произвођача,
Да ли систем за чишћење компримованим ваздухом ради
коректно,
Прегледати да ли систем за чишћења ради на фреквенцији
која је наведено у релевантној процедури
Да ли се прописани притисак одржава у сваком тренутку,
Да ли је ваздух је сув замке,
Да линије за компримовани ваздух нису контаминиране
(уље / контаминација воде),
Да ли систем прописно испитује.

9.4. Приказ главних алтернатива
Одлучујући фактори за избор предметне локације су:
− Носилац пројекта „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево је власник предметне парцеле;
− Постојање развијене пратеће инфраструктуре;
− Приступ локацији обезбеђен из Колубарске улице;
− Мала површина заузетог земљишта;
− Минимална могућност загађења површинских и подземних вода;
− Минимална аеро-загађења;
− Одсуство посебно заштићених природних и културних добара у зони утицаја
пројекта.
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На основу претходних чињеница, и чињенице да Носилац пројекта нема у власништву
парцелу са наменом површина у грађевинском подручју, намеће се закључак да одабрана
локација није имала повољније алтернативно решење.
Носилац пројекта је купио постојећу опрему фабрике бетона Ваљевопута која је била у
раду (Потврда И.бр.294/2015 од 11.05.2015. гоодине, Република Србија, Основни суд у
Ваљеву). Бетонска база се тренутно налази на локацији у Белошевцу, опрема ће се демонтирати
и монтирати на к. п. бр. 8833/14 КО Ваљево, када темељи и навоз бетонске базе буду завршени.
Опрема постојеће фабрике бетона је оптимална, односно задовољава планирани
капацитет, квалитет и асортиман, производа а с обзиром да техничко-технолошке
карактеристике постојеће опреме детерминишу технолошки поступак производње бетона, при
избору технолошког поступка није било алтернатива.
Допремање цемента се врши специјалним возилима у ринфузном стању и складишти се
у вертикални силос. Комплетна опрема и инсталације у којима се допрема, складишти и
транспортује цемент у фази припреме и производње бетонске масе, су потпуно затвореног типа.
Силоса за цемент на врху његове конструкције опремљен је филтером за пречишћавање
издувног ваздуха. На овај начин се спречава свако расипање цемента и његово разношење по
околним површинама. Мешалица за производњу бетонске масе, опремљена је такође врећастим
филтером за пречишћавање издувног ваздуха. Систем за отпрашивање задовољава EU и
националне норме (GVE = 20 mg/m3), јер систем са врећастим филтером представља најбоље
доступну технику којом се постиже вредност емисије прашине у атмосферу од 9 - 10 mg/m3. За
сузбијање прашине при манипулацији каменим фракција предвиђени су боксови за агрегате
који су са три стране затворени (што је много боље решење од депоновања агрегата на
отвореном) и орошавање агрегата и манипулативних површина у сушном периоду. С обзиром
на просторну удаљеност потенцијално угрожених стамбених објеката и становништва који у
тим објектима живи, одабрани систем за отпрашивање и сузбијање прашине орошавањем
обезбеђује да евентуални негативни утицаји услед загађења ваздуха прашином на објекте и
становништво буду елиминисани.
За случај екстремних падавина предвиђено је да се повећан прилив ових вода задржи у
подземном вододрживом резервоару-ретензији (што је најбоља доступна техника) и да се након
таложења испуштају у околно земљиште.
Прање аутомиксера и опреме се обавља на постојећем асфалтираном платоу с тим да је
место прања ограђено армиранобетонским соклом димензија b/h=20/25 cm који је прописно
фундиран (df=60 cm). На улазно излазном делу поставља се канал (песколов) за скупљање
отпадних вода, масти и уља који је повезан са песколовом и сепаратором масти и уља. Ове воде
ће се тек након пречишћавања испуштати у реципијент. На основу водног мишљења, а у циљу
рационализације потрошње воде, техничком документацијом извршиће се анализа која ће оценити
могућност алтернативе поновног коришћења пречишћених отпадних вода од прања аутомиксера.

Када је бука у питању, према потенциално угроженим стамбеним објектима предвиђена
је изградња акустичне баријере (заштитног зида). Како се мешалица, због утовара бетона у
аутомиксер, налази на стубовима на висини већој од висине заштитног зида као додатна
алтернативна мера предвиђа се, потпуно оклапање мешалице панелима за редукцију буке, тј. да
се мешалица изведе као потпуно затворен објекат (најбоља доступна техника) што ће умањити
штетне утицаје буке у животној средини и свести ове утицаје у друштвено прихватљиве
границе.
Као погонска енергија за опрему фабрике бетона изабрана је електрична енергија која је
са аспекта заштите животне средине најчистија. За погон дизел мотора механизације и
транспортних средстава није постојало алтернативно погонско гориво. Алтернатива код избора
сировина није било. Друге алтернативе Носилац пројекта није разматрао.
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9.5. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини
На локацији и у непосредном окружењу локације предметног пројекта, вршена су само
испитивања квалитета амбијенаталног ваздуха и мерења нивоа буке од стране Института за
безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад. У табели 9.1. дат је приказ постојећег
квалитета животне средине у зони утицаја будуће фабрике бетона, на основу извршених
испитивања и на основу процене од стране обрађивача предметне Студије, увидом у стање
приликом обиласка локације, увидом у податке из постојеће планске документације, анализом
података из раније рађених пројеката у вези са предметном проблематиком на територији Града
Ваљева итд.
Табела 9. 2. - Приказ постојећег квалитета животне средине у зони утицаја пројекта
Анализирани
параметар
Становништво

Флора и фауна

Квалитет земљишта

Квалитет вода

Квалитет ваздуха

Климатски чиниоци

Бука

Постојећи квалитет
Што се тиче насељености на ужем подручју локације предметног пројекта
најближи стамбени објекти налазе се јужно од будуће фабрике бетона на
удаљености од 106 m, југоисточно на удаљености од 160 m, северно на
удаљености од 136 m и североисточно на удаљености од 157 m.
У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна
биљна врста нити станишта заштићене флоре.
Обзиром на наведене чињенице на предметној локацији није регистровано
присуство ретких угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно
вредних животињских заједница.
О загађености земљишта на самом локалитету нема егзактних података јер нису
вршена испитивања квалитета земљишта. Педолошки слој терена на предметној
локацији, је одавно измењен изградњом постојећих објеката (Јеловица, Градац,
гаража са санитарним блоком) и манупулативних површина.
Река Колубара, према Одлуци о утврђивању Пописа вода 1 реда, сврстана је под
2. Остали водотоци, 1) природни водотоци („Сл. гласник РС“ бр. 83/10). Према
Уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник. СРС“, бр. 5/68), Колубара је
разврстана у II категорију.
У ширем подручју предметног пројекта, Агенција за заштиту животне средине
прати квалитет воде реке Колубаре, на профилима Бели Брод и Мислођин.
На предметној локацији вршено је испитивање квалитета амбијенаталног ваздуха
од стране Института за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад.
Измерене концентрације укупних суспендованих честица, ОДГОВАРАЈУ
захтевима Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС“, бр, 11/2010, 75/2010 и 63/2013), јер измерена концентрација ових
материја не прелази дозвољену граничну вредност ни у једном узетом узорку.
Клима ваљевског краја може се окарактерисати као умерено-континентална.
Метеролошки параметри нису угрожени.
На предметној локацији вршена су мерења нивоа буке од стране Института за
безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад. Резултати мерења приказани
су у поглављу 5.7. на странама 5-11 до 5-14 Студије. Измерени нивои буке у
боравишним просторијама стамбеног објекта износио је 27,2 dB а у комуналној
средини на северној граници парцеле измерени ниво буке био је 50,9 dB.
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Сл. гласник РС“, бр, 75/2010) меродавни нивои буке испитаних
звучних извора у дневном периоду времена НЕ ПРЕЛАЗИ граничну вредност за
боравишне просторије стамбених објеката за дан (дозвољени ниво 35 dB(A)).
Према Одлуци о заштити од буке на територији града Ваљева (децембар
2011.године), меродавни нивои буке испитаних звучних извора у дневном
периоду времена НЕ ПРЕЛАЗИ граничну вредност за зону акустичну зону 4.
(пословно-стамбена подручја) - дозвољени ниво буке за дан и вече 60 dB и 50 dB
за ноћ.
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Природне и културне
вредности

Увидом у ПГР „Колубара“ установљено је да је у границама ПГР-а евидентирано
културно добро Археолошки локалитет-средњевековно насеље на десној обали
реке Градац на растојању 825 m западно од локације пројекта, затим културно
добро предложено за претходну заштиту Археолошки локалитет-Ветеринарска
станица на растојању 810 m југозападно од локације пројекта, евидентирани
објекат-Пољопривредна школа на растојању 1140 m североисточно од локације
пројекта и вредни објекат градитељског наслеђа-Окућница Кузмановића на
растојању 670 m источно од локације пројекта. Наведена културна добра налазе
се на довољној удаљености од локације предметног пројекта и иста неће бити
угрожена у току редовног рада пројекта.

9.6. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину и здравље
људи за време рада пројекта, као и у случају удеса, са оценом
карактеристика утицаја са становишта њиховог обима, природе и величине
Локација предметног пројекта подразумева коришћење земљишта које се према
локацијски условима налази у оквиру зоне: остале намене-Мешовита намена - ПРЕТЕЖНО
ПРИВРЕЂИВАЊЕ, а мањим, западним делом припада зони ЈАВНЕ НАМЕНЕ - Јавне
саобраћајне површине“.
У току експлоатације предметног пројекта може доћи до погоршања загађења ваздуха,
обзиром на предметну делатност, али уз уграђене мере заштите већ у току дизајнирања и израде
постројења асфалтне базе и бетонске базе та негативна појава је ублажена а уз поштовање јасно
дефинисаних техничких прописа по којима се могу градити предметни пројекти и услова
експлоатације, надзора и сагласности осталих надлежних органа негативни утицаји у току
експлоатације предметног пројекта могу бити смањени и доведени у друштвено прихватљиве
границе са аспекта очувања квалитета ваздуха и заштите здравља људи.
Сакупљање и пречишћавање отпадних вода до захтеваног квалитета, прописаног за II
класа вода, пре њиховог упуштања у реципијент су мере којима ће спречити негативан утицај
фабрике бетона на квалитет површинских и подземних вода на локацији и у околини локације.
С обзиром на капацитет фабрике бетона и карактеристике саме локације може се
тврдити да ће, уз предузете мере заштите, загађење тла услед редовног рада пројекта бити
занемарљиво.
Како се у непосредној околини налази известан број стамбених објеката на растојањима
106, 136, 157 и 160 метара, неопходно је спровођење одговарајућих мера заштите од нежељеног
утицаја буке услед рада фабрике бетона и саобраћајне буке. Дозвољени нивои буке за
акустичну зону 4 којој припада предметна локација су: ниво буке за дан и вече 60dB, за ноћ 50
dB. Техничком документацијом испројектована је акустична баријера (заштитни зид) на јужној
граници парцеле, за редукцију буке према најближем објекту становања. Заштитни зид ће се
изградити као зидани од бетонских блокова дебљине d=20 cm са хоризонталним и вертикалним
армиранобетонским серклажима. Висина зида је h=220 cm. Како се мешалица, због утовара
бетона у аутомиксер, налази на стубовима на висини већој од висине заштитног зида као
додатна мера предвиђа се, у случају потребе, оклапање мешалице панелима за редукцију буке.
Такође, формирањем заштитног зеленог појаса од вишеспратног и вишередног засада
лишћарских, четинарских и жбунастих врста, између фабрике бетона и потенцијално
угрожених објеката становања, додатно ће се смањити нивои буке код рецептора.
Могуће је закључити да због могућих негативних последица, изградња и редован рад
фабрике бетона неће утицати на погоршање услова живота у ближем окружењу нити може
утицати на погоршање услова живота у ширем окружењу, расељавање и будући развој. У току
експлоатације предметни пројекат неће имати значајнијег утицаја на становништво, обзиром на
концентрацију и степен насељености ближег окружења локације.
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У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна
заштићена животињска или биљна врста нити се налазе станишта заштићених фауна и флоре.
Са становишта општег изгледа као субјективне компоненте визуелних утицаја, може се
закључити да планирана фабрика бетона у визуелном смислу представља објекат који са собом
носи одређени ниво негативних утицаја.
Евидентирана културна добра и културно добро предложено за претходну заштиту
налазе се на довољној удаљености од локације предметног пројекта и иста неће бити угрожена
у току редовног рада пројекта. С обзиром на ову чињеницу нема ни основа за анализу могућих
утицаја.

9.7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће
отклањања сваког штетног утицаја пројекта на животну средину
9.7.1 Мере заштите предвиђене законом и другим прописима
Мере из ове тачке обухватају услове и сагласности које утврђују надлежни органи и
организације, приликом издавања одобрења за израду техничке документације и сагласности на
техничку документацију, односно одобрења за изградњу и употребу објекта.
Регулативне мере предвиђене су законима и другим прописима, нормативима,
стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише. У мере
предвиђене законима и другим прописима подразумева се примена норматива и стандарда код
избора и набавке уређаја и опреме за предложени технолошки процес, као и оне техничке мере
према којима ће се обављати прикупљање свих отпадних материја. Због рационалног
управљања животном средином потребно је обезбедити поштовање законске регулативе у
погледу граничних вредности појединих утицаја на животну средину.
9.7.2 Мере заштите у току изградње
У току извођења радова обавеза Носиоца пројекта је да уради Пројекат припремних
радова, којим мора предвидети мере заштите као што су:
− Пре почетка изградње објекта потребно је извршити припремне радове, обезбедити
локацију и извести друге радове којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и
здравље људи и безбедно одвијање саобраћаја.
− За потребе градилишта, до изградње планираних саобраћајница, уредити саобраћајне
површине са чврстом подлогом тако да се не диже прашина од возила или не наноси
блато на прилазну саобраћајницу.
− На градилишту се не могу постављати резервоари за снабдевање горивом
грађевинске механизације.
− Градилиште оградити оградом висине ≥2 m тако да се смањи ниво буке у окружењу.
− Сав грађевински и други материјал који може контаминирати животну средину
(разни изолациони материјали, битумени и сл.) на градилишту складиштити у
затвореним објектима са вододржљивим подом који се може чистити.
− Радове изводити према техничкој документацији на основу које је издато одобрење
за грађење, односно вршити према техничким мерама, прописима, нормативима и
стандардима који важе за изградњу овакве врсте објеката.
− Уколико се у току ископа земље за темеље опреме и хидротехничке објекте открију
археолошки остатци, о налазу одмах обавестити Завод за заштиту споменика културе
Ваљева, а радове обуставити.
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− Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је
прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити
возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања
материјала.
− У случају прекида радова из било ког разлога потребно је обезбедити објекат и
околину.
9.7.3 Мере заштите у току редовног рада пројекта са посебним акцентом на
мере које се односе на заштиту земљишта од загађивања, заштиту од
буке, начин третирања отпадних вода и материја насталих у раду пројекта
Заштита ваздуха

−
−

−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

Обавезне мере заштите:
Допремање цемента вршити специјалним возилима са затвореним системом за истовар,
(пнеуматски транспорт), цемента у вертикални силос.
Заштита ваздуха од прекомерног загађења ваздуха чврстим честицама цемента пре свега
постиже се преко уграђених врећастих филтера на местима могућих емисија
(вертикални силос за складиштење цемента и мешалица).
Вршити контролу ефикасности врећастог филтера. Одржавање и чишћење филтера
вршити према упутству произвођача опреме.
Комплетна опрема и инсталације у којима се врши дозирање цемента из силоса у
мешалицу и припрему и дозирање адитива мора бити затвореног типа, јер на тај начин
спречава додатну емисију прашине.
Уградити уређај за константну контролу унутрашњег притиска у силосу.
Чишћење врећастих филтера вршити отресањем истих у затворени простор како би се
цементна прашина враћала у технолошки процес.
Филтерске системе редовно одржавати у исправном стању а филтере мењати и
контролисати њихову исправност.
Уколико настане квар врећастих филтра и система за отпрашивање рад фабрике бетона
мора се обуставити док се систем отпрашивања не оспособи.
Поред тога, у технолошком процесу издвојена и наталожена минерална прашина
отклања се применом поступака за спречавање подизања и ширења прашине
oрошавањем: агрегата (фракционисаног камена, шљунка, песка), саобраћајница,
манипулативних платоа и паркинга, затим чишћењем свих наталожених слојева
прашине са опреме и радних површина итд. Обавезно је у екстремно сувим и топлим
периодима вршити орошавање од 10 до 15 минута једном у току једног часа.
Орошавање распршеном водом у виду магле, обзиром да се троши мала количина воде,
у случају потребе могуће је организовати да буде и континуално.“
Фракције агрегата на локацији складиштити у бетонским боксовима тако да се у
највећој мери избегава загађење прашином.
У летњем периоду редовно прскати агрегате у боксовима и одржавати оптималну
влажност агрегата да би се смањила емисија секундарне прашине.
За време екстремно јаких ветрова технолошки процес фабрике бетона потребно је
зауставити и по потреби вршити ванредно квашење саобраћајница и депонија каменог
агрегата.
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− У граничном појасу локације засадити и одржавати заштитни зелени појас како би се
спречило ширење прашине подигнуте ваздушним струјењем ван локације.
− Током редовног рада фабрике бетона обавеза је Носиоца пројекта да у зони утицаја
фабрике бетона врши периодично узимање узорака ваздуха, ангажовањем овлашћене
лабораторије, у циљу утврђивања концентрација суспендованих честица, два пута
годишње, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).
− У случају да дође до прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у
ваздух спровести додатне мере за довођење емисије у дозвољене границе или
обуставити рад фабрике бетона, како би се концентрације суспендованих честица свеле
у прописане вредности.
Мере заштите површинских и подземних вода
У поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије
дато је Решење о издавању водних услова издато од Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Републичке дирекције за воде, број 325-05-01444/2016-07 од
29.11.2016.године. Решењем о издавању водних услова је наложено да се Техничком
документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвоје
техничко-технолошка решења из којих су преузете следеће обавезне мере заштите
површинских и подземних вода:
1. Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и
нормативима за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима
и условима;
2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке
документације, од надлежног органа из области планирања и изградње;
3. У поступку израде техничке документације, на основу претходних радова, израдити
документацију на нивоу пројекта у складу са важећим прописима, мишљењима и
нормативима за ову врсту радова;
4. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским
прописима;
5. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима
(водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима на начин
који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
6. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;
7. Техничком документацијом јасно дефинисати:
• техничко решење захвата воде;
• количину и квалитет захваћене воде којим се обезбеђује функционална сигурност и
поуздан рад;
8. За локацију предметног објекта дати такво техничко решење за снабдевање водом,
прикључком на јавни водовод, према условима надлежног јавног комуналног предузећа
или захватом подземних вода за прописане намене. За коришћење подземних вода
потребно је утврдити резерве подземних вода. Такође, је потребно предвидети сву
неопходни хидромеханичку опрему за рационално захватање подземних вода и како би
се спречило нарушавање других објеката (подземна изворишта) у околини уколико
евентуално постоје и предвидети уградњу уређаја за регистровање захваћене подземне
воде која ће се користити за потребе погона;
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9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно- фекалне, технолошке воде,
условно чисте и потенцијално отпадне атмосферске воде;
Техничком документацијом предвидети, евакуацију санитарно фекалних отпадних вода
преко прикључка на јавну каналитацију, а уколико поред локације не постоји изграђена
јавна канализација, упуштање санитарно-фекалних вода вршити у водонепропусну
септичку јаму одговарајуће запремине, која ће се празнити уз помоћ возила и службе
ЈКП;
Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у
предметном објекту и то по очекиваним количинама и квалитету, и утврдити начин
испуштања у коначан пријемник. Пре испуштања отпадних вода у реципијент,
предвидети адекватно пречишћавање;
За уређај за пречишћавање отпадних вода предвидети такво техничко-технолошко
решење које ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава
услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене воде не
нарушава стандарде квалитета животне средине. Забрањено је испуштање
непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде;
Дефинисати простор за евентуално одлагање отпадних материја тако да не угрозе
квалитет површинских и подземних вода на локацији;
За зауљене воде са интерних саобраћајница, паркинга, манипулативних површина, воде
од прања и одржавања тих површина као и технолошке отпадне воде од прања возила и
машина, предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и
сепаратору уља и масти и лаких течности пре испуста у водонепропусну јаму
реципијент одговарајуће запремине, која ће се празнити уз помоћ возила и службе ЈКП.
Алтеранативо предвидети испуштање у површинске воде уз пречишћавање воде тако да
квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Није дозвољено
испуштање отпадних вода у подземне воде;
Техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и peгистровање
количина испуштених пречишћених отпадних вода и мерног места за узимање узорака
за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода;
Условно чисте атмосферске воде усмерити на зелене површине, у путни канал или
друти реципијент;
Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина,
извршити на основу интензитета падавина усвојених у складу са постојећим објектима
за евакуацију атмосферских вода;
За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке
прорачуне и прописно их димензионисати;
У случају складиштења нафте и нафтних деривата, предвидети такво решење
резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које
ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања;
Одводе од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива, сместити у
водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним местима ради
обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања нафте и
деривата нафте;
За захватање вода, пречишћавање и испуштање отпадних вода као и евентуално
складиштење нафте и нафтних деривата осталог дела комплекса, прибавити водна акта
у посебном поступку, у складу са Законом о водама;
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22. Дати таква техничка решења која ће обезбедити потпуно спречавање инфилтрације
загађених и потенцијално загађених атмосферских и отпадних вода у подземне воде и
спречавање загађења површинских вода;
23. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко рсшење у циљу
спречавања загађења површинских и подземних вода;
24. Да се по завршетку израде техничке документације. подносилац захтева обрати
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за
воде, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију за
изградњу предметних објеката, у складу са прописима.
Из Мишљења у поступку издавања водних услова издатог од ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ
„Сава-Дунав“, број 1-3955 од 03.10.2016. године прописује и следећа мера заштите:
- Техничком документацијом предвидети постављање пијезометара којим би се
дефинисало тзв „нулто“ стање, утврдило стање нивоа и квалитета подземних вода у
садашњим условима и предвидело успостављање праћења режима подземних вода на
осматрачким објектима (пијезометрима) у оквиру предметне локације.
Мере спречавања емисија у земљиште
Обавезне мере заштите:
− Изградити чврсту подлогу за паркирање грађевинских машина ради спречавања
контаминације земљишта уљима и мазивима.
− Простор где се налазе погони и паркиралиште моторних возила и машина мора бити
бетониран или асфалтиран.
− Вршити редовну контролу механизације да не би дошло до цурења уља из машина.
− Уколико дође до случајног или акцидентног изливања мањих количина уља и мазива
из возила које допремају сировине или одвозе готове производе, потребно је
извршити чишћење сувим поступком, односно покупити одговарајућим
адсорпционим средствима (песак, пиљевина, специфични адсорбенси). Зауљени
сорбент сакупљати у одговарајућу амбалажу и специјалне еко контејнере, који имају
могућност херметичког затварања. Потребно је извршити и одстрањивање загађеног
тла и његово складиштење као опасног отпада.
− Израдити упутство за поступање код акцидентног изливања флуида из возила, који
нарочито треба да садржи: избор апсорбента, примена апсорбента, поступак
сакупљања и привременог складиштења зауљеног апсорбента након примене.
Мере заштите од буке
Обавезне мере заштите:
− У технолошком процесу производње бетона користити машине констриусане тако да
не емитују повећан ниво буке у животну средину.
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− Одржавати опрему у исправном стању, а за сервисирање опреме користити
оригиналне делове.
− На процесној опреми фабрике бетона и фабрике асфалта мора се вршити редовно и
ефикасно подмазивање, дотезање и регулације, како би се спречило вибрирање
лимова, трење површина и тиме производња звука.
− Адекватном организацијом рада спречити стварање застоја и гужве на локацији.
− Детаљно дефинисати процедуре за кретање возила у оквиру локације тако да утицаји
на окружењу буду минимални, када је то технолошки оправдано искључивати
транспортне машине из погона.
− Забраном употребе звучних сигнала, јер је интензитет звучних сигнала на овим
машинама преко 105 dB (А), ниво буке на локацији одржаваће се на ниском нивоу.
− Командно постројење мора поседовати карактеристике у складу са законом о
дозвољеним нивоима буке на радним местима за одговарајући ниво сложености
посла који се обавља (контрола процеса).
− Мере за заштиту од буке према најбољим расположивим техникама су постављање
препреке између извора буке и околних потенцијално угрожених стамбених објеката.
− У циљу заштите од буке на локацији комплекса формирати заштитни зелени појас од
компактних вишеспратних засада листопадне, четинарске и жбунасте вегетације што
ће додатно спречити емисију буке у животној средини локације, односно ширење
буке према суседним повредивим стамбеним објектима.
− Предвидети постављање заштитног зида за заштиту од буке према објектима
становања.
− Уколико постављање заштитног зида за редукцију буке није довољно како би се
смањио повећан ниво буке обавезна је звучна изолација опреме која је у функцији
рада фабрике бетона.
− Праћење буке треба спроводити у одговарајућим интервалима на радним местима,
како би се проценила изложеност радника буци одређеног интензитета, тако и на
карактеристичним тачкама у околини фабрике бетона, тј. према објектима
становања.
− Фабрика бетона не сме емитовати буку изнад МДК за акустичну зону 4 пословностамбена подручја и то: 60 dB за дан и вече и 50 dB за ноћ. Одлуком о заштити од
буке на територији града, извршено је акустичко зонирање града Ваљева. Предметна
локација припада акустичној зони 4).
Управљање отпадом
Обавезне мере заштите:
− Обезбеди сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних
материја.
− Обезбеди довољан број контејнера за одлагање отпада по врстама.
− Склопи уговор са надлежним ЈКП из Ваљева о преузимању и збрињавању
комуналног отпада.
− Обезбеди посебан простор за привремено одлагање опасног отпада.
− Са искоришћеним батеријама и акумулаторима поступати у складу са Правилником
о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл.
гласник РС“, бр. 86/10).
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− Истрошени материјал, масти, уља, масне крпе, папирну, памучну, пластичну и другу
амбалажу, као и други отпадни материјал коришћен при извођењу радова одлагати у
металне посуде са поклопцем на месту предвиђеном за управљање отпадом.
− Са искоришћеним гумама поступати у складу са Правилником о начину и поступку
управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 81/10).
− Обезбеди довољну количину сорбента за случај цурења нафте и нафтних деривата.
− Са утрошеним сорбентима и контаминираним земљиштем поступа у складу са
Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10).
− Закључи уговор са овлашћеним оператерима за управљање опасним отпадом о
преузимању опасног отпада.
− Кабасти отпад уређено и привремено одлаже на отвореном бетонираном платоу до
предаје овлашћеним оператерима.
− Рециклирати бетонску масу лошег квалитета. Уколико то није могуће овај оптад
предавати овлашћеном оператеру.
− Води посебну евиденцију о предаји неопасног и опасног отпада.
Мере заштите становништва и радника на локацији
Обавезне мере заштите:
− Приликом рада бетонске базе, примењују се мере заштите од расипања цементне
масе, односно стварања лебдеће цементне прашине у ваздуху радне и животне
средине. То се постиже радом врећастих филтра постављених на врху силоса за
претовар цемента и мешалице, и затвореним системом допремања, складиштења и
дозирања цемента у фази припреме и производње бетонске масе.
− Због изразито штетног дејства на здравље људи неопходно је одржавати
непропусност свих система у којима се манипулише са цементом.
− Заштита запосленог особља подразумева спровођење прописаних мера и система
безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и заштите животне
средине у функцији експлоатације технолошких процеса постројења. Ови системи и
мере заштите су предмет Елабората о мерама безбедности и здравља на раду и
заштите од пожара, а спроводе се као комплекс мера и система заштите радне и
животне средине по пропозицијама Закона о заштити на раду, Закона о заштити од
пожара, прописа, стандарда и других норматива заштите на раду и заштите од
пожара.
Додатне мере заштите
У поглављу 12. Прилози, подтачка 12.1. Документациони извори предметне Студије
дата је Дозвола за вршење ванредног превоза издата од Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљево, број 2572/16 од 10.10.2016.
године. Према наведеној дозволи за вршење ванредног превоза одобрава се вршење ванредног
превоза јавним путем у насељу ул.Колубарска моторним возилима чији осовински притисак не
прелази 8 тона у мери колико то услови на терену дозвољавају у оквиру мера и граница
катастарске парцеле пута на којој ће се одвијати саобраћај под следеђим условима:
− Подносилац захтева се обавезује да предметни пут-улицу одржава у проходном
стању и да на истом омогући несметано одвијање саобраћаја за све учеснике у току
коришћења.
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− Радове на текућем одржавању и побољшању квалитета постојећег коловоза путаулице вршити искључиво уз одобрење и под условима које пропише Ј.П. „Дирекција
за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, а преко
овлашђеног извођача радова.
− Подносилац захтева може изводити радове на модернизацији коловозног застора
пута под следеђим условима:
• За време извођења радова поставити саобраћајну сигнализацију и обезбедити
безбедно одвијање саобрађаја.
• Подносилац захтева одговара за евентуалну штету према трећим лицима насталу
у периоду извођења радова.
• Подносилац захтева је дужан да настала оштећења поправи тј. доведе у
првобитно стање у року од 10 дана, а уколико то не учини, Ј.П. „Дирекција за
урбанизам , грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ ће преко трећих
лица довести настала оштећења у првобитно стање а све о трошку подносиоца
захтева.
• Пре почетка радова подносилац захтева ће обавестити Ј.П. „Дирекцију за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ ради контроле да
ли се радови изводе на прописани начин и складу са овом сагласношћу.
− Давалац сагласности задржава право, да дату сагласност стави ван снаге без
сагласности подносиоца захтева и без обавезе надокнаде трошкова и проузроковане
штете подносиоцу захтева:
• Уколико се подносилац захтева не придржава услова датих у сагласности.
• Уколико дође до измене законских прописа којима се регулише ова област.
− Дозвола за вршење ванредног превоза на јавном путу у насељу ул.Колубарска важи
за сва возила која поседују отпремницу материјала издату од стране корисника
„KOMPRESOR ING“ д.о.о. ул. Милована Глишића бр. 56 из Ваљева.
− Дозвола за вршење ванредног превоза важи за период од једне године, с тим што ће
се једанпут месечно вршити контрола стања пута, тј. да ли корисник поштује
прописане услове из дате дозволе.
9.7.4 Мере заштите по престанку рада пројекта
Обавезне мере заштите:
− Након доношења одлуке о престанку рада пројекта урадити посебан пројекат који ће
бити у складу са тада важећим законима.
− О намери престанка рада објекта обавестити надлежни орган за послове заштите
животне средине.
− Опрему од технолошког процеса треба демонтирати и уклонити са локације у складу
са важећим законима.
− Отпад настао рушењем грађевинских објеката уклонити са локације у складу са
важећом законском регулативом.
− Евентуални истрошени и замењени резервни делови опреме који имају употребну
вредност се продају или предају организацији која се бави прометом секундарних
сировина. Отпадни материјал мора бити сортиран и као такав бити предат
организацији која се бави прометом секундарних сировина.
− Обавеза је Носиоца пројекта да по престанку рада Пројекта адекватно чува сорбенте
и коришћене сорбенте све до момента док се не стекну услови за депоновање на
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депонију опасних материја или предају овлашћеној организацији за рециклажу
опасних материја.
9.7.5 Мере заштите у случају удеса
Обавезне мере заштите:
− Извођење технолошких операција по утврђеном реду.
− Придржавати се мера хигијенско – техничке заштите.
− У циљу превенције и заштите анализираног пројекта од могућих удесних ситуација
урадити План одговора на удес, са којим морају бити упознати сви запослени
радници који су дужни и да их се придржавају.
− Прибавити сагласност надлежног органа за послове заштите од пожара на техничку
документацију у погледу противпожарне заштите и стриктно се придржавати
прописаних мера.
− За све уређаје, опрему и средства за заштиту од пожара, који се уграђују и
постављају на објекту обезбедити атесте.
− У случају удеса због хаварије на инсталацијама и опреми потребно је предузети мере
искључења хаварисане опреме, инсталација и њихова поправка од стране стручних
лица.
− Обележити евакуационе путеве и смерове напуштања објекта у складу са прописима.
− Сви излази из објекта, као и прилазни путеви изласка, морају бити означени
уочљивим знаковима.
− За евакуацију, запосленог особља и посетиоца који би се евентуално затекли у
оквиру фабрике бетона користити означене хоризонталне излазе и пролазе до излаза.
− Написати Правила заштите од пожара.
− Извршити обуку радника из противпожарне заштите.
− Написати оперативно упутство за поступке радника при раду фабрике бетона за
време атмосферских непогода.
− Јављање о насталом пожару треба да се оствари у првим секундама ране фазе
пожара.
− Евакуација у циљу заштите од насталог пожара односи се пре свега на људе, па је
неопходно да се они евакуишу из зоне која може бити угрожена пожаром одмах
после неуспелог покушаја гашења почетног пожара, још у првом минуту ране фазе.
− За гашење почетних пожара и пожара мањих размера предвидети ватрогасне апарате
пуњени сувим прахом, који морају бити постављени на местима која су дефинисана
пројектном документацијом.
− Пожари већих размера морају бити гашени од стране градске ватрогасне бригаде
односно противпожарних јединица привредних организација у окружењу.
− Гашење пожара од стране професионалне екипе ватрогасаца врши се одмах по
њеном пристизању уз употребу професионалне мобилне опреме.
9.7.6 Друге мере заштите које могу утицати на спречавање или смањење
штетних утицаја на животну средину
На предметној локацији планирано је подизање појаса заштитног зеленила. Потребно је
урадити Главни пројекат уређења и озелењавања слободних површина комплекса према
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условима. Подизање заштитног зеленила спречиће емисију буке као и евентуалне емисије
секундарне прашине са локације у животну околину локације.
У циљу заштите објеката и постројења на локацији од дејства људи, те заштите људи од
манифестација технолошких процеса спроводити следеће мере заштите:
− индустријски круг, односно дефинисани простор на коме су изграђени објекти и
монтирана опрема, потребно је оградити,
− на приступним саобраћајницама, на појединим објектима, на мобилној и другој
опреми поставити јасне ознаке – натписи са забранама приступа незапосленим
лицима,
− на свим опасним местима, као што су мобилне машине, разводне батерије, командни
уређаји опреме итд. поставити табле о опасностима и забранама руковања,
− у кругу комплекса, трећа лица се не смеју кретати, док им се пуни возило бетонском
масом. Они се налазе у кабини возила или ван простора фабрике бетона.
Заштита људи од деловања објеката, постројења, њихових инсталација и делова
инсталација мора бити трајна брига и задатак сваког радника, на сваком месту и у свако доба.
Додатне мере које доприносе спречавању потенцијалних опасности од настајања
штетних емисија у вези са радом фабрике бетона потребно је вршити перманентно кроз цели
период рада. Од додатних мера и активности истичемо следеће:
− Обезбеђење и одржавање високог нивоа радне и технолошке дисциплине свих
запослених у радном кругу.
− У технолошке процесе уводити искључиво одобрене и еколошки прихватљиве
материјале.
− Вршити одржавање исправности и функционалности свих оруђа за рад, уређаја и
опреме и ефикасно чишћење радних и помоћних простора и опреме. На тај начин се
емисија прашине, као и сваког расипања материја у радне просторе елиминише.
− Сви објекти нискоградње и високоградње као и оруђа за рад, уређаји и опрема,
њихове инсталације и делови инсталација експлоатисати у границама оптималних
вредности без преоптерећења или празног хода.
− Са сировинама и готовим производом манипулисати на прописан начин и по
технолошким пројектом дефинисаним односима.
− Забрањено је расипање било каквих отпадака изван посуда за њихово сакупљање и
обезбедити максималну рециклажу корисног отпада враћањем у технолошки процес.
− Обезбедити стално праћење – проучавање и примену еколошких прописа, правила и
технолошких упутстава.
− Стално радити на ограничавању буке искључивањем рада машина када нема потребе
за њиховим радом, забранити употребу звучних сигнала у кругу фабрике, одржавати
исправност свих механизама процесне опреме.
− Успоставити мониторинг животне средине.
− Обезбедити редовне периодичне прегледе и испитивања од стране акредитованих
институција за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине. На
тим пословима редовно консултовати стручне и научне раднике.
− Вршити праћење прописа у области заштите животне средине и других прописа те
другим сазнањима вршити примену нових метода које ће допринети побољшању
техничко-технолошких, организационих и других мера заштите радне и животне
средине.
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Напомене:
− Овде изнете мере су део мера које Носилац пројекта морају поштовати при раду
погона. Њихово навођење не ослобађа Носиоца пројекта од потребе примењивања
свих оних мера које су дефинисане постојећим законским актима и прописима, а које
овде нису наведене.
− Било какве промене технолошког поступка које за последицу имају увођење нових
технолошких операција, опреме и уређаја који нису овде приказани, изискује
поновну израду и верификацију студије о процени утицаја на животну средину.

9.8. Програм праћења утицаја на животну средину−мониторинг
У табели 9.3. прегледно и збирно је дат Програм праћења утицаја на животну средину
за предметни пројекат.
Одговорност за спровођење програма праћења утицаја на животну средину сноси
Носилац пројекат, као и одговорност за загађење животне средине.
За послове мониторинга могу се ангажовати искључиво лабораторије које су овлашћене
(акредитоване) за предметна мерења. Ове лабораторије сносе одговорност за квалитет мерења.
На основу овог Програма мониторинга мора се израдити План мерења емисија. План
мерења емисије за сваку загађујућу материју мора израдити Носилац пројекта или овлашћено
правно лице (лабораторија) за мерење емисије у сарадњи са Носиоцем пројекта.
Носилац пројекта ће на основу овог Програма мониторинга са овлашћеним
лабораторијама уговорити израду тачног Плана мониторинга квалитета параметара животне
средине. Такође, Носилац пројекта, ће пре почетка рада фабрике бетона, одредити одговорно
лице за мониторинг.
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Табела 9. 3. – Програм праћења утицаја на животну средину
Предмет
монито ринга

Квалитет
ваздуха

Параметар који Место вршења
се прати
мониторинга

Укупне
суспендоване
честице

Време вршења
мониторинга

Према најближим
објектима
становања у
окружењу, дакле
Два пута у току
на позицијама где
календарске
је ризик по
године
здравље људи од
прекорачење
граничних
вредности велики

Разлог због чега се
врши мониторинг
одређеног параметра
Да се надлежним
властима и органима и
локалној заједници
покаже да је квалитет
ваздуха у складу са
Уредбом.
Извештавање о
нивоима емисија за
локалне и националне
регистре;
Утврђивање циљних
вредности за смањење
полутаната у ваздуху.

Одговорност

Одговорност:
Надлежни орган или
Носилац пројекта.
Извођач: овлашћена
лабораторија за
мониторинг ваздуха.
Надзор: Надлежни
орган или Носилац
пројекта или
овлашћена особа.

Одговорност:
Надлежни орган или
Носилац пројекта.
Извођач: овлашћена
лабораторија за
мониторинг вода.
Надзор: Надлежни
орган или Носилац
пројекта или овлашћена
особа.
Одговорност:
Надлежни орган или
Одређивање утицаја
Носилац пројекта.
pH,
На контролном
ефлуента на реципијент
Извођач: овлашћена
суспендоване
мерном шахту
Квартално и на
и доказивање да
Отпадне воде
лабораторија за
материје,
одмах иза
месечном нивоу у
максималне
настале након
мониторинг вода.
хемијска
песколова, а пре
време обилних
концентрације материја
прања опреме
Надзор: Надлежни
потрошња
испуштања ових
кишних падавина
не прелазе дозвољене
орган или Носилац
кисеоника (HPK) вода у реципијент
вредности.
пројекта или овлашћена
особа.
На граници
комплекса према
најближим
Индикатори
стамбеним
Да се утврди да је ниво
објектима јужно,
буке на
буке у складу са
отвореном
југоисточно,
одлуком о заштити од
северно и
простору
буке града Ваљева
североисточно од
Одговорност:
локације фабрике
Надлежни орган или
бетона
Носилац пројекта.
Да се утврди да је Извођач: овлашћена
Најмање једном ниво буке у складу са лабораторија за
Ниво буке
годишње
Уредбом
о мониторинг буке.
Дневне и спаваће
индикаторима
буке, Надзор: Надлежни
собе најближих
орган или Носилац
граничним
стамбених
пројекта или овлашћена
вредностима,
Индикатор буке објеката јужно,
за особа.
методама
у затвореним
југоисточно,
оцењивање
просторијама
северно и
индикатора
буке,
североисточно од
узнемиравања
и
локације фабрике
штетних ефеката буке
бетона
у животној средини
("Сл. Гласник РС", бр.
75/2010)

Температура,
pH, биохемијска
Отпадне воде потрошња
кисеоника
након
пречишћавања (BPK), хемијска
у сепаратору потрошња
масти и уља кисеоника
(HPK), укупни
угљоводоници

Четири пута у
На контролном
току календарске
мерном шахту
године за проток
одмах иза
до 50 l/s (за већи
сепаратора, а пре проток према
испуштања ових
важећем
вода у реципијент. правилнику или
Уредби).

Одређивање утицаја
ефлуента на
реципијент и
доказивање да
максималне
концентрације
материја не прелазе
дозвољене вредности.
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ОДРЕЂЕНИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
Бр. страна: 1−3
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10. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ
ОДРЕЂЕНИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
Носилац пројекта „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево, до сада није наишао на тешкоће
које би утицале на ток реализације предметног пројекта.
Носилац пројекта је добро упознат са проблематиком из домена заштите животне
средине тако да и то даје гаранцију да ће све активности везане за рад производног објектафабрике бетона спроводити на такав начин да проузрокује најмању могућу промену у животној
средини, ризик по животну средину и здравље људи.
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11. OСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА У
ИЗРАДИ СТУДИЈЕ
У тиму стручњака испред „EXPERT−INŽENJERING” д.о.о. из Шапца, у изради
Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Студија о процени на животну средину
пројекта Изградња производног објекта – фабрике бетона на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево,
учествовали су:
1. Титомир Обрадовић, дипл. инж. машинства, специјалиста управљања заштитом
животне средине. Студира на Машинском факултету Универзитета у Београду, дипломира
10.07.1972. године. Почиње да ради у Х.И. „Зорка“ Шабац 01.09.1972. године у Сектору за
Развој и инвестиције где се бави израдом пројеката и инвестиционих програма и вођењем
стручног надзора над изградњом објеката у хемијској индустрији. Од 1978. је директор ООУР-а
„Производња енергофлуида“ а од 1982. године ради у „Зорка–Бели лимови“ на радном месту
Саветник за машинство. Од 1985.-1986. учествује у тиму за израду информационог система
„Зорка“ као вођа групе подсистема одржавања, да би крајем 1986. прешао у „Зорка“–„Развој и
инжењеринг“ на место саветника директора. Од 1992.-1996. је директор „Зорка-Дир“ д.о.о. које
се бави производњом средстава за прање и личну хигијену. 1997. оснива Агенцију „Ekspert“
која се бави услугама из области инжењеринга, да би 1999. године, након оснивања предузећа
„Expert−Inženjering“ из Шапца постао директор предузећа на ком месту се тренутно налази, са
укупним радним стажом од 40 година. Друштво за инжењеринг и пројектовање
„Expert−Inženjering“ д.о.о. Шабац се иако је регистровано за више разних делатности, од свог
оснивања искључиво се бави инжењерингом у области заштите животне средине. Титомир
Обрадовић се од 1997. године бави проблематиком и истраживањима у области заштите
животне средине. На Факултету техничких наука Нови Сад Универзитета у Новом Саду дана
23.09.2003. године је одбранио специјалистички рад под називом „Изградња биоклиматског
насеља алтернативно решење рекултивације површинског копа Расадник код Аранђеловца“ и
на основу тога издата му је диплома о завршеним специјалистичким студијама и стеченом
стручном називу Специјалиста управљања заштитом животне средине. Аутор је више од сто
верификованих Анализа утицаја објеката и радова на животну средину и Пројеката
рекултивације и више од сто верификованих Студија о процени утицаја пројеката на животну
средину и Стратешких процена утицаја планова и програма на животну средину а од 2003.
појављује се и као аутор и коаутор научно-стручних радова из области заштите животне
средине. Током 2010. године био је консултант на изради ЛЕАП-а Шапца. У априлу и мају
2012. године био је руководилац специјалистичког курса „Процена утицаја Пројеката на
животну средину“.
2. Виолета Ерић, мастер инж. заштите животне средине. Студира на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду, на основним академским студијама одсека
Инжењерство заштите животне средине, дипломира 01.10.2010. Затим уписује мастер
академске студије на истом факултету где је дана 30.01.2012. одбранила мастер рад „Упоредна
анализа коришћења геотермалних топлотних пумпи и котла на природни гас у сврху загревања
стамбено-пословног објекта”. У мају 2012. заснива радни однос у „Expert−Inženjering” д.о.о. из
Шапца на месту пројектанта. До сада је учествовала у пројектантском тиму за израду више
Студија о процени утицаја на животну средину и Стратешких процена утицаја планова и
програма на животну средину. Током маја 2012. године била је модератор на специјалистичком
курсу „Процена утицаја Пројеката на животну средину“ под покровитељством „Зелене коморе
Србије“ Београд и Факултета за примењену екологију „Футура“ Београд.
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3. Драгана Јелесић, мастер аналитичар заштите животне средине. Студира на Вишој
хемијско технолошкој школи у Шапцу, Универзитета у Београду, дипломира 28.03.2003.
године. Затим на Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину Универзитета у Новом
Саду дана 28.03.2007. године одбранила је дипломски рад „Компарација светских и српских
поступака управљања отпадом”. У октобру 2007. године заснива радни однос у
„Expert−Inženjering” д.о.о. из Шапца на месту пројектанта. До сада је учествовала у
пројектантском тиму за израду више десетина студија о процени утицаја на животну средину и
Стратешких процена утицаја планова и програма на животну средину. Такође је била члан
техничког тима за израду ЛЕАП-а Шапца. Током априла и маја 2012. године била је модератор
на специјалистичком курсу „Процена утицаја Пројеката на животну средину“. Студира на
Факултету за примењену екологију „Футура“ на мастер академским студијама на студијском
програму Интегрално управљање природним ресурсима. Дана 26.12.2014. године одбранила
мастер рад на тему „Капитал простора општине „Богатић“ и стекла звање мастер аналитичар
заштите животне средине. Члан је Републичке Техничке комисије за оцену Студија о процени
утицаја на животну средину, Министарства заштите животне средине, Републике Србије.
Такође, као аутори, захваљујемо се Томашевић Мирољубу, директору „KOMPRESOR
ING“ д.о.о. Ваљево и његовим сарадницима на сарадњи око обезбеђења потребне
документације за израду Студије.
11.1. Лична референца одговорног лица

Име и
презиме:
Датум и место
рођења:
Школска
спрема:

Стручни
испит:
Стручни
радови:

Титомир Обрадовић, дипл.инж.маш.,
животне средине
10.01.1948. год. Шабац

специјалиста

управљања

заштитом

Машински факултет Београд. Факултет техничких наука Нови Сад
последипломске специјалистичке студије. Положени сви испити на
последипломским студијама на одсеку за инжењерство заштите животне
средине, смер пројектовање у заштити животне средине.
Стручни испит (Уверење број 152−913/77 од 16.5.1978. године).
1. Изградња биоклиматског насеља−решење рекултивације површинског копа
„Расадник“ код Аранђеловца“, Конференција „Природни ресурси−Основа
туризма“ са међународним учешћем, Београд, април 2006. године.
2. „Стратешка процена утицаја на животну средину на примеру површинске
експлоатације кречњака“, Научно−стручни скуп „Еколошка истина“ са
међународним учешћем, Соко бања, јун 2006. године.
3. „Приказ решења повећања безбедности људи и објеката у односу на
разлетање изминираног материјала на примеру ПК „Брезовац−Венчац“, 3.
Међународни симпозијум „Бушење и минирање“ 24−25.мај 2007. године.
4. „Систем процене утицaја на животну средину веза са законом о рударству“
IV Међународна конференција Угаљ 2008. Београд, октобар 2008.
5. „Рекултивација деградираног земљишта на локалитету Шупљи камен“
Општина Бела Паланка XII Конгрес Друштва за проучавање земљишта
Србије, 07−11. септембар 2009. Национални парк Фрушка Гора
6. „Препоруке за пројектовање трансфер станице на примеру града Шапца”,
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Strategic Waste Management Planning in SEE, Middle East and Mediterranean
Region, Novi Sad,10th and 11th December, 2009.
7. Програм праћења утицаја на животну средину на примеру површинске и
подземне експлоатације фосфоритне руде из лежишта Лисина и производње
концентрата фосфата (K/P2O5), IX Међународна конференција о површинској
експлоатацији, OMC 2010, Врњачка Бања 20−23 октобар 2010.
8. „Дивља сметлишта на територији Шапца са аспекта одлагања отпада који има
својства опасног отпада”, „ISWA BEACON 2010“, Public Private Partnership and
Hazardous Waste in Developing Countries in SEE, Middle East and Mediterranean
Region, 8th−10th December 2010, Serbia−Novi Sad
9. „Посебни токови отпада у површинској експлоатацији лигнита, са поређењем
домаће и европске регулативе“, „ЕЛЕKТРА VI“, Златибор, 06−10.12.2010.
10. „Зелени капитал Мачве“, „Заштита животне средине у енергетици, рударству и
индустрији“, Златибор, 02.−04.03.2011.
11. Актуелна проблематика израде Студија о процени утицаја на животну средину
за пројекте експлоатације минералних сировина“, II симпозијум са
међународним учешћем „РУДАРСТВО 2011−СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ У
РУДАРСТВУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, Врњачка Бања, 10.−13.05.2011.
12. Remediation and closure of municipl waste landfill „Dudara“ of Šabac, „ISWA
BEACON 2011“, Waste to energy and packaging waste in Developing Countries in
SEE, Middle East and Mediterranean Region, 30th November−2nd December 2011,
Serbia−Novi Sad.
13. Industrial landfills of roasted pyrite , phosphor gypsum and jarosite sludge - „black“
ecological points in Sabac - possibility of using materials disposed by applying the
concept of „the end of waste“, ISWA Beacon 2013, Sustainable landfill and waste
management, November 2013, Serbia Novi Sad.
14. Моделовање дисперзије загађујућих гасовитих материја које се очекују у
емисији након супституције енергента у тунелској пећи, Међународни научни
скуп ОДРЖИВА ПРИВРЕДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА, 23-25 април, Београд.
15. Phytoremedition of devastated „brownfield“ locations at example of rehabilitation and
remedition of roasted pyrite dump in Prahovo, Negotin (Serbia), „Soil 2014”, IV
Conference New Remediation Technologies „Remediation 2014“, Zrenjanin 2014.
16. Ecological improvement of devastated sites for sustainable development Under the
auspices of The Ministry of Education, Science and Technological development,
Beograd, 29 - 30. September, 2014.
17. „Determination of the dispersion range of air pollutants around the tunnel kiln
emitter“, The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, 0104 October 2014, Bor Lake, Bor.
18. Sustainable development and environmental impact assessment of exploitation of
metallic mineral raw materials projects”, 4th International Conference on Mineral
Resources in the Republic of Serbia which was organized at the hotel Metropol
Palace, Belgrade on 17th November, 2014.
19. Sustainable development and environmental impact assessment of exploitation and
coal use for power generation, 5th International Conference on Mineral Resources in
the Republic of Serbia which was organized at the hotel Metropol Palace, Belgrade on
19th October, 2015.
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Рад на изради пројектне документације (пројекти, студије, елаборати, анализе) и то:
1. Процена стања животне средине при инвестиционим операцијама;
2. Студије о процени утицаја пројеката на животну средину;
3. Стратешке процене утицаја планова на животну средину;
4. Пројекти санације и ремедијације;
5. Технолошки пројекти за хемијску, металуршку и прехрамбену индустрију;
6. Планови управљања отпадом.
Члан је Републичке Техничке комисије за оцену Студија о процени утицаја на животну
средину, Министарства заштите животне средине, Републике Србије.
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12.

ПРИЛОЗИ

12.1. Документациони извори
1. Решење, Агенција за привредне регистре, број 2111/2013 од 30.12.2013. године;
2. Копија плана, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности
Ваљево, 953-1-7/2016 од 12.01.2016. године;
3. Подаци о катастарској парцели преузети са сајта Републичког геодетског завода;
4. Локацијски услови, Република Србија, Град Ваљево, Градска управа за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, број 350-20/16-07 од
26.02.2016. године;
5. Измењени локацијски услови, Република Србија, Град Ваљево, Градска управа за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, број 350-74/16-07 од
12.04.2016. године;
6. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација водовода на градску
водоводну мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-1319/2 од 24.02.2016. године;
7. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација канализације на
градску канализациону мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-1319/2 од 24.02.2016.
године;
8. Уговор о обезбеђивању недостајуће електроенергетске инфраструктуре закључен
између „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и „KOMPRESOR ING“ д.о.о. Ваљево,
број 8Н.1.2.0-Д-117056/1 од 26.04.2016. године;
9. Извештај о испитивању квалитета амбијенаталног ваздуха, Институт за безбедност и
превентивни инжењеринг Нови Сад, број 03-272/SM од 15.04.2016. године;
10. Извештај о одређивању нивоа буке у животној средини на локацији Улица
Колубарска бб, Институт за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад, број
03-267/SM од 14.04.2016. године;
11. Извештај о одређивању нивоа буке у животној средини на локацији стамбени објекат
на адреси Колубарска 6, Институт за безбедност и превентивни инжењеринг Нови
Сад број 03-318/SM од 04.05.2016. године;
12. Потврда о куповини постројења-бетоњерке, Основни суд у Ваљеву, И. бр. 294/2015
од 11.05.2015. године;
13. Дозвола за вршење ванредног превоза, Јавно предузеће Дирекција за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљево, број 2572/16 од 10.10.2016.
године;
14. Мишљење у поступку добијања водних услова, ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ „СаваДунав“, број 1-3955 од 03.10.2016. године;
15. Решење о издавању водних услова, Министарствo пољопривреде и заштите животне
средине, Републичкa дирекције за воде, број 325-05-01444/2016-07 од 29.11.2016.
године.

12.2. Графички прилози
1. Катастарско-топографски план, Р=1:500;
2. Ситуациони план, Р=1:250;
3. Ситуациони план-водовод и канализација, Р=1:250.
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JKP "VODOVOD VALJEVO" VALJEVO
SEKTOR TEHNIČKO PROJEKTANTSKIH POSLOVA
Br. 01-1319/2 od 24.02.2016.god.
G.P.”Kompresor ing”d.o.o.
_________________________________
(Podnosioc zahteva)
Valjevo, Milovana Glišića br.56
_______________________________
(Mesto, ulica i broj)
U vezi sa Vašim zahtevom broj 01-1319/1 od 08.02.2016.god. dostavljamo Vam sledeće
USLOVE
ZA PROJEKTOVANJE PRIKLJUČKA UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA
NA GRADSKU VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
Za Ulicu

Kolubarska

broj

bb katastarska parcela 8833/14 K.O. Valjevo

1. Postojeći ulični vodovod je Ø110mm (DN100) saglasno priloženoj situaciji.
2. Radni pritisak u mreži iznosi približno 3.5 bara
Ukoliko radni pritisak, prema hidrauličkom proračunu, ne zadovoljava uslove snabdevanja vodom,
obavezno je projektovati postrojenje za povećanje pritiska. Napominje se da JKP "Vodovod
Valjevo" neće dozvoliti priključenje na vodovodnu mrežu objekta bez ovog postrojenja. U
zavisnosti od uslova snabdevanja JKP "Vodovod Valjevo" će odrediti u kom slučaju se ispred
postrojenja za povećanje pritiska mora izgraditi rezervoar.
3. Priključak od ulične cevi do vodomernog šahta projektovati isključivo pravolinijski upravno na
uličnu cev. Ne dozvoljavaju se ni horizontalni ni vertikalni prelomi na delu priključka do vodomera.
Kućni priključak izvesti na sloju peska minimalne debljine 5 cm. Na delu kućnog priključka ispod
saobraćajnice rov treba zatrpati šljunkom.
4. Vodomer postaviti u vodomerni šaht na rastojanju od maksimalno 1,5 m unutar regulacione
linije.
5. Pri projektovanju vodomernog priključka obavezno je pridržavati se postojećih standarda za
ogrlice sa zapornim ventilom i odvojkom za priključak od 25 mm, 40 mm i 50 mm. Za odvojke
prečnika većeg od 50 mm, projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu uz obavezno
ugrađivanje zatvarača. Za priključke veće od 100 mm obavezno je tražiti posebnu saglasnost JKP
"Vodovod Valjevo" - RJ "Sektor tehničko projektantskih poslova". Priključci od 15 mm, 65 mm i
75 mm se ne odobravaju.
6. Ukoliko se u objektu nalazi više vrsta potrošača (lokali, skloništa, toplotna podstanica i dr.)
predvideti posebne glavne vodomere za svakog potrošača posebno.
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7. Dimenzionisanje vodomera izvršiti na osnovu hidrauličkog proračuna.
8. Izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim radovima u cilju
izvođenja priključka za vodovodnu mrežu. Montažne radove na izradi priključka, uključujući i
postavljanje vodovodne armature, izvodi isključivo JKP "Vodovod Valjevo", a zemljane radove
izvodi podnosilac ovog zahteva, ali tek posle donošenja Tehničkih uslova za priključenje na
gradsku vodovodnu mrežu i dobijanja uputstva od naše Stručne službe.
9. Troškove za izdavanje uslova snosi podnosilac zahteva, odnosno investitor po ceni koju utvrđuje
organ upravljanja JKP "Vodovod Valjevo".
10. Posebni uslovi:
a) koristiti postojeći priključak na vodovodnu mrežu.
b) utrošak vode predvideti preko postojećeg vodomera.
v) Obavezno je da projektant dokaže propusnost postojećeg priključka i ukoliko ne odgovara da
predvidi zamenu cevi
g) ukoliko se postojeći vodomerni šaht nalazi u dubini dvorišta postupiti po tački 4. ovih uslova
d) NAPOMENA:
VODOVOD:
Na priloženoj situaciji ucrtana je postojeća javna vodovodna mreža. Projektant je u obavezi
da postupi prema ovim uslovima (tačka 1-9)
Protiv ovih uslova može se uložiti žalba Nadzornom odboru JKP "Vodovod Valjevo" u roku od 15
dana od dana prijema istog.
Rok važenja izdatih uslova je jedna godina, odnosno do 24.02.2017.god.
REFERENT:

RUKOVODILAC
Sektor tehničko projektantskih poslova

Snežana Nenadović, dipl.inž.građ.

Snežana Nenadović
1615028479-09089
74775028

Digitally signed by Snežana
Nenadović
1615028479-0908974775028
Date: 2016.02.24 11:39:11
+01'00'
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JKP "VODOVOD VALJEVO" VALJEVO
SEKTOR TEHNIČKO PROJEKTANTSKIH POSLOVA
Br.01-1319/2 od 24.02.201.god.
G.P.”Kompresor ing”d.o.o.
_______________________________
(Podnosioc zahteva)
Valjevo, Milovana Glišića br. 56
_______________________________
(Mesto, ulica i broj)
U vezi sa Vašim zahtevom broj 01-1319/1 od 08.02.2016. god. dostavljamo Vam sledeće
USLOVE
ZA PROJEKTOVANJE PRIKLJUČKA UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA KANALIZACIJE
NA GRADSKU KANALIZACIONU MREŽU
Za Ulicu Kolubarska broj bb katastarska parcela 8833/14 K.O. Valjevo
1. Kanalisanje ulice izvršeno je po opštem - separatnom sistemu
2. Ulični kanal:

opšti sistem:

profil _____/_____

materijal ____/______

fekalna kanalizacija

profil

materijal

kišna akanalizacija

profil _____/_____

Ø200mm

PVC

materijal ____/______

3. U priloženoj situaciji date su potrebne kote dna kanala i rastojanje revizionih silaza. Projekat
uraditi tako da se priključak uliva:
a) u ulični revizioni silaz
- u bočnu bankinu uz obradu (žljeb) do ulaska u kinetu
b) u telo kolektora
- na 0,5 - 0,6 m od dna kod manjih kolektora
c) u telo kolektora
- na 0,8 - 1,0m od dna kod većih kolektora
d) preko tipiziranih fazonskih komada (račvi) na cevni ulični kanal. Spoj projektovati tako da ne
degradira stabilnost i funkciju uličnog kanala.
4. Prilikom projektovanja kanalizacionog priključka obavezno je pridržavati se postojećih standarda
Prečnik kanalizacionog priključka odrediti na osnovu hidrauličkog proračuna s tim da ne može biti
manji od 150 mm.
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5. Granično reviziono okno izvesti na rastojanju od 1,50 m od regulacione linije. Priključak od
revizionog silaza pa do kanalizacione mreže izvesti sa padom od 2% do 6% upravno na ulični
kanal.
6. Priključenje objekta izvesti najkraćim putem do ulične kanalizacione cevi ili kolektora. Izuzetno,
može se odobriti priključenje jednog imanja preko drugog, uz prethodno dobijenu i overenu
pismenu saglasnost vlasnika kroz čije imanje ide taj priključak.
7. Na jednoj katastarskoj parceli na kojoj ima više objekata, više korisnika - vlasnika zgrada
(naročito kod stare gradnje) po pravilu treba projektovati jedan kanalizacioni priključak, o čemu
treba da međusobno postignu dogovor nosioci prava korišćenja objekta, odnosno vlasnici zgrada.
8. Predmetni uslovi daju tehničke podatke i mogućnosti priključenja unutrašnjih instalacija
kanalizacije na gradsku kanalizacionu mrežu, ali ne i druge mogućnosti (za rešavanje imovinsko pravnih odnosa nije nadležno ovo preduzeće).
9. Kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara
Pravilniku o tehničkim i sanitarnim uslovima za upuštanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju
(član 3., stav 8., Pravilnika o zaštiti sistema Grada Valjeva).
10. Priključenje garaža, servisa i drugih objekata koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti,
benzina, itd., vršiti preko taložnika i separatora (odvajača) masti i ulja.
11. Temperatura vode koja se ispušta u kanalizacionu mrežu ne sme preći 40o C.
12. Priključenje drenažnih voda od objekta izvršiti preko taložnica za kontrolu i održavanje pre
graničnog revizionog silaza.
13. Pri izradi tehničke dokumentacije kanalizacionih priključaka obavezno je pridržavati se
postojećih standarda i propisa. Za priključenje više objekata i blokovske gradnje obavezno je tražiti
posebnu saglasnost JKP "Vodovod Valjevo" .
14. Ukoliko se radi o privremenim objektima, u okviru grupe objekata male privrede, potrebno je,
posredstvom JP "Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište i izgradnju Grada Valjeva", postići
dogovor o pruključenju ovih objekata na gradsku kanalizacionu mrežu samo sa jednim
kanalizacionim priključkom.
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15. Izdati uslovi i dobijena saglasnost ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim
radovima u cilju izvođenja priključka za kanalizacionu mrežu (vidi tačku 16.).
16. Po dobijanju saglasnosti od strane ovog JKP-a i dobijanju rešenja da se može pristupiti
izvođenju radova od strane JP "Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište i izgradnju Grada
Valjeva", ovom Javnom komunalnom preduzeću podnosi se zahtev za spajanje imanja (objekta) sa
gradskom kanalizacionom mrežom.
17. Za podnošenje zahteva za priključak na kanalizacionu mrežu potrebna je sledeća
dokumentacija:
-zahtev za priključak,
-važeći uslovi za projektovanje izdati od strane JKP " Vodovod Valjevo",
-osnova podruma, odnosno prizemlja sa prikazom kanalizacionog priključka,
-uzdužni profil kanalizacionog priključka,
-karakteristični poprečni preseci objekta sa naznačenom kanalizacijom,
-revizioni silazi i drugi objekti sa potrebnim kotama i detaljima,
-overen prepis građevinske dozvole od Grada Valjeva.
18. Investitor radova dužan je da pre otpočinjanja radova dostavi na saglasnost Sektoru tehničko
projektantskih poslova u JKP "Vodovod Valjevo" tehničku dokumentaciju sa elementima uređenja
gradilišta, sa posebnim osvrtom na primenjenu mehanizaciju i njen način kretanja u odnosu na
postojeću i novoprojektovanu kanalizacionu mrežu.
19. Investitor radova dužan je da pre otpočinjanja radova UGOVORI nadzor sa JKP "Vodovod
Valjevo", da bi se obezbedilo neprekidno prisustvo predstavnika JKP "Vodovod Valjevo" za vreme
izvođenja radova na ili pored kanalizacionih objekata koji su u funkciji.
20. Troškove u postupku spajanja kanalizacionih instalacija objekta sa gradskom mrežom snosi
podnosilac zahteva, odnosno investitor po ceni koju utvrđuje organ upravljanja JKP "Vodovod
Valjevo".
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NAPOMENA:
a) Prvenstveno koristiti postojeći kanalizacioni priključak postojećeg objekta. Pri otkopu jame za
izradu temelja voditi računa o sledećem: ukoliko se naiđe na priključak bivšeg objekta sa postojeće
lokacije, treba proveriti da li je blindiran tj. da li je prekinuta veza sa uličnom kanalizacionom
mrežom i to u prisustvu ovlašćenog predstavnika JKP "Vodovod Valjevo ".
b) Crtežom prikazati, a kroz tehnički izveštaj dokumentacije objekta opisati, kako je zaštićen
postojeći priključak starog objekta od prodiranja betonske mase pri izradi temelja, kako ne bi preko
priključka dospela do ulične kanalizacione cevi i izazvala zastoj protoka otpadnih voda.
c) Pre priključenja sanitarnih voda gradilišta ili voda iscrpljenih iz otkopa temeljne jame na gradski
kanalizacioni sistem ili slično, potrebno je konsultovati ovlašćenog predstavnika JKP "Vodovod
Valjevo" radi dobijanja odgovarajuće saglasnosti.
d) Tehnička dokumentacija treba da sadrži osnovu i podužni profil stambenog objekta sa
priključkom do ulične kanalizacione mreže.
e) Tehničku dokumentaciju objekta, urađenu na osnovu ovih uslova, dostaviti na saglasnost Sektoru
tehničko projektantskih poslova u JKP " Vodovod Valjevo ".
Protiv ovog rešenja može se uložiti žalba Nadzornom odboru JKP " Vodovod Valjevo " u roku od
15 dana od dana prijema istog.
Rok važenja izdatog rešenja je jedna godina odnosno do 24.02.2017.god.
f) Po Pravilniku o zaštiti sistema kanalizacije Grada Valjeva član.1 (stav1) u kanalizacioni
sistem zabranjeno je upuštanje čvrstih materija, kao što su zemlja, pesak, kamen i dr. koje
ugrožavaju hidraulički režim voda i stabilnost kanalizacione mreže.
PRILOG:
Postojeće stanje (situacija u R 1:1000)

RUKOVODILAC
SEKTORA TEHNIČKO PROJEKTANTSKIH
POSLOVA
REFERENT :

Valjevo, 24.02.2016.god.

SnežanNenadović,dipl.inž.građ.
Snežana
Nenadović
1615028479-0908
974775028

Digitally signed by Snežana
Nenadović
1615028479-09089747750
28
Date: 2016.02.24 11:30:53
+01'00'
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