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1 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

Неопходност израде Студије о процени утицаја на животну средину Доградње 
регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда 
условљена је Решењем (бр: 140-501-1047/2018-05 од 28.11.2018. године) надлежног 
органа – Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а на 
основу Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и Закона о процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09). 

Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Доградње 
регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда“ је 
да се сагледа могући утицај, предметног пројекта на животну средину. Студију о процени 
утицаја спровести за тачно утврђену локацију на основу постојећег стања животне 
средине на овом простору, постојеће техничке документације, односно резултата 
досадашњих истраживања и мерења. као и на основу стручних сазнања и расположивих 
података, основних истраживања за пројекат, потребних мерења, метода и анализа за 
одређивање значаја и утицаја предметног пројекта на животну средину, региструју 
промене стања животне средине које могу настати под утицајем рада предметног 
пројекта и предложе мере заштите.  

Сагласно члану 17 Закона о процени утицаја на животну средину(Сл.гл.РС бр. 135/04, 
36/09), студија о процени утицаја обавезно садржи: 

1) податке о носиоцу пројекта;  

2) опис локације на којој се планира реализација пројекта;  

3) опис пројекта;  

4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;  

5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро 
локација);  

6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;  

7) процену утицаја на животну средину у случају удеса;  

8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, 
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;  

9) програм праћења утицаја на животну средину;  

10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);  

11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања 
и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.  
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2 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

 

Назив предузећа: FCC Kikinda d.o.o. 

Улица и кућни број: Генерала Драпшина 20 

Поштански број и место: 23 300 Кикинда 

Одговорно лице: Бојан Марковић 

Тел: +381 230 400 250 

Факс: +381 230 427 430 

e-mail:  info@fcc-group.rs 

Порески број: 105011152 

Матични број:  20288698 
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3 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПРОЈЕКТА  

 

3.1 Макролокација  

Кикинда се налази у североисточном делу Баната. Сам град се налази на 45°52’ северне 
географске ширине и 20°22’ источне географске дужине и заузима површину од 782км2 
територије северозападног Баната. Град се налази на око 60км од Зрењанина, али и од 
Темишвара као и Сегедина, са којима је повезан магистралним путевима. Град Кикинда 
према последњем попису из 2011. године ома 59.329 становника, од тог броја 37.676 
становника живи у самој Кикинди. 

Кикинда има добро развијену саобраћајну инфраструктуру за друмски, железнички и 
речни саобраћај. Има врло разгранату мрежу регионалних и локалних асфалтних путева.  

У Кикинди је развијена индустријска производња и то у фабрикама: “Метанолско-
сирћетни комплекс”, “Тоза Марковић” и “Ливница”. 

Комплекс Регионалног центра за управљање отпадом FCC Кикинда доо се налази на 
територији општине Кикинда, у правцу - североистока у односу на сам град, на 
катастарској парцели број 11234/5 КО Кикинда. 

Површина предметне парцеле, односно комплекса је 19ха 14ари 50м2. Приступ 
предметном комплексу је са општинског пута II реда, Ада - Кикинда - државна граница. 
Координате комплекса су: северна географска ширина N 45° 52” 10.8` и источна 
географска дужина Е 20° 29” 33.73`.  

Удаљеност предметног комплекса од значајнијих објеката у окружењу: 

- најближа кућа око 1900м југозападно 

- стамбени објекти око 2500м југозападно 

- предузеће “Банини Траде” око 2900м југозападно 

- центар Кикинде око 5000м југозападно 
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Слика 3.1 Положај предметног комплекса у односу на шире окружење 
 

3.2 Микролокација 

На делу комплекса Регионалног центра за управљање отпадом ФЦЦ Кикинда доо., 
носилац пројекта, у складу са Уговором о закупу, планира да формира подцелину са 
више-наменским садржајем. Планирана површина од 2ха 27ари 81м2 је по ужој страни 
оријентисана у правцу североистока у односу на тело депоније комуналног отпада. 

Цео комплекс Регионалног центра за управљање отпадом је ограђен са контролисаним 
улазом и излазом и службом обезбеђења. 

Ограда комплекса са западне стране одваја комплекс од прилазне саобраћајнице 
(општински пут II реда) и паркиралишта за возила странака. На тој страни ограде су и 
улазне капије са пријавницама - путничка и теретна. 
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Слика 3.2 Положај предметног комплекса у односу на уже окружење  
На следећима сликама приказане су удаљености значајнијих објеката од катастарске 
парцеле коеј је предмет Идејног пројекта доградње Регионалног центра за управљање 
опадом у Кикинди. 

 

Слика 3.3 Удаљеност ОШ ,,Фејеш Клара'' 
од предметне локације 

 

Слика 3.4 Удаљеност Поште од 
предметне локације 
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Слика 3.5 Удаљеност пута за Теремију од 
предметне локације 

 

Слика 3.6 Удаљеност бензинске станице 
НИС Петрол од предметне локације 

 

3.2.1 Плански основ   

 

1. Важећи План детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом У 
Кикинди, EcoLogicaUrbo од децембра 2013, „Сл. лист општине Кикинда, бр. 
47/2013“. 

2. Елаборат о резултатима геотехничких испитивања терена за изградњу 
Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“), од децембра 2014. 

3. Урбанистички пројекат Подцелине Iв – „Плато за третман отпада“ у оквиру 
Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“ из фебруара 2016., који је усвојен 15.03.2016. од стране 
Секретеријата за стамбено- комуналне послове урбанизам и привреду Општине 
Кикинда, решењем бр. III-01-952—4/2016. 

4. Решење о озакоњењу објекта III-01-351-331/2017-1, издато од стране 
Секретеријата за стамбено- комуналне послове урбанизам и привреду Општине 
Кикинда 13.12.2017. год. 

5. Технички извештај о затеченом стању хидротехничких инсталација у сврху 
продужења водне дозволе на Региналном центру за управљање отпадом У 
Кикинди бр. 1250 Института за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. од октобра 
2017. 

6. Извештај о затеченом стању објеката Подцелина Iв – “Плато за третман отпада” 
Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на К.П. бр. 11234/5, К.О. 
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Кикинда, Кикинда, бр. 1245-1 Института за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. 
2017. 

7. Извод из листа непокретности бр. 11667 К.О. кикинда од 14.03.2018. год. 

8. Геодетски снимак Регионалног центра за управљање отпадом - Геодетски биро 
„ГАУС“, мај 2018. год. 

9. Мониторинг рада депоније од 2013- 2018. 

10. Главни пројекат заштите од пожара бр. 12/18 ГП ЗОП СД, Зрењанин , мај 2018. год 
за халу за складиштење неопасног отпада. 

11. Пројекат за извођење за изградњу складишта неопасног отпада на катастарској 
парцели 11234/5 КО Кикинда, бр. 259/23-2, ТимингТим од маја 2018. 

12. Хидрогеолошки елаборат о правцима струјања подземне воде првог водоносног 
слоја – аквифера регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди – Гео 
Инжењеринг БГП, децембар 2018. 

 

ДОЗВОЛЕ: 

1. Грађевинска дозвола за изградњу Регионалне санитарне депоније комуналног 
чврстог отпада на катастарској парцели бр. 11234/5 лист непокретности бр. 
11666 издата је Решењем бр. III-01-351-551/05 од стране Секретеријата за 
стамбено- комуналне послове урбанизам и привреду Општине Кикинда 
28.09.2005. год. 

2. Употребна дозвола издата је Решењем о употребној дозволи бр. III‐01‐351 
178/2008 од 07.07.2009. године од стране Секретаријата за стамбено- комуналне 
послове, грађевинарство и привреду. 

3. Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног индустријског отпада издата је 
Решењем о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопсаног индустријског 
отпада на територији АП Војводине и одлагање отпада на депонију неопасног 
отпада на локацији оператера Покрајинског сектераријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животнр средине бр. 130- 501- 2726/ 2001-06 од 
05.07.2012.год. 

4. Водна дозвола – Решење о издавању водне дозволе бр. 104-325-00047/2010-01 од 
13.01.2011. од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, која је важила до 01.01.2015. године. 

5. Водна дозвола – Решење о издавању водне дозволе бр. 104-325-754/2016-04 од 
15.11.2016. од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, која је важила до 15.11.2017. године. 
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6. Извештај о испуњености водних услова и водне сагласности за издавање водне 
дозволе, број I -1420/6- 17 издат од стране Јавног водопривредног предузећа Воде 
Војводине од 21.02.2018. године. 

 

Извод из важећег ПДР-а  

 

Површину јавне намене обухвата Плана чине следеће катастарске парцеле: 

- цела к.п. бр. 11234/5 КО Кикинда, од 19 ха 14 a 50 m2 на којој су изграђени објекти 
постојеће депоније, планирана реконструкција и проширење тела депоније 
ипланирана  изградња објеката Регионалног центра за управљање отпадом и 

- део к.п. бр. 19363 КО Кикинда (Теремијски пут) у граници обухвата, од 2 ha 03 a 49 
m2. 

Укупна површина јавне намене у граници обухвата Плана износи 21 ha 17 a 99 m2. 

Планским решењем предвиђено је очување постојећих површина у овиру површина 
јавне намене, и то саобраћајних површина, површина намењених јавном зеленилу, 
површина намењених заштитном зеленилу и површина намењених комуналној 
инфраструктури, уз могућност њиховог проширења, реконструкције, надградње, 
побољшања услова коришћења и др. 

Површине осталих намена нису заступљене у обухвату плана. 

Према важећем Плану детаљне регулације Регионални центар за управљање отпадом у 
Кикинди обухвата постојеће тело депоније, плато за третман отпада и пратеће садржаје 
у функцији депоније. На Регионалном центру се налазе три функционална сегмента: 

- Подцелина Ia – тело депоније, 

- Подцелина Iб – пратећи садржаји, 

- Подцелина Iв – плато за третман отпада. 

 
Према усвојеном ПДР-у урбанистичка подцелина Ia - „ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ” - обухвата 
постојеће тело депоније са планираним проширењем и појас заштитног зеленила око 
тела депоније. У границама ове урбанистичке подцелине ће се вршити одлагање отпада 
који се довози на депонију након извршеног планираног третмана. Подцелина је 
опремљена системом за прикупљање процедних вода и њихово одвођење на 
пречишћавање.  

Тело регионалне депоније подељено је на поједине делове - секторе. Сваки сектор 
представља засебан део тела депоније снабдевен сопственом цеви за одвођење 
процедних вода, даље у дренажни систем. Нагиб дна сваког појединог сектора тако је 
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формиран да се процедне воде настале у том сектору сакупљају у дренажној цеви 
сектора. Сектори су међусобно физички одвојени водонепропусном фолијом 
подигнутом до висине око 1 m. 

 

 
Слика 3.7 План детаљне регулације са означеним сегментима 

 

Према усвојеном важећем  ПДР-у урбанистичка подцелина Iб - „ПРАТЕЋИ 
САДРЖАЈИ” - обухвата простор у оквиру постојећег ограђеног дела Регионалног центра 
за управљање отпадом, у коме су смештени пратећи садржаји депоније (управна зграда, 
резервоар за санитарну и противпожарну воду, колска вага и перионица за камионе), као 
и објекти у функцији третмана процедних вода.  

Постојећи објекти и постројења који су изграђени у оквиру ове урбанистичке подцелине:  

- административна зграда – управа и лабораторија,  

- резервоар за санитарну и противпожарну воду,  

- колска вага са канцеларијом, 
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- сервисни објекат за прање и дезинфекцију камиона, 

- резервоар постројења за пречишћавање отпадних вода)  

 

Према важећем усвојеном ПДР-у урбанистичка подцелина Iв - ”ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДА” - oбухвата неизграђен простор у северозападном делу планског подручја, на 
коме је планирана изградња објеката који ће бити у функцији третмана отпада који се 
довози на депонију и привременог складиштења примарно сепарисаног отпада. Начин 
третмана отпада (смањење отпада на извору, поново коришћење отпада, рециклажа, 
компостирање, анаеробна дигестија, инсинерација отпада, нове технологије у функцији 
третирања отпада, алтернативне технологије) ће зависити од врсте и количине отпада 
која ће се довозити на локацију Регионалног центра. 

У Регионалном центру за управљање отпадом у Кикинди предвиђене су следеће 
технологије третмана отпада: 

- биолошки третман отпада је процес разградње биоразградивог органског отпада 
ради добијања корисних материјала за кондиционирање земљишта (компост) 
и/или енергије (метан) и обухвата: компостирање или анаеробну дигестију. Врши 
се ради смањења одлагања биоразградивог отпада на депонију, односно смањења 
емисије гасова са ефектом „стаклене баште― и њиховог утицаја на животну 
средину;  

- физичко-хемијски третман свих врста отпада којима се смањују опасне 
карактеристике отпада;  

- термички третман врши се уз искоришћење енергије која се ствара сагоревањем 
(само ако је то економски оправдано) и ако се за спаљивање не користи додатна 
енергија, осим за иницијално паљење, или се отпад користи као гориво, односно 
додатно гориво за коинсинерацију;  

- сортирање са пресом, и механичко одвајање са производњом алтернативног 
горива (РДФ). 

 

Извод из усвојеног УП-а 

Према Урбанистичком пројекту за Подцелину Iв – „Плато за третман отпада“ у оквиру 
Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, Института за водопривреду 
„Јарослав Черни“ из фебруара 2016., који је усвојен 15.03.2016. од стране Секретаријата 
за стамбено- комуналне послове урбанизам и привреду Општине Кикинда, решењем бр. 
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III-01-952-4/2016, предвиђа се идејни концепт постављања технологија на истој. На 
слици бр. 7 приказана су идејна решења платоа на подцелини Iв - „Плато за третман 
отпада“ у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди.  

 

Слика 3.8 Идејна решења платоа на подцелини Iв - „Плато за третман отпада“ у оквиру 
Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди 

 

Урбанистичка подцелина Iв - „ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА” која је предмет овог 
урбанистичког пројекта, садржи седам платоа за третман отпада, и два платоа за 
складиштење отпада. 

На сваком платоу заступљена је специфична технологија третмана отпада. Технологије 
третмана отпада по платоима: 

- П1 - Механички третман отпада 

- П2 - Биолошки третман отпада - компостирање 

- П3 - Физичко-хемијски третман отпада - третман електронског и електричног 
отпада 

- П4 - Физичко-хемијски третман отпада - солидификација 
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- П5 - Физичко-хемијски третман отпада - третман течног отпада 

- П6 - Биолошки третман отпада - биоремедијација 

- П7 - Физичко-хемијски третман отпада - третман медицинског отпада. 

Поред ових 7 платоа, постоје два платоа без сложене технологије, то су два платоа за 
привремено складиштење опасног отпада. 

 

3.3 Приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких, 
хидрогеолошких и сеизмолошких карактеристика терена 

 

3.3.1 Педолошке карактеристике 

На територији општине Кикинда има укупно 23 типа земљишта, што чини око једну 
трећину од укупног броја типова земљишта на територији Војводине.  

Подтипови и варијетети чернозема обухватају 17,3 % од свих постојећих типова 
земљишта, и то на рудинама: Перјаница, Мокрин, Пусторак и Песак.  

Ливадска црница чини око 31,8 % површине хатара и налази се на рудинама Одаја, 
Гргина торина, Ливаде, Водоплав Детошевац и Полутина. 

Ритске црнице и смонице заузимају 40,3 % хатара и налазе се на рудинама Велики ритић, 
Радина торина, Цигљана, Мали папир, Јарош и Просина. 

Терен у околини микролокације представља пољопривредно земљиште, док је сама 
микролокација припремљена за одлагање комуналног отпада. 

На предметној микролокацији извршена су испитивања (Елаборат о резултатима 
геотехничких испитивања терена за изградњу Регионалног центра за управљање 
отпадом у Кикинди, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“). На основу резултата 
изведених истраживања и испитивања (истражно бушење, теренске идентификације и 
класификације тла и лабораторијских геомеханичких анализа), на предметном терену, 
издвојени су следеће инжењерскогеолошке јединице: 

- Хумус  

- Глина прашинасто песковита  

- Глина прашинаста  



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     17 

 

Хумус - Хумусни покривач представља слој растреситог земљишта чија је дебљина око 
90-120 cm. Тло је меког консистентног стања, тамно мрке боје, махом равномерно 
диспергованих органских материја у тлу. Само местимчно се запажа појава органског 
детритуса у виду неразграђених остатака. Делимично консолидован, неповољнихм 
физичко-механичких карактеристика, изразито деформабилан, безводан.  

Глина прашинасто песковита - глина и глиновита прашина, песковита, жуте боје са 
прослојцима сиве муљевите прашине. Дебљина ових наноса варира од 7.5 до 10 m. Са 
почетка садржи доста органских колоида, чији садржај рапидно опада са дубином. 

Глина прашинаста - Сиве до сивозелене боје слој глине прашинасте, нешто боље 
збијености, утврђен је на дубини од 8.60 m и представља разграничење копнене и речне 
(алувијалне) фазе. Глина прашинаста је умерено збијена, полутврдог консистентног 
стања, а прстима се могу мрвити уз напор. Одговарају прашинасто-глиновитом тлу 
високе пластичности. 

 

3.3.2 Геоморфолошке и геолошке карактеристике 

Кикинда се налази у делу Војводине који је део равнице северног Баната. Надморска 
висина тла у Општини је између 77 и 84 метара. 

Лежи на две лесне заравни које се пружају од североистока према југозападу. Заправо, 
територија Општине је лесна тераса испресецана алувијалним равнима у облику 
меандара, мртваја, обалских брежуљака и гредица. Мање острво лесне терасе чини 
рудина Перјаница, а веће рудине Мокрин и Пусторак. Лесна тераса је висине између 82 
m и 83 m и изгледа је благо заталасане површине 

У морфолошком смислу, то је равничарски терен, на коме нема ерозивних појава, одрона 
или клизишта.   

Истраживани простор се налази на око 5 km од подручја града Кикинде. Доминантан 
геоморфолошки облик представљен је Кикиндским каналом који је у вези са мрежом 
канала и малих водотокова, који одводњавају терен и гравитирају ка реци Тиси. 

Подручје истраживања изграђју седименти квартарне старости. Дебљина палеозојских 
седимената, према подацима из Основне геолошке карте листа Кикинда 1:100 000 са 
Тумачем (Завод за геолошка истраживања "Геозавод" Геолошки институт-Београд, 
1965-1977. године) износи најмање 60.0 m. 
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Алувијални наноси малих токова су развијени у зони малих токова, а представљени су 
наносом сивих пескова и прашина Холоценске старости. Дебљина ових наноса је 4-6 m. 

Барски седименти заступљени су у зони запуштених бара и мртваја. Наноси ових 
седимената представљени су муљевитим песковима и глиновитим прашинама. Ови 
седименти су Холоценске старости и просечне су дебљине око 3 m. 

Седименти речне терасе заступљени су у ширем простору флувијалне заравни, а 
изграђени су од сивих прашинастих пескова и лесоидно-песковитих прашина. Старости 
су горњоплеистоценске и доњохолоценске, а дебљина ових наноса је 7-12 m. 

Лесоидни седименти заступљени су у југоисточном делу микролокације и представљени 
су песковитим прашинама. Старости су горњоплеистоценске и доњохолоценске, а 
дебљина ових наноса је 10-15 m. 

 

3.3.3 Хидрогеолошке карактеристике 

На подручју града Кикинда основни извор водоснабдевања представљају подземне воде 
дубоке издани, које се налазе на дубини од око 200 m. Та издан је незадовољавајућег 
квалитета већ годинама и формирана је у склопу комплексног хидрауличког механизма 
подземних вода. Изнад прве издани налази се збијени тип издани са слободним нивоом, 
такође незадовољавајућег квалитета. 

Кикинда има могућности за водени саобраћај преко пристаништа на кикиндском каналу 
који је укључен у систем ,,Дунав-Тиса-Дунав''. Због лошег стања у коме се овај канал 
налази, пристаниште се мало користи. 

На предметној микролокацији песковите глиновите прашине и прашинасти пескови 
представљају полупропусну и добро пропусну средину интергрануларног вида 
порозности у којима је формирана издан збијеног типа. 

Пропустљивост опада повећањем удела ситнозрне фракције, упоредо са повећањeм 
дубине и порастом збијености прашинастих сивозелених глина. 

На основу података добијених истражним бушењем, процењује се да је на локацији 
средњи ниво подземне воде на дубини од cca 1.5 m са екстремним варијацијама ±1 m од 
средњег нивоа. 

Све воде које доспевају у терен гравитирају према природним реципијентима.  
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3.3.4 Сеизмолошке карактеристике 

Према карти макросеизмичке рејонизације, за повратни период од 200 година, издате од 
Сеизмолошког завода у Београду 1987. године, подручје ове општине налази се у зони са 
могућим интензитетом потреса од 7⁰ МЦС скале. 

Терен је на овој локацији углавном миран. Ради заштите од земљотреса, објекти су 
пројектовани у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима (,,Сл. лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88 i 52/90). Такође, приликом изградње поступљено је и у складу са 
Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (,,Сл. лист СФРЈ, бр. 39/64). 

 

3.4 Подаци о изворишту водоснабдевања и о основним хидролошким 
карактеристикама 

Водоснабдевање се на територији ове општине решава на локалном нивоу, из бунара у 
близини насеља, који су углавном бунари прве, фреатске издани. 

У општини Кикинда око 3000 hа се налази под системима за наводњавање. Иако у 
Општини постоји развијен каналски ситем, које је део система Дунав-Тиса-Дунав, мала 
површина земљишта се наводњава, а постоје и проблеми са већ постојећим системима 
за наводњавање, а такође и вода која се користи за наводњавање није потребног 
квалитета. 

Водовод града Кикинде, који је изграђен 1960-тих година и данас функционише по 
застарелом моделу бунари – хидрофори – мрежа, са дезинфекцијом воде директно на 
месту водозахвата. Без постројења за припрему воде за пиће, резервоара и црпних 
станица, систем није у могућности да становништву обезбеди уредну испоруку 
хигијенски исправне и квалитетне воде.  

Евидентирано је да за то неповољно стање постоје и објективни и субјективни разлози. 
Један од објективних разлога је лош квалитет сирове воде, која се захвата из основне 
издани неогеног аквифера, који има повишену температуру и садржи прекомерне 
количине хуминских материја и амонијака, као последице природног геолошког састава 
водоносног слоја, односно специфичне хидрогеолошке ситуације подручја. Посебан 
проблем у садашњем стању експлоатације представља велика количина органских 
материја у сировој води, која у процесу хлорисања, ствара штетне нуспродукте – 
трихалометане. С друге стране, оријентација искључиво на ресурс подземних вода не 
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само за потребе водоснабдевања него и за потребе привреде и индустрије, довео је до 
прекомерне експлоатације и значајног снижења нивоа издани до 20-так метара. 

 

3.5 Приказ климатских карактеристика 

Општина Кикинда се налази у области умереноконтиненталне климе са великим 
годишњим колебањима. Карактеристични су нагли прелази између годишњих доба, 
нарочито између зиме и пролећа. 

Најчешћи ветрови у овом делу земље су северац и кошава. Кошава на подручје Баната 
долази из правца југоистока, а на подручје северног Баната понекад и са југа. Најчешћа 
је зими, и у јесен је чешћа него у пролеће. Северац дува током читаве године, мада је 
чешћи лети. Средње брзине ветрова су од 2 m/s do 3,1 m/s. 

Према подацима Хидрометеоролошког завода Србије за период од 1981. до 2010. године, 
просечне годишње падавине су 556,3 mmпадавина/m2. Број кишовитих дана просечно је 
145, а снежних 23.  

Просечна релативна влажност ваздуха износи 73 %; највеће средње месечне вредности 
се јављају у децембру (88 %) и јануару (86 %), а најмање у јулу (65 %). 

Најтоплији месец је јул, са максималном температуром до 40⁰ С, а најхладнији јануар са 
минималном температуром до -29.8⁰ С. Подаци су узети из Републичког 
хидрометеоролошког завода, назив станице: Кикинда, (географска дужина: 20°28Е, 
географска ширина: 45°51N, надморска висина: 81 m). 
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Слика 3.9 Приказ просечних температура и падавина у Кикинди 

,,Просечни дневни максимум" означен је пуном црвеном линијом и приказује просечну 
дневну вредност температуре сваког месеца за Кикинду. Исто тако, „просечни дневни 
минимум" (пуна плава линија) приказује просечну дневну минималну температуру. 
Тропски дани или ледене ноћи (испрекидана црвена и плава линија) приказују средњу 
вредност најтоплијег дана и најхладније ноћи сваког месеца.  

 

Слика 3.10 Приказ облачних, сунчаних и кишних дана у Кикинди 
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Овај дијаграм приказује месечне вредности сунчаних, делимично облачних, облачних и 
кишних дана. Дани са покривеношћу облака мањим од 20 % се сматрају сунчаним, од 20-
80 % делимично облачним, а са покривеношћу већом од 80 % облачним. 

 
Слика 3.11Приказ максималних температура у Кикинди 

 

Дијаграм максималне температуре за Кикинду приказује колико дана у месецу достигне 
одређене температуре. 

 

лика 3.12 Приказ количина падавина у Кикинди 
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Дијаграм количине падавина за Кикинду приказује колико дана у месецу су достигнуте 
одређене вредности падавина. 

 

Слика 3.13 Приказ брзине ветра у Кикинди 

 

Дијаграм брзине ветра за Кикинду приказује колико дана у току једног месеца је могуће 
очекивати да ће одређене брзине ветра бити достигнуте. 
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Слика 3.14: Приказ ружа ветрова у Кикинди 

 

Ружа ветрова за Кикинду приказује расподелу учестаности појединих смерова и брзине 
ветра за одређено подручје. Формира се дугогодишњим мерењима. 
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3.6 Опис флоре, фауне, природних добара посебне вредности, ретких и 
угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и 
вегетације 

Биљни и животињски свет на подручју општине Кикинда веома је богат и разноврстан. 
Предео који обухвата највећи део Општине одговара степској травнатој вегетацији. С 
развојем земљорадње током 18. и 19. века нестају пашњаци са самониклом вегетацијом, 
а сеју се житарице, поврће, индустријско биље. Промене у развоју ратарске производње 
довеле су до смањења броја животињских врста. Данас, на површини под кукурузом и 
пшеницом живе пољски мишеви и пацови, творови, ласице, јежеви. Од дивљачи има срна, 
лисица, зечева, дивљих свиња, шакала, а од птица су присутне роде, врапци, кукавице, 
косови, итд. 

На развој живог света, поред природних погодности, велики утицај има и антропогени 
фактор. Целокупно подручје општине Кикинда може се поделити на два подручја: 

- Подручје у коме је дејство природних фактора још увек у мањој или већој мери 
доминантно (подручја заштићених природних вредности), 

- Подручје у коме је дејство антропогеног фактора доминантно (пољопривредне 
површине, насеља, и слично). 

 

3.7 Преглед основних карактеристика пејзажа 

Пејзаж представља свеобухватну просторну, биофизичку и антропогену структуру 
подручја у распону од потпуно природне до претежно или потпуно антропогене. Пејзаж 
анализираног Пројекта представља претежно антропогени простор.     

Урбанистичка подцелина Iв смештена је уз локални пут за Теремију на румунској 
граници с једне стране, док је са осталих страна оивичена раније изграђеним 
урбанистичким подцелинама Iа, која представља тело депоније и Iб, која представља 
пратеће садржаје, који ће бити детаљније описани у оквиру дела о опису претходних 
радова. 

 

3.8  Преглед непокретних културних добара 

На ужем простору предметне локације нема евидентираних непокретних културних 
добара. 
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3.9 Подаци о насељености, концентрацији становништва и 
демографским карактеристикама у односу на објекте и активности 

Према попису из 2011. године, град Кикинда има 59.329 становника. У следећој табели 
приказан је број становника по насељеним местима ове општине. 

 

Табела 3.1 Број становника по насељеним местима општине Кикинда 
Насељено место Број становника 

Банатска Топола 838 

Банатско Велико Село 2.525 

Башаид 3.121 

Иђош 1.825 

Кикинда 37.676 

Мокрин 5.244 

Наково 1.921 

Нови Козарци 1.912 

Руско Село 2.811 

Сајан 1.164 

Нераспоређено 292 

Укупно 59.329 

 

Што се тиче самог града Кикинда, у њему, према попису из 2011. године, живи 37.676 
становника. На слици 12 приказан је број становника по годинама, од 1943. године до 
2011. године. 
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Слика 3.15 Приказ броја становника насеља Кикинда од 1943. године до 2011. године 

У општини Кикинда изражен је негативан природни прираштај, који се сваке године 
повећава, а 2004. године износио је -6,7%. Тренд депопулације је константан у селима, а 
у граду се јавља од 1991. године. Узроци за појаву депопулације су: већ споменути 
негативан природни прираштај, затим емиграције, као и тешка економска ситуација 
током 90-тих година прошлог века.  

Што се националне структуре ове општине чине, већину становништва чине Срби, затим 
Мађари који су највише насељени у Банатској Тополи, Сајану, Руском Селу и у граду 
Кикинда. Од осталих народа има Хрвата, Црногораца, Македонаца, Румуна и других. 

 

3.10 Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и 
објектима инфраструктуре 

Природни ресурси општине Кикинда су минералне сировине и пољопривредно 
земљиште. 

Од минералних сировина на овој територији заступљени су угљоводоници у течном и 
гасовитом стању (нафта и гас) и остали природни гасови, као и неметаличне минералне 
сировине и сировине за добијање грађевинског материјала (глина). 
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Пољопривредно земљиште се налази на простору од око 70.385 хектара. Иако је процес 
индустријализације знатно смањио проценат становништва који зависи од 
пољопривреде, ипак је, и даље велики број становника ове општине везан за 
пољопривреду. 

У области земљорадње највише се гаје житарице, индустријско и крмно биље, а 
развијено је и воћарство и повртарство. У сточарству се гаје свиње, говеда, овце и 
живина.  

Најзначајније привредне гране су: металска индустрија, индустрија грађевинског 
материјала, нафтна и хемијска индустрија, прехрамбена индустрија, фабрика сточне 
хране, прерађивачка индустрија. 

Пољопривредна производња организована је у двадесетак предузећа и земљорадничких 
задруга. Неколико година већ постоји проблем због елементарних непогода и 
недостатка материјалних средстава. 

Последњих година повећана је производња у пластеницима. Ову производњу 
карактерише рад на малом простору уз интензивну примену научних и агротехничких 
мера. 

На територији Регионалног центра на којој се ради пројекат нема привредних и 
стамбених објеката. Најближа је општина Кикинда на 5,5 километара, тако да пројекат 
нема значајног утицаја на ову општину. 

Што се саобраћајне инфраструктуре тиче, Општина има развијен друмски, железнички 
и водени саобраћај. 

Предметна подцелина налази се уз локални пут за Теремију на румунској граници, на 
око 5 километара од града Кикинде, а дужина пута којим се стиже до ње је 6,3 
километара. 

 

3.10.1 Друмски саобраћај 

Укупна дужина путева у Општини износи 170 километара. Магистрални путеви 
обухватају дужину од 66 километара, регионални 47 километара, а локални 57 
километара. 
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На парцелу се улази са јавне саобраћајнице Кикинда-пут Теремија. Подцелини Iв 
приступа се интерном саобраћајницом са подцелине Iб. Интерна саобраћајница 
завршава се Т- окретницом.  

 

3.10.2 Железнички саобраћај 

Железнички саобраћај у Кикинди датира још из времена Аустроугарске, када је била 
индустријски центар Баната. Један од најзначајнијих пројеката у области железничког 
саобраћаја је пројекат ревитализације правца Сегедин-Кикинда-Темишвар. 

 

3.10.3 Водени саобраћај 

Системом Дунав-Тиса-Дунав овој општини омогућено је обављање воденог саобраћаја. 
Речни саобраћај је најјефтинији вид саобраћаја, а у самом граду постоји и пристаниште, 
које је тренутно слабо искоришћено. 

У граду Кикинда постоји пристанише које има капацитет од 100.000 до 500.000 тона 
расутог терета, и сопствене бродове носивости до 1000 тона. Иако је речни саобраћај 
најјефтинији вид саобраћаја, пристаниште у Кикинди је слабо искоришћено и тренутно 
ради са  20 до 25 % капацитета.  
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4 ОПИС ПРОЈЕКТА 

Предмет студије о процени утицаја јесте доградња регионалног центра за управљање 
отпадом:  

- подцелина Ia - „Тело депоније“,  

- Iб -„Пратећи садржаји“ и  

- Iв – „Плато за третман отпада“. 

На површини Iв се налазе платои за складиштење и третмане различитих врста отпада. 
Према Плану детаљне регулације, један део подцелине Iв - „Плато за третман отпада“ 
предвиђен је за складиштење отпада. Технологије које су предвиђене да се 
употребљавају у овом делу Регионалног комплекса су механички, биолошки и физичко-
хемијски третмани отпада, који треба да се одвијају на платоима планираним за ту 
подцелину. 

 

4.1 Основни подаци о објектима који су предмет доградње и локацији 

Димензије објеката и друге карактеристике:  

Тело депоније, сектори 4 и 5 

- сектор 4 (фаза 1): 

o L=190m, B=45m 

o P=8.900m2 

o V=220.000m3 

 

- сектор 5 (фаза 2): 

o L=190m, B=30m 

o P=6.000m2 

o V=220.000m3 

 

- укупно сектори 4 и 5: 

o L=190m, B=75m 

o Puk=14.900m2 

o Vuk=365.000m3 
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Базен за процедне воде – изграђено земљани базен: 

- димензије у дну: 33.00 x 33.00m 

- димензије у круни: 40.80 x 40.80m 

- нагиб косина 1:1.5 

- Hn=2.40m, Vn=2.984m3 

- Hmax=2.50m, Vmax=3.113m3 

 

ЦСОО - Централно складиште опасног отпада 

- димензије: 6.50 x 6.80m 

- H=4.50m 

- P=44m2 x 2ком=88m2 (изграђено) 

Доградња ЦСОО са инсталирањем технологије 

 
П4 - Плато за солидификацију - изграђено 
 

- димензије: 6.50 x 6.80m 
- P=629m2 

Инсталирање технологије – фаза 1 
 
П5 - Плато за третман течног отпада – изграђено 
 

- димензије: 25.02 x 24.95m 

- P=624m2 

Инсталирање технологије – фаза 1 
 
П6 - Плато за биолошки третман отпада – биоремедијација - изграђено 

- димензије: 25.02 x 20.02m 

- P=500m2 

Инсталирање технологије – фаза 1 

 

П7 - Бетонски плато - изграђено 
- димензије: 24.80 x 24.82m 

- P=614m2 
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П2 - Плато за компостирање - изграђено 
- димензије: 24.56 x 20.16m 

- P=491m2 

Инсталирање технологије – фаза 1 
 
П1 - Плато за механички третман отпада 

- димензије: 34.49 x 50.70m 

- P=1723m2 (изграђено) 

- P=1744,50m2 (фаза 2) 

 
Хала са линијом за секундарну сепарацију отпада на П1 
 

- Димензије : 60 x 20m 

- P=1200m2 (фаза 1 и фаза 2) 

Инсталирање технологије (пресе за балирање, шредер, дробилица) – фаза 1 

Инсталирање технологије за секундарну сепарацију отпада – фаза 2 

 

СНО - Плато за складиштење неопасног отпада - изграђено 

Димензије платоа:  P=1005m2 

 

СНО - Хала за складиштење неопасног отпада - изграђено 

P=480m2 

Инсталирање технологије – фаза 1 

 

Материјализација објекта:  

- материјализација дна тела депоније - PEHD фолија (2mm) 

- материјализација дна базена за процедне воде - PEHD фолија (2mm) 

- материјализација дна платоа - бетон/PEHD фолија (2mm) 
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Проценат зелених површина који је дат локацијским условима за подцелину Iв износи 
40%, планирано према пројекту је 56,11%.  

Индекс заузетости парцеле дат локацијским условима за подцелину Iв износи  
максимално 60%, планирано према пројекту је 43,89%.  

Индекс изграђености дат локацијским условима за подцелину Iв износи 1,5, планирано 
према пројекту је 0,43.  

 

4.2 Опис главних карактеристика објеката и производног поступка  

 

Опис претходних радова 

 
СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ - ПО УРБАНИСТИЧКИМ ПОДЦЕЛИНАМА  
 

Урбанистичка подцелина Ia - „ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ”  

Тренутно су на телу депоније активна три сектора: сектори 1, 2 и 3, а њихови капацитети 
су скоро попуњени. 

Фазну реализацију одлагања отпада прати и реализација пратеће инфраструктуре: 
резервоара за воду, ободних канала и сл. Око депоније формиран је зелени појас који је 
делом оивичен жичаном оградом у циљу спровођења заштитних мера. 

 

Урбанистичка подцелина I6 - „ПРАТЕЋИ САДРЖАЈ” 

Комплекс санитарне депоније се састоји од управне зграде, бунара, колске ваге, 
резервоара за санитарну и противпожарну воду, манипулативног депоа, тела депоније, 
објекта и платоа за прање камиона, главног црпног шахта, резервоара процедних вода и 
колекторске јаме за скупљање санитарно - фекалних вода (септичка јама).  

Регионални центар на својој локацији има извор подземне воде у облику артеског 
бунара, одакле се вода црпи за техничко-технолошке и противпожарне потребе. У току 
је поступак исходавања решења о разврставању резерви.  
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Урбанистичка подцелина Iв - „ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА” 

Такође, на депонији постоје платои за третмане отпада - биолошки, механички и 
физичко-хемијски, а који ће се користити у зависности од врсте и количине отпада који 
ће се довозити на локацију Регионалног центра. Тренутно је изграђен део платоа 
дефинисаних Урбанистичким пројектом. Платои су изграђени само у грађевинском 
смислу. Идејним пројекотм доградње регионалног центра и даљим разрадама техничке 
документације, извршиће се доградња платоа у смислу дефинисања и одређивања 
капацитета појединих постројења и технологија за третман различитих врста отпада.  

 

4.2.1 Подцелина Ia - Тело депоније 

Реализација Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди подразумева фазну 
изградњу тела депоније. Сектори депоније се граде поступно и то пре него што је 
тренутно активни део искоришћен, припрема се следећи, тако да је у сваком тренутку 
обезбеђен довољан простор за депоновање. Сваки сектор је засебан део тела депоније 
снабдевен сопственом цеви за одвођење процедних вода даље у дренажни систем. Нагиб 
дна сваког појединог сектора тако је формиран да се процедне воде настале у том 
сектору сакупљају у дренажној цеви сектора. Сектори су међусобно физички одвојени 
водонепропусном фолијом, подигнутом до висине од око 1 m. Уједно су створени услови 
и за сакупљање и прераду депонијског гаса и фазну реализацију депоније у складу са 
будућим потребама. 

 

4.2.1.1 Технолошки поступак депоновања отпада 

По завршеној одваги и процесима који претходе депоновању, а који ће бити описани у 
оквиру технологије постојећег стања подцелине Iб којој и припадају, према упутствима 
техничара депоније, врши се одлагање отпада на одређеном месту означеном као радна 
зона депоније. 

Појава непријатних мириса на телу депније, решава се свакодневним прекривањем 
отпада инертним материјалом (материјал за прекривку), а у складу са Уредбом о 
одлагању отпада на депоније (службени Гласник РС број 92/2010). 

Повећање коефицијента збијености депонованог отпада, као и заштита од могуће појаве 
пожара унутар тела депоније, постиже се перманентним квашењем тела депоније 
процедном водом у процесу рециркулације. 
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Поступак рециркулације процедне воде 

На телу депоније се јављају следеће врсте вода: 

- атмосферске воде, 

- процедне воде 

Атмосферске воде 

Део атмосферских вода које падну на делове тела депоније, трајно рекултивисане према 
Уредби о одлагању отпада на депоније (,,Сл. гласник РС'', бр. 92/2010), а које не долазе у 
директан контакт с депонованим отпадом, као и воде које настају на изграђеним 
секторима, а који се не користе за одлагање отпада и који нису повезани на дренажни 
систем за прихват процедних вода, сливају се у ободни канал за прихват незагађених 
атмосферских вода. 

Процедне воде 

Сваки сектор тела депоније на дну има изведен систем дренажних цеви које служе за 
прихват процедних вода које се могу јавити на телу депоније. Дренажне цеви се након 
проласка кроз ободни насип тела депоније уливају у сабирне шахтове. Свака дренажна 
цев улива се у засебни шахт. Даље, ове воде се системом цевовода транспортују до базена 
за прихват процедних вода, одакле се процедна вода даље користи у процесу 
рециркулације. Како је за правилно депоновање отпада потребно повремено квашење 
истог, како би се што боље сабио и свео на минималну запремину, убрзао процес 
разградње депонованог отпада и смањио ризик од настанка пожара, прикупљена 
процедна вода се, из резервоара за прихват процедних вода, преко пумпне станице 
системом рециркулације враћа на тело депоније. Оваквим решењем формиран је 
затворени систем којим процедна вода кружи без опасности да изађе из система и угрози 
околину. 

Систем за процедне воде састоји се од: 

- Дренажних цеви постављених у филтерском слоју, по дну сектора тела депоније. 

- Система сабирних шахтова у које се улива процедна вода и цевовода којим се иста 
води до сабирног шахта С5. 

- Пумпног постројења које је смештено у сабирни шахт С5, из кога се прикупљена 
вода, преко разделног шахта Р1 и потисног цевовода DN110, препумпава у базен 
за прикупљање процедних вода. 

- Базена за сакупљање процедних вода. 
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- Потисног вода DN110 са потисним шахтом П2 из кога се пумпама процедне воде 
враћају на тело депоније (рециркулација). 

Систем за мониторинг 

Исправност хидроизолације и водонепропусности тела депоније, прати систем који ради 
на принципу електромагнетних таласа и њихових повратних сигнала. На тај начин се 
проналазе места на којима је, у току изградње, али и касније у току рада (после 2m висине 
депоновања), изолација оштећена. Металне траке система за монитонг се постављају 
испод хидроизолационе фолије, а преко минералног заптивног слоја. Хидроизолациона 
фолија је од полиетилена високе густине (PEHD). 

Касета за одлагање азбеста  

На постојећем телу депоније налази се касета за депоновање опасног отпада - азбеста, 
димензија 15 x 15 m. 

Азбестни отпад се у џамбо врећама или на палетама обложеним стреч фолијом 
складишти у касетама на начин да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у 
животну средину, а све у складу са Правилником о поступању са отпадом који садржи 
азбест (,,Сл. гласник РС'', бр. 75/2010). Након одлагања отпада, касета се прекрива 
инертним материјалом, па PEHD фолијом дебљине 2 mm. Приликом поступања са 
азбестним отпадом води се рачуна о заштити људи и животне средине. 

Приликом поступања са отпадом који садржи азбест, Оператер се у свему придржава 
одредби члана 54. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10) и 
Правилника о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС“ бр. 75/10), 
односно важећом законском регулативом из ове области. 

Површина тела депоније - део предвиђен за доградњу (сектори 4 и 5):  

Бруто површина сектора 4: 8.900 m2 (Фаза 1) 

Бруто површина сектора 5: 6.000 m2 (Фаза 2) 

Дужина оба сектора је око 190 m, а ширина сектора 4 је око 45 m а сектора 5 око 30 m. 

Максимална висина тела депоније након проширења на секторе 4 и 5, биће око 30 m 
мерено од дна тела депоније (око 109.00 mnm). Ова висина условљена је доградњом 
постојећег пута на тело депоније, чији максималан нагиб износи од 8-10%. Максимална 
дозвољена висина депоновања, као и нагиб пута на тело депоније, усклађени су са 
важећим Планом детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом у 
Кикинди. 
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На пројектованим секторима 4 и 5, планира се проширење касете за азбестни отпад, 
односно отварање још једне касете за складиштење азбеста, димензија, такође, 15 x 15 
m. 

Депоновање отпада у касетама 4 и 5 одвијаће се исто као и у горе описаним постојећим 
касетама. 

Планирана је садња заштитног зеленила уз ограду депоније, према условима датим 
планом детаљне регулације. У југоисточном углу зеленог појаса, у зони испод трасе 
далековода, а у складу са прописима планирано је само ниско растиње тј. шибље. 

Депонијски гас  

Један од највећих проблема на депонији је присуство депонијског гаса, који настаје као 
последица распадања отпада. Депонијски гас представља смешу гасова насталу 
анаеробном деградацијом органских компоненти одложеног отпада. Састав гаса 
првенствено зависи од врсте и слојева отпада, као и микробиолошких процеса који се 
одвијају у депонији. Основни гасови који се стварају труљењем отпада су: метан (CH4) и 
угљен-диоксид (CO2). Метан и угљен-диоксид су заступљени у депонијском гасу у 
великом проценту, а остали гасови заузимају мањи удео у запремини, али су неки од њих, 
и ако присутни у траговима, токсични и представљају ризик по здравље људи.  

При нормалним условима депонијски гас, молекулском дифузијом, одлази у атмосферу. 
У случају активне депоније, због разлике притисака, постоји и конвективни пренос. 
Метан поред тога што већим делом одлази у атмосферу, показује и могућност за 
хоризонтално мигрирање.  

Табела 4.1 Типичан састав депнијског гаса 

Састојак Садржај у сувом гасу (запрем.%) 

Метан 47,40 

Угљен-диоксид 47,00 

Азот 3,70 

Кисеоник 0,80 

Водоник-сулфид 0,01 

Парафински угљоводоници 0,10 

Ароматични угљоводоници 0,20 

Водоник 0,10 

Угљен-моноксид 0,10 

Састојци у траговима 0,50 
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Метан (CH4) је гас без боје и мириса и спада у запаљиве гасове. При коцентеацијама у 
распону 5 -15% запреминских и контакту са кисеоником је самозапаљив, а ове две 
вредности представљају доњу и горњу границу запаљивости метана. Ово је гас који има 
мању густину од ваздуха.  

Угљен-диоксид (CO2) је такође безбојан гас, без мириса. За разлику од метана он не спада 
у експлозивне гасове. Његова густина је 1,5 пута већа од густине ваздуха. Повећане 
концентрације CO2 негативно утичу на флору и педофауну услед измене pH вредности 
средине. 

 

Модел депонијског гаса 

За прелиминарни математички модел урађена је провера помоћу математичког модела, 
са константама првог реда и задатом количином отпада која ће се довозити у наредним 
годинама. Формула према којој је модел рађен: 

G= W*L0*[F(r)*(Kr*e-Kr*(t-ti)+F(s)*(ks*e-ks(t-ti)]1, где је: 

- G – годишња продукција метана (m3/h) 

- W – количина отпада на локацији (t) 

- Lo – потенцијални принос метана (m3/t) 

- t – време протекло од одлагања отпада (god) 

- ti – кашњење између одлагања отпада и почетка продукције (god) 

- Kr – константа распада првог реда за брзоразградиви отпад 

- Ks – константа распада првог реда за спороразградиви отпад 

- F(r) - удео брзоразградивог отпада 

- F(s) – удео спороразградивог отпада 

 

У основи предметни модел је дефинисан од стране Ван Зантена и Сцхееперса 1995 
године и као полазну чињеницу узима претпоставку да је на почетку депоновања 
продукција метана мала, да би касније расла до момента када достиже максимални пик. 
Након максималног пика, продукција опада. У односу на основни модел Ван Зантена и 
Сцхееперса, у предметни модел додата су још два параметра која показују различиту 
брзину разградње различитих врста отпада (брзоразградиви и спороразградиви отпад). 

Применом модела формира се сума генерисања метана по годинама. 
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Слика 4.1 Модел продукције депонијског гса – Продукција метана (m3/god) 
 

На основу добијеног дијаграма закључује се да 2022. године јавља нагли скок продукције 
депонијског гаса са максималним пиком од око 6.000.000 m3/god. Након тога јавља се 
логаритамски пад до 2057. године, када ће продукција износити око 500.000 m3/god. 

Утицај депонијских гаосва је могуће решити на 2 начина: 

- Пасивна вентилација 

- Термички третман - контролисано спаљивање депонијског гаса на бакљи 

Пасивна вентилација је начин дегазације депоније природним кретањем депонијског 
гаса кроз систем биотрнова (хоризонтално и вертикално). Биотрнови су перфориране 
цеви постављене у вентилационе ровове на 50-90% дубине отпада. Из тела депоније гас 
улази у биотрнове и ослобађа се у атмосферу, због разлике у притисцима и дифузијом. 
За овакво решење било би потребно поставити додатне биотрнове поред већ постојећих 
на депонији.   

Термички третман је веома ефикасан процес управљања депонијским гасом. Депонијски 
гас се помоћу биотрнова извлачи у вакуумским условима из депоније, спроводи у 
сабирнике и онда одлази до бакље на којој се врши спаљивање. Процес се извршава у 
условима конторлисане температуре од мин. 850°С, што за последицу има потпуно 
разлагање метана.  
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Комбинацијом различитих процеса могуће је постићи најбоље резултате. 

Као најбоље решење предлаже се пасивна вентилација, а због недовољне количине 
метана, добијене на основу модела приказаног у Идејном пројекту, предлаже се 
спаљивање на бакљи у следећој фази.  

4.2.1.2 Капацитет новоизграђених сектора 

Напомена: постојећи капацитет сектора 1, 2 и 3 је око 175.000 m3, с тим што ће изградњом 
нових сектора 4 и 5, капацитет овог, активног дела депоније, бити повећан за око 32.000 
m3, јер се постојећа висина тела депоније од око 15 m, отварањем нова два сектора, 
повећава на око 30 m. 

Предвиђени животни век новоизграђених сектора: 12 година, с обзиром на то да се 
годишње депонује око 28.000 - 30.000 m3 отпада (према подацима Оператера, као и према 
редовним геодетским снимацима тела депоније), а капацитет сектора 4 и 5 је око 365.000 
m3.  

Напомена: Наведени животни век новоизграђених сектора односи се на споменуту 
годишњу количину отпада од око 28.000 - 30.000 m3, али у случају повећања количине 
депонованог отпада на годишњем нивоу (нпр. прикључивањем још неке од околних 
општина), сразмерно се смањује и животни век ових сектора.  

Табела 4.2 Врсте отпада које су предвиђене за депоновање 

I Неопасан комунални отпад 

20 
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 

20 02 отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља) 

20 02 01 биодеградабилни отпад 

20 02 02 земља и камен 

20 02 03 остали небиодеградабилни отпад 

20 03 остали комунални отпади 

20 03 01 мешани комунални отпад 

20 03 02 отпад са пијаца 

20 03 03 остаци од чишћења улица 

II Неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности 
параметара за одлагање неопасног отпада 
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III Чврст, нереактиван опасан отпад (солидификован) чија је процедна вода 
еквивалентна са оном за неопасан отпад и који задовољава граничне 

вредности параметара за одлагање опасног отпада на депоније неопасног: 

6 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

06 13  
отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије 
специфицирани  

06 13 04*  отпади од обраде азбеста  

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  

10 01  отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19)  

10 01 14*  
шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне 
супстанце  

10 01 16*  летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце  

10 02  отпади из индустрије гвожђа и челика  

10 02 13*  
муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса који садрже 
опасне супстанце  

17 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ 
ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

17 01  бетон, цигле, цреп и керамика  

17 01 06*  
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који 
садрже опасне супстанце  

17 05  
земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и 
ископ  

17 05 03*  земља и камен који садрже опасне супстанце  

17 05 05*  ископ који садржи опасне супстанце  

17 05 07*  отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце  

17 06  изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест  

17 06 01*  изолациони материјали који садрже азбест  

17 06 03*  
остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне 
супстанце  

17 06 05*  грађевински материјали који садрже азбест  

17 09  остали отпади од грађења и рушења  

17 09 03*  
остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже 
опасне супстанце  

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ 
ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 03  стабилизовани/солидификовани отпади  

19 03 04*  отпади означени као опасни, делимично стабилизовани  
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4.2.2 Подцелина Iб - Пратећи садржаји 

На подцелини Iб постоје два базена за прихват процедних вода са тела депоније. 
Нормална запремина земљаног базена је 2.984 m3 (при дубини од 2,4 m), док максимална 
расположива запремина износи 3.113 m3 (при дубини од 2,5 m). Запремина бетонског 
базена процедних вода је 500 m3.  

Тренутно се земљани базен користи за прихват процедних вода прикупљених са тела 
депоније, док се бетонски базен користи за прихват отпадне воде настале од прања 
камиона и опреме, као и процедних вода са депоније у случају да се капацитет земљаног 
резервоара попуни до својих крајњих граница. Оба базена су обложена водонепропусном 
PEHD фолијом  дебљине d=2 mm. 

Предмет студије дефинише прикључивање нових сектора 4 и 5 на систем за управљање 
процедном водом.  

Што се технологије тиче дефинисан је рад система за управљање процедном водом. Сам 
систем односи се на управљање процедном водом са постојећих сектора депоније. 
Изградњом и отварањем два нова сектора, потребно је обезбедити функционисање 
система рециркулације и за предметне секторе.  

 

4.2.3 Подцелина Iв – Плато за третман отпада  

Предметна студија процењује утицај доградње постојећих бетонских платоа и 
привођење њиховој намени, дефинисањем технологија предвиђених за третман отпада, 
а по усвојеној планској основи.  

За подцелину Iв - „Плато за третман отпада“ израђен је Урбанистички пројекат, који је 
усвојен 15.03.2016. од стране Секретaријата за стамбено- комуналне послове урбанизам 
и привреду Општине Кикинда, решењем бр. III-01-952—4/2016. На подцелини Iв у 
грађевинском смислу су изграђени платои за третман и складиштење неопасног и 
опасног отпада, али тренутно нема инсталираних постројења за третман отпада. 

На подцелини Iв у грађевинском смислу су изграђени платои за третман и складиштење 
неопасног и опасног отпада, али тренутно нема инсталираних постројења за третман 
отпада. 
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4.2.4 П1 – плато за механички третман  

4.2.4.1 Oпис технолошког процеса 

Механички третман отпада обухвата технолошке операције сортирања отпада и 
балирање рециклажних сировина, као и добијање енергетских сировина (РДФ горива). 

Техничким решењем предвиђа се фазна реализација радних операција у оквиру 
механичког третмана отпада на основу захтева и дефинисаних тренутних капацитета 
Оператера. 

Планирано је фазно извођење платоа за механички третман отпада заједно са халом са 
линијом за секундарну сепарацију отпада по Урбанистичком пројекту. Тренутно 
изведена површина је 1749 m2, док је укупно предвиђена површина 3500m2. 

Прва фаза се односи на третман грађевинског и индустријског отпада, односно на 
технолошки поступак сепарације и манипулације овим отпадом, овај процес ће бити 
спровођен у делу хале, димензија 25 x 20 m. 

Друга фаза се односи на изградњу остатка бетонског платоа и монтажу другог дела хале 
за сепарацију комуналног отпада (димензија 35x20m, укупно 60x20 m), у овом дели хале 
ће се налазити сортирница, преса за балирање и погон за производњу горива. 
Технолшки поступак друге фазе механичког третмана обухвата механичко и ручно 
издвајање материјала из мешаног и комуналног отпада.  

Прва фаза механичког третмана 

Део индустријског и грађевинског неопасног отпада се уситњава, не мењајући хемијске 
особине, и такав шаље на даље поступање или депоновање. 

Механички третман отпада се одвија тако што се отпад по довожењу на комплекс 
депоније, прво измери, па затим истовари на платоу П1.  

Улазни отпад је неопасног карактера и узима се од произвођача отпада искључиво са 
одговарајућом хемијском анализом којом су му одређене карактеристике и индексни 
број (према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени 
гласник РС, 56/2010).  

Грађевински отпад се уз помоћ багера, утоваривача, итд. уноси у халу и убацује у 
дробилицу грађевинског материјала. Након дробљења, јављају се две фракције 
грађевинског отпада: фракција од 0-63 mm и отпадна фракција. Обе фракције након 
уситњавања остају неопасног карактера и не мењају своје хемијске особине. Контролу 
над процесом врши овлашћено лице које дефинише Оператер. Након уситњавања, 
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фракција 0-63 mm, се транспортује до корисника, а отпадна фракција се шаље на трајно 
збрињавање на санитарној депонији. 

Индустријски отпад, као и грађевински, пре доласка на комплекс санитарне депоније у 
Кикинди, мора имати одређен индексни број (према Правилнику о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС, 56/2010). Ситан отпад 
неопасног карактера, шаље се на трајно збрињавање на санитарној депонији и не долази 
на овај плато. За индустријски отпад, коме је потребно уситњавање, долази на третман 
који се врши на предметном платоу. Третман започиње убацивањем индустријског 
отпада у шредер помоћу багера, улт-а, комбиноване машине, и сл, а затим се покретним 
тракама транспортује на сечива. Процес механичког третмана индустријског отпада 
обухвата и издвајање феромагнетичних метала уз помоћ магнетне траке. На излазу 
јављају се две фракције: феромагнетична фракција и остала уситњена фракција. 
Феромагнетична фракција се, шаље до корисника, а остала уситњена фракција може се 
балирати у преси за балирање која се налази у хали за складиштење неопасног отпада, а 
онда транспортује до корисника. 

 

Слика 4.2 Процесна шема – Плато П1 за механички третман отпада  
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Технологија друге фазе механичког третмана отпада  

Сепарација отпада ће се вршити тако што ће се отпад довозити и празнити у пријемној 
зони (бетонски плато) хале. Потом ће се истоварени отпад са платоа помоћу радне 
машине убацивати у усипни кош за пријем суве фракције, одакле ће се, подизним 
транспоретром, преносити до цепача кеса. Цепач кесе има улогу да отвара кесе са 
отпадом како би се он потом могао раздвојити у рото ситу, тј. на сортирној линији. Након 
што кесе прођу кроз цепач, отпад пада на подизни транспортер који га допрема у рото 
сито за издвајање фракција одређених величина. Ротационо сито врши аутоматско 
одвајање ситних делова отпада и припрема за даљу обраду. Разврставање се врши преко 
секција са рупама.  

Сав отпад који није просејан и пролази кроз рото сито припремљен је за даљу обраду и 
пада на подизни транспортер који га допрема на сортирну траку (линију за сортирање). 
Сортирна трака, односно равни глатки транспортер, пролази целом дужином кабине за 
сортирање и преноси отпад дуж сортирних позиција. Платформа са сортирном кабином 
служи као радни простор за смештај радника који врше ручно разврставање отпада.  

Платформа ће бити направљена од сегмената контејнерских једница од сендвич панела. 
Унутар кабине налазиће се 12 радних места за сортирање отпада. Свако радно место 
биће опремљено са усипним кошем кроз који се издвојени материјал убацује у боксове 
за пријем одређене врсте отпадног рециклабилног материјала. Испод кабине се налази 
6 боксева.  

Отпад који заостаје након сепарације (нерециклабилни материјал) пролазиће даље кроз 
кабину и на излазу пролазити кроз магнетни сепаратор металног отпада. На тај начин 
вршиће се издавајање металних феромагнетних фракција од других фракција 
несортираног отпада. Издвојена метална фракција падаће у контејнер који је постављен 
на крају линије за сепарацију.  

Секундарне сировине издвојене сортирањем се балирају у преси за балирање до које се 
воде подизним транспортером, а потом се привремено одлажу у оквиру платоа или у 
складиште за неопасан отпад до упућивања ка даљим корисницима.  

Након издвајања секундарних сировина, преостал имешани отпад се раздваја на лаку 
фракцију која се користи за производњу горива и тешку фракцију која нема употребну 
вредност. Лака фракција се транспортује до погона за РДФ где се добија пелет или 
брикети (алтернативно гориво), који се складиште у контејнерима до преузимања и 
даљег траснпорта. Тешка фракција се прикупља у контејнер и потом трајно збрињава. 
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Слика 4.3 Процесна шема секундарне сепараација отпада 

 

4.2.4.2 Опис постројења  

Прва фаза механичког третмана отпада врши се у делу хале димензија 25x20 m, на 
платоу површине 1723 m2 на коме се налазе постројење за сепарацију отпада, шредер и 
дробилица. Отпад се камионима довози до платоа, где се шаље на одговарајући третман. 

Постројење за механички третман отпада обухвата следеће: 

1. Уситњивач отпада (шредер), габарита 18x18x5 m, састављен је од 4 транспортне 
траке, 2 уситњивача отпада и магнета за одвајање металних делова; 
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Уситњивач отпада користи се за уситњавање свих врста отпада, од индустријског, 
кућног комуналног па до крупних комада отпада као што су комади намештаја, 
пластика, дрво и сл. Излаз из шредера представља уситњену фракцију из које су 
издвојени феромагнетични метали. У овом постројењу уситњавају се: палете, 
дрвни отпад, и може се користити као п рви корак у припреми материјала,као 
предтретман. 

Такође, по потреби је могуће излазне секундарне сировине (осим гуме) из 
ротационог сепаратора уситнити у уситњивачу отпада. 

2. Дробилица грађевинског отпада, габарита 5,8x4,2x2,7m, састављена је од 
вибрирајућег улазног коша са механичким чељустима, транспортне траке и дизел 
мотора. Постоје две механичке чељусти, једна фиксна и друга покретна 
(притискајућa). Подешавањем ,,фиксне странице'' мењају се величине фракције на 
излазу. Отвор чељусти је 50cm x 5 0cm. Дробилица садржи дизел мотор и агрегат 
са пратећом аутоматиком. Транспортна трака за погон има електро мотор. На 
постројењу постоје и утичнице за различите прикључке (рефлектор за ноћни рад 
и сл.) 

Дробилица се користи за машинско дробљење и уситњавање старог бетона. У 
улазни кош се помоћу радне машине (багер, утоваривач...) убацују комади бетона. 
Улазни кош је вибрирајући и на тај начин омогућава одвајање прашине и заостале 
земље са комада бетона, али и спречава заглављивање крупнијих комада бетона. 
Потом се бетон води до ножева који врше уситњавање. Уситњени комади бетона 
се помоћу транспортне траке превозе у прихватни суд одакле се шаљу на даље 
поступање у виду складиштења, искоришћења, транспорта до корисника или 
депоновања. Отпадна фракција земље и прашине се одлаже на депонију. 
Дробилица бетона може да се користи и као предтретман за овај материјал. 

3. Пресе за балирање отпада - ове пресе се користе за пресовање и балирање папира, 
картона, текстила, ПЕТ отпада. Пресе су следећих димензија: 

- ДxШxВ=160x90x300 (BANKPRO) 

- ДxШxВ=330x120x305 (AVERMANN-HORVATH) 

- ДxШxВ=420x90x115 (KOMBINAT BELIŠĆE) 

У складу са капацитетом хале и условима Инвеститора, у халу се могу убацити додатне 
пресе за балирање отпада. Такође, по потреби ће пресе за балирање са платоа П1 
премештати и користити у хали за складиштење неопасног отпада. 
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Опис платоа 

У првој фази ће бити плато правоугаоног облика, површине 1749 m². 

Планирана је армирано бетонска плоча, дебљине d=20 cm, oд водонепропусног бетона 
MB30 V6. Плоча се армира у две зоне, мрежастом арматуром Q188 и Q335 у доњој зони и 
Q188 у горњој зони. 

Потребно је са буде изведена је у нагибу 0,5% ка каналу на бочној страни. 

Плато ће бити оивичен ободним армирано-бетонским ивичњаком. Функција овог 
ивичњака је да сву воду усмерава у сабирни канал, који служи и као танквана. 

Сабирни канал за прикупљање и одвођење отпадних вода од прања са платоа за 
механички третман отпада је у нагибу 0,6 % ка сливнику одакле вода одлази у 
акумулациони шахт, одакле се вози на одговарајући третман. 

 

Списак главне технолошке опреме  

Предметно постројење ће се састојати из две одвојене компоненте и то дробилице и 
шредера са два нивоа уситњавања.  

Табела 4.3 Списак главне технолошке опреме на постројењу за механички третман 
отпада 

Редни 
број 

Опрема Намена Делови опреме 
Димензије

/ 
капацитет 

Снага, 
kW/потрошњ
а горива, l/h 

Напомена 

1 Шредер Уситњав
а ње 
отпада 

4 транспор тне 
траке, 2 
уситњива ча 
отпаада, магнет  
за одвајање 
металних 
делова 

18x18x5 m 179 kW Користи се као 
предтретман 
осталим 
третманима 

2 Дробилица Машинс
ко 
дробље
ње и 
уситњав
ање 
бетона 

Вибрирај ући 
усипни кош са 
механичким 
чељустим а, 
транспортна 
трака 

5,8x4,2x7 m 15-20 l/h Дробилиц а    
садржи дизел 
мотор    са 
пратећом 
аутоматик ом. 
Транспорт на 
трака за погон  
има електро 
мотор. 
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3 Пресе за 
балирање 

Пресова 
ње и 
балирањ 
е папира, 
картона, 
текстила
, ПЕТ 
отпада 

  20 kW  

 

Контрола и управљање 

Аналитичка контрола 

Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена 
за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у 
складу са законом. 

Акредитована лабораторија врши испитивања и издаје одговарајуће извештаје, уколико 
су неопходни, који се чувају и архивирају према одговарајућим процедурама. 

Процесно управљање 

Процесом се управља мануелно. 

 

Друга фаза механичког третмана 

Друга фаза третмана подразумева изградњу друге половине платоа димензија 35x50 m. 
Технолошки поступак друге фазе механичког третмана подразумева механичко и ручно 
одвајање рециклабилних материјала из мешаног омуналног и амбалажног отпада, као и 
производњу РДФ горива. 

Постројење за другу фазу механичког третмана отпада 

Друга фаза механичког третмана отпада вршиће се на другом делу платоа на коме ће 
бити изграђен други део хале димензија 35x20 m (укупно хала ће бити димензија 
60x20m) у којој ће се налазити линија за секундарну сепарацију отпада и пресе за 
балирање отпада. 

Хала ће бити челичне конструкције, зидови хале од сендвич панела PIR 80 mm, а кров од 
кровних панела PIR 80 mm са атестом за ватроопорност према условима. Фасадни панели 
ће бити постављени хоризонтално са видљивим спојем, а након монтаже елементи везе 
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покриће се лајснама. Приликом монтаже панела у обзир ће се узети и опшивке од лима, 
и то: стартне лајсне панела, прелазне лајсне панела, хоризонтални олуци, вертикални 
олуци, ветар лајсне, слемена, иксне (састав надстрешнице и зида), спољашње угаоне 
лајсне, унутрашње угаоне лајсне, снегобрани, надстрешница. 

Подна плоча ће бити од армираног бетона завршно обрађена до црног сјаја како би се 
повећала отпорност на хабање и потенцијално агресивну средину. У поду хале ће бити 
предвиђени канали са сливним решеткама као и адекватна евакуација течности и 
једноставан приступ каналима где су смештени тракасти транспортери – технолошка 
канализација. 

Хала ће бити димензија 60x20m, висине 9,77m . На хали ће се налазити улази за људе и 
механизацију. 

 

4.2.4.3 Капацитет постројења 

Капацитет постројења за прву фазу механичког третмана отпада је 110 тона отпада 
дневно, и то: 

- Индустријског: 60 t/dan 

- Грађевинског: 40 t/dan 

- Комуналног баштенског: 10 t/dan.  

Капацитет шредера је око 70 t/dan отпада. 

Капацитет дробилице је 40 t/dan грађевинског отпада. 

Капацитет постројења за другу фазу механичког третмана 

- Kапацитет постројења је око 3 t/h. Планирани рад постројења је 10 h дневно (једна 
смена), 5 радних дана недељно, 260 радних дана годишње. 

Напомиње се да улаз рециклабилних сировина није једнак излазу, јер није могуће у 
потпуности одвојити све материјале. 

 

Квалитет улаза 

Састав отпада одговара индустријском и грађевинском отпаду. У табели 4.4 приказане 
су категорије отпада које су погодне за третирање на постројењу за механички третман. 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     51 

 

Табела 4.4 Отпад који се може третирати на постројењу за механички третман 

02  
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, 
ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 01  
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и 
риболова  

02 01 04  отпадна пластика (искључујући амбалажу)  

02 01 07  отпади из шумарства  

02 01 10  отпад од метала  

02 03  
отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, 
кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; 
производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе  

02 03 04  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 04  отпади од прераде шећера  

02 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 05  отпади од индустрије млечних производа  

02 05 01  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 06  отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије  

02 06 01  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 07  
отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, 
чаја и какаа)  

02 07 04  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

 03  
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

03 01 01  отпадна кора и плута  

03 01 05  
пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце 
другачије од оних наведених у 03 01 04  

03 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

03 03  отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона  

03 03 01  отпад од коре и дрвни отпад  

03 03 07  
механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног 
папира и картона  

03 03 08  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи  

03 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  
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 07  ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

07 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана  

07 02 13  отпадна пластика  

07 05  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских 
препарата  

07 05 14  чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13  

07 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

 10  ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  

10 02  отпади из индустрије гвожђа и челика  

10 02 01  отпади од прераде шљаке  

10 02 02  непрерађена шљака  

10 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 03  отпади из термичке металургије алуминијума  

10 03 24  чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23  

10 04  отпади из термичке металургије олова  

10 04 99  отпади који нису другачије специфицирани (чврста фракција) 

10 05  отпади из термичке металургије цинка  

10 05 99  отпади који нису другачије специфицирани (чврста фракција) 

10 06  отпад из термичке металургије бакра  

10 06 99  отпади који нису другачије специфицирани (чврста фракција) 

10 09  отпади од ливења гвоздених одливака  

10 09 06  
језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 09 05  

10 09 08  
језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 09 07  

10 09 12  остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11  

10 09 14  отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13  

10 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 10  отпади од ливења одливака обојених метала  

10 10 06  
језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 10 05  

10 10 08  
језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 10 07  

10 10 12  остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11  

10 10 14  отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13  

10 10 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 11  отпади из производње стакла и производа од стакла  
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10 11 03  отпадни влакнасти материјали на бази стакла  

10 11 05  чврсте честице и прашина  

10 11 12  отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11  

10 11 16  чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 15  

10 11 20  
чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 10 11 19  

10 12  
отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за 
грађевинарство  

10 12 06  одбачени калупи  

10 12 08  
отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког 
третмана)  

10 12 10  чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09  

10 12 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 13  
отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од 
њих производе  

10 13 06  чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13)  

10 13 13  чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12  

10 13 14  отпадни бетон и муљ од бетона  

10 13 99  отпади који нису другачије специфицирани  

 12  
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 
МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 
пластике  

12 01 01  стругање и обрада ферометала  

12 01 02  прашина и честице ферометала  

12 01 03  стругање и обрада обојених метала  

12 01 04  прашина и честице обојених метала  

12 01 05  обрада пластике  

12 01 13  отпади од заваривања  

12 01 21  
потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 
12 01 20  

12 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

14  
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ 
(ОСИМ 07 И 08)  

 15  
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО  

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

15 01 01  папирна и картонска амбалажа  

15 01 02  пластична амбалажа  
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15 01 03  дрвена амбалажа  

15 01 04  метална амбалажа  

15 01 05  композитна амбалажа  

15 01 06  мешана амбалажа  

15 01 07  стаклена амбалажа  

15 01 09  текстилна амбалажа  

15 02  апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа  

15 02 03  
апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од 
оних наведених у 15 02 02  

 16  ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

16 01  
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и 
отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 
13, 14, 16 06 и 16 08)  

16 01 03  отпадне гуме  

16 01 06  отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте  

16 01 12  кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11  

16 01 17  ферозни метал  

16 01 18  обојени метал  

16 01 19  пластика  

16 01 20  стакло  

16 01 22  компоненте које нису другачије специфициране  

16 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

16 11  отпадне облоге и ватростални материјали  

16 11 02  
облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса 
другачији од оних наведених у 16 11 01  

16 11 04  
остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних 
наведених у 16 11 03  

16 11 06  
облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних 
наведених у 16 11 05  

 17  
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ 
ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

17 01  бетон, цигле, цреп и керамика  

17 01 01  бетон  

17 01 02  цигле  

17 01 03  цреп и керамика  

17 01 07  
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од 
оних наведених у 17 01 06  

17 02  дрво, стакло и пластика  
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17 02 01  дрво  

17 02 02  стакло  

17 02 03  пластика  

17 04  метали (укључујући и њихове легуре)  

17 04 01  бакар, бронза, месинг  

17 04 02  алуминијум  

17 04 03  олово  

17 04 04  цинк  

17 04 05  гвожђе и челик  

17 04 06  калај  

17 04 07  мешани метали  

17 04 11  каблови другачији од оних наведених у 17 04 10  

17 05  
земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и 
ископ  

17 05 04  земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03  

17 05 06  ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05  

17 06  изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест  

17 06 04  изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03  

17 08  грађевински материјал на бази гипса  

17 08 02  грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01  

17 09  остали отпади од грађења и рушења  

17 09 04  
мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 
02 и 17 09 03  

 19  
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ 
ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И 
КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 01  отпади од спаљивања или пиролизе отпада  

19 01 02  материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке  

19 01 12  шљака другачија од оне наведене у 19 01 11  

19 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 05  отпади од аеробног третмана чврстих отпада  

19 05 01  некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада  

19 05 03  компост ван спецификације  

19 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 08  отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани  

19 08 01  отпад од механичког раздвајања на решеткама  

19 08 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији  
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19 09 01  чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама  

19 09 04  истрошени активни угаљ  

19 09 05  засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле  

19 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 10  отпади од ситњења отпада који садрже метал  

19 10 01  отпад од гвожђа и челика  

19 10 02  отпад од обојених метала  

19 09 06  остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05  

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

19 12 01  папир и картон  

19 12 02  метали који садрже гвожђе  

19 12 03  обојени метали  

19 12 04  пластика и гума  

19 12 05  стакло  

19 12 07  дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06  

19 12 08  текстил  

19 12 09  минерали (нпр. песак и камен)  

19 12 10  сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)  

19 12 12  
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 
другачији од оних наведених у 19 12 11  

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода  

19 13 02  чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 01  

 20  
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ  

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)  

20 01 01  папир и картон  

20 01 02  стакло  

20 01 08  биоразградиви кухињски и отпад из ресторана  

20 01 10  одећа  

20 01 11  текстил  

20 01 38  дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37  

20 01 39  пластика  

20 01 40  метали  

20 01 99  остале фракције које нису другачије специфициране  

20 02  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)  

20 02 01  биодеградабилни отпад  
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20 02 02  земља и камен  

20 02 03  остали небиодеградабилни отпад  

20 03  остали комунални отпади  

20 03 01  мешани комунални отпад  

20 03 02  отпад са пијаца  

20 03 03  остаци од чишћења улица  

20 03 07  кабасти отпад  

20 03 99  комунални отпади који нису другачије специфицирани  

 

Квалитет излаза 

Излаз из постројења за механички третман представљају уситњен неопасни 
индустријски и грађевински отпад. Поступком уситњавања издвајају се металне 
сировине из отпада. Из постројења за дробљење и постројења за уситњавање добија се 
излаз који одговара карактеристикама улаза. 

Карактеристике и биланс отпадних материја 

Биланси сировина и енергије рачунати су у односу на планирани рад постројења 10 h 
дневно, 5 радних дана недељно, 260 радних дана годишње. 

Табела 4.5 Биланс улазних сировина 

Отпад Јединица Сат Дан Година 

Грађевински t 4 40 10400 

Индустријски t 6 60 15600 

Комунални баштенски t 1 10 2600 

 

Напомиње се да улаз рециклабилних сировина није једнак излазу, јер није могуће у 
потпуности одвојити све материјале. 

Табела 4.6 Биланси потрошње енергије шредера 

 Јединице Вредност Дан Година 

Мали шредер kW 54 540 140400 

Велики шредер kW 125 1250 325000 

Пресе за балирање kW 20 200 52000 

Укупно kW 199 1990 517400 
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Табела 4.7 Биланси потрошње горива  

Гориво Јединица 
Дневан потрошња 

дизел горива 
Годиншња потрошња 

дизел горива 

Дизел l 150-200 39 000 – 52 000 

 

Дробилица има погон на дизел, чија је потрошња од 15 до 20 литара на час, односно од 
150 до 200 литара дневно.  

 

Карактеристике и биланс отпадних материјала 

Отпадна фракција из дробилице грађевинског отпада је неопасног карактера и одлаже 
се на депонију. У процесу уситњавања индустријског отпада у шредеру, нема отпадне 
фракције. 

Зауљене воде настале прањем подова на платоу, као и запрљане воде које настају услед 
падавина, скупљају се у акумулационом шахту, па потом спроводе на сепаратор уља и 
нафтних деривата. Запрљане воде које настану у току падавина, за време док се на 
платоу се одиграва процес се скупљају и шаљу на третман до оператера. Уколико нема 
процеса на платоу и киша пада преко машина које у том моменту нису у функцији, вода 
иде на сепаратор масти и уља. 

Димензионисање ретензионог капацитета платоа извршено је на основу меродавне 
количине падавина, односно: кише повратног периода од 2 године у трајању од 10 
минута, која износи 17,52 m3. Ретензија се састоји од: канала, таложника, платоа и шахта 
и укупно износи 128,17 m3. 

Излазне сировине из постројења, отпадне материје – грађевински, имају капацитет од 2 
тоне на дна, односно 520 тона на годишњем нивоу.  

 

4.2.5 П2 - Биолошки третман отпада – компостирање 

4.2.5.1 Опис технолошког процеса 

Компостирање је контролисано аеробно делимично разлагање органског отпада, којим 
се добија материјал сличан хумусу-компост. У овом процесу врши се третман 
биодеградабилног отпада: комуналног, индустријског и пољопривредног. 

Процес компостирања одиграва се у две фазе: 
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1. У првој фази микроорганизми разлажу сложена органска једињења до простијих, 
уз ослобађање топлоте из метаболичких процеса, дакле компостирање је 
егзотерман процес биолошке оксидације. У условима повећане температуре и 
влажности долази до аеробне биодеградације органског супстрата под утицајем 
микроорганизама, где овај супстрат трпи физичке, хемијске и биолошке 
трансформације уз стварање стабилног хумификованог производа.  

Овај производ се користи у пољопривреди као органско ђубриво и као средство 
које побољшава својства земљишта. У случају да производ не испуњава 
квалитативне захтеве стандарда, компост се класификује као отпад и одлаже се 
на санитарну депонију као материјал за дневну прекривку. Квалитет излазног 
производа дефинишу следећи параметри: садржај тешких метала, величина 
честица, садржај инертних компонената, присуство патогена, зрелост и утицаји на 
раст биљака.  

2. У другој фази настали продукт сазрева, а активност микроорганизама се 
успорава, јер су лако доступни нутријенти углавном искоришћени, а као 
последица долази и до смањења количине ослобођене топлоте. Када се заврши 
ова фаза, сматра се да је компост стабилисан и зрео. 

 

Фактори који утичу на процес компостирања: 

- величина честица материјала који се компостира, 

- укупна потреба за кисеоником, 

- садржај влаге, 

- температура и контрола температуре, 

- однос угљеник/азот у отпаду који се компостира, 

- рН вредност, 

- степен разлагања, 

- контрола патогених микроорганизама. 

 

Током одигравања овог процеса ослобађа се топлота, настаје угљен-диоксид, вода 
испарава и настаје релативно стабилан хумус без непријатних мириса. 
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Однос угљеник/азот је критични фактор за процес компостирања. Оптимални опсег 
треба да буде од 20:1 до 25:1, а у готовом компосту 10:1. 

При ниском садржају угљеника у односу на азот, током микробиолошке разградње 
биоотпада, настаје већа количина амонијака који испарава, па долази до губитка азота, 
услед чега се добија компост лоших карактеристика. 

Оптимална почетна влажност компоста је око 60 %, а на крају сазревања око 45 % (време 
сазревања је око 3 до 6 месеци). Уколико се деси да влажност опадне, потребно је у 
мешавину за компост додати процесну воду. С друге стране, у случају продужених 
падавина, смешу је неопходно заштитити геотекстилом или парапропусном дифузном 
фолијом. Када садржај влаге опадне на 40 %, брзина компостирања опада.  

Аеробно компостирање врши се под мезофилним или термофилним условима. 
Мезофилни услови подразумевају температуре од 30 до 38⁰С, а термофилне температуре 
од 55 до 60⁰С. До пораста температуре током процеса компостирања долази услед 
одигравања егзотермних реакција. Температуру је могуће контролисати контролом 
протока ваздуха. После 10 до 15 дана долази до опадања температуре, јер је завршена 
оксидација лако биоразградивог органског материјала.  

Својства компоста: 

1. Физичка својства компоста 

Компостирање је метода убрзане елиминације штетности отпадака, која представља 
биолошку прераду отпада са добијањем компоста. Процес се заснива на појави 
самозагревања отпада и због тога се карактерише као биотермички процес. Настаје као 
резултат раста и развоја термофилних микроорганизама у аеробним условима. Током 
биотермичког процеса отпаци се загревају до оних температура које погубно делују на 
патогене микроорганизме, ларве мува, чиме отпаци постају знатно мање штетни. Уз 
одређене услове се, под дејством микроорганизама, маса отпада подвргава процесима 
разлагања и стварања нових материја, које улазе у састав новог производа-компоста. 

Евапорација воде једна је од последица разградње органске материје, долази до 
повећавања удела суве материје у компостној маси, садржај суве материје директно 
зависи од квалитета улазне сировине. 

Технологија компостирања мора да обезбеди оптималне услове који ће омогућити 
елиминацију њихове штетности у кратком времену и добијање висококвалитетног 
компоста. 

Самозагревање органских састојака током компостирања резултат је микробиолошког 
дисања. Повећање температуре утиче на микробиолошку популацију променама 
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мезофилних и термофилних организама што утиче на брзину разградње органских 
састојака. Због тога се микробиолошко дисање може користити као индикатор 
декомпозиције и стабилности компоста. 

2. Хемијска својства компоста 

Оптимални рН компоста за већину бактерија је 6-7,5, за гљиве 5,5-6,5 и актиномицете 
изнад 7,0. Електрични кондуктивитет је показатељ садржаја топивих соли у компосту. 
Кондуктивитет се мења зависно и од количине и врсте топивих соли у отопини и може 
указати на потенцијалну фитотоксичност компоста. Висока концентрација соли може 
значити и већу концентрацију биљних ђубрива, али може и штетно утицати на биљке, 
посебно на корен клица заустављањем и успоравањем клијања.  

3. Биолошка својства компоста 

Количина угљен-диоксида који је издвојен активношћу хетеротрофних 
микроорганизама у компосту је показатељ биолошке активности компостираног 
материјала. Микроорганизми интензивније дишу у биолошки нестабилном компосту, 
троше више кисеоника и издвајају више угљен-диоксида него у стабилном компосту. 
Зато је интензитет дисања повезан са стабилношћу компоста.  

Циљеви компостирања су: 

- Трансформација биоразградивог органског материјала у биолошки стабилан 
материјал и смањење запремине отпада, 

- Разлагање патогених микроорганизама и других нежељених организама који 
могу бити присутни у отпаду, 

- Задржавање основних нутријената (азот, фосфор и калијум) у што је могуће већој 
количини, 

- Добијање продукта који се може користити за узгој биљака. 

 

4.2.5.2 Опис постројење за компостирање и опрема  

Постројење за компостирање састоји се из површине обложене водонепропусном ХДПЕ 
фолијом за биодеградабилни отпад. Ова површина је водонепропусна и има падове ка 
одводним каналима којима се отпадне воде одводе ка рециркулационој шахти. Отпад за 
производњу компоста ће се истоварати у зону за компост и слагати на површини где 
сазрева. 
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Материјал за компостирање ће се покривати паропропусном водонепропусном фолијом 
и у току радног времена по потреби откривати, превртати и прскати водом из 
рециркулационог шахта. На крају радног времена отпад ће се покривати до следећег 
радног дана. 

Како би се испратио ток компостирања и одредио степен завршености процеса, на 
предвиђеном месту комплекса депоније у Кикинди биће формирана интерна 
лабораторија са опремом потребном за проверу параметара овог процеса. 

 
Слика 4.4 Процесна шема – Плато 2 - компостирање 
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Опис платоа 

Плато за компостирање ће бити правоугаоног облика, површине 491 m². Плато је 
изведен у нагибу 1,3 % ка каналу уз интерну саобраћајницу, за прикупљање и одвођење 
отпадних вода са платоа, који служи и као танквана. Из канала ће се вода одводити даље 
у рециркулациони шахт процесне воде. 

Потребна опрема 

- Паропропусна-водонепропусна фолија димнзија 20x25m, ком. 1 

- Трактор са руком за превртање компоста, ком. 1 

- Пумпа за рециркулацију од 1 kW 

- Прскалице за распршивање воде за рециркулацију, 2 по једној халди, тако да се 
може распршити цела халда, 

- Koмбинована машина, ком. 1, која се по потреби користи 

- Багер за превртање компоста, ком. 1 

- Лопата за ручно превртање компоста ком. 5 

Употреба опреме за превртање халди биће одређена на основу количина отпада који се 
третира на овом платоу. За мање количине, користиће се опрема за ручно мешање 
(лопата), а за веће количине механизација (багер, комбинована машина или трактор са 
руком за превртање компоста). 

 

4.2.5.3 Капацитет постројења за компостирање 

На основу расположивости површине платоа за компостирање која ће износити 491 m2, 
оцењује се да је у једном циклусу могуће третирати око 270 m3 материјала. Материјал се 
ређа у облику халди (тространих призми). Димензије једне халде су 2,5m x 24m x 1,6m и 
3m x 24m x 1,6m. На тренутне димензије платоа стаје максимално 5 оваквих халди. 

Маса халди варира од улазне густине компоста. Густина баштенског отпада је између 
150-300 kg/m3, док отпаци од хране имају густину између 130-500 kg/m3. Узимајући ове 
податке за 270 m3 добија се да је минимална маса 270 m3* 0,150 t/m3= 40 t. За густину од 
500 kg/m3 добија се максимална густина од 270 m3* 0,5 t/m3= 135 t. 
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У случају да је улазна количина отпада мала, халде ће бити у облику купе следећих 
димензија: d=3m, h=1,5m, па је запремина овакве купе 3,5 m3. У овом случају халда ће се 
превртати лопатом или уз помоћ комбиноване машине. Укупни годишњи капацитет би 
у овом случају био 7/14 m3 (у случају да процес компостирања траје између 3 и 6 месеци). 

Уколико би улазна количина отпада који се третира процесом компостирања била већа 
од 3, 5m3, отпад би се ређао у халду облика тростране призме одговарајућих димензија. 

Табела 4.8 Капацитет постројења за компостирање  
 

Време/густина 3 месеца (4 циклуса) 6 месеци (2 циклуса) 

150 kg/m3 m= 4*0,15*1000= 600 т m= 2*0,15*1000= 300 т 

500 kg/m3 m= 4*0,5*1000= 2000 т m= 2*0,5*1000= 1000 т 

 

Максимални капацитет постројења за компостирање износи 550 – 1000 m3 отпада 
годишње. Прорачун капацитета дат је у нумеричкој документацији Идејног пројекта. 
Капацитет зависи од трајања циклуса компостирања. Циклус компостирања може да 
траје од 3 до 6 месеци.  

 

Квалитет улаза 

У постројењу за компостирање вршиће се третман биодеградабилног отпада, и то: 
комуналног, индустријског и пољопривредног, чије квалитативне карактеристике 
дозвољавају прераду. 

У постројењу за компостирање могу се третирати: 

1. остаци при преради хране: материјал за компостирање настао након прераде 
воћа, поврћа, житарица и меса, готови производи органског порекла са истеклим 
роком трајања, 

2. стајњак и пољопривредни нуспроизводи настали у прасилиштима, товилиштима, 
инкубаторима, фармама, стакленицима, пластеницима и сл., 

3. остаци из шумарства и дрвне индустрије укључујући кору дрвета, пиљевину и 
влакнасте остатке при производњи папира, 

4. биоотпад или отпадни муљ настао биолошким третирањем отпадног муља у 
постројењима за пречишћавање и рециклирање отпадних вода, 
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5. лишће, жбуње, гранчице и остали биљни остаци као отпад из дворишта, окућница 
и вртова, 

6. сепарирани органски отпад који садржи сортиране компостирајуће фракције 
комуналног отпада, и 

7. остали биодеградабилни отпад. 

Табела 4.9 Групе отпада које се могу третирати поступком компостирања 

02  
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, 
ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 01  
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и 
риболова  

02 01 01  муљеви од прања и чишћења  

02 01 03  отпад од биљног ткива  

02 01 07  отпади из шумарства  

02 02  отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла  

02 02 01  муљеви од прања и чишћења  

02 02 03  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 02 04  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 03  
отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, 
кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; 
производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе  

02 03 01  муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације  

02 03 02  отпади од конзерванса  

02 03 04  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 03 05  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 04  отпади од прераде шећера  

02 04 01  земља од чишћења и прања шећерне репе  

02 04 02  калцијум карбонат ван спецификације  

02 04 03  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 05  отпади од индустрије млечних производа  

02 05 01  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 05 02  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 06  отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије  
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02 06 01  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 06 02  отпади од конзерванса  

02 06 03  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 07  
отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја 
и какаа)  

02 07 01  отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала  

02 07 02  отпади од дестилације алкохола  

02 07 04  материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 07 05  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

03  
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

03 01 01  отпадна кора и плута  

03 03  отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона  

03 03 01  отпад од коре и дрвни отпад  

03 03 02  зелени течни муљ настао обнављањем куване (беле) течности  

03 03 07  
механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног 
папира и картона  

03 03 08  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи  

03 03 09  кречни отпадни муљ  

03 03 10  остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке сепарације  

03 03 11  муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања  

03 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

15  
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО  

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

15 01 01  папирна и картонска амбалажа  

15 01 03  дрвена амбалажа  

15 01 05  композитна амбалажа  

16  ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

16 03  компоненте изван спецификације и некоришћени производи  

16 03 06  органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  

17  
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ 
ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

17 02 01  дрво  
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19  
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ 
ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И 
КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 02  
отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, 
децијанизацију и неутрализацију)  

19 02 06  муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05  

19 06  отпади од анеаеробноог третмана отпада  

19 06 03  течност из анаеробног третмана комуналног отпада  

19 06 04  дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада  

19 06 05  течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  

19 06 06  дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  

19 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 08  отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани  

19 08 01  отпад од механичког раздвајања на решеткама  

19 08 05  муљеви од третмана урбаних отпадних вода  

19 08 09  смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће  

19 08 12  
муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних 
наведених у 19 08 11  

19 08 14  
муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних 
наведених у 19 08 13  

19 08 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији  

19 09 01  чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама  

19 09 02  муљеви од бистрења воде  

19 09 04  истрошени активни угаљ  

19 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  

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

19 12 01  папир и картон  

19 12 08  текстил  

20  
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ  

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)  

20 01 01  папир и картон  

20 01 08  биоразградиви кухињски и отпад из ресторана  

20 01 25  јестива уља и масти  

20 01 38  дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37  

20 02  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)  
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20 02 01  биодеградабилни отпад  

20 03  остали комунални отпади  

20 03 02  отпад са пијаца  

20 03 99  комунални отпади који нису другачије специфицирани  

 

Квалитет излаза 

Излазни производ постројења испуњава захтеве производа категорије – индустријски 
компост. Ако производ не испуњава квалитативне захтеве стандарда, компост се 
класификује као отпад – компост који не испуњава квалитет.  Квалитет излазног 
материјала, након третмана, контролише акредитована лабораторија. 

У зависности од квалитета компост се може користити као: 

А) органско ђубриво, односно као средство које побољшава структуру земљишта, 

Б) материјал за дневну прекривку депоније. 

Квалитет излаза дефинишу параметри, као на пример: 

- садржај тешких метала, 

- величина честица и садржај инертних компоненти, 

- присуство патогена, 

- зрелост и утицаји на раст биљака. 

Приказ врсте, количине потребне енергије и енергената, воде, сировина и др. 

Јединични материјални биланс 

На основу расположивости површине платоа за компостирање која ће износити 491 m2, 
оцењује се да је у једном циклусу могуће третирати око 270 m3 материјала. Материјал се 
ређа у облику халди (тространих призми). Димензије једне халде су 2,5m x 24m x 1,6m и 
3m x 24m x 1,6m. Прорачун је дат у нумеричкој документацији. На тренутне димензије 
платоа стаје максимално 5 оваквих халди. 

Маса халди варира од улазне густине компоста. Густина баштенског отпада је између 
150-300 kg/m3, док отпаци од хране имају густину између 130-500 kg/m3. Узимајући ове 
податке за 270 m3 добија се да је минимална маса 270 m3* 0,150 t/m3= 40 t. За густину од 
500 kg/m3 добија се максимална густина од 270 m3* 0,5 t/m3= 135 t. 
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У случају да је улазна количина отпада мала, халде ће бити у облику купе следећих 
димензија: d=3m, h=1,5m, па је запремина овакве купе 3,5 m3. У овом случају халда ће се 
превртати лопатом или уз помоћ комбиноване машине. Укупни годишњи капацитетби у 
овом случају био 7/14 m3 (у случају да процес компостирања траје између 3 и 6месеци). 

Уколико би улазна количина отпада који се третира процесом компостирања била већа 
од 3, 5m3, отпад би се ређао у халду облика тростране призме одговарајућих димензија. 

Биланси сировина 

Време трајања процеса компостирања одређује неколико фактора. Искуствено се 
оцењује да је просечно време трајања једног циклуса од 3 месеца до 6 месеци. 

Оцењује се да је, у првој фази, односно на површини од 491 m2 могуће третирати 550-
1000 m3 материјала годишње, у зависности од дужине трајања процеса. 

У процесу компостирања електрична енергија троши се приликом рада рециркулационе 
пумпе која ради повремено. Пумпа је снаге 1 kW. 

Постројење је опремљено једном пумпом којом се врши рециркулација технолошких 
вода, по потреби. 

 

4.2.6 Плато П4 – физичко – хемијски третман отпада-солидификација 

4.2.6.1 Oпис технолошког  процеса 

Технолошки поступак солидификације користи се за уклањање полутаната из 
различитих врста материјала и контаминираног отпада, нарочито када је у питању 
опасан отпад. Овај поступак подразумева мешање других материјала који се везују за 
отпад, приликом чега долази до формирања чврстог материјала, тако да не постоје 
хемијске везе између загађивача и адитива који се користе за пречишћавање.  

Помоћне сировине које се користе у процесу солидификације су: негашени креч, гашени 
креч, бентонит, песак, и остали материјали попут пепела, цементног материјала и 
слично. 

Поступак солидификације се користи за третман чврстог, течног и муљевитог отпада 
који садржи различите органске и неорганске загађујуће материје. 

Пре пуштања предметног објекта у рад, за сваку врсту отпада се прописује радно 
упутство, које, као документ дефинише: 
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- Врсту отпада; 

- Технолошки поступак третмана; 

- Систем контроле; 

- Услове и потребне мере за безбедно одвијање третмана и складиштење 
солидификат праха. 

 

Слика 4.5 Општа шема процеса солдификације 
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Третман отпада загађеног органским материјама 

Уколико је улазни отпад који се подвргава овом третману загађен органским 
материјама, онда се третман изводи у две фазе: у првој фази долази до егзотермне 
реакције, која је релативно брза, а као реагенси користе се угљоводоници, негашени креч 
и вода. Истовремено се повећава чврстоћа солидификата услед дехидратације и 
хемијских промена које се односе на јонску измену Na+ и H+ јонима Ca2+.  

У првој реакцији долази до ослобађања око 17∙109 J/kg CaO. Ослобађањем топлоте долази 
до пораста температуре, па један део воде испарава у виду водене паре. 

Након пиролитичког разарања већине угљоводоника, температура реакције се снижава, 
а део угљоводоника који није прореаговао адсорбује се на површини калцијум-карбида, 
док тешки метали седимента остају инкапсулирани у калцијум-карбиду чиме се постиже 
инертност солидификата. 

Друга фаза подразумева процес очвршавања, који може трајати неколико дана или 
недеља. Ту долазе до изражаја позоланске особине креча, односно помоћних сировина. 

Уколико се поступак солидификације примењује за третман отпада са органским 
садржајем, неопходно је имати на уму да органске компоненте отпада могу имати веома 
различите карактеристике и многе, као на пример испарљива органска једињења, је 
тешко имобилисати у поступку стабилизације/солидификације.  

Неке од смерница при солидификацији отпада који садржи органска једињења су:  

- У току поступка солидификације отпада са органским загађујућим материјама 
може доћи до интеракције при реакцијама хидратације и очвршћавања 
материјала; 

- По правилу, испарљиве и водорастворне компоненте са pKa испод 12, током 
времена излуже из солидификата; 

- Употреба адитива може побољшати имобилизацију органских загађујућих 
материја у солидификату; 

- Адитиви, као што су активни угаљ, уситњене отпадне гуме и бентонит могу 
хемијски везати органска једињења у солидификату; 

- Адитиви, као што је летећи пепео, могу физички везати органска једињења у 
солидификату, смањењем порозности и пермеабилности. 
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Третман отпада загађеног неорганским загађивачима- тешким металима 

Технолошки поступак солидификације примењује се у третману отпада који садржи 
тешке метале, са циљем спречавања њиховог излуживања у околину. У ову сврху 
најчешће се користе цементни материјали. Најчешћи механизми имобилизације тешких 
метала су: а) сорпција, б) хемијско везивање (везивање на површини честица, таложење, 
ко-таложење) и в) микро или макро енкапсулација.  

Сорпција тешких метала обухвата физичку и хемијску адсорпцију. У поступку таложења 
тешких метала на површини продуката хидратације цементних материјала долази до 
њихове а дсорпције и уградње у решетку, при чему долази до стварања чврстог раствора, 
уз промену структуре (кристалиничност, величина честица) и растворљивости. 

Доминантни механизам везивања тешких метала је хемијско таложење слабо 
растворних једињења. Везани тешки метали се најчешће налазе у облику хидроксида, 
карбоната, сулфата и силиката. 

Технолошки поступак солидификације се састоји из три фазе, с обзиром на опрему и 
функцију, како следи: 

1) Фаза пријема и припреме/предтретмана (филтрирање улазног материјала и 
издвајања грубих нечистоћа, пријем течне фазе у резервоаре, хомогенизација, 
одвајање фаза на декантер центрифуги); 

2) Фаза третмана (замешавање у солидификатору); 

3) Фаза издвајања продукта третмана - солидификата и предаја на даље поступање. 

Третман солидификацијом се може поделити на три линије, односно три тока: третман 
течног, третман муља и третман чврстог отпада. Како би процес солидификације био 
успешан, неопходно је најпре извршити предтретман течног отпада. То подразумева 
подвргавање течног отпада хомогенизацији и декантовању/центрифугирању, чиме се 
постиже његово угушћавање.  

Након предтретмана, издвојени талог/муљ се третира у процесу солидификације. 

Чврсти отпад и муљеви немају предтретман и шаљу се директно у процес 
солидификације. Солидификовани отпад се затим одлаже у одговарајуће контејнере, у 
којима се одвија процес сазревања, у току којег долази до потпуног очвршћавања 
солидификата. По завршетку овог процеса, солидификовани отпад се одлаже на 
одговарајући начин. 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     73 

 

Излазни материјал, солидификат је прашкаста чврста материја, светле боје, слабог 
мириса, практично је сув материјал, не упија воду и има одлична термо и 
хидроизолациона својства. По хемијском саставу представља смешу 
органокалцијумових водонерастворних соли. Уколико је у обради била равнотежна 
количина органског отпада, тада солидификат има изразито хидрофобна својства. Због 
својих изузетних карактеристика може се користити за: производњу бетонских блокова, 
плоча, асфалта, подлога за путеве. Бетонски путеви који садрже солидификат лакши су 
од класичних бетона. 

 

4.2.6.2 Опис постројење за солидификацију 

Постројење за солидификацију ће користити комплетну инфраструктуру постојећег 
комплекса (саобраћајну, електро, хидро и противпожарну). Такође, користиће и 
управно-контролне објекте (ограда са капијом, портирница, вага са вагарском кућицом, 
управна зграда са свим садржајима, сервиса за прање возила), као и објекте и површине 
у функцији заштите животне средине (базене за прикупљање отпадне воде, заштитни 
зелени појас и друге зелене површине).  

Постројење је пројектовано за сепарацију зауљеног материјала који може бити 
машавина уља и воде или уља и чврстог материјала – седимента, те превођење 
седимента, као неискористивног дела отпада у инертно стање, погодно за сигурно 
одлагање на депонију. 

С обзиром да се у процесу солидификације могу третирати течни, муљевити и чврсти 
отпад, могу се условно издвојити две линије: линија за третман течног и линија за 
третман чврстог отпада. 

 

Линија за третман течног отпада 

1) Фаза припреме 

Пријем и филтрирање материјала 

Течни зауљени отпад претаче се помоћу аутоцистерне и складишти у резервоарима за 
прихват улазних сировина. Претакање из цистерни у резервоаре врши се помоћу пумпе 
Р-1. Резервоари су капацитета 2x50 m3, тј. Укупног капацитета 100 m3. Отпад затим 
пролази преко филтерске јединице за уклањање чврстих нечистоћа F-1, и долази до 
резервоара R-1 и R-2. Oви резервоари опремљени су инсталацијом за грејање паром 
притиска 3 бара на 40-70⁰С, како би се постигао одговарајући вискозитет течног отпада, 
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при коме се врши боља сепарација у даљем третману. Такође, грејањем се спречава и 
стврдњавање материјала у резервоарима. 

Хомогенизација 

Зауљени материјал се помоћу пумпи Р-2 или Р-3 транспортује до суда за мешање (Ro-Ro) 
у коме се врши хомогенизација смеше. Пумпе су капацитета 30m3/h и висине дизања 80 
m стуба течности. Могуће је додатно загревање материјала по потреби, ако материјал 
садржи веће количине дуголанчаних парафинских угљоводоника са вишом 
температуром топљења. 

Центрифугирање 

Хомогенизовани материјал онда пролази кроз филтер FJ-2 и пумпом Р-4 се пребацује у 
декантер/центрифугу, где се из течног материјала издвајају чврсте честице-седимент. 
Регулацијом броја обртаја центрифуге, регулише се ефикасност сепарације. Из декантер 
центрифуге (DC-1) течна фаза (отпадна вода и уље) се сакупља у прихватни танк из кога 
се предаје овлашћеном оператеру на збрињавање (R-3).  

 

2)  Фаза третмана 

Чврста/муљевита фаза-седимент из центрифуге и сви седименти из филтерских 
јединица се транспортером ТР-1 и ТР-3 одводе у солидификатор RM. Затвореним 
транспортером се угушћени седимент убацује у солидификатор са једне стране, а са д 
руге стране се убацују помоћне сировине помоћу транспортера ТР-4 из силоса за 
помоћне сировине (R-4). У солидификатору се одвија реакција солидификације, при чему 
се добија прашкаст производ – солидификат.  

 

3)  Фаза издвајања продукта третмана-солидификата и предаја на даље поступање. 

Након процеса солидификације, изреаговали материјал-солидификат се, транспортером 
ТР-5 одводи у затворене контејнере димензија VxDxŠ=1,3x2,65x1,8 m, где се хлади и у 
којем се довршава процес стабилизације солидификата. Пре одвожења камионима и 
одлагања на депонију, солидификат је охлађен на температуру од 20-30⁰С. 
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Линија за третман чврстог отпада 

Чврст и муљевит отпад се обично довози у ИБЦ контејнерима и металним бурадима. 
Отпади се преузимају из адекватних возила и као такви пребацују у контејнере који се 
налазе на постројењу. Капацитети контејнера су 5-10 m3. Користе се контејнери 
отвореног и затвореног типа. Када се користе контејнери отвореног типа, неопходно је 
користити водонепропусне фолије ради покривања истих и заштите примљеног 
материјала од атмосферских утицаја. Укупна запремина контејнера је 55 m3. у случају 
потребе, врши се изнајмљивање већег броја адекватних контејнера.  

 

Oпис платоа 

Плато има правоугаону основу, површине 629 m². 

Израђена је армирано бетонска плоча, дебљине d=28 cm, oд водонепропусног бетона 
MB30 V6. Плоча је армирана у две зоне, мрежастом арматуром Q188 и Q335 у доњој зони 
и Q188 у горњој зони.  

Са три стране, плато је осигуран ободним армирано-бетонским зидићем – ивичњаком. 
Функција овог зидића је да сву воду усмерава у сабирни канал, који служи и као танквана. 
Нагиб платоа ка каналу је 0,5%. Решењем о озакоњењу укупна бруто површина овог 
платоа је 629 m2. 

Одводни канал за прикупљање и одвођење отпадних вода са платоа за солидификацију 
је у нагибу 0,5% ка “таложној јами”, која се налази на самом крају канала. Димензије 
“таложне јаме” су 0,5x0,5x0,5m. Из канала ће се вода одводити даље у акумулациони 
шахт, одакле одлази у сепаратор масти и уља, или у случају изливања акцидентне воде, 
затварањем затварача на цевоводу иза акумулационог шахта, вода се задржава у 
ретензионим капацитетима платоа, одакле се одвози на одговарајући третман. 

 

Списак главне технолошке опреме 

Предметно постројење садржи главну технолошку опрему специфицирану у табели 
испод.  
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Табела 4.10 Листа главне технолошке опреме 

Ознака Намена 
Број 

комада 
Флуид Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, kW Напомена 

R-1, R-2 

Резервоа р за 
прихват 
материјала за 
третман 

2 
Течни 
отпад 

Хоризонта
лни 50 m3 / 

Грејни медијум 
в.пара 1,3 bar 

Ro-Ro 
Резервоар за 
припрему 
материјала 

1 
Течни 
отпад 

 6 m3 1,5 
Грејни медијум 
в.пара 
1,3 bar, мешалица 

DC-1, DC-2 
Декантер 
центрифуга 

2 
Течни 
отпад 

Са бубњем 
10 m3/h 

 

50 m3/дан 

15 Радна и помоћна 

P-1 

Покретна 
пумпа за 
пуњење 
резервоа ра R1 
и R2 

1 
Течни 
отпад 

Вијчана  11 / 

P-2, P-3 

Пумпа за 
трансфер и 
рециркулацију 
материјала 

2 
Течни 
отпад 

Вијчана 

30   m3/h   и 
висине 

дизања  80  m 
стуба течности 

11 / 

P-4 

Пумпа за 
напајање 
декантер 
центрифуга 

1 
Течни 
отпад 

Вијчана / 2,2 / 

R-3 

Резервоар 
прихватање 
течне фазе 
декантирања 

1 
Отпадна 
вода 

/ 1 m3 / / 

TP-1 
Транспортер за 
седимент 
декантирања 

1 
Густи 
седимент 

Пужни / 7,5 / 
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Ознака Намена 
Број 

комада 
Флуид Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, kW Напомена 

TP-3 

Транспортер за 
седимент 
декантирања 
до RM 

1 
Пастозни 
материјал 

Пужни / 7,5 / 

TP-4 
Транспортер за 
помоћне 
сировине 

1 Креч Пужни / 1,5 / 

TP-5 
Транспортер за 
солидификат 

1 
Солидифи
кат 

Пужни / 7,5 / 

R-3 
Резервоар за 
помоћне 
сировине 

1 Креч 
Вертик 
ални 32 m3 / Филтер за ваздух 

RM 
Реактор 
мешалица 

1 
Солидифи
кат 

/ 
1,5 m3 

 

15 m3/дан 

37 Бочна мешалица 

Контејнер Контејнер 5 
Солидифи
кат 

/ 5 m3 / / 

KO Котао 1  
На течно 
гориво 

   

RK 
Резервоар за 
напојну воду 

1   10 m3   

 

Постројење је потпуно аутоматизовано. Процесом се управља преко одговарајућих 
система аутоматизованог процесног управљања, смештеним у електроорманима 
одговарајуће опреме. 
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4.2.6.3 Капацитет и програм третмана 

Капацитет постројења за солидификацију је флексибилан и зависи од карактеристика 
улазног материјала, односно од садржаја седимента. 

Капацитет линије за солидификацију течног зауљеног отпада је 7/11 m3/h, тј 168-
264m3/дан. Максимални годишњи капацитет у случају рада са течним отпадом износи 
око 70.000 m3/год. 

Капацитет линије за солидификацију зауљене земље (чврстог отпада) је 2 t/h тј. 48 t/дан. 
Максимални годишњи капацитет у случају рада са муљевитим и чврстим отпадом 
износи око 14.000 tотпада/год. 

Максимални капацитети појединачних линија не могу се аритметички сабирати јер не 
могу истовремено бити у функцији. 

Максимални капацитет укупног неопасног отпада на платоу за вршење солидификације 
је 70 t/dan. Време рада постројења је 24 h дневно (три смене), 6 дана у недељи, 288 
радних дана годишње.  

 

Квалитет улаза 

За отпадни материјал који ће се довозити на третман на овом постројењу потребно је 
проверити постојећи извештај о испитивању отпада, или, уколико не постоји, неопходно 
је отпад претходно анализирати у овлашћеној, акредитованој лабораторији. Уколико 
анализе указују да је после процеса солидификације немогуће добијање инертног, 
стабилног, неопасног и сл. материјала, отпад се неће преузимати, нити подвргавати 
третману на постројењу. Извештаји о лабораторијском испитивању архивирају се и 
трајно чувају, уколико се отпад прими на третман. 

Квалитет улазних отпадних материјала варира, у зависности од места настанка и 
параметара процеса у којима настаје. Најзначајнија особина муљева је њихова густина, 
која може варирати у зависности од састава. Репрезентативна густина зауљених муљева 
износи 1,3 kg/dm3.  

Табела 4.11 Групе отпада чије је поједине подгрупе могуће третирати на постројењу за 
солдификацију 

01 
ОТПАДИ КОЈИНАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА 
ИЛИ КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА 

01 05 муљеви настали бушењем и други отпади од бушења 

01 05 05*  муљеви и отпади од бушења који садрже нафту  

01 05 06*  муљеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне супстанце  
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01 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

05  
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА 

05 01 отпади од рафинације нафте 

05 01 02*  муљеви од десалинације  

05 01 03*  муљеви са дна резервоара  

05 01 04*  кисело-базни муљеви  

05 01 05*  мрље истекле нафте  

05 01 06*  зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме  

05 01 07*  кисели катран  

05 01 08*  остали катран  

05 01 11*  отпади од пречишћавања горива базама  

05 01 12*  уља која садрже киселине  

05 01 13  муљеви од воде из котла  

05 01 14  отпади из расхладних колона  

05 01 15*  утрошене филтерске глине  

05 01 17  битумен  

05 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

05 06 отпади од пиролитичког третмана угља 

05 06 04  отпад из колона за хлађење  

05 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

05 07 отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта 

05 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

06 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 

06 06  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које 
садрже сумпор, хемијских процеса са сумпором и процеса одсумпоравања 

06 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 

07 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних 

органских хемикалија 

07 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 02 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 

синтетичке гуме и синтетичких влакана 

07 02 15  отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14  

08 

ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ 

ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И 
ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ 

08 01 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја 

и лакова 

08 01 11*  
отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце  
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08 01 13*  
муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце  

08 01 15*  
муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача 
или других опасних супстанци  

08 01 17*  
отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или 
друге опасне супстанце  

08 01 19*  
водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или 
других опасних супстанци  

08 01 21*  отпад од течности за уклањање боје или лака  

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 

10 01 отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19) 

10 01 15  
шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних 
наведених у 10 01 14  

10 01 22*  муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце  

10 01 25  отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ  

10 01 26  отпади из третмана расхладне воде  

10 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 02 отпади из индустрије гвожђа и челика 

10 02 11*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 03  отпади из термичке металургије алуминијума 

10 03 27*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 04 отпади из термичке металургије олова 

10 04 09*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 05  отпади из термичке металургије цинка 

10 05 08*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 06  отпад из термичке металургије бакра 

10 06 09*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 07 отпади из термичке металургије сребра, злата и платине 

10 07 07*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 08 отпади из термичке металургије осталих обојених метала 

10 08 19*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

11 
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И 
ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 

11 01 
отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других 
материјала (нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење 
киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација) 

11 01 09*  муљеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце  

12  
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ 
ОБРАДЕ МЕТАЛА И ПЛАСТИК 

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 
пластике 
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12 01 07*  
минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и 
раствора)  

12 01 09*  машинске емулзије и раствори које не садрже халогене  

12 01 10*  синтетичка машинска уља  

12 01 14*  машински муљеви који садрже опасне супстанце  

13  
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И 
ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 

13 01  отпадна хидраулична уља 

13 01 05*  нехлороване емулзије  

13 01 11*  синтетичка хидраулична уља  

13 01 12*  одмах биоразградива хидраулична уља  

13 01 13*  остала хидраулична уља  

13 03  отпадна уља за изолацију и пренос топлоте 

13 03 07*  минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 08*  синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 09*  одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 10*  остала уља за изолацију и пренос топлоте  

13 04  бродска уља 

13 04 01*  уља са дна бродова из речне пловидбе  

13 04 02*  уља са дна бродова из канализације на пристаништу  

13 04 03*  уља са дна бродова из остале врсте пловидбе  

13 05  садржај сепаратора уље/ вода 

13 05 01*  чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода  

13 05 02*  муљеви из сепаратора уље/вода  

13 05 03*  муљеви од хватача уља  

13 05 06*  уља из сепаратора уље/вода  

13 05 07*  зауљена вода из сепаратора уље/вода  

13 05 08*  мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода  

13 08  отпадна уља која нису другачије специфицирана 

13 08 02*  остале емулзије  

13 08 99*  отпади који нису другачије специфицирани  

14  
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ 
ГАСОВИ (ОСИМ 07 И 08) 

14 06  
отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови на бази 
пене/аеросола 

14 06 03*  остали растварачи и смеше растварача  

14 06 05*  муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче  

15  
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ 
СПЕЦИФИЦИРАНО 

15 01  амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 
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15 01 10*  
амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана 
опасним супстанцама  

15 02  апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа  

15 02 02*  
апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису 
другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама  

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ 

16 01  
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) 
и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила 
(изузев 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 14*  антифриз који садржи опасне супстанце  

16 07  
отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења 
буради (изузев 05 и 13) 

16 07 08*  отпади који садрже уље  

16 07 09*  отпади који садрже остале опасне супстанце  

17 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ 
ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 

17 05 
земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и 
ископ 

17 05 03*  земља и камен који садрже опасне супстанце  

17 05 05*  ископ који садржи опасне супстанце  

17 05 06  ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05  

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ 
ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ 

19 02 
отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, 
децијанизацију и неутрализацију) 

19 02 07*  уља и концентрати од сепарације  

19 08  
отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије 
специфицирани 

19 08 09  
смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и 
масноће  

19 08 10*  
смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 
08 09  

19 08 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода 

19 13 02  
чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 
13 01  

19 13 03*  муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце  

19 13 04  муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03  

19 13 06  
муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 
05  
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20  
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 25  јестива уља и масти  

20 01 26*  уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25  

 

Помоћне сировине 

Помоћне сировине су материјали који учествују у процесу очвршћавања – 
солидификације, те у процесу прераде мењају физичко-хемијске особине улазног 
материјала, са циљем измене његових физичко-хемијских карактеристика. 

У процесу солидификације као помоћне сировине користе се: 

- негашени креч, 

- гашени креч, 

- остали материјали (цементни материјали, пепео и слично), 

- бентонит, 

- песак. 

 

Негашени креч је прашкаста, јако базна супстанца која у контакту са водом бурно 
реагује, стварајући велику количину топлоте. Потребна концентрација CaO је у 
границама 90 – 98 %.  

Гашени креч је јако базно једињење, прашкаста материја, а најчешће у суспензији са 
водом (кречно млеко) са великом применом у грађевинарству, пољопривреди, 
воћарству, земљорадњи и слично. 

Бентонит је алумосиликатна глина састављена од колоидалних и пластичних глина, 
претежно од минерала монтморилонита (претежно око 70 %). За индустријску примену 
најчешће се користе бентонити активирани натријумом или калцијумом.  

Најбитнија својства натријум бентонита су: 

- велика способност бубрења, 

- одлична колоидна својства, 
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- висок капацитет апсорпције воде.  

Калцијум бентонит, за разлику од натријум бентонита који апсорбује, адсорбује јоне у 
растворима и везује се за масти и уља. 

Песак се у процесу солидификације користи као угушћивач. 

 

Квалитет излаза 

Излазни материјал, солидификат (пример индексног броја отпада 190299 / 190307) је 
прашкаста чврста материја, која уобичајено има карактеристике неопасног отпада, али 
због гранулације, по правилу, није инертан. Након извршеног испитивања и 
прибављања Извештаја о испитивању отпада, одвозиће се на трајно збрињавање - 
одлагање на постојећу депонију.  

Табела 4.12 Репрезентативан квалитет солдификата 

Параметар Јединице 
Вредност  

(излаз из постројења) 
Дозвољена вредност за 
одлагање на депонију 

pH  12,2 13 

Проводљивост μS 8360 50000 

Нитрити mg/l 0,3 6 

Флуориди mg/l 0,67 25 

Амонијак mg/l 4,71 250 

As mg/l 0,0009 0,5 

Crtot mg/l 0,02 0,1 

Hg mg/l <0,0001 0,02 

Ni mg/l 0,2 1 

Cu mg/l 0,1 5 

Zn mg/l 0,05 5 

Pb mg/l <0,05 1 

Материје 
растворљиве у води 

mg/l 5,2 6 
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Карактеристике и биланс отпадних материја 

Течна фаза која се издвоји на декантер центрифуги представља мешавину уље-вода. На 
основу састава улазног материјала, добија се да је максимална количина издвојене 
отпадне процесне воде 75 % од улаза течног отпада, односно 7,5-22,5 m3/дан. У 
зависности од карактеристика 

отпадне воде, она се може упутити на даљи третман у постројењу за физичко – хемијски 
третман течног отпада-третман отпадних вода на локацији, оператерима на даље 
поступање или се упушта у резервоар за пријем оцедних вода депоније. 

Током процеса солидификације може настати акцидентна течна материја услед кварова 
на опреми, пуцањем цеви, вентила и сл. Ова вода има квалитет као и улазна материја. 
Она се усмерава ка акумулационом шахту, а затим шаље на третман течног отпада. 
Ретензиони простор платоа састоји се из: канала, таложника, платоа и шахта и износи 
53,64 m3.  

На платоу П4 прва врста воде која се јавља је запрљана, зауљена вода од прања платоа 
или запрљана вода од кише, које се шаљу на сепаратор уља и нафтних деривата. Друга 
врста воде која се потенцијално може јавити је акцидентна течна материја. Из тог 
разлога димензионисан је ретензиони простор за акумулацију акцидентне течне 
материје који може да прихвати изливање воде од 53,64 m3, што би покрило и зливање 
једног целог резервоара у ј едном тренутку. Међутим, с обзиром на то да овај сценарио 
није могућ у нормалним условима рада и спољашњим условима и да ће одвијање процеса 
бити надгледано од старане одговорног лица, свака промена у процесу биће на време 
идентификована и санирана. Ова вода се препумпава и шаље на третман оператеру. 
Такође, у процесу солидификације настаје и претходно описана процесна вода 
(максимално 22,5 m3) која се шаље на третман течног отпада без акумулације у 
акумулационом шахту (препумпавањем). 

 

4.2.7 Плато П5 –третман течног отпада 

Отпадне воде и течни отпад допремају се на плато где се у постројењу за третман течног 
отпада третирају у циљу ослобађања од загађујућих компоненти. Такође, на овај плато 
се допрема и муљевити отпад, чији се третман одвија у постројењу-центрифуги. 

Након третмана течног отпада, добија се пречишћена водa чији параметри задовољавају 
услове/граничне вредности за испуштање у реципијент на основу важеће законске 
регулативе или у канализацију локалног ЈКП. У случају да параметри предметног 
материјала не задовољавају услове за испуштање, неопходно је поново извршити 
третман. 
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Муљ се, након третмана, уколико се анализом покаже да параметри задовољавају 
услове/граничне вредности, одвози на даље депоновање. У супротном, предметни 
материјал се шаље даље на третман. 

 

4.2.7.1 Опис птехнолошког процеса за третман течних муљева 

Третман отпада центрифугом подразумева технолошки процес помоћу којег се из 
коцентрисане суспензије издваја чврста фаза или у случају да се ради о емулзији одваја 
дисперзна фаза од дисперзног средства. Најчешћи инфлуент који се третира на овај 
начин је муљевити отпад. 

Постројење за сепарацију центрифугом ради на принципу ротирајућег бубња. Бубањ 
може да се налази на вертикалној или хоризонталној осовини, чијим окретањем 
одређеном брзином долази до одвајања двеју фаза. 

Постројење за сепарацију декантером – центрифугом се састоји од: 

- Посуда за прихват отпада, 

- Центрифуга, 

- Посуда за прихват издвојене течне фазе, 

- Посуда за прихват чврсте фазе након сепарације. 

Завртањ у бубњу се помера помоћу сепарационог хидрауличког система, који не зависи 
од брзине бубња. Принцип одвајања фаза отпада заснива се на различитим брзинама 
ротирања завртња и бубња. Разлика у брзинама завртња и бубња се назива 
диференцијалном брзином. Време задржавања муља у бубњу директно зависи од тога да 
ли брзина расте или опада. Време задржавања муља је од великог значаја за постизање 
добрих резултата. У случају овог типа центрифуге, вредност диференцијалне брзине 
може бити између 0,2 и 12 об/мин. 

Вредност ове брзине се регулише помоћу регулатора за муљ. Регулатор све време током 
рада прати центрифугу. То значи да може да ради 24 сата без људске помоћи или када су 
трошкови енергије најнижи. У случају неких кварова или других нежељених ситуација 
постоји аларм који зауставља рад центрифуге. Све информације се могу одштампати или 
проследити у централни систeм. 

Цела центрифуга је направљена од челика високе затезне чврстоће. Сви делови који су 
посебно подлежни хабању су обложени карбидом. 
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Процес третирања муљевитог отпадног материјала може се поделити у неколико фаза. 
Унаставку текста дат је опис процеса по фазама: 

Фаза I – Прихват материјала 

Ова фаза процеса изведена је тако да се прихваћени отпадни муљевити материјал 
директно из аутоцистерне пребацује пумпом у прихватне судове (каде, ИБЦ 
контејнере…). 

Фаза II – Припрема и дозирање полимерног раствора 

У овој фази процеса врши се припрема полимерног раствора који се употребљава у 
процесима раздвајања фаза на центрифуги. Полимерни раствор (флокулант) користи се 
за груписање суспендованих материја муља у тзв. флокуле. Флокулација је физички 
процес формирања масе крупних флокула од ситних дестабилизованих колоидних 
честица хемијским средствима, чиме се отварује предуслов за њихову агрегацију. 
Флокуланти су полимерне супстанце које захваљујући својој структури помажу 
стварање англомерата. У малом суду запремине се налази концентровани полимер. 
Пумпом овај раствор се пребацује у метални суд у који се додаје и технолошка вода како 
би се формирао разблажени раствор флокуланта.  Потребна концентрација раствора је 
од 0,1% до 0,5%, у зависности од карактеристика улазног материјала. 

Фаза III – Сепарација на декантер центрифуги 

Улазни муљ се транспортује уз помоћ пумпи у централни део постројења (ротирајући 
бубањ). Ротирајући бубањ се састоји из статичног дела и ротирајућег, који се налази 
унутар статичног. На самом улазу у бубањ долази до мешања улазног муља са 
припремљеним раствором полимера. Тако помешан материјал се, на основу разлике у 
густинама, на половини ротирајућег дела раздваја, при чему чврста фаза наставља даље, 
а течна се враћа уназад. Ради што квалитетније сепарације регулише се број обртаја 
центрифуге. Број обртаја, а овај тип центрифуге је око 3500 об/мин. Течна фаза се из 
центрифуге прихвата у ИБЦ контејнере. Чврста фаза наставља, уз помоћ пужног 
транспортера, до прихватног суда. Излазни чврсти материjал је степена сувоће око 25%.  

За овако описано постројење са наведеним пропратним елементима на предметној 
локацији предвиђен је плато на којем ће постројење бити смештено ради лакше 
контроле самог третмана (због високе густине, вискозитета и осталих карактеристика 
тешких угљоводоничних остатака који се обрађују, биће потребно редовно одржавање 
опреме, као и одговарајућа припрема опреме пре сваког почетка процеса). 
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4.2.7.2 Капацитет постројења за третман течних муљева 

Капацитет постројења зависи од карактеристика улазног материјала, односно садржаја 
седимената, а креће се од 6 до 10 m3/h муљевитог материјала. Планирано је да 
постројење ради 10 сати на дан, 5 радних дана у недељи, односно 206 радних дана 
годишње. Тако да је очекивани годишњи капацитет постројења у опсегу од 15600 до 
26000 m3. 

Постројење је пројектовано и намењено за сепарацију муљевитог материјала, односно за 
раздвајање течне од чврсте фазе. На центрифуги могу да се третирају муљеви са 
садржајем суспендованих материја концентрације 4 – 8 %.  

Планирана количина отпада која ће се третирати у постројењу је до 10 000 m3 муљева на 
годишњем нивоу, уз напомену да све зависи од потреба клијента којима је услуга 
третмана муљева потребна. 

За третман зауљене воде центрифугом као погонска сила за покретање завртња и бубња 
се користи електрична енергија. Потрошња електричне енергије износиће око 63 kWh 
по циклусу. 

Технолошка вода се у процесу третирања зауљене воде користи за припрему 
флокуланта. Максимална потрошња воде износи 2,5 l/s. Ова вредност добија се када се 
узме да је садржај воде у отпаду 96% , а суве материје 4%, а да постројење ради 10h 
дневно. 

На овом платоу могуће је и вршење третмана течног отпада на постројењу за третман 
течног отпада. 

 

Квалитет улаза  

Оператер ће на третман у постројењу примити отпад већ познатих физичких и хемијских 
карактеристика, а на основу извештаја о испитивању отпада урађеним од стране 
овлашћене стручне организације за испитивање отпада број (према Правилнику о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС, 56/2010). 

Евиденција отпада која ће се третирати у постројењу вршиће се на основу Правилника о 
обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање („Сл. Гласник РС“, бр. 95/2010, 88/2015). 

Након третмана вршиће се испитивање отпада за потребе даљег поступања са 
производом третана. 
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Табела 4.13 Групе отпада које се могу третирати у постројењу за третман муљевитог 
отпада 

1 
ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА 
ИЛИ КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА  

01 03  отпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију  

01 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

01 04  отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију  

01 04 12  
остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних 
наведених у 01 04 07 и 01 04 11  

01 05  муљеви настали бушењем и други отпади од бушења  

01 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

2 
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, 
ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 02  отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла  

02 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 03  
отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, 
кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; 
производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе  

02 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 04  отпади од прераде шећера  

02 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 05  отпади од индустрије млечних производа  

02 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

3 
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

03 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

03 03  отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона  

03 03 10  
остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке 
сепарације  

03 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

4 ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

04 01  отпади из индустрије коже и крзна  

04 01 05  течност за штављење без хрома  

04 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

04 02  отпади из текстилне индустрије  

5 
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА  

05 01  отпади од рафинације нафте  

05 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

05 07  отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта  

05 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  
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6 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

06 01  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе киселина  

06 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

06 02  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе база  

06 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

06 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и раствора 
соли и оксида метала  

06 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

7 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

07 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних 
органских хемикалија  

07 01 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана  

07 02 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и 
пигмената (осим 06 11)  

07 03 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 05  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских 
препарата  

07 05 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 06  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, 
сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких средстава  

07 06 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 06 04*  остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 07  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија 
и хемијских производа који нису другачије специфицирани  

07 07 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

8 
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ 
ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И 
ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ  

08 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја и 
лакова  

08 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе осталих премаза 
(укључујући керамичке материјале)  



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     91 

 

08 02 03  водене суспензије које садрже керамичке материјале  

08 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског 
мастила  

08 03 08  течни отпад на бази воде који садржи мастило  

08 03 16*  отпадни раствори за ецовање  

08 03 19*  диспергована уља  

08 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 04  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и 
заптивача (укључујући и водоотпорне производе)  

08 04 16  
течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од 
оних споменутих у 08 04 15  

08 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

9 ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

09 01  отпади из фотографске индустрије  

09 01 02*  раствори развијача за offset плоче на бази воде  

09 01 04*  раствори средстава за фиксирање  

09 01 05*  раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености  

09 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

11 
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И 
ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА  

11 01  
отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других 
материјала (нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење 
киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација)  

11 01 11*  течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце  

11 01 12  течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11  

11 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

12 
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 
МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 
пластике  

12 01 09*  машинске емулзије и раствори које не садрже халогене  

12 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

13 
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ 
У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19)  

13 01  отпадна хидраулична уља  

13 01 05*  нехлороване емулзије  

13 05  садржај сепаратора уље/вода  

13 05 07*  зауљена вода из сепаратора уље/вода  

13 08  отпадна уља која нису другачије специфицирана  

13 08 02*  остале емулзије  

13 08 99*  отпади који нису другачије специфицирани  
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16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

16 10  течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања  

16 10 01*  течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце  

16 10 02  течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01  

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ 
ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 06  отпади од анаеробног третмана отпада  

19 06 03  течност из анаеробног третмана комуналног отпада  

19 06 05  течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  

19 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 07  процедне воде из санитарних депонија  

19 07 02*  процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце  

19 07 03  процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02  

19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији  

19 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 11  отпади из регенерације уља  

19 11 03*  течни отпади на бази воде  

19 11 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода  

19 13 07*  
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 
вода који садрже опасне супстанце  

19 13 08  
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 
вода другачији од оних наведених у 19 13 07  

 

Квалитет излаза 

Након третмана зауљене воде у декантер центрифуги, издвајају се чврста фаза и отпадна 
вода. Отпадна вода ће се слати на третман оператеру, а чврста фаза ће се слати на даљи 
третман, уколико је потребан или на одлагање у зависности од карактеристика. 

 

4.2.7.3 Опис технолошког процеса третмана течног отпада физичко-хемијским 
процесима коагулације и флокулације 

Технолошки поступак третмана течног отпада-отпадне воде подразумева поступке 
сепарације уљних материја, флоатације и издвајања пене и талога, уз додатак 
одговарајућих хемикалија. 

Пре пуштања предметног објекта у рад, за сваку врсту отпада мора се урадити посебно 
радно упутство, које, као документ, мора у потпуности да дефинише: 
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- Врсту отпада; 

- Технолошки поступак третмана; 

- Систем контроле; 

- Услове и потребне мере за безбедно одвијање складиштења; и 

- Пропратну (организациону) документацију. 

 

Слика 4.6 Општа шема процеса третмана течног отпада 
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Флоатација је процес молекуларног слепљивања чврстих честица материјала присутног 
у отпадној води на граничној површини са гасом који је диспергован у њој. Поступак 
флоатације користи се као алтернатива другим сепарационим процесима попут 
седиментације, центрифугирања и филтрације, јер је економски исплативији, бржи и 
ефикаснији. У обради отпадних вода користи се за уклањање суспендованих и 
емулгованих загађивача, концентрисање биолошких муљева.  

Флоатација се комбинује са другим процесима како би се повећала ефикасност. Најчешће 
су то коагулација и флокулација. 

Издвајање неемулгованих нечистоћа као што је уљна фаза врши се на вертикалном 
гравитационом сепаратору. Након издвајања неемулгованих нечистоћа, отпадна вода се 
третира поступком флоатације помоћу IC-SEP система. Поступак флоатације заснива се 
на разлици у густинама чврсте и течне фазе, при чему чврста фаза реагује са мехурићима 
ваздуха и као лакша испливава на површину (процес флоатације) или реагује са 
хемикалијама и као тежа пада на дно реактора (процес таложења). Прво је неопходно 
отпадну воду третирати поступцима коагулације, флокулације и неутрализације, како 
би се успешно одвио процес флоатације. 

У процесу коагулације коагулант реагује са нечистоћама које имају негативно 
наелектрисање које онемогућава њихово спајање (англомеризацију). Коагулант делује 
на уклањање овог наелектрисања, чиме су створени услови за англомеризацију. 

Флокулација је физички процес формирања масе крупних флокула од ситних 
дестабилизиваних колоидних честица хемијским средствима , чиме се отварује 
предуслов за њихову агрегацију. Флокуланти су полимерне супстанце које захваљујући 
својој структури помажу стварање англомерата. Да би се коагулација и флокулација 
успешно одвијале неопходно је подесити pH средине, што се постиже неутрализацијом 
помоћу киселина и база. 

 

4.2.7.4 Опис постројење за третман течног отпада 

Постројење за третман течног отпада састоји се из више функционалних једниница, а 
свака има одређену улогу у издвајању контамината у течности. Третман појединих 
материјала захтева укључивање свих компонената постројења, док неки материјали 
захтевају коришћење само појединих компонената. Ово је омогућено постојањем 
система довода и вентила чиме се поједине компоненте повезују или искључују из 
технолошког поступка.  

Издвајање неемулгованих нечистоћа, као што је уљна фаза, врши се на вертикалном 
гравитационом сепаратору (VGS). Течни отпад улази на дну VGS уређаја и захваљујући 
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разликама у брзини и притиску остварује се одвајање не-емулгованих нечистоћа. 
Честице густине веће од густине воде падају на дно као муљеви, а честице лакше од воде 
(углавном уљна фракција) издвајају се на врху.  

Након издвајања не-емулгованих нечистоћа, течни отпад-отпадна вода се третира 
поступком флоатације помоћу IC-SEP система. Технолошки поступак флоатације заснива 
се на разлици у густинама две фазе (чврсте и течне), при чему чврста фаза реагује са 
мехурићима ваздуха и као лакша испливава на површину (процес флоатације) или 
реагује са хемикалијама и као тежа пада на дно реактора (процес таложења). За успешно 
одвијање поступка флоатације неопходно је најпре отпадну воду третирати поступцима 
коагулације, флокулације и неутрализације. 

У процесу коагулације коагулант реагује са нечистоћама које имају негативно 
наелектрисање које онемогућава њихово спајање (англомеризацију). Коагулант делује 
на уклањање овог наелектрисања, чиме су створени услови за англомеризацију. 
Флокуланти су полимерне супстанце које захваљујући својој структури помажу 
стварање ових англомерата.  

Да би се коагулација и флокулација успешно одвијале неопходно је подесити pH средине, 
што се постиже неутрализацијом помоћу киселина и база. 

Након филтрирања и гравитационе сепарације на VGS уређају, течни отпад се третира 
поступком флоатације. Поступак започиње дозирањем киселине, базе и коагуланта у 
течни отпад-отпадну воду, а на основу лабораторијског ,,ЈAR”-тестa. Течни отпад-
отпадна вода се затим уводи у IC-SEP систем у коме се врши увођење ваздуха под 
притиском и флокуланта, уз интензивно мешање. Мешање се остварује на основу 
патентираног дизајна овог система. Захваљујући великом афинитету мехурића ваздуха 
према хидрофобним честицама као што су агрегати уљаних материја који су настали 
након флокулације, након увођења отпада-воде у сепаратор пливајућих материја долази 
до издвајања нечистоћа од воде. Лакше нечистоће испливавају на површину у облику 
пене, а теже падају на дно у облику муљева. Из пене се може издвојити и рециркулисати 
одређена количина присутне воде, која се враћа у процес коагулације и флокулације.  

 

Табела 4.14 Списак опреме постројења:  

Ознака Намена 
Број 

комада 
Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, 
kW 

Напомена 

R-1 

Егализаци
они 
резервоар 
за течни 
отпад 

1 

Вертикални, 
полиетиленски 
резервоар, 
цилиндричног 
облика, 

2 m3 / 

Опремљен 
скимером тип 
S100 са три 
пловка и 
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Ознака Намена 
Број 

комада 
Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, 
kW 

Напомена 

пречника 
Φ1000 

прикључцима 
за цеви DN 50 

R-2 

Резервоар 
за 
коагулациј
у са 
мешачем 

1 

Вертикални, 
полиетиленски 
резервоар, 
цилиндричног 
облика, 
пречника Φ 
1000 

2 m3 / 

Опремљен 
прикључцима 
за цеви DN 50 
и мешалицом 
0,5 kW, и 
пловком за 
мерење нивоа 

R-3 

Резервоар 
за 
пречишће
ну воду 

1 

Пљоснати 
елптични, 
полиетиленски 
резервоар 

2 m3 / 

Опремљен 
прикључцима 
за цеви DN 50. 

VGS 

Вертикалн
и 
гравитаци
они 
сепаратор 

1 

Вертикални, 
цилиндрични 
суд од 
нерђајућег 
челика, 
пречника Φ 400 

200 l / 

Укључује и 
моно пумпу 
25 l/min, 
сепаратор, 
skrammer (са 
три звона). 

LSV 

Сепаратор 
пливајућих 
материја 

1 

Цилиндрични 
суд са конусним 
дном, од 
нерђајућег 
челика, 
пречника Φ 
1000 

2500 l 0,55 

Вентил за 
тотално 
пражњење DN 
50. 
Моноредукто
р са скидачем 
–скрапером. 
Преливни и 
напојни 
цевоводи DN 
65 и DN50. 
Вентил за 
узимање 
узорака DN 
25. 
 

P+T 
Хватач 
пливајућих 
материја 

1 
 

500 l  
 

P-1 
Напојна 
пумпа 

1 
Самоусисна 

6-10 m3/h 2 
0-6 bar 

Р-2 
VGS- моно 
пумпа 

 
Самоусисна 

6-10 m3/h 2 
0-6 bar 
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Ознака Намена 
Број 

комада 
Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, 
kW 

Напомена 

P-3 

IC-SEP 
Индукцио
ни 
циклонски 
сепаратор 

1 

Моно 

2-6 m3/h 2,2 

Манометар: 0-
16 bar 
Ротаметар: 0 
– 25 l/min 
Вентил за 
регулацију 
протока DN 
40 

P-4 

Дозир 
пумпа за 
коагулант 

1 

Мембранска 

150 ml/min 0,06 

Могућност 
прецизног 
дозирања. 
Регулација 
протока 0-150 
ml/min. 

P-5 

Дозир 
пумпа за 
флокулант 

1 

Мембранска 

150 ml/min 0,06 

Могућност 
прецизног 
дозирања. 
Регулација 
протока 0-150 
ml/min. 

Р-6 

Дозир 
пумпа за 
киселину 

1 

Мембранска 

150 ml/min 0,06 

Регулација 
протока 0-150 
ml/min. 
Пумпа садржи 
и сонду за 
мерење 
вредности pH 
инфлуента. 

P-7 

Дозир 
пумпа за 
базу 

1 

Мембранска 

150 ml/min 0,06 

Регулација 
протока 0-150 
ml/min. 
Пумпа садржи 
и сонду за 
мерење 
вредности pH 
инфлуента. 

SF 

Самочисте
ћи филтер 
са 
мотором 

1 

/ 

25 m3/h  

Motoreduktor 
10-150/min, 
Величина 
честица: 150 
μm 

KT-1 
ИБЦ 
контејнер 

1 
Полипропиленс
ки контејнер 

1 m3  
/ 
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Ознака Намена 
Број 

комада 
Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, 
kW 

Напомена 

квадратног 
облика, 
димензија 
1000*1000*1000 
mm 

KT-2 

ИБЦ 
контејнер 
за уљну 
фазу 1 

Полипропиленс
ки контејнер 
квадратног 
облика,  
димензија 
1000*1000*1000 
mm 

1 m3  

 

KT-3 

ИБЦ 
контејнер 
за муљну 
фазу 1 

Полипропиленс
ки контејнер 
квадратног 
облика,  
димензија 
1000*1000*1000 
mm 

1 m3  

/ 

KT-4 

ИБЦ 
контејнер 
за 
пречишће
ну воду 

1 

Полипропиленс
ки контејнер 
квадратног 
облика,  
димензија 
1000*1000*1000 
mm 

1 m3  

/ 

АC 

Филтер са 
активним 
угљем AC 
2469 
FLECK 
7700/SXT 

1 

Полиетиленски 
уметак у 
полиестерском 
резервоару 
ојачаном 
стакленим 
влакнима 
отпорном на 
притисак, са 
отвором који 
има навојни 
спој за 
прикњучивање 
управљачког 
вентила. 
Димензија је 

325 l / 

За уклањање 
честица у 
распону од 
0,5-50 µm. 
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Ознака Намена 
Број 

комада 
Тип 

Димензије/ 
Капацитет 

Снага, 
kW 

Напомена 

2100x610x510 
mm 

UF 

Ултра 
филтер – 
LINEGUAR
D UF-100 

1 

За уклањање 
повећане 
мутноће, 
вируса, 
бактерија. 
Димензија је 
1156x315x210 
mm. 

3,6 m3/h 40 W 

Максимални 
радни 
притисак је 4 
bar. 
Максимална 
радна 
температура 
је 50°.  

РР 

Потапајућа 
пумпа 

1 

За транспорт 
воде из ИБЦ 
контејнера до 
ултра филтера.  

  

 

 

ЈАР тест 
опрема  
са 
потребним 
лаборатор
ијским 
прибором 
(лаб. чаше, 
кашике, 
итд) 

1 

Laboratory floc 
tester AL 50 

  

За умешавање 
коагуланта и 
флокуланта 
за потребе 
вршења ЈАР 
тестова 

 

ЈАР тест 

Након преузимања отпада, у интерној лабораторији врши се тест таложења познатији 
као ЈАР тест. На основу овог теста утврђује се потребна количина коагуланата и 
флокуланата потребних за процес физичко-хемијског третмана оптада у постројењу, као 
и избор најделотворнијих хемикалија за сваки појединачни третман. ЈАР тест се изводи 
у интерној лабораторији која је опремљена апаратуром за тест. Након извршеног ЈАР 
теста познате су потребне количине коагуланата и флокуланата и оне се прерачунавају 
на целокупну количину улазног отпада, а затим се дефинише и динамика њиховог 
додавања у процес. 
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Третман у постројењу 

Течни отпад се, из складишног суда (KT-1) помоћу напојне пумпе (P-1), уводи у 
егализациони базен (R-1). Резервоар (R-1) је запремине V=2000 l. У току транспорта, 
флуид се филтрира преко самочистећег филтера (SF) на коме се издвајају суспендоване 
и друге честице веће од 150 μm. Вентили (V1, V2, V3) су у отвореном положају, а вентили 
(V5) и (V6) резервоара (R-1) и вентил за дренажу филтра (V4) су затворени. Дренажа 
самочистећег филтра (SF) врши се кратким отварањем вентила (V4). 

Након пуњења резервоара R-1, вода се транспортује у вертикални гравитациони 
сепаратор (VGS) пумпом Р-2, у којем се врши гравитациона сепарација и уклањање 
угљоводоника и таложних материја. Водена фаза се враћа у резервоар R-1, и 
рециркулише се све до потпуног издвајања пливајућих материја. Са врха VGS-а издваја 
се уљна фаза и одлаже у контејнер за уљну фазу (KT-2). Таложне материје са дна VGS-а 
одводе се у контејнер за муљну фазу (KT-3). Након завршетка издвајања не-емулгованих 
уља и таложних материја, водена фаза се транспортује из резервоара R-1 у резервоар за 
коагулацију R-2. 

На основу лабораторијских испитивања тј. ”ЈAR”-тестa, врши се аутоматско дозирање 
коагуланта и киселине, односно базе помоћу одговарајућих пумпи (P-4, P-6 и P-7). 
Помоћу пумпи (P-6) и (P-7) дозирају се киселина и база, односно врши се регулација pH 
вредности инфлуента. Пумпе (P-6) и (P-7) садрже у себи сонде за мерење pH вредности 
и аутоматски додају киселину, односно базу у зависности од тога како се променила pH 
вредност. Пумпа (Р-4) служи за дозирање коагуланта. 

Течни отпад-отпадна вода се даље упућујe у IC-SEP пумпу у којој се врши дозирање 
флокуланта преко пумпе P-4 и инјектира ваздух под притиском. У IC-SEP пумпи долази 
до интензивног мешања воде, флокуланта и ваздуха. Након мешања, садржај се уводи у 
сепаратор пливајућих материја (LSV). У њему долази до издвајања пливајућих 
(флотираних) материја на врху и таложних материја на дну. Таложне материје са дна 
LSV-а одводе се у контејнер за муљну фазу (KT-3). Флотиране материје (пена) одводе се 
у хватач пливајућих материја (P+T) у којем се у врећастим филтерима задржавају 
пливајуће материје, док се процедна вода враћа у резервоар R-2. Материје које се издвоје 
у хватачу одлажу се у контејнер за муљну фазу (KT-3). 

Водена фаза из LSV сепаратора, односно пречишћена вода, одводи се у резервоар R-3. Из 
резервоара R-3 пречишћена вода се транспортује у ИБЦ контејнер (KT-4) који је погодан 
за транспорт ради даљег поступања. 

У зависности од врсте улазног течног отпада, уколико је потребно додатно 
пречишћавање, након прикупљања течне фазе из прве фазе третмана у ИБЦ 
контејнерима, исти се помоћу потапајуће пумпе из ИБЦ контејнера транспортује до 
филтера са активним угљем. Активни угаљ је микропорозни аморфни материјал којег 
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карактерише велика специфична површина и на њој, у зависности од оксидационих 
услова, велики број функционалних група које формирају хетероатоми попут кисеоника, 
азота, водоника, сумпора, фосфора и др. Ове функционалне групе дају активном угљу 
кисели или базни карактер што у основи и опредељује његову реактивност и примену. 
Захваљујући високо развијеној порозности и хемијској реактивности површине, активни 
угаљ адсорбује велики број органских и неорганских супстанци из воде, уклања 
непријатан мирис и укус, смањује мутноћу и тврдоћу воде, везује микроорганизме и 
продукте њихове активности. Kомерцијални сорбенти засновани на активном угљу 
имају добре особине као што су релативно добар капацитет за уклањење арсена и других 
органских и неорганских контаминаната и релативно ниска цена. Филтер са активним 
угљем ради на принципу хемијске адсорпције, приликом које се молекули нечистоћа у 
течном отпаду који се третира акумулирају на површини неког материјала – адсорбента 
– активног угља. 

Свака честица испуне активног угља обезбеђује велику контактну површину 
захваљујући својој порозној структури. Један грам активног угља има контактну 
површину од око 500 m2. 

Типичне величине честица које се уклањају овим филтерима су у распону од 0,5 до 50 
микрометара. 

Филтер са активним угљем не користи хемикалије за регенерацију. Филтерска испуна се 
враћа у првобитно стање контраиспирањем, при чему се из филтерске испуне избацују 
наталожене нечистоће и истосмерним испирањем ради сабијања испуне. Колона са 
активним угљем је полиетиленски уметак и полиестерском резервоару ојачаниом 
стакленим влакнима отпорним на притисак, са отвором који има навојни спој са 
прикључивање управљачког вентила. Управљачки вентил сам извршава 
контраиспирање, испирање и продукцију филтриране воде. Вода која се користи за 
испирање филтера, искористи се током наредног испирања. 

Филтерска колона је испуњена са 325l активног угља. 

Активни угаљ који чини испуну филтера се периодично мења након исцрпљивања својих 
адсорпционих способности. 

Након пречишћавања течне фазе у филтеру са активним угљем, течна фаза се 
транспортује потапајућом пумпом до ултрафилтра, који се састоји из два дела: 

1. Lineguard – кућиште и контролна јединица 

2. Мембрански модули (2 ком.) 
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Режим филтрације на ултрафилтру је такав да мембранкси модули Lineguard уређаја 
садрже стотине капиларних мембрана за ултрафилтрацију. Порозни зидови ових 
влакана садрже милиојарде микроскопских пора које имају улогу ултра-финог сита. Под 
притиском напојне воде, кроз поре мембранских влакана пролазе молекули воде, а 
задржавају се крупнији контаминати. Циклус испирања се покреће аутоматски и тако се 
периодично испирају контаминанти који се задрже унутар мембрана. 

Lineguard има контролну јединицу која подешава аутоматске циклусе испирања, током 
којих се нагомилане наслаге избацују из система. Чишћење је могуће вршити на два 
начина: истострујно и супротнострујно. 

Истострујним испирањем мембране се испирају напојном водом, тако што она пролази 
кроз унутрашњост мембрана брзином већом од брзине воде при филтрацији. Због 
повећаног протока и турбуленције, наслаге се одвајају од мембрана и одлазе у дренажу. 
Вода које је искоришћена за испирање, такође се спроводи у дренажу. Честице 
контаминанта које остају у мембрани се уклањају супротнострујним испирањем, за који 
је неопходан повратни притисак у цевоводи иза уређаја. 

Супротнострујно испирање се врши обратним процесом филтрације. Пермеат се под 
притиском спроводи кроз мембране са спољне ка унутрашњој страни. На тај начин се 
ослобађају и испирају честице заглављене у мембранским порама. Притом се пермеат из 
једног модула користи за супротнострујно испирање другог модула. Вода која се 
искористи за испирање, одлази у дренажу. 

Сензор протока спречава покретање испирања када је уређај у радном режиму. 

Lineguard UF-100 има капацитет од 60 l/min (3,6 m3/h). 

Са доње стране Lineguard UF-100 инсталирана су три цевовода за: 

1) Одвод (дренажу), 

2) Третирани течни отпад, 

3) Напојну воду. 

Третирана течна фаза се из цевовода 2, приказаног на следећој слици, транспортује у 
ИБЦ контејнер, из кога се потом узима узорак и носи у акредитовану лабораторију на 
анализу као отпадна вода. 

У складу са технолошким шемама, сви елементи постројења су међусобно тако повезани 
да се могу вршити комбинације појединих елемената по потреби, односно, у зависности 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     103 

 

од врсте и састава конкретног течног отпада (инфлуента) не морају сви делови 
постројења бити укључени у процес. 

Који год елемент да је укључен у третман течног отпада, течна фаза која је производ 
третмана се испитује као отпадна вода и предаје се овлашћном ЈКП на територији на 
којој се врши третман. 

 

Опис платоа 

Плато треба да има квадратну основу, димензија 25,02 x 24,95 m, површине 624 m². 

Потребно је изградити армирано бетонску плоча, дебљине d=28 cm, oд водонепропусног 
бетона MB30 V6. Плочу армирати у две зоне, мрежастом арматуром Q188 и Q335 у доњој 
зони и Q188 у горњој зони. 

Плато итвести у нагибу 0,5 % од приступног пута ка другом крају на ком се налази 
армирано бетонски канал, димензија 0,8x0,7x25 m, за прикупљање и одвођење отпадних 
вода. 

Потребно је да са три стране плато буде осигуран ободним армирано-бетонским 
зидићем – ивичњаком. Функција овог ивичњака је да сву воду усмерава у сабирни канал, 
који служи и као танквана. Нагиб платоа ка каналу је 0,5 %. 

Сабирни канал за прикупљање и одвођење отпадних вода са платоа за третман течног 
отпада треба да буде изведен у нагибу 0,5 % ка “таложној јами”, која ће се налазити на 
самом крају канала. Из канала ће се вода одводити у акумулациони шахт, одакле вода 
одлази у сепаратор уља и нафтних деривата, или у случају изливања акцидентне воде на 
одговарајући третман. 

У једном делу платоа ће се налазити резервоари за прихват течног материјала. Два 
резервоара ће бити капацитета 40 m3, два 50 m3. Ради спречавања било какве 
акцидентне ситуације, биће обезбеђен стални надзор на платоу. 

 

Квалитет улаза 

Улазну струју третмана течног отпада чине отпади који садрже минимум 80 % воде. 
Улазна струја може бити различитог квалитета, па се у постројењу могу третирати 
отпади класификационих бројева датих у табели бр. 4.12. Течни отпад се пречишћава 
процесима коагулације, флокулације и флоатације. 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     104 

 

Табела 4.15 Листе отпада погодног за физичко-хемијски третман течног отпада 

1 
ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА 
ИЛИ КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА  

01 03  отпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију  

01 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

01 04  отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију  

01 04 12  
остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних 
наведених у 01 04 07 и 01 04 11  

01 05  муљеви настали бушењем и други отпади од бушења  

01 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

2 
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, 
ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 02  отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла  

02 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 03  
отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, 
кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; 
производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе  

02 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 04  отпади од прераде шећера  

02 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 05  отпади од индустрије млечних производа  

02 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

3 
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

03 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

03 03  отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона  

03 03 10  
остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке 
сепарације  

03 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

4 ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

04 01  отпади из индустрије коже и крзна  

04 01 05  течност за штављење без хрома  

04 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

04 02  отпади из текстилне индустрије  

5 
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА  

05 01  отпади од рафинације нафте  

05 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

05 07  отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта  

05 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

6 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  
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06 01  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе киселина  

06 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

06 02  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе база  

06 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

06 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и раствора 
соли и оксида метала  

06 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

7 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

07 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних 
органских хемикалија  

07 01 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана  

07 02 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и 
пигмената (осим 06 11)  

07 03 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 05  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских 
препарата  

07 05 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 06  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, 
сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких средстава  

07 06 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 06 04*  остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 07  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија 
и хемијских производа који нису другачије специфицирани  

07 07 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

8 
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ 
ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И 
ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ  

08 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја и 
лакова  

08 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе осталих премаза 
(укључујући керамичке материјале)  

08 02 03  водене суспензије које садрже керамичке материјале  
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08 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског 
мастила  

08 03 08  течни отпад на бази воде који садржи мастило  

08 03 16*  отпадни раствори за ецовање  

08 03 19*  диспергована уља  

08 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 04  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и 
заптивача (укључујући и водоотпорне производе)  

08 04 16  
течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од 
оних споменутих у 08 04 15  

08 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

9 ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

09 01  отпади из фотографске индустрије  

09 01 02*  раствори развијача за offset плоче на бази воде  

09 01 04*  раствори средстава за фиксирање  

09 01 05*  раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености  

09 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

11 
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И 
ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА  

11 01  
отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других 
материјала (нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење 
киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација)  

11 01 11*  течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце  

11 01 12  течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11  

11 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

12 
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 
МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 
пластике  

12 01 09*  машинске емулзије и раствори које не садрже халогене  

12 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

13 
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ 
У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19)  

13 01  отпадна хидраулична уља  

13 01 05*  нехлороване емулзије  

13 05  садржај сепаратора уље/вода  

13 05 07*  зауљена вода из сепаратора уље/вода  

13 08  отпадна уља која нису другачије специфицирана  

13 08 02*  остале емулзије  

13 08 99*  отпади који нису другачије специфицирани  

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  
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16 10  течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања  

16 10 01*  течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце  

16 10 02  течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01  

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ 
ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 06  отпади од анаеробног третмана отпада  

19 06 03  течност из анаеробног третмана комуналног отпада  

19 06 05  течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  

19 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 07  процедне воде из санитарних депонија  

19 07 02*  процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце  

19 07 03  процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02  

19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији  

19 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 11  отпади из регенерације уља  

19 11 03*  течни отпади на бази воде  

19 11 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода  

19 13 07*  
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 
вода који садрже опасне супстанце  

19 13 08  
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 
вода другачији од оних наведених у 19 13 07  

 

Предметни улазни токови могу имати различит састав и због тога се одређује њихов 
индексни број. Помоћне сировине су коагуланти, флокуланти, киселине и базе. 

 

Улаз 

Отпадни материјал који се довози на третман на овом постројењу претходно се 
анализира у овлашћеној, акредитованој лабораторији. 

У табели бр. 4.16. приказан je квалитет улазног течног отпада. 

Табела 4.16 Квалитет течног отпада-зауљене отпадне воде 
Параметар Концентрација, μg/ l 

Бензен 0,54 

Етил бензен 0,053 

Толуен 3,1 
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Ксилени 31 

TPH C6-C9 280 

TPH C10-C14 240 

TPH C15-C28 240 

TPH C29-C36 2,4 

Напомена: TPH  - Total Petroleum Hydrocarbons (укупни угљоводоници нафте) 

 

Помоћне сировине 

У процесу физичко-хемијског третмана користе се, у зависности од kарактеристика 
улазног течног отпада, следеће хемикалије: 

- коагуланти (најчешће једињења алуминијума и гвожђа: FeCl3, FeSO4, AlCl3, 
Al2(SO4)3 или алумосиликатна једињења итд.),  

- флокуланти (полиалумунијум сулфат, CaO, Ca(OH)2, полиелектролити на бази 
акриламида, полиамида, полиамина, полиетиленамина итд.), 

- базе (раствори NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, итд.), 

- киселине (раствори HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 итд.). 

 

a) Репрезентативна средства за коагулацију су: 

Плуминијум-сулфат - Al2(SO4)3 –има следеће карактеристике: 

- Жуто/браон течност; 

- Растворљива у води у свим односима; 

- Густина 1,27 kg/dm3; 

- pH = 1,6; 

- Температура кључања 102 oC. 
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б) Репрезентативни флокулант који се користи је: 

анјонски полиакриламид (-CH2CHCONH2-)n, са следећим особинама: 

- Течна дисперзија; 

- Специфична густина 1,15 g/cm3. 

Уколико је потребно, може се подесити вискозитет раствора разблаживањем и сл.  

 

ц) За подешавање pH вредност раствора могу се користити: 

NaOH (45% раствор) и/или H2SO4 (40 %-ни раствор). 

Избор оптималне врсте и дозе коагуланта и флокуланата и хемикалија за корекцију pH 
вредности, за дату врсту течног отпада, врши се искључиво на основу лабораторијских 
експерименталних података, тзв. ”ЈAR”-тестa, који је неопходно извршити у 
одговарајућој лабораторији. 

Циљ третмана је добијање пречишћене воде чији параметри задовољавају 

услове/граничне вредности за испуштање на основу важеће законске регулативе или у 
канализацију локалног ЈКП, према Уредби емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово допстизање (Сл.гласник РС бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). 

Третманом течног отпада на предметном постројењу постиже се: 

- смањење биохемијске потрошње кисеоника, 

- смањење садржаја суспендованих чврстих материја, 

- смањење садржаја амонијака, 

- смањење садржаја фосфора, 

- смањење садржаја сулфата, 

- смањење садржаја азота, 

- подешавање pH вредности. 

Очекује се смањење укупних угљоводоника за 55,6 % и полицикличних ароматских 
угљоводоника за 82,47 %. 
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Очекује се смањење биолошке потрошње кисеоника (БПК), хемијске потрошње 
кисеоника (ХПК) и укупних суспеднованих материја за 95%. 

Технолошки поступак третмана течног отпада-отпадне воде подразумева поступке 
сепарације уљних материја, флоатације и издвајања пене и талога, уз додатак 
одговарајућих хемикалија. 

 

Квалитет излаза 

Након третмана зауљене воде у декантер центрифуги, издвајају се чврста фаза и отпадна 
вода. Отпадна вода ће се слати на третман оператеру, а чврста фаза ће се слати на даљи 
третман, уколико је потребан или на одлагање у зависности од карактеристика.  

Третманом течног отпада на предметном постројењу постиже се: 

- смањење биохемијске потрошње кисеоника, 

- смањење садржаја суспендованих чврстих материја, 

- смањење садржаја амонијака, 

- смањење садржаја фосфора, 

- смањење садржаја сулфата, 

- смањење садржаја азота, 

- подешавање pH вредности. 

Просечно смањење биолошке потрошње кисеоника (БПК), хемијске потрошње 
кисеоника (ХПК) и укупних суспеднованих материја је за око 95%. 

У табели 4.17. приказан је квалитет третираног течног отпада-пречишћене воде. 

Табела 4.17Квалитет пречишћеног течног отпада-пречишћене зауљене отпадне воде6 

Параметар 
Концентрација  након  VGS, 

μg/L 
Концентрација    након    IC- 

SEP, μg/L 

Бензен 0,44 0,053 

Етил бензен 0,074 0,004 

Толуен 1,6 <0,010 
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Ксилени 3,6 0,003 

TPH C6-C9 15 2,7 

TPH C10-C14 23 6,3 

TPH C15-C28 25 5,0 

TPH C29-C36 0,3 0,1 

Уколико се воде након третмана упуштају у канализациону мрежу, потребно је од 
овлашћене лабораторије прибавити Извештај о испитивању квалитета да квалитет 
ефлуента задовољава граничне вредности параметара за упуштање у канализациону 
мрежу. 

Уколико квалитет пречишћене воде није задовољавајући, врши се поновни третман, 
рециркулацијом пречишћене воде из резервоара пречишћене воде у резервоар за 
коагулацију са мешачем. 

4.2.7.5 Капацитет постројења за третман течног отпада 

Пројектовани капацитет постројења за физичко – хемијски третман течног отпада је 0,5-
3,0 m3/h, у зависности од врсте отпада и концентрације отпадних материја у основном 
медијуму - води. 

Количина отпада која ће се третирати је до 10.000 m3 течног отпада на годишњем нивоу. 

Време рада постројења је 16 h дневно, 288 радних дана годишње. 

У предметном постројењу могу се третирати течни отпади који садрже више од 80% 
воде. 

Потрошња електричне енергије износи 2 kWh/ m3 течног отпада. 

Јединични материјални биланс 

Утрошак хемикалија (коагуланата, флокуланата, база и киселина), у просеку је око 3 % 
од улазних количина течног отпада, мада директно зависи од карактеристика улазног 
отпада. Количине хемикалија неопходних за третман су променљиве у зависности од 
квалитета улаза. У табели 4.15 приказан је јединични материјални биланс потрошње 
помоћних сировина за третман 1 m3 течног отпада. 
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Табела 4.18 Јединични материјални биланс потрошње помоћних сировина за третман  
1 m3 течног отпада 

Супстанца Јединица Вредност 
Коагулант g 50-100 
Флокулант g 0,5-1 
Киселина g 10-25 
База g 10 
Укупно g 100-105 

Потрошња сировина која одговара квалитету течног отпада претходно неведеном је 
следећа: 50 g коагуланта, 1 g флокуланта, 25 g киселине и 10 g базе, што укупно износи 
86 g. 

Табела 4.19 Биланси потрошње сировина и енергије 

Компонента Јединица Час Дан Недеља Година 
Коагулант kg 0,15 2,4 12 624 
Флокулант kg 0,003 0,048 0,24 12 
Киселина kg 0,075 1,2 6 312 
База kg 0,03 0,48 2,4 125 
Ел.енергија kWh 6 96 480 24960 

 

У постројењу за физичко-хемијски третман течног отпада настају отпадне материје: 
уљна фаза, муљеви и талози. Притом се, муљеви и талози одлажу у заједнички 
прихватни суд. 

Уљна фаза се издваја на вертикалном гравитационом сепаратору. Полазећи од 
квалитета улазне сировине датог у табели бр. 5.5, ефикасности процеса и максималног 
капацитета третмана од 3 m3/h добија се да је квантитет издвојених уљних материја 
728,1 mg/m3, односно 728,1mg* 3h =2 g/h. 

Уљне материје: 

𝐶 = Σ(Cpoč. −Cvgs) 

= [(0,54 − 0,44) + (0,053 − 0,074) + (3,1 − 1,6) + (31 − 3,6) + (280 − 15) + (240 − 23) + (240 − 
25) + (2,4 − 0,3)] = 728,1 mg/m3 

Узимајући у обзир да постројење ради максимално 16h дневно, 288 дана годишње, 
добија се да је годишња количина уљне фазе: 

2 g/h x 16h x 288dana/god= 9 kg/god. 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     113 

 

Талози се издвајају након процеса флоaтације. У том процесу долази до издвајања 54,8 
mg/m3 отпадне воде емулгованог уља које је везано за 7 g коагулантa, односно издваја се 
7,05 g/m3 отпадне воде талога. 

 

Таложне материје: 

= Σ(C𝑣𝑔𝑠. −Cicsep) 

= [(0,44 − 0.053) + (0,074 − 0,004) + (1,6 − 0,010) + (3,6 − 0,003) + (15 − 2,7) + (23 − 6,3) + (25 
− 5,0) + (0,3 − 0,1)] = 54,8 mg/m3 

Узимајући у обзир да талози просечно садрже 5% суве материје, добија се да је 
продукција талога 20 g/h, односно 322 g/dan, што је око 93 kg/god. 

Издвојена уљна фаза прикупља се у засебном прихватном суду и, у зависности од 
квалитета упућује се на даљи третман овлашћеном Оператеру, или се упућује на третман 
на постројење за физичко-хемијски третман-солидификацију. 

Муљевити отпад се прикупља у прихватни суд. Постоји могућност третмана ових муљева 
у постројењу за физичко-хемијски третман-солидификацију. Приликом третмана течног 
отпада процесима коагулације и флокулације нема процесне воде. На платоу настаје 
запрљана вода услед прања платоа, по коме се крећу моторна возила, или атмосферских 
падавина, а која по квалитету одговара зауљеној води. Та вода се сакупља у 
акумулационом шахту, а онда шаље на сепаратор уља и нафтних деривата. 

 

Карактеристике и биланс отпадних материја  

На платоу настаје запрљана вода услед прања платоа, по коме се крећу моторна возила, 
или атмосферских падавина, а која по квалитету одговара зауљеној води. Та вода се 
сакупља у акумулационом шахту, а онда шаље на сепаратор уља и нафтних деривата. 

Након третмана муљевитог отпада на декантер центрифуги јавља се и процесна вода, 
односно вишак воде након издвајања чврсте фазе из муља. Ова вода се шаље на даљи 
третман оператеру. 

У случају акцидента димензионисан је ретензиони простор који се састоји из, таложника, 
водонепропусног канала и водонепропусног бетонског платоа, који може да прими 47,08 
m3, одакле се вода шаље на даљи третман оператеру. Потенцијална максимална 
количина која се може наћи у једном тренутку када не раде оба постројења у истом 
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тренутку је 10 m3. Максимална количина када оба постројења не раде у истом тренутку 
је око 20 m3. Максимална количина акцидентне течне фазе која се може затећи у 
постројењу за третман течног отпада процесима коагулације и флокулације је 9 m3, 
пошто је максимални капацитет 3 m3/h. Максимална количина акцидентне течне фазе 
која се може затећи у постројењу за третман муљевитог отпада је 9 m3, с обзиром на 
максимални капацитет 10 m3/h муљевитог отпада (који садржи 96% воде), односно 9,6 
m3/h течне фазе . И на овом платоу процес ће надгледати одговорно лице, па ће све 
неправилности бити уочене и саниране благовремено. 

 

4.2.8 Плато П6 – биолошки третман отпада – биоремедијација 

4.2.8.1 Опис технолошког процеса 

Биоремедијација је микробиолошки процес конверзије загађене органске материје 
најчешће до угљен диоксида и воде. Биоремедијација по месту извођења може бити in 
situ и еx situ. 

In situ биоремедијација подразумева да се биолошким процесом третира загађено 
земљиште на самом месту извора загађења, док ex situ биоремедијација представља 
биолошки процес који се измешта на место где ће се загађено земљиште третирати на 
за то припремљено и изоловано место.  

Најчешћи начин примене ex situ биоремедијације јесте формирање биорекатора у које се 
додаје потребна количина нутријената и кисеоника како би се убрзао процес биолошке 
конверзије. Еx situ метода је ефикаснија и омогућава деловање на широк спектар 
конаминаната. 

Процесом биоремедијације могу да се третирају органски оптерећена земљишта 
(земљишта загађена угљоводоницима), површинске и подземне воде у којима су 
присутне штетне органске материје као што су вештачка ђубрива, тешки метали и др. 

Поступак самог третмана биоремедијације одвија се у три фазе: 

- припремна фаза,  

- функционална фаза, 

- завршна фаза. 

По потреби се материјал подвргнут биоремедијацији покрива паропропусном 
водонепропусном фолијом. На овај начин омуогућена је вентилација материјала, док је 
продор атмосферске воде онемогућен. Паропропусна фолија може се навлачити 
мануелно или машински у зависности од висине форрмираних халди. 
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Слика 4.7 Шематски приказ процеса биоремедијације 
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4.2.8.2 Опис постројење за биоремедијацију 

Постројење за биоремедијацију састоји се од бетонског платоа који је изграђен са падом 
ка сабирном каналу којим се вода одводи ка шахти за рециркулацију процесне воде. У 
формираним халдама отпад ће се мешати са претходном помешаним нутријентом и 
активним конзорцијумом. Потребна количина кисеоника се обезбеђује мешањем. 
Мешање ће се вршити помоћу комбиноване машине, багере или лопатом у зависности 
од количине отпада. 

Опис платоа 

Плато за биоремедијацију је димензија 25,02 x 20,02 m (I фаза), површине 500 m². 
Оријентисан је ужом страном ка приступној саобраћајници. Израђена је армирано 
бетонска плоча, дебљине d=20 cm, oд водонепропусног бетона 

MB30 V6. Плоча је изведена у нагибу 0,5 % од приступног пута ка другом крају на ком се 
налази армирано бетонски канал, димензија 0,5x0,5x25 m, за прикупљање и одвођење 
отпадних вода. 

Плато је изграђен са нагибом од 1,3 % ка сабирном каналу за прикупљање и одвођење 
вода са платоа. Из канала ће се вода одводити даље у рециркулациони шахт процедне 
воде. 

Сабирни канал за прикупљање и одвођење вода са платоа је изведен са нагибом од 0,5% 
према таложној јами на самом крају канала, одакле се вода одводи даље у 
рециркулациони шахт процесне воде. Бетонски плато је оивичен зидићем. На платоу ће 
се отпад депоновати у облику халди, у којима се одвија биоремедијација уз повремено 
превртање халди и прскање водом из рециркулационог шахта. 

Списак главне технолошке опреме 

- паропропусна-водонепропусна фолија димензија 20x25m, ком. 1 

- лопата, ком. 5 

- ашов, ком. 3 

- метална вила, ком. 3 

- пумпа за рециркулацију од 1 kW 

- прскалице за распршивање воде за рециркулацију, 2 по једној халди, тако да се 
може распршити цела халда. 
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- комбинована машина, ком. 1, која се по потреби користи 

- багер, 

- црева, ком. 4 

- контејнер од 7 m3, ком. 1 

- бурићи од 120 l, ком. 3 

- IBC контејнер, ком. 4 

- Контејнер, 21 m3, ком. 1 

За успешно извршавање процеса биоремедијације, на комплексу депоније у Кикинди, у 
управној згради, биће постављена микробиолошка лабораторија. Микробиолошка 
лабораторија се користи за детекцију и припрему микроорганизама потребних за 
биоремедијацију.  

Од опреме је потребно инсталирати: 

- Инкубатор за контролисани раст микроорганизама 

- Одговарајуће хранљиве подлоге 

- Бројач колонија 

- УВ лампу 

- Ситан лабораторијски прибор, петри шоље, судове, штапиће, мераче рН 
вредности и сл. 

Лабораторија ће се користити и за интерну проверу тока биоремидијације, коју ће 
вршити овлашћено лице.  

 

4.2.8.3 Капацитет постројења за биоремедијацију 

Максимални капацитет  

На постојећи плато укупно могу стати 4 халде, ширине 4 m, висине 3 m и дужине 24 m. 
Халде су облика положеног полуваљка. Запремина једне халде је око 260 m3, односно 
укупни једновремени капацитет платоа је 4*260 m3=1000 m3.  
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Оцењује се да је могуће третирати око 2000 - 4000 m3 материјала годишње, тј. ако циклус 
траје 3 месеца, укупно има 4 циклуса, па је годишњи капацитет 4*1000 m3=4000 m3. У 
случају да процес траје 6 месеци, укупно има 2 циклуса, па је годишњу капацитет 
2*1000m3=2000 m3. 

Приказани капацитет је у случају када се од добављача директно набављају инфлуенти 
и нутријенти неопходни за обављање процеса.  

Радни капацитет  

У случају постојања привременог складиштења на платоу, могуће је формирати три 
халде димензија 4x3x24 m и једна халда димензија 3,5x3x17m. Халде су облика 
полуваљка. Запремина прве три халде је 260 m3, а четврте 170 m3. Укупни једновремени 
капацитет платоа је 3*260+170=950 m3. 

Оцењује се да је могуће третирати око 1900 – 3800 m3 материјала годишње, тј. ако циклус 
траје 3 месеца, укупно има 4 циклуса, па је годишњи капацитет 4 x 950 m3 = 4000m3. У 
случају да процес траје 6 месеци, укупно има 2 циклуса, па је годишњи капацитет 2 x 950 
m3 = 1900 m3. 

Количине нутријената и биомасе активног конзорцијума микроорганизама се утврђују 
на основу лабораторијских тестова обављених у припремној фази. Материјали амонијум-
сулфат, сирћетна киселина, креч и натријум-хидроксид, који се могу додавати уколико 
је потребно подешавање pH вредности, користе се у веома малим количинама. 

Разнородни отпади, који се довезу на плато за биоремедијацију биће одвојени у 
различитим халдама, тако да се међусобно не мешају за време трајања процеса. 

Нормативи енергије и помоћних флуида 

У процесу биоремедијације електрична енергија троши се приликом рада 
рециркулационе пумпе која ради повремено. Пумпа је снаге 1 kW. 

Потрошња технолошке воде износиће око 0,01 m3/ m3 контаминираног материјала. 

Биланси сировинa 

Време трајања процеса биоремедијације одређује неколико фактора. Искуствено се 
оцењује да је просечно време трајања једног циклуса око 3 месеца. 

Оцењује се да је, у првој фази, односно на површини од 500 m2 процесом биоремедијације 
могуће третирати око 2000-4000 m3 контаминираног материјала годишње, у зависности 
од трајања циклуса. 
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Биланси енергије и флуида 

Максимална потрошња електричне енергије износиће око 1 kW. 

Максимална потрошња технолошке воде износиће око 10 m3/год. 

Квалитет улаза 

Отпад који ће се третирати процесом биоремедијације јесте отпад који у себи садржи 
органску материју опасних карактеристика. То може бити индустријски, комунални и 
комерцијални отпад. 

Поступак биoремедијације се најчешће користи за третирање материјала који је загађен 
угљоводоницима. 

Табела 4.20 Групе отпада које се могу третирати поступком биоремедијације 

1 
ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА 
ИЛИ КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА  

01 03  отпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију  
01 03 05*  друге јаловине које садрже опасне супстанце  

01 03 07*  
остали отпади из физичког и хемијског третмана минерала за црну металургију 
који садрже опасне супстанце  

01 05  муљеви настали бушењем и други отпади од бушења  
01 05 05*  муљеви и отпади од бушења који садрже нафту  
01 05 06*  муљеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне супстанце  

2 
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, 
ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 01  
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и 
риболова  

02 01 08*  
агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце (ако су опасне супстанце 
угљоводоничног састава)  

3 
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

03 01 04*  
пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне 
супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

03 02  отпади од заштите дрвета  
03 02 01*  нехалогенована органска заштитна средства за дрво  
03 02 02*  органохлорна заштитна средства за дрво  
03 02 03*  органометална заштитна средства за дрво  
03 02 04*  неорганска заштитна средства за дрво  
03 02 05*  друга заштитна средства који садрже опасне супстанце  
4 ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  
04 01  отпади из индустрије коже и крзна  
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04 01 03*  отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе  
04 02  отпади из текстилне индустрије  

04 02 14*  
отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче (ако су органски 
растварачи на бази угљоводоника)  

04 02 16*  
боје и пигменти који садрже опасне супстанце (ако су опасне супстанце 
угљоводоничног састава) 

04 02 19*  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

5 
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА  

05 01  отпади од рафинације нафте  
05 01 02*  муљеви од десалинације  
05 01 03*  муљеви са дна резервоара  
05 01 04*  кисело-базни муљеви  
05 01 05*  мрље истекле нафте  
05 01 06*  зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме  
05 01 07*  кисели катран  
05 01 08*  остали катран  

05 01 09*  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

05 01 11*  отпади од пречишћавања горива базама  
05 01 12*  уља која садрже киселине  
6 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  
06 05  муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања  

06 05 02*  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

06 13  отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије специфицирани  
06 13 02*  потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)  
06 13 05*  чађ  
7 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

07 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних органских 
хемикалија  

07 01 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  
07 01 03*  органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  
07 01 04*  остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
07 01 07*  халогеновани талози и остаци од реакција  
07 01 08*  остали талози и остаци од реакција  
07 01 09*  халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти  
07 01 10*  остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти  

07 01 11*  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

07 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана  

07 02 01*  течности за прање на бази воде и матичне течности  
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07 02 03*  органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  
07 02 04*  остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
07 02 07*  халогеновани талози и остаци од реакција  
07 02 08*  остали талози и остаци од реакција  
07 02 09*  халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти  
07 02 10*  остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти  

07 02 11*  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

07 02 14*  отпади од адитива који садрже опасне супстанце  

07 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и 
пигмената (осим 06 11)  

07 03 01*  

течности за прање на бази воде и матичне течности (биоремедијација 
филтрационо апсорпционе испуне на којој се задржавају загађујуће супстанце у 
присуству угљоводоничног материјала и испуштање филтроване течности у 
складу са важећим прописима) 

07 04  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских 
пестицида (осим 02 01 08 и 02 01 09), средстава за заштиту дрвета (осим 03 02) и 
других биоцида  

07 04 01*  

течности за прање на бази воде и матичне течности (биоремедијација 
филтрационо апсорпционе испуне на којој се задржавају загађујуће супстанце у 
присуству угљоводоничног материјала и испуштање филтроване течности у 
складу са важећим прописима)  

07 05  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских 
препарата  

07 05 01*  

течности за прање на бази воде и матичне течности (биоремедијација 
филтрационо апсорпционе испуне на којој се задржавају загађујуће супстанце у 
присуству угљоводоничног материјала и испуштање филтроване течности у 
складу са важећим прописима) 

07 06  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, 
сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких средстава  

07 06 01*  

течности за прање на бази воде и матичне течности (биоремедијација 
филтрационо апсорпционе испуне на којој се задржавају загађујуће супстанце у 
присуству угљоводоничног материјала и испуштање филтроване течности у 
складу са важећим прописима) 

07 07  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија и 
хемијских производа који нису другачије специфицирани  

07 07 01*  

течности за прање на бази воде и матичне течности (биоремедијација 
филтрационо апсорпционе испуне на којој се задржавају загађујуће супстанце у 
присуству угљоводоничног материјала и испуштање филтроване течности у 
складу са важећим прописима) 

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  
10 01  отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19)  
10 01 04*  летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла  
10 01 13*  летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво  
10 01 22*  муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце  
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10 02  отпади из индустрије гвожђа и челика  
10 02 11*  зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 02 13*  
муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса који садрже опасне 
супстанце  

12 
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 
МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 
пластике  

12 01 06*  минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)  
12 01 07*  минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)  
12 01 08*  машинске емулзије и раствори које садрже халогене  
12 01 09*  машинске емулзије и раствори које не садрже халогене  
12 01 10*  синтетичка машинска уља  
12 01 12*  потрошени восак и масти  
12 01 14*  машински муљеви који садрже опасне супстанце  
12 01 18*  метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље  
12 01 19*  одмах биоразградиво машинско уље  
12 03  отпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11)  
12 03 01*  течности за прање на бази воде  
12 02 02*  отпади од одмашћивања паром  

13 
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У 
ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19)  

13 01  отпадна хидраулична уља  
13 01 04*  хлороване емулзије  
13 01 05*  нехлороване емулзије  
13 01 09*  минерална хлорована хидраулична уља  
13 01 10*  минерална нехлорована хидраулична уља  
13 01 11*  синтетичка хидраулична уља  
13 01 12*  одмах биоразградива хидраулична уља  
13 01 13*  остала хидраулична уља  
13 02  отпадна моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
13 02 04*  минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
13 02 05*  минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
13 02 06*  синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
13 02 07*  одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
13 02 08*  остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
13 03  отпадна уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 06*  
минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од оних 
наведених у 13 03 01  

13 03 07*  минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте  
13 03 08*  синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте  
13 03 09*  одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте  
13 03 10*  остала уља за изолацију и пренос топлоте  
13 04  бродска уља  
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13 04 01*  уља са дна бродова из речне пловидбе  
13 04 02*  уља са дна бродова из канализације на пристаништу  
13 04 03*  уља са дна бродова из остале врсте пловидбе  
13 05  садржај сепаратора уље/вода  
13 05 01*  чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода  
13 05 02*  муљеви из сепаратора уље/вода  
13 05 03*  муљеви од хватача уља  
13 05 06*  уља из сепаратора уље/вода  
13 05 07*  зауљена вода из сепаратора уље/вода  
13 05 08*  мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода  
13 07  отпади од течних горива  
13 07 01*  погонско гориво и дизел  
13 07 02*  бензин  
13 07 03*  остала горива (укључујући мешавине)  
13 08  отпадна уља која нису другачије специфицирана  
13 08 01*  муљеви или емулзије од десалинације  
13 08 02*  остале емулзије  
13 08 99*  отпади који нису другачије специфицирани  

14 
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ 
(ОСИМ 07 И 08)  

14 06  
отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови на бази 
пене/аеросола  

14 06 02*  остали халогеновани растварачи и смеше растварача  
14 06 03*  остали растварачи и смеше растварача  
14 06 04*  муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче  
14 06 05*  муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче  
16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  
16 01 07*  филтери за уље (сепарација, хомогенизација уситњаванејм па биоремедијација)  

16 05 06*  
лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, 
укључујући смеше лабораторијских хемикалија  

16 05 07*  одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце  
16 05 08*  одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце  

16 07  
отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења буради 
(изузев 05 и 13)  

16 07 08*  отпади који садрже уље  
16 07 09*  отпади који садрже остале опасне супстанце  
16 09  оксиданси  
16 09 01*  перманганати, нпр. калијум перманганат  
16 10  течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања  
16 10 01*  течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце  
16 10 03*  концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце  

17 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ 
СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 

17 02  дрво, стакло и пластика 
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17 02 04*  
стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани 
опасним супстанцама (екстракција па биоремедијација, ако су опасне супстанце 
угљоводоничног састава) 

17 03  битуминозне мешавине, катран и катрански производи  
17 03 01*  битуминозне мешавине које садрже катран од угља  
17 03 03*  катран од угља и катрански производи  
17 05  земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ  
17 05 03*  земља и камен који садрже опасне супстанце  
17 05 05*  ископ који садржи опасне супстанце  
17 05 07*  отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце  
17 09  остали отпади од грађења и рушења  

17 09 02*  
отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, 
подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори 
који садрже ПЦБ)  

17 09 03*  
остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже 
опасне супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ 
ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И 
КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 02  
отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, 
децијанизацију и неутрализацију)  

19 02 04*  
претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада 
(ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

19 02 05*  муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце  
19 02 07*  уља и концентрати од сепарације  
19 02 08*  течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце  
19 02 09*  чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце  
19 02 11*  остали отпади који садрже опасне супстанце  
19 03  стабилизовани/солидификовани отпади  
19 03 04*  отпади означени као опасни, делимично стабилизовани  
19 08  отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани  
19 08 06*  засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле  
19 08 07*  раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача  
19 08 08*  отпад са мембранског система који садржи тешке метале  

19 08 10*  
смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 
09  

19 08 11*  
муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске 
отпадне воде  

19 08 13*  
муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне 
воде  

19 11  отпади из регенерације уља  
19 11 01*  истрошена филтерска глина  
19 11 02*  кисели катрани  
19 11 03*  течни отпади на бази воде  
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19 11 04*  отпади од чишћења горива базама  

19 11 05*  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

19 11 07*  отпади од пречишћавања димних гасова  

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

19 12 06*  
дрво које садржи опасне супстанце (хомогенизација уситњавањем па 
биоремедијација ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

19 12 11*  
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 
који садрже опасне супстанце (ако су опасне супстанце угљоводоничног састава) 

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода  
19 13 01*  чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце  
19 13 03*  муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце  
19 13 05*  муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце  

19 13 07*  
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 
вода који садрже опасне супстанце  

 

Квалитет излаза 

Излазни материјал је пречишћена земља или материјали. Након третмана врши се 
испитивање отпада за потребе даљег поступања са производом биоремедијације. 
Овлашћена акредитована лабораторија за испитивање отпада предлаже даљи начин 
поступања са производом биоремедијације. 

 

Помоћне сировине 

Да би уклањање загађујућих материја било ефикасно, неопходно је обезбедити 
одговарајуће микроорганизме (активни конзорцијум). Најчешће се примењује 
аутохтона микрофлора, која се изолује из земљишта и размножава у биореактору. 

Из широког спектра микроорганизама који имају способност да метаболишу 
угљоводонике нафтног порекла, могу се издвојити: 

1. Квасци - Candida (C. lipolytica, C. tropicalis), Hansenula, Torulopsis, Rhodotorula и гљива из 
родова Aspergillus, penicilium, Fusarium, Trichoderma и друге. 

2. Бактерије - Врсте из родова Pseudomonas, Vibrio, Arthrobacter, Aeromonas, Acinetobacter 
и друге. 

У циљу стварања оптималних услова за развој и размножавање изабраних 
микроорганизама, неопходно је и додавање нутријената као што су нитрати, фосфати, 
калијум, гвожђе и слично. 
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За подешавање pH вредности загађеног земљишта могу се, у зависности од потреба, 
користити креч или амонијум-сулфат. За подешавање pH вредности у биореактору могу 
се користити 8 %-тни раствор сирћетне киселине и 5%-тни раствор натријум-
хидроксида. 

Карактеристике и биланс отпадних материја 

Tоком процеса биоремедијације долази до деградације органских материја до угљен-
диоксида и воде. 

Процесна вода ће се системом канала одводити до шахте, одакле ће се пумпом враћати 
на супстрат на коме се врши биоремедијација. По завршетку процеса сва вода је 
потрошена, те у овом поступку неће бити отпадне процесне воде. За прихват и 
рециркулацију процесне воде димензионисан је рециркулациони шахт запремине 2,25 
m3. 

У току падавина, вода ће се сливати низ водонепропусну фолију и одлазити у околну 
површину. 

 

4.2.9 Централно складиште опасног отпада СОО 

4.2.9.1 Oпис технолошког процеса 

У опасан отпад спада: 

- сваки отпад који има бар једну од карактеристика опасног отпада и то: 

експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је пероксид, акутна 
отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту са ваздухом ослобађа запаљиве 
гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце, садржи токсичне 
супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и екотоксичне карактеристике  

- амбалажа у којој се налазио отпад са опасним карактеристикама. 

Део отпада који је потребно третирати чине секундарне сировине које се привремено 
складиште у оквиру предвиђеног простора, а затим се предају заинтересованим и 
овлашћеним организацијама на даљи третман. 

Отпад ће се складиштити привремено у складу са одредбама Закона о управљању 
отпадом, до: 
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- Подвргавања даљем третману на једном од погона у оквиру комплекса 
Регионалног центра; 

- Слања на третман ван комплекса (уколико не постоји могућност третмана унутар 
комплекса) оператеру који је регистрован за захтевани третман у зависности од 
врсте отпада; 

- Извоза у земље у којима је могуће коначно збринути предметни отпад. 

Складиштење опасног отпада врши се на основу Правилника о начину складиштења, 
паковања и обележавања опасног отпада (,,Сл. гласник РС'', бр 92/10): 

(1) Складиштење опасног отпада се врши на начин којим се обезбеђује најмањи 
ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине. 

(2) Складиште опасног отпада мора бити изграђено у складу са законом и 
подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња, као и са 
техничким захтевима и стандардима. 

(3) Опасан отпад се складишти у резервоарима, контејнерима и другим посудама у 
оквиру складишта (у даљем тексту: посуде за складиштење). 

(4) Квалификовано лице одговорно за стручни рад одговорно је за поступање са 
опасним отпадом приликом складиштења, у складу са законом којим се уређује 
управљање отпадом. 

(5) Опасан отпад се складишти на начин који обезбеђује лак и слободан прилаз 
ускладиштеном опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, 
узорковања, транспорта итд. 

(6) Складиште мора бити ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним 
лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором. 

(7) О свим активностима у вези складиштења опасног отпада, води се евиденција, у 
складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима. 

(8) Посуда за складиштење опасног отпада треба да буде затворена и израђена од 
материјала који обезбеђује непропустљивост са одговарајућом заштитом од 
атмосферских утицаја. 

(9) Посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у чијој близини се налазе посуде 
за складиштење опасног отпада чији је садржај некомпатибилан, морају бити 
заштићене међусобно и одвојене преградом, банкином, насипом, зидом или на 
други безбедан начин. 
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(10) Складиштење отпада у течном стању се врши у посуди за складиштење 
обезбеђеном непропусном танкваном која може да прими целокупну количину 
отпада у случају удеса (процуривања).  

(11) Посуде за складиштење опасног отпада, са свим својим саставним деловима 
треба да буду отпорне на опасан отпад који се налази у њима. 

(12) Посуде за складиштење опасног отпада се редовно одржавају, чисте и не користе 
се након истека утврђеног рока употребе. 

(13) Посуде за складиштење се редовно контролишу кроз редовне провере посуда и 
њихових саставних делова у погледу њиховог оштећења, цурења, корозије или 
другог облика оштећења. 

(14) Уколико је посуда за складиштење опасног отпада или њен саставни део 
технички неисправан, кородиран или има видљива оштећења опасан отпад треба 
преместити у технички исправну посуду на безбедан и прописан начин. 

(15) Приликом складиштења опасан отпад се пакује и обележава на начин којим се 
обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину. 

(16) Опасан отпад класификује се према пореклу, карактеристикама и саставу које га 
чине о пасним, у с кладу с а п рописом к ојим с е у ређује к атегорија, испитивање 
и класификацији отпада. 

(17) Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада његова класификација се врши 
на основу најзаступљеније компоненте. 

(18) Различите врсте опасног отпада ускладиштене на истом простору морају се 
одлагати одвојено. 

Опасан отпад недовољно испитаних особина, до прибављања лабораторијског извештаја 
о испитивању отпада, привремено се складишти на безбедан начин, одвојено од осталог 
разврстаног опасног отпада, на тачно означеном месту у оквиру складишта. 

(1) Паковање опасног отпада в рши се п осебно п рема категорији н а н ачин у тврђен 
прописаним стандардима.  

(2) Паковање опасног отпада врши се тако да запремина и тежина паковања буду 
ограничене до минималне адекватне количине, а да се истовремено обезбеди 
неопходан ниво сигурности за прихватање упакованог опасног отпада од стране 
оператера. 

(3) Упакован опасни отпад треба да буде обележен видљиво и јасно.  
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Према Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/2016), опасан 
отпад не може бити привремено складиштен у оквиру комплекса, односно, у оквиру 
привременог складишта отпада, дуже од 12 месеци. 

Техничко-технолошко решење складишта отпада омогућава различита појединачна 
решења у пракси у складу са потребама тржишта. Стога складишни систем карактерише: 

- флексибилност складиштења,  

- флексибилност пријема различитих врста и категорија отпада. 

Концепт флексибилности складиштења постављен је у складу са следећим основним 
поставкама: 

- Да је у питању складиштење одређених врста отпада који се допрема на локацију; 

- Да је врста и количина отпада у одређеном временском периоду променљива; и 

- Да је за сваку врсту отпада извршена карактеризација и категоризација. 

Основни параметри који карактеришу флексибилност пројектоване складишне 
структуре су: 

- универзалност - способност складиштења различитих врста отпада, 

- прилагодљивост складишног простора различитој врсти и различитој количини 
отпада, 

- способност количинским и квалитативним прилагођавањима отпада. 

Технолошке операције складиштења опасног отпада састоје се од следећих корака: 

- пријем и вагање отпада, 

- довожење до платоа, 

- привремено складиштењe. 

Физички процеси који чине овај технолошки поступак су следећи: 

- пријем отпада, 

- разврставање опасног отпада по врстама, 

- обележавање опасног отпада, 
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- евиденција опасног отпада, 

- експедиција опасног отпада. 

 

У складишту опасног отпада сав отпад мора бити одговарајуће обележен. Упакован 
опасан отпад треба да буде обележен видљиво и јасно. Обележавање опасног отпада 
врши се на начин како то прописује Правилник о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010). 

Опасан отпад као што је електронски и електрични опасан отпад, акумулатори и опасан 
течан, муљевит и чврсти отпад, одлаже се у наменским касетама обележеним врстама 
отпада који је тренутно ускладиштен. Течан и муљевит отпад се д опрема у бурадима 
и/или IBC контејнерима, док се чврсти отпад допрема и у џамбо врећама. 

Бурад са уљима се складишти на дрвеним палетама, по четири на једној палети и тако 
транспортују до улаза у контејнер за опасни отпад. Испред у лаза у п ростор г де се 
складиште отпадна уља, виљушкари преузимају палете са бурадима и одвозе до 
простора за складиштење уља, где се и одлажу.  

На исти начин се транспортују и бурад у којима се налазе отпадна адсорпциона средства, 
као и празна метална и пластична бурад која садрже опасне материје. 

Батерије, оловни акумулатори и електронски отпад, транспортује се или на палетама, 
или у о дговарајућим сандуцима, до места где се складиште, а затим одлажу у предвиђене 
ЕКО контејнере, израђене специјално за складиштење одређене врсте опасног отпада. 

Отпадна стаклена амбалажа довози се у одговарајућим посудама, а затим складишти у 
контејнеру који је за то предвиђен. 
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Слика 4.8 Општа шема процеса складиштења 
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4.2.9.2 Опис постројења и платоа  

Централно складиште опасног отпада чине 2 независне касете са надстрешницом. 

Унутрашње димензије сваке од касета биће 5.9x6.3 m (спољашње 6.2x6.6 m), висине 4.5m. 
Свака касета треба да има контролисани улаз – врата ширине 2,7 m. Ширина пута за 
приступ касетама је 4 m. 

У свакој касети може се ускладиштити 80 буради од 200 l (20 палета по 4 бурета), што 
чини укупни складишни капацитет од 16 m3 по касети. Укупни максимални капацитет 
целог централног складишта опасног отпада износи 2x16=32 m3 опасног отпада. 

Планирано је фазно извођење централног складишта опасног отпада у виду касета за 
одлагање истог, а све по Урбанистичком пројекту.  

На локацији тренутно се налазе 2 касете централног складишта за опасан отпад.  
Површине изграђених касета износе 44,26m2, односно 44,28m2. 

У наредним фазама планира се извођење преосталих четрнаест касета складишта. 
Пројектоване димензије сваке касете износе 6,45x6,83m, површине 44 m2. Свака касета 
је са контролисаним улазом – вратима ширине 2,7m.  

У првој фази се граде две касете централног складишта за опасни отпад, од шеснаест 
колико је предвиђено урбанистичким пројектом. Решењем о озакоњењу укупна бруто 
површина сваке кућице појединачно је по 44m2. 

Свака касета је засебан објекат на сопственом темељу од водонепропусног бетона МБ30 
V6. Између стубова је зид од шљако блокова, висине 2,50 m, а преостали простор између 
зида и крова је заштићен челичном мрежом. 

Кровни носачи су челичне решетке, а кровни покривач је пластифицирани ребрасти лим, 
дебљине 5 mm. Одводњавање се врши олуцима који воду са крова одводе у зелену 
површину. Свака касета је са армиранобетонским каналом (дубине 1,2 m) на супротној 
страни од улаза и једној бочној страни (ћирилично слово “Г”), намењеноj да у случају 
акцидента и цурења опасног отпада, одводи процурели отпад у водонепропусни укопани 
шахт испред сваке касете, димензија 60x60x120cm. Запремина канала и прихватног 
шахта је 16m3, тј. може прихватити целокупну ускладиштену количину опасног отпада 
у једној касети. Канал је прекривен челичном решетком. 

На платоу је остављен довољан простор за манипулацију камиона и виљушкара.  
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Списак главне технолошке опреме 

- Виљушкар, ком. 1 

- Песак, сорбенти,.. – опрема за акцидентне ситуације 

 

Карактеристике и биланс отпадних материја 

У оквиру комплекса за привремено складиштење отпада, у току процеса пријема, 
складиштења и отпреме отпада који настаје у оквиру комплекса, као отпадне материје 
могу да се појаве: 

➢ Отпадне течне материје 

o отпадна уља из буради у којима се складишти отпадно уље и буради у 
којима се складиште искоришћена адсорпциона средства, 

o трансформаторска уља из трансформатора, 

o течност из акумулатора,  

o други течан отпад, 

o течности из електронског отпада и погонских анализатора, 

o опасан отпад у течном стању, који је просут у току манипулације, а у оквиру 
складишта опасног отпада, 

o атмосферска вода - која се слива низ кров кућица и одлази у зелену 
површину, 

o o акцидентна течна материја – која се се задржава у танквани коју свака 
кућица опасног отпада поседује и која може да прими целокупну запремину 
одложеног отпада односно максималних 16 m3. 

➢ Отпадне чврсте материје 

o палете и делови паковања, 

o опасан отпад у чврстом стању који је просут у току манипулације отпадом, 
а у оквиру складишта опасног отпада. 
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Да би се спречило продирање отпада на околни простор, под у објекту за складиштење 
опасног отпада представља истовремено и дно танкване за сакупљање случајно или 
акцидентно расутих материја. Свака касета за складиштење опасног отпада биће са 
армиранобетонским каналом (дубине 1,2 m) на супротној страни од улаза и једној бочној 
страни (ћирилично с лово “Г”), намењеног да у случају акцидента и цурења опасног 
отпада одводи процурели отпад у водонепропусни укопани шахт испред сваке касете, 
димензија  60x60x150cm. Запремина канала и прихватне шахте је око 16m3, тј. може 
прихватити целокупну ускладиштену количину опасног отпада у једној касети. 

У случају просипања већих количина материја, иста ће се задржавати у танквани и 
сливати у сабирну јаму, одакле се пумпом пребацују у бурад која се затварају поклопцем. 
Бурад се одлажу на простору где се одлажу и остала отпадна уља у оквиру складишта. У 
случају просипања мањих количина уља, иста се могу покупити одговарајућим 
адсорпционим средством. Адсорпциона средства натопљена уљем одлажу се у бурад, а 
бурад у оквиру простора који је већ предвиђен за одлагање отпадних адсорпционих 
средстава. 

Отпадне дрвене палете одлажу се у оквиру складишта отпада, на простору који је већ 
предвиђен за одлагање дрвене амбалаже. Даљи третман једнак је третману већ настале 
отпадне дрвене амбалаже. 

Чврст опасан отпад представља и адсорпционо средство натопљено случајно расутим 
уљем у централном складишту опасног отпада. Адсорпционо средство натопљено уље 
одлаже се у бурад која се могу затворити, одлаже на простор који је предвиђен за 
одлагање овакве врсте отпада, а затим предаје овлашћеној организацији на даљи 
третман по могућству у оквиру погона за третман отпада. 

 

Потенцијални ризици и превенција 

Према класификацији угрожених простора, они се деле на угрожене и неугрожене. У 
складу са тим и чињеницом да се ради о складишту опасног отпада, потребно је 
предузети све законске мере потребне за безбедан рад и избегавање потенцијалних 
акцидената, као и све потребне ретензије у случају акцидената.  

Први корак је, претходно описано, адекватно паковање, складиштење и обележавање 
различитих врста отпада. 

Према потенцијалном испуштању ускладиштене амбалаже, постоје три степена, а 
наведени су у редоследу по смањењу вероватноће формирања гасне смеше: 
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(1) Трајан: извор који испушта трајно или се очекује да ће испуштање трајати дуже 
време; 

(2) Примарни: извор за који се очекује да ће испуштати повремено или периодично у 
току нормалног рада; 

(3) Секундарни: извор за који се не очекује испуштање у нормалним условима рада, а 
ако се деси, то ће бити ретко и трајаће кратко време. 

 

У складу са описана три степена у касетама складишта опасног отпада повремено се могу 
наћи течни отпади који садрже материјале чије паре су у таквим концентрацијама да 
чине експлозивну атмосферу. Течни и муљевити отпад складишти се у бурадима или IBC 
контејнерима, те је потенцијална експлозивна атмосфера ограничена на простор изнад 
нивоа течности у складишном суду. Овај извор се може класификовати као примарни. 

Други извор испуштања може се очекивати у случају акцидента, односно проливања. 
Ови и звори се могу оценити као секундарни и звори. За случај акцидента изливања 
ускладиштеног течног отпада свака касета поседује танквану, која има капацитет да 
прихвaти максималну количину изливеног отпада из те касете.  

Касете у којима се складишти опасан отпад ће бити изведене са одговарајућом 
природном вентилацијом. 

Све инсталације у складишту опасног отпада треба да буду изведене у ЕX заштити.  

 

4.2.9.3 Капацитет складишта опасног отпада 

Укупни једновремени складишни капацитет опасног отпада је око 32 m3. Од ове 
количине издвајају се следећи токови: 

- електронски отпад: 1 m3 

- електрични опасни отпади: 2 m3 

- акумулатори и батерије: 1 m3 

- течни опасни отпади: 10 m3 

- муљевити опасни отпади: 9 m3 

- чврсти опасни отпади: 9 m3 
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Квалитет улаза 

Табела 4.21 Врсте отпада којe се могу складиштити у складишту опасног отпада 

1 
ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА ИЛИ 
КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА  

01 03 04* јаловине из прераде сулфидне руде које стварају киселину  

01 03 05* друге јаловине које садрже опасне супстанце  

01 03 07* 
остали отпади из физичког и хемијског третмана минерала за црну металургију 
који садрже опасне супстанце  

01 04 07* 
отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију који садрже 
опасне супстанце  

01 05 05* муљеви и отпади од бушења који садрже нафту  

01 05 06* муљеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне супстанце  

2 
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, ЛОВА 
И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 01 08* агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце  

3 
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01 04* 
пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне 
супстанце  

03 02 01* нехалогенована органска заштитна средства за дрво  

03 02 02* органохлорна заштитна средства за дрво  

03 02 03* органометална заштитна средства за дрво  

03 02 04* неорганска заштитна средства за дрво  

03 02 05* друга заштитна средства који садрже опасне супстанце  

4 ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

04 01 03* отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе  

04 02 14* отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче  

04 02 16* боје и пигменти који садрже опасне супстанце  

04 02 19* 
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

5 
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА  

05 01 02* муљеви од десалинације 

05 01 03* муљеви са дна резервоара  

05 01 04* кисело-базни муљеви  

05 01 05* мрље истекле нафте  

05 01 06* зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме  

05 01 07* кисели катран  

05 01 08* остали катран  
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05 01 09* 
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

05 01 11* отпади од пречишћавања горива базама  

05 01 12* уља која садрже киселине  

05 01 15* утрошене филтерске глине  

05 06 01* кисели катран  

05 06 03* остали катран  

05 07 01* отпади који садрже живу  

6 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

06 01 01* сумпорна и сумпораста киселина  

06 01 02* хлороводонична киселина  

06 01 03* флуороводонична киселина  

06 01 04* фосфорна и фосфораста киселина  

06 01 05* азотна и азотаста киселина  

06 01 06* остале киселине  

06 02 01* калцијум хидроксид  

06 02 03* амонијум хидроксид  

06 02 04* натријум хидроксид и калијум хидроксид  

06 02 05* остале базе  

06 03 11* чврсте соли и раствори који садрже цијаниде  

06 03 13* чврсте соли и раствори који садрже тешке метале  

06 03 14 чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13  

06 03 15* оксиди метала који садрже тешке метале  

06 04 04* отпади који садрже живу  

06 04 05* отпади који садрже остале тешке метале  

06 05 02* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

06 06 02* отпади који садрже опасне сулфиде  

06 07 01* отпади који садрже азбест од електролизе  

06 07 02* активни угаљ од производње хлора  

06 07 03* муљ баријум сулфата који садржи живу  

06 07 04* раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса  

06 08 02* отпади од опасних материја које садрже силицијум  

06 09 03* 
отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним 
супстанцама  

06 10 02* отпади који садрже опасне супстанце  

06 13 01* неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди 

06 13 02* потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)  

06 13 03 угљена чађ  

06 13 04* отпади од обраде азбеста  
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06 13 05* чађ  

7 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

07 01 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 01 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 01 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 01 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 01 08* остали талози и остаци од реакција  

07 01 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 01 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 01 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

07 02 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 02 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 02 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 02 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 02 08* остали талози и остаци од реакција  

07 02 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 02 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 02 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

07 02 14* отпади од адитива који садрже опасне супстанце  

07 02 16* отпади од опасних материја који садрже силиконе  

07 03 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 03 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 03 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 03 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 03 08* остали талози и остаци од реакција  

07 03 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 03 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 03 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

07 04 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 04 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 04 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 04 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 04 08* остали талози и остаци од реакција  

07 04 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 04 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 04 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  
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07 04 13* чврсти отпади који садрже опасне супстанце  

07 05 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 05 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 05 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 05 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 05 08* остали талози и остаци од реакција  

07 05 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 05 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 05 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

07 05 13* чврсти отпади који садрже опасне супстанце  

07 06 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 06 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 06 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 06 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 06 08* остали талози и остаци од реакција  

07 06 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 06 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 06 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

07 07 01* течности за прање на бази воде и матичне течности  

07 07 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 07 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  

07 07 07* халогеновани талози и остаци од реакција  

07 07 08* остали талози и остаци од реакција  

07 07 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 07 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 

07 07 11* 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

8 
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА 
(БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ 
БОЈЕ  

08 01 11* отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце  

08 01 13* 
муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце  

08 01 15* 
муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или 
других опасних супстанци  

08 01 17* 
отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге 
опасне супстанце  
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08 01 19* 
водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или 
других опасних супстанци  

08 01 21* отпад од течности за уклањање боје или лака  

08 03 12* отпадно мастило које садржи опасне супстанце  

08 03 14* муљеви од мастила које садржи опасне супстанце  

08 03 16* отпадни раствори за ецовање  

08 03 17* отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце  

08 03 19* диспергована уља  

08 04 09* 
отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце  

08 04 11* 
муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце  

08 04 13* 
муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске 
раствараче или друге опасне супстанце  

08 04 15* 
течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске 
раствараче или друге опасне супстанце  

08 04 17* уље од дестилације смола  

08 05 01* отпадни изоцијанати 

9 ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

09 01 01* раствори развијача и активатора на бази воде  

09 01 02* раствори развијача за offset плоче на бази воде  

09 01 03* раствори развијача на бази растварача  

09 01 04* раствори средстава за фиксирање  

09 01 05* раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености 

09 01 06* отпади који садрже сребро од третмана фотографског отпада на месту настајања  

09 01 13* 
течни отпад на бази воде од обнављања сребра на месту настајања другачији од 
оног наведеног у 09 01 06  

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  

10 01 04* летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла  

10 01 09* сумпорна киселина  

10 01 13* летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво  

10 01 14* 
шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне 
супстанце  

10 01 16* летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце  

10 01 18* отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце  

10 01 20* 
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

10 01 22* муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце  

10 02 07* чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце  
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10 02 11* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 02 13* 
муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса који садрже опасне 
супстанце  

10 03 04* шљаке из примарне производње  

10 03 08* слане шљаке из секундарне производње  

10 03 09* црна згура из секундарне производње  

10 03 15* 
пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује 
запаљиве гасове у опасним количинама  

10 03 17* отпади који садрже катран из анодног процеса  

10 03 19* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  

10 03 21* 
остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) који 
садрже опасне супстанце  

10 03 23* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце  

10 03 25* муљеви и филтер - колачи (погаче) од третмана гаса који садрже опасне супстанце  

10 03 27* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 03 29* отпади од третмана сланих шљака и црне згуре који садрже опасне супстанце  

10 04 01* шљаке из примарне и секундарне производње  

10 04 02* згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње  

10 04 03* калцијум арсенат 

10 04 04* прашина димног гаса  

10 04 05* остале чврсте честице и прашина  

10 04 06* чврсти отпади из третмана гаса  

10 04 07* муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса  

10 04 09* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 05 03* прашина димног гаса  

10 05 05* чврсти отпад из третмана гаса  

10 05 06* муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса  

10 05 08* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 05 10* 
згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује 
запаљиве гасове у опасним количинама  

10 06 03* прашина димног гаса  

10 06 06* чврсти отпади из третмана гаса  

10 06 07* муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса  

10 06 09* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 07 07* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 08 08* слана шљака из примарне и секундарне производње  

10 08 10* 
згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује 
запаљиве гасове у опасним количинама  
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10 08 12* отпади који садрже катран из анодног процеса  

10 08 15* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  

10 08 17* 
муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне 
супстанце  

10 08 19* зауљени отпади из третмана расхладне воде  

10 09 05* 
језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже опасне 
супстанце  

10 09 07* 
језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне 
супстанце  

10 09 09* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  

10 09 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце  

10 09 13* отпадна везива која садрже опасне супстанце  

10 09 15* отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце  

10 10 05* 
језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже опасне 
супстанце  

10 10 07* 
језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне 
супстанце  

10 10 09* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  

10 10 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце  

10 10 13* отпадна везива која садрже опасне супстанце  

10 10 15* отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце  

10 11 09* 
отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана која 
садржи опасне супстанце  

10 11 11* 
отпадно стакло у малим комадима и стаклена прашина који садрже тешке метале 
(на пример од катодних цеви)  

10 11 13* муљ од полирања и млевења стакла који садржи опасне супстанце  

10 11 15* чврсти отпади из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце  

10 11 17* 
муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне 
супстанце  

10 11 19* 
чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

10 12 09* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце  

10 12 11* отпади из процеса глазирања који садрже тешке метале  

10 13 09* отпади из производње азбест цемента који садрже азбест  

10 13 12* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце  

10 14 01* отпад из пречишћавања гаса који садржи живу  

11 
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И ДРУГИХ 
МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА  

11 01 05* киселине за чишћење  

11 01 06* киселине које нису другачије специфициране  
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11 01 07* базе за чишћење  

11 01 08* муљеви од фосфатирања 

11 01 09* муљеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце  

11 01 11* течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце  

11 01 13* отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце  

11 01 15* 
елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система који садрже 
опасне супстанце  

11 01 16* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле  

11 01 98* остали отпади који садрже опасне супстанце  

11 02 02* муљеви из хидрометалургије цинка (укључујући јаросит и гетит)  

11 02 05* отпади из хидрометалуршких процеса бакра који садрже опасне супстанце  

11 01 07* остали отпади који садрже опасне супстанце  

11 03 01* отпади који садрже цијаниде  

11 03 02* остали отпади  

11 05 03* чврсти отпади из третмана гаса  

11 05 04* потрошена течност  

12 
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 
МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01 06* минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)  

12 01 07* минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)  

12 01 09* машинске емулзије и раствори које не садрже халогене  

12 01 10* синтетичка машинска уља  

12 01 12* потрошени восак и масти  

12 01 14* машински муљеви који садрже опасне супстанце  

12 01 16* отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце  

12 01 18* метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље  

12 01 19* одмах биоразградиво машинско уље  

12 01 20* 
потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне 
супстанце  

12 03 01* течности за прање на бази воде  

12 02 02* отпади од одмашћивања паром  

13 
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У 
ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19)  

13 01 01* хидраулична уља која садрже ПЦБ  

13 01 04* хлороване емулзије  

13 01 05* нехлороване емулзије  

13 01 09* минерална хлорована хидраулична уља  

13 01 10* минерална нехлорована хидраулична уља  

13 01 11* синтетичка хидраулична уља  
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13 01 12* одмах биоразградива хидраулична уља  

13 01 13* остала хидраулична уља  

13 02 04* минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  

13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  

13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  

13 02 07* одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  

13 02 08* остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  

13 03 01* уља за изолацију и пренос топлоте која садрже ПЦБ  

13 03 06* 
минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од оних 
наведених у 13 03 01  

13 03 07* минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 08* синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 09* одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте  

13 03 10* остала уља за изолацију и пренос топлоте  

13 04 01* уља са дна бродова из речне пловидбе  

13 04 02* уља са дна бродова из канализације на пристаништу  

13 04 03* уља са дна бродова из остале врсте пловидбе  

13 05 01* чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода  

13 05 02* муљеви из сепаратора уље/вода  

13 05 03* муљеви од хватача уља  

13 05 06* уља из сепаратора уље/вода  

13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље/вода  

13 05 08* мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода  

13 07 01* погонско гориво и дизел  

13 07 02* бензин  

13 07 03* остала горива (укључујући мешавине)  

13 08 01* муљеви или емулзије од десалинације 

13 08 02* остале емулзије  

13 08 99* отпади који нису другачије специфицирани  

14 
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ 
(ОСИМ 07 И 08)  

14 06 01* хлорофлуороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ  

14 06 02* остали халогеновани растварачи и смеше растварача  

14 06 03* остали растварачи и смеше растварача  

14 06 04* муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче  

14 06 05* муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче  

15 
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО  
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15 01 10* 
амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним 
супстанцама  

15 01 11* 
метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), 
укључујући и празне боце под притиском  

15 02 02* 
апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису 
другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама  

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

16 01 04* отпадна возила  

16 01 07* филтери за уље  

16 01 08* компоненте које садрже живу  

16 01 09* компоненте које садрже ПЦБ  

16 01 10* експлозивне компоненте (нпр. ваздушни јастуци)  

16 01 11* кочионе облоге које садрже азбест  

16 01 13* кочионе течности  

16 01 14* антифриз који садржи опасне супстанце  

16 01 21* 
опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 
и 16 01 14)  

16 02 09* трансформатори и кондензатори који садрже ПЦБ  

16 03 03* неоргански отпади који садрже опасне супстанце  

16 03 05* органски отпади који садрже опасне супстанце  

16 04 01* отпадна муниција  

16 04 02* отпади од ватромета  

16 04 03* остали отпадни експлозиви  

16 05 04* гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце  

16 05 06* 
лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, 
укључујући смеше лабораторијских хемикалија  

16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце  

16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце  

16 06 01* оловне батерије  

16 06 02* батерије од никл-кадмијума  

16 06 03* батерије које садрже живу  

16 06 06* посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора  

16 07 08* отпади који садрже уље  

16 07 09* отпади који садрже остале опасне супстанце  

16 08 02* 
истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна 
једињења прелазних метала  
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16 08 05* истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину  

16 08 06* истрошене течности употребљене као катализатори  

16 08 07* истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама  

16 09 01* перманганати, нпр. калијум перманганат 

16 09 02* хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат 

16 09 03* пероксиди, нпр. водоник пероксид  

16 09 04* оксиданти који нису другачије специфицирани  

16 10 01* течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце  

16 10 03* концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце  

16 11 01* 
облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који 
садрже опасне супстанце  

16 11 03* 
остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже 
опасне супстанце  

16 11 05* 
облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне 
супстанце  

16 11 06 
облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних 
наведених у 16 11 05  

17 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ 
СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

17 01 06* 
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже 
опасне супстанце  

17 02 04* 
стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани 
опасним супстанцама  

17 03 01* битуминозне мешавине које садрже катран од угља  

17 03 03* катран од угља и катрански производи  

17 04 09* отпад од метала контаминиран опасним супстанцама  

17 04 10* каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце  

17 05 03* земља и камен који садрже опасне супстанце  

17 05 05* ископ који садржи опасне супстанце  

17 05 07* отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце  

17 06 01* изолациони материјали који садрже азбест  

17 06 03* остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце  

17 06 05* грађевински материјали који садрже азбест  

17 08 01* грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама  

17 09 01* отпади од грађења и рушења који садрже живу  

17 09 02* 
отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, 
подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори 
који садрже ПЦБ)  

17 09 03* 
остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже 
опасне супстанце  
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19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ 
ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И 
КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 01 05* филтер - колач (погаче) из третмана гаса  

19 01 06* течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде  

19 01 07* чврсти отпади од третмана гаса  

19 01 10* истрошени активни угаљ од третмана гаса  

19 01 11* шљака која садржи опасне супстанце  

19 01 13* летећи пепео који садржи опасне супстанце  

19 01 15* прашина из котла која садржи опасне супстанце  

19 01 17* отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце  

19 02 04* претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада  

19 02 05* муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце  

19 02 07* уља и концентрати од сепарације  

19 02 08* течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце  

19 02 09* чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце  

19 02 11* остали отпади који садрже опасне супстанце  

19 03 04* отпади означени као опасни, делимично стабилизовани  

19 03 06* отпади означени као опасни, солидификовани 

19 04 02* летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса  

19 04 03* чврста фаза која се није витрификовала 

19 07 02* процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце  

19 08 06* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле  

19 08 07* раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача 

19 08 08* отпад са мембранског система који садржи тешке метале  

19 08 10* смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09  

19 08 11* 
муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске 
отпадне воде  

19 08 13* 
муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне 
воде  

19 10 03* лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце  

19 09 05* остале фракције које садрже опасне супстанце  

19 11 01* истрошена филтерска глина  

19 11 02* кисели катрани  

19 11 03* течни отпади на бази воде  

19 11 04* отпади од чишћења горива базама  



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     148 

 

19 11 05* 
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 
супстанце  

19 11 07* отпади од пречишћавања димних гасова  

19 12 06* дрво које садржи опасне супстанце  

19 12 11* 
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 
који садрже опасне супстанце  

19 13 01* чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце  

19 13 03* муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце  

19 13 05* муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце  

19 13 07* 
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода 
који садрже опасне супстанце  

20 
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ  

20 01 13* растварачи  

20 01 14* киселине  

20 01 15* базе  

20 01 17* фото-хемикалије  

20 01 19* пестициди  

20 01 21* флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу  

20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 

20 01 26* уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25  

20 01 27* боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце  

20 01 29* детерџенти који садрже опасне супстанце  

20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекови  

20 01 33* 
батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране 
батерије и акумулатори који садрже ове батерије  

20 01 35* 
одбаченаелектричнаиелектронскаопремадругачија од оне наведене у 20 01 21 и 
20 01 23 којасадржиопаснекомпоненте 

 

Квалитет излаза 

У току складиштења не долази до промене физичко-хемијских особина отпада, те 
квалитет улаза у потпуности одговара квалитету излаза.  
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Приказ врсте, количине потребне енергије и енергената, воде, сировина и др. 

Опасан отпад на предметној локацији ће се складиштити у складу са Правилником о 
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. Гласник РС“, број 
92/2010). 

У току складиштења опасног отпада не долази до промене физичко-хемијских особина 
отпада, тако да квалитет улаза у потпуности одговара квалитету излаза. 

Укупни једновремени складишни капацитет опасног отпада је око 32 m3. Од ове 
количине издвајају се следећи токови: 

o електронски отпад: 1 m3 

o електрични опасни отпади: 2 m3 

o акумулатори и батерије: 1 m3 

o течни опасни отпади: 10 m3 

o муљевити опасни отпади: 9 m3 

o чврсти опасни отпади: 9 m3 

Централно складиште опасног отпада чине 2 независне касете са надстрешницом. 

Унутрашње димензије сваке од касета биће 5.9x6.3 m (спољашње 6.2x6.6 m), висине 4.5m. 
Свака касета треба да има контролисани улаз – врата ширине 2,7 m. Ширина пута за 
приступ касетама је 4 m. 

У свакој касети може се ускладиштити 80 буради од 200 l (20 палета по 4 бурета), што 
чини укупни складишни капацитет од 16 m3 по касети. Укупни максимални капацитет 
целог централног складишта опасног отпада износи 2x16=32 m3 опасног отпада. 

 

4.2.10 Складиште неопасног отпада СНО 

4.2.10.1 Oпис технолошког процеса складиштења неопасног отпада 

Део отпада који ће се третирати чине секундарне сировине које се привремено 
складиште у оквиру предвиђеног простора, а затим се предају заинтересованим и 
овлашћеним организацијама на даљи третман. 
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Отпад ће се складиштити привремено у складу са одредбама Закона о управљању 
отпадом, до: 

- Подвргавања даљем третману на једном од погона у оквиру комплекса 
Регионалног центра; 

- Слања на третман ван комплекса (уколико не постоји могућност третмана унутар 
комплекса) оператеру који је регистрован за захтевани третман у зависности од 
врсте отпада; 

- Продаје рециклабилних компоненти отпада корисницима секундарних сировина; 

- Коначног депоновања нерециклабилних компоненти на депонији у саставу 
комплекса Регионалног центра; 

- Извоза у земље у којима је могуће коначно збринути предметни отпад. 

У току складиштења неће долазити до промене физичко-хемијских особина отпада, тако 
да квалитет улаза у потпуности одговара квалитету излаза. 

Технолошке операције складиштења неопасног отпада састоје се од пријема и вагања 
отпада, затим, довожења до платоа и привременог складиштења на одређеним местима. 
Физички процеси који чине овај технолошки поступак су следећи:  

- Пријем отпада,  

- разврставање отпада по врстама,  

- обележавање,  

- евиденција,  

- експедиција отпада. 

Допремање отпада вршиће се од стране добављача и физичких лица. Отпад ће се, потом, 
разврставати, паковати у амбалажу, обележавати и транспортовати до привременог 
складишта. 

Разврставање неких врста отпада попут папира, картона, фолије, дрвета, каблова и 
неопасног електричног отпада се неће вршити, јер је овакав отпад лако препознатљив, 
па ће се на комплекс допремати као једнородан отпад и, затим, директно слати на 
одвајање обојених метала од необојених, као и крупније од ситнијих делова овог отпада. 
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Привремено складиштење неопасног отпада вршиће се на отвореном платоу. Отпадни 
папир и картон, као и отпадна јестива уља и масти, обојени метали, пластични 
материјали, електронски неопасни отпад и отпад у ринфузу складиштиће се у хали, како 
би се спречили атмосферски утицаји. 

 

4.2.10.2 Опис складишта за неопасан отпад 

Опис платоа  

Плато за складиштење неопасног отпада је отворени плато са халом за подно 
складиштење неопасног отпада. Површина платоа, која ће бити обухваћена овим 
пројектом је 1499 m2. Решењем о озакоњењу укупна бруто површина овог платоа је 
1005m2. Остатак планиране површине је под халом. 

Плато је оивичен армирано-бетонским зидићем - ивичњаком, који осигурава да сва вода 
са платоа отиче у сабирни канал, који служи и као танквана. Сабирни канал за 
прикупљање и одвођење отпадних вода са платоа је у нагибу 0,5 %, ка сливнику, одакле 
ће вода даље отицати у акумулациони шахт, одакле се одводи у сепаратор масти и уља, 
или у случају изливања акцидентне воде, затварањем затварача на цевоводу иза 
акумулационог шахта, вода се задржава у ретензионим капацитетима платоа, одакле се 
одвози на одговарајући третман. 

На бетонском платоу налази се монтажно-демонтажна хала челичне конструкције, 
димензија 12x40x6m, површине 480m2, са два улаза за раднике и два за возила. 

Плоча је армирана у две зоне, мрежастом арматуром Ø188 и Ø335 у доњој зони и Ø188 у 
горњој зони. Плоча треба да буде у нагибу 0,5 % ка каналу, који ће бити димензија 
0,5x0,5x30 m, за одводњавање који с е н алази у з и вицу п латоа п оред п риступне 
саобраћајнице. 

Списак главне технолошке опреме 

- Виљушкар, ком. 1 

Напомена: По потреби ће пресе за балирање, наведене у списку технолошке опреме у 
оквиру платоа П1, користити у хали за складиштење неопасног отпада. 
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4.2.10.3 Капацитет постројења за складиштење неопасног отпада 

Капацитет складишта неопасног отпада одређен је површином платоа дефинисаном за 
ове намене. 

Укупни капацитет је 1200 t, односно укупни једновремени капацитет хале је 600 t и 
укупни једновремени капацитет платоа изван хале је, такође, 600 t. 

Дневни капацитет платоа и хале за складиштење неопасног отпада је 120-150t. 

 

Квалитет улаза 

У табели испод је приказана листа отпада погодна за привремено складиштење. 

Табела 4.22 Листа отпада погодна за привремено складиштење 

2 
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, ЛОВА 
И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

02 01  Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова  

02 01 01  муљеви од прања и чишћења  

02 01 04  отпадна пластика (искључујући амбалажу)  

02 01 10  отпад од метала  

02 02 01  муљеви од прања и чишћења  

02 02 04  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 03  
отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, кафе, 
чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; производње 
квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе  

02 03 01  муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације  

02 03 05  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 04  отпади од прераде шећера  

02 04 03  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 05  отпади од индустрије млечних производа  

02 05 02  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 06  отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије  

02 06 03  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  

02 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

02 07  
отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја и 
какаа)  

02 07 01  отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала  

02 07 05  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  
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02 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

3 
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

03 01 01  отпадна кора и плута  

03 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

03 02  отпади од заштите дрвета  

03 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

03 03  отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона  

03 03 01  отпад од коре и дрвни отпад  

03 03 02  зелени течни муљ настао обнављањем куване (беле) течности  

03 03 05  муљеви од уклањања штампарских боја у процесу рециклаже папира  

03 03 07  
механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног 
папира и картона  

03 03 08  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи  

03 03 09  кречни отпадни муљ  

03 03 10  остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке сепарације  

03 03 11  муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања  

03 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

4 ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

04 01  отпади из индустрије коже и крзна  

04 01 06  
муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту 
настајања  

04 01 07  муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања  

04 01 08  
отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) 
који садржи хром  

04 01 09  отпади од кројења и завршне обраде  

04 02  отпади из текстилне индустрије  

04 02 20  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 04 02 19  

5 
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА  

05 01  отпади од рафинације нафте  

05 01 10  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 05 01 09  

05 01 13  муљеви од воде из котла  

05 01 14  отпади из расхладних колона  

05 01 16  отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте  

05 01 17  битумен  

05 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

6 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

06 05  муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања  
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06 05 03  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 06 05 02  

06 10  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које 
садрже азот, хемијских процеса са азотом и производње ђубрива  

06 10 99  отпади који нису другачије специфицирани  

06 13  отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије специфицирани  

06 13 03  угљена чађ  

06 13 99  отпади који нису другачије специфицирани  

7 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  

07 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних органских 
хемикалија  

07 01 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 01 11  

07 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана  

07 02 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 02 11  

07 02 13  отпадна пластика  

07 02 17  отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16  

07 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и 
пигмената (осим 06 11)  

07 03 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 03 11  

07 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 04  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских пестицида 
(осим 02 01 08 и 02 01 09), средстава за заштиту дрвета (осим 03 02) и других 
биоцида  

07 04 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 04 11  

07 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 05  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских 
препарата  

07 05 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 05 11  

07 05 14  чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13  

07 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 06  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, 
сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких средстава  

07 06 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 06 11  
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07 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

07 07  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија и 
хемијских производа који нису другачије специфицирани  

07 07 12  
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 07 11  

07 07 99  отпади који нису другачије специфицирани  

8 
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА 
(БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ 
БОЈЕ  

08 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја и 
лакова  

08 01 12  отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11  

08 01 14  муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13  

08 01 16  муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15  

08 01 18  отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17  

08 01 20  водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19  

08 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 02  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе осталих премаза 
(укључујући керамичке материјале)  

08 02 01  отпадни прашкасти премази  

08 02 02  муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале  

08 02 03  водене суспензије које садрже керамичке материјале  

08 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског 
мастила  

08 03 07  муљеви на бази воде који садрже мастило  

08 03 08  течни отпад на бази воде који садржи мастило  

08 03 13  отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12  

08 03 15  муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14  

08 03 18  отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17  

08 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08 04  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и заптивача 
(укључујући и водоотпорне производе)  

08 04 10  отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09  

08 04 12  муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11  

08 04 14  
муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних 
наведених у 08 04 13  

08 04 16  
течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних 
споменутих у 08 04 15  

08 04 99  отпади који нису другачије специфицирани  

9 ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

09 01  отпади из фотографске индустрије  



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     156 

 

09 01 07  фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра  

09 01 08  фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра  

09 01 10  камере за једнократну употребу без батерија  

09 01 12  
камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених 
у 09 01 11  

09 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  

10 01  отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19)  

10 01 01  пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)  

10 01 02  летећи пепео од угља  

10 01 03  летећи пепео тресета и сировог дрвета  

10 01 07  муљеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса  

10 01 15  
шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених 
у 10 01 14  

10 01 17  летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16  

10 01 19  
отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10 01 07, 10 
01 18  

10 01 21  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 10 01 20  

10 01 23  муљеви на бази воде од чишћења котла другачији од оних наведених у 10 01 22  

10 01 24  пескови из флуидизованог слоја  

10 01 25  отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ  

10 01 26  отпади из третмана расхладне воде  

10 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 02  отпади из индустрије гвожђа и челика  

10 02 01  отпади од прераде шљаке  

10 02 02  непрерађена шљака  

10 02 08  чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02 07  

10 02 10  отпад од млевења  

10 02 12  отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 02 11  

10 02 14  
муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса другачији од оних 
споменутих у 10 02 13  

10 02 15  други муљеви и филтер - колачи (погаче)  

10 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 03  отпади из термичке металургије алуминијума  

10 03 02  остаци анода  

10 03 05  отпадна глиница  

10 03 16  пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15  

10 03 18  
отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 
03 17  

10 03 20  прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19  
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10 03 22  
остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) 
другачији од оних наведених у 10 03 21  

10 03 24  чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23  

10 03 26  
муљеви и филтер - колачи (погаче) од третмана гаса другачији од оних наведених 
у 10 03 25  

10 03 28  отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 03 27  

10 03 30  
отпади од третмана сланих шљака и црне згуре другачији од оних наведених у 10 
03 29  

10 03 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 06  отпад из термичке металургије бакра  

10 06 01  шљаке из примарне и секундарне производње  

10 06 02  згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње  

10 06 04  остале чврсте честице и прашина  

10 06 10  отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09  

10 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 07  отпади из термичке металургије сребра, злата и платине  

10 07 01  шљаке из примарне и секундарне производње  

10 07 02  згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње  

10 07 05  муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса  

10 08  отпади из термичке металургије осталих обојених метала  

10 08 04  чврсте честице и прашина  

10 08 09  остале шљаке  

10 08 14  струготине са аноде  

10 08 18  
муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних 
наведених у 10 08 17  

10 08 20  отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 08 19  

10 08 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 09  отпади од ливења гвоздених одливака  

10 09 03  шљака из пећи  

10 09 10  прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09  

10 09 12  остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11  

10 09 16  отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15  

10 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 10  отпади од ливења одливака обојених метала  

10 10 03  шљака из пећи  

10 10 06  
језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 10 05  

10 10 08  
језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 10 07  

10 10 10  прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09  

10 10 12  остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11  
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10 10 14  отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13  

10 10 16  отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 10 15  

10 10 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 11  отпади из производње стакла и производа од стакла  

10 11 03  отпадни влакнасти материјали на бази стакла  

10 11 05  чврсте честице и прашина  

10 11 10  
отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана другачија 
од оне наведене у 10 11 09  

10 11 12  отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11  

10 11 14  муљ од полирања и млевења стакла другачији од оног наведеног у 10 11 13  

10 11 16  чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 15  

10 11 20  
чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 10 11 19  

10 11 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 12  
отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за 
грађевинарство  

10 12 01  отпадна припремна мешавина пре термичког третмана  

10 12 03  чврсте честице и прашина  

10 12 05  муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса  

10 12 06  одбачени калупи  

10 12 08  
отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после 
термичког третмана)  

10 12 10  чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09  

10 12 12  отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11  

10 12 13  муљ из третмана отпадне воде на месту настајања  

10 12 99  отпади који нису другачије специфицирани  

10 13  
отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од 
њих производе  

10 13 01  отпадна припремна мешавина пре термичког третмана  

10 13 04  отпади од калцинације и хидратације креча  

10 13 06  чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13)  

10 13 07  муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса  

10 13 10  отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09  

10 13 11  
отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних наведених 
у 10 13 09 и 10 13 10  

10 13 13  чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12  

10 13 14  отпадни бетон и муљ од бетона  

10 13 99  отпади који нису другачије специфицирани  

11 
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И ДРУГИХ 
МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА  
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11 01  
отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала 
(нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење киселином, радирање, 
фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација)  

11 01 10  муљеви и филтер - колачи (погаче) другачији од оних наведених у 11 01 09  

11 01 12  течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11  

11 01 14  отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13  

11 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

11 02  отпади из хидрометалуршких процеса обојених метала  

11 02 03  отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини  

11 01 06  
отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 
05  

11 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

12 
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 
МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 
пластике  

12 01 01  стругање и обрада ферометала  

12 01 02  прашина и честице ферометала  

12 01 03  стругање и обрада обојених метала  

12 01 04  прашина и честице обојених метала  

12 01 05  обрада пластике  

12 01 13  отпади од заваривања  

12 01 15  машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14  

12 01 17  отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16  

12 01 21  
потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених 
у 12 01 20  

12 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

15 
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО  

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

15 01 01  папирна и картонска амбалажа  

15 01 02  пластична амбалажа  

15 01 03  дрвена амбалажа  

15 01 04  метална амбалажа  

15 01 05  композитна амбалажа  

15 01 06  мешана амбалажа  

15 01 07  стаклена амбалажа  

15 01 09  текстилна амбалажа  

15 02  апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа  

15 02 03  
апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији 
од оних наведених у 15 02 02  

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  
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16 01  
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и 
отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 
14, 16 06 и 16 08)  

16 01 03  отпадне гуме  

16 01 12  кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11  

16 01 15  антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14  

16 01 16  резервоари за течни гас  

16 01 17  ферозни метал  

16 01 18  обојени метал  

16 01 19  пластика  

16 01 20  стакло  

16 01 22  компоненте које нису другачије специфициране  

16 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

16 02  отпади од електричне и електронске опреме  

16 02 14  одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13  

16 02 16  компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15  

16 03  компоненте изван спецификације и некоришћени производи  

16 03 04  неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03  

16 03 06  органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  

16 05  гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије  

16 05 05  гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04  

16 05 09  одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08  

16 06  батерије и акумулатори  

16 06 04  алкалне батерије (изузев 16 06 03)  

16 06 05  друге батерије и акумулатори  

16 08  истрошени катализатори  

16 08 01  
истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, 
иридијум или платину (изузев 16 08 07)  

16 08 03  
истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних 
метала који нису другачије специфицирани  

16 08 04  истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)  

16 10  течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања  

16 10 02  течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01  

16 10 04  концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03  

16 11  отпадне облоге и ватростални материјали  

16 11 02  
облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса 
другачији од оних наведених у 16 11 01  

16 11 04  
остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од 
оних наведених у 16 11 03  

16 11 06  
облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних 
наведених у 16 11 05  
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17 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ 
СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

17 01  бетон, цигле, цреп и керамика  

17 01 01  бетон  

17 01 02  цигле  

17 01 03  цреп и керамика  

17 01 07  
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од 
оних наведених у 17 01 06  

17 02  дрво, стакло и пластика  

17 02 01  дрво  

17 02 02  стакло  

17 02 03  пластика  

17 03  битуминозне мешавине, катран и катрански производи  

17 03 02  битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01  

17 04  метали (укључујући и њихове легуре)  

17 04 01  бакар, бронза, месинг  

17 04 02  алуминијум  

17 04 03  олово  

17 04 04  цинк  

17 04 05  гвожђе и челик  

17 04 06  калај  

17 04 07  мешани метали  

17 04 11  каблови другачији од оних наведених у 17 04 10  

17 05  земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ  

17 05 04  земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03  

17 05 06  ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05  

17 05 08  отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07  

17 06  изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест  

17 06 04  изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03  

17 08  грађевински материјал на бази гипса  

17 08 02  грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01  

17 09  остали отпади од грађења и рушења  

17 09 04  
мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 
09 02 и 17 09 03  

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ 
ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И 
КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ  

19 01  отпади од спаљивања или пиролизе отпада  

19 01 02  материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке  

19 02  
отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, 
децијанизацију и неутрализацију)  
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19 02 03  претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада  

19 02 06  муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05  

19 02 10  сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09  

19 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 03  стабилизовани/солидификовани отпади  

19 03 05  стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04  

19 03 07  солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06  

19 04  остакљен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације  

19 04 01  остакљен (витрификован) отпад  

19 04 04  течни отпади на бази воде од каљења витрификованог отпада  

19 05  отпади од аеробног третмана чврстих отпада  

19 05 01  некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада  

19 05 02  некомпостирана фракција животињског и биљног отпада  

19 05 03  компост ван спецификације  

19 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 06  отпади од анеаеробноог третмана отпада  

19 06 03  течност из анаеробног третмана комуналног отпада  

19 06 04  дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада  

19 06 05  течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  

19 06 06  дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  

19 06 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 07  процедне воде из санитарних депонија  

19 07 03  процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02  

19 08  отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани  

19 08 01  отпад од механичког раздвајања на решеткама  

19 08 02  отпад са пешчаног филтера  

19 08 05  муљеви од третмана урбаних отпадних вода  

19 08 09  смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће  

19 08 12  
муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних 
наведених у 19 08 11  

19 08 14  
муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних 
наведених у 19 08 13  

19 08 99  отпади који нису другачије специфицирани  

19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији  

19 09 01  чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама  

19 09 02  муљеви од бистрења воде  

19 09 03  муљеви од декарбонизације воде  

19 09 04  истрошени активни угаљ  

19 09 05  засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле  

19 09 06  раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача  

19 09 99  отпади који нису другачије специфицирани  
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19 10  отпади од ситњења отпада који садрже метал  

19 10 01  отпад од гвожђа и челика  

19 10 02  отпад од обојених метала  

19 10 04  лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03  

19 09 06  остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05  

19 11  отпади из регенерације уља  

19 11 06  
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 19 11 05  

19 11 99  отпади који нису другачије специфицирани  

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

19 12 01  папир и картон  

19 12 02  метали који садрже гвожђе  

19 12 03  обојени метали  

19 12 04  пластика и гума  

19 12 05  стакло  

19 12 07  дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06  

19 12 08  текстил  

19 12 09  минерали (нпр. песак и камен)  

19 12 10  сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)  

19 12 12  
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 
другачији од оних наведених у 19 12 11  

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода  

19 13 02  чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 01  

19 13 04  муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03  

19 13 06  муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 05  

19 13 08  
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода 
другачији од оних наведених у 19 13 07  

20 
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ  

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)  

20 01 01  папир и картон  

20 01 02  стакло  

20 01 08  биоразградиви кухињски и отпад из ресторана  

20 01 10  одећа  

20 01 11  текстил  

20 01 25  јестива уља и масти  

20 01 28  боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27  

20 01 30  детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29  

20 01 32  лекови другачији од оних наведених у 20 01 31  

20 01 34  батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  
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20 01 36  
одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 
20 01 23 и 20 01 35  

20 01 38  дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37  

20 01 39  пластика  

20 01 40  метали  

20 01 41  отпади од чишћења димњака  

20 01 99  остале фракције које нису другачије специфициране  

20 02  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)  

20 02 01  биодеградабилни отпад  

20 02 02  земља и камен  

20 02 03  остали небиодеградабилни отпад  

20 03  остали комунални отпади  

20 03 02  отпад са пијаца  

20 03 04  муљеви из септичких јама  

20 03 06  отпад од чишћења канализације  

20 03 07  кабасти отпад  

20 03 99  комунални отпади који нису другачије специфицирани  

 

Квалитет излаза 

Током складиштења неопасног отпада не долази до промене физичко-хемијских 
карактеристика, тако да излаз у потпуности одговара карактеристикама улаза. 

 

Јединични материјални биланс 

Материјални биланс дат је као једновремени складишни капацитет, односно количина 
отпада коју је истовремено могуће складиштити. 

Укупни једновремени складишни капацитет хале и платоа за складиштење неопасног 
отпада је око 1200 t. 

Од ове количине издвајају се следећи токови: 

- папир и картон 

- јестива уља и масти 

- електронски неопасни отпад 

- обојени метали 
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- стакло 

- пластика (ПЕ, ПП, ПЕТ,...) 

- метални неопасни отпад 

- отпадни пнеуматици и гума 

- дрво 

- течни неопасни отпад 

- балиран ПЕТ 

- грађевински неопасни отпад 

 

У хали ће бити остављен простор за пресе за балирање, које ће се по потреби премештати 
са платоа П1. 

Отпад ће се складиштити у ИБЦ контејнерима или бурићима ако је течан, док ће се 
чврсти отпад балирати у пресама за балирање, а потом, ређати на предвиђена места. 

Нормативи енергиje 

Електрична енергија ће се употребљавати за осветљење у хали у складишту неопасног 
отпада. 

Биланси сировина 

Максимални једновремени капацитети платоа и хале за складиштење неопасног отпада 
су по око 600 t. 

Плато П3 још увек није изграђен и за сада се не обрађује никаква технологија у оквиру 
истог, плато П7 је изграђен, али се не тренутно не обрађује технологија у оквиру њега. У 
УП-у је наведено да се технологија може мењати и унапређивати у складу са потребама 
тржишта, па у складу с тим, у завиосности од потреба тржишта и Инвеститора у некој 
наредној фази ће се вршити технолошке операције и на овим платоима и обрађивати у 
пројектној документацији. 
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Карактеристике и биланс отпадних материја 

У оквиру комплекса за привремено складиштење отпада, у току процеса пријема, 
складиштења и отпреме отпада који настаје у оквиру комплекса, као отпадне материје 
могу се јавити: 

− Отпадне течне материје, 

− Чврст отпад. 

Oтпадне течне материје 

У оквиру комплекса складишта неопасног отпада, отпадне воде на платоу настају као 
запрљане воде са саобраћајница, платоа и манипулативних површина (прањем платоа 
или падавинама), у време када на самом платоу нема ускладиштеног отпада. Те воде су 
по квалитету зауљене и планирано је да се прикупљају и каналом, преко шахта одводе 
до сепаратора уља и нафтних деривата. Када је на платоу ускладиштен отпад, воде од 
падавина у додиру са отпадом, потенцијално повлаче контаминацију са отпада и њихов 
квалитет се мења. Оваква врста запрљане воде се шаље на лабораторијску анализу, а 
затим одговарајућемоператеру на даље поступање. Ова врста вода се неће стварати ако 
отпад буде ускладиштен тако да буде заштићен најлонима или у затвореној амбалажи 
(попут течног отпада). Атмосферска вода са кровова хале се системом олука слива у 
зелену површину. 

Акцидентна вода, у зависности од квалитета одложеног отпада, спроводи се другачије. 
Уколико се ради о зауљеној улазној води (сваки улази има претходно одређен индексни 
број од стране произвођача отпада), она се из акумулационе шахте шаље на сепаратор 
уља и нафтних деривата. Уколико се ради о води другачијег квалитета, након сакупљања 
у акумулационој шахи и каналу, шаље се на даљи лабораторијску анализу па на третман 
одговарајућем оператеру. 

Ретензиони простор овог платоа састоји се од припадајућег таложника, 
водонепропусног канала и акумулационог шахта и димензионисан је на двогодишњу 
десетоминутну кишу. Ретензиона запремина износи 10,20 m3. 

У складу са ретензионим простором и потенцијалним акцидентима, предвиђено је 24h 
дежурство на складишту, како би одговорно лице могло да пријави све неправилности и 
на време обезбеди адекватни одговор. 

Чврст отпад 

У току операција које се одвијају у оквиру привременог складишта отпада као чврст 
отпад настају палете и делови паковања, што се третира као амбалажни отпад. 
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4.3 Процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и 
емисија који су резултат редовног рада пројекта 

У претходном поглављу су приказане врсте и количине очекиваних отпадних материја 
и емисија, као и потребе за енергентима, хемикалијама и водом, за сваку од предвиђених 
подцелина пројекта. 

Загађивање воде  

Технолошка отпадна вода као и процедне воде са тела депоније се сакупљају у за то 
предвиђене прихватне базене. Предвиђена је рециркулација отпадних вода.  

На подцелини Iб постоје два базена за прихват процедних вода са тела депоније. 
Нормална запремина земљаног базена је 2.984 m3 (при д убини о д 2 ,4 m ), док 
максимална расположива запремина износи 3.113 m3 (при дубини од 2,5 m). Запремина 
бетонског базена процедних вода је 500 m3. 

Капацитети оба базена су димензионисани тако да могу да изравнају неравномерности 
између падавина и исправања на нивоу хидролошке године. Овај систем се показао као 
ефикасан на подручју Кикинде, јер се ради о аридном простору (сума падавина током 
године је мања од евапорације и евапотранспирације). 

Тренутно се земљани базен користи за прихват процедних вода прикупљених са тела 
депоније, док се бетонски базен користи за прихват отпадне воде настале од прања 
камиона и опреме, као и процедних вода са депоније у случају да се капацитет земљаног 
резервоара попуни до својих крајњих граница. 

Бетонски базен обложен је HDPE фолијом дебљине 2 mm. Земљани базен, такође је 
обложен HDPE фолијом дебљине 2 mm са системом геосензора за мониторинг 
процуривања испод фолије. 

На основу мониторинга подземних вода и атеста постављене фолије на дно земљаног 
базена, може се доћи до закључка да процедна вода нема агресивно дејство на исту и 
самим тим не постоји загађење проузроковано процуривањем процедних вода. 

Што се технологије тиче дефинисан је рад система за управљање процедном водом. Сам 
систем односи се на управљање процедном водом са постојећих сектора депоније. 
Изградњом и отварањем два нова сектора, потребно је обезбедити функционисање 
система рециркулације и за предметне секторе. 
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Загађивање ваздуха и земљишта  

Пројектом се не предвиђа било какво загађивање земљишта, јер ће бити предузете све 
техничке мере, изградњом и проширењем прихватних базена/шахти, која може 
запримити сву количину не отпадних вода.  

Предвиђен је систем за прикупљане депонијских гасова. Као најбоље решење предлаже 
се пасивна вентилација, а због недовољне количине метана, добијене на основу модела 
приказаног у Идејном пројекту, предлаже се спаљивање на бакљи у следећој фази. 

Бука и вибрацијеБука која се буде јављала у процесу рада постројења ће се кретати у 
границама дозвољеног нивоа за предметну локацију, док ће вибрације, уколико и буду 
присутне, бити незнатне и ограниченог карактера. 

Светлост,топлота и радијација 
Радијациони и светлосни ефекти се током рада постројења не могу јављати, јер њихових 
извора нема у планираним производним процесима. Топлота се такође неће генерисати 
током редовног рада постројења. 
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5 ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ  

Алтернативе су разматране са аспекта погодне локације и носилац пројекта се 
определио за предметну локацију јер је према Плану детаљне регулације регионалног 
центра за управљање отпадом (Сл. Лист општине Кикинда“ број 47/13) на предметној 
парцели дозвољена доградња платоа и објеката који су предмет „Идејног пројекта за 
доградњу регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди.  

Алтернативна технолошка решења и планирана опрема су разматрани, првенствено у 
смислу испуњења услова дефинисаних законском регулативом и смерницама из 
директиве ЕУ о одлагању отпада на депоније. 

Са аспекта заштите животне средине, предметни пројекат утиче на смањење гасова који 
изазивају ефекат „стаклене баште“, смањује разношење отпада са тела депоније, смањује 
појаву птица, глодара и других животиња на активној површини тела депоније, смањује 
се ризик од појаве заразних болести, омогућава искоришћење депонијских гасова у 
енергетске сврхе у каснијим фазама пројекта, омогућава искоришћење грађевинског 
неопасног отпада и др. 

Обрађивач студије је разматрао разна решења за контролу загађења, мониторинг, 
одговорност и процедуру за управљање животном средином, обуку, планове за ванредне 
ситуације и др. Изабрана решења потпуно одговарају највишим стандардима 
постављеним домаћим законодавством и законодавством ЕУ. 

Са аспекта безбедности и здравља становништва, предметни пројекат утиче у смислу 
смањења појаве заразних обољења пореклом са депоније комуналног отпада, 
контролисани су токови процедних вода кроз тело депоније и спречено је доспевање у 
подземне и површинске воде и њихова микробиолошка и хемијска контаминација. 
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6 ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И 
БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ (МИКРО И МАКРО ЛОКАЦИЈА) 

 

Праћење стања животне средине омогућава дефинисање одређених радњи које се 
спроводе у току изградње и редовног рада предметног пројекта. Да би се што мање 
негативно утицало на животну средину изградњом обејаката овакве врсте, неопходно је 
познавање постојећег стања, као и утицаја објеката и планираног третмана на биљни, 
животињски свет и становништво у околини постројења. Квалитетна заштита животне 
средине је комплексно питање и до резултата се долази планирањем и сталном 
контролом.  

Квалитет животне средине на датом простору условљен је постојећим природним 
карактеристикама и вредностима, као и односом човека  према природном вредностима 
током њихове експлоатације. 

Територија Кикинде, са концентрисаним становништвом и интензивним активностима 
представља потенцијално угрожен простор. У условима све интензивнијег начина рада 
и живота, односно због нагле урбанизације човекова средина је захваћена процесом 
деградације.  

Извори (емисије) загађивања ваздуха на подручју општине Кикинда могу се генерално 
поделити у две основне категорије: 

- стационарни извори емисије (индустрија, енергане, процеси загревања 
индивидуалних објеката, бушотине и ранжирне станице), 

- покретни извори емисије (саобраћај, авио-пољопривредни третмани). 

Као у свим урбаним срединама, емисија загађујућих материја је последица антропогених 
активности и у суштини је резултат процеса сагоревања фосилних горива и продуката 
емисије из технолошких процеса индустријских објеката. Кикиндска индустрија има 
хетерогену структуру и обухвата пет индустријских грана: 

- петрохемијску, 

-  металопрерађивачку, 

-  индустрију грађевинског материјала (опеке, цреп, плочице), 

- хемијску и 
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- прехрамбену (месно-прерађивачка, индустрија за прераду воћа и поврћа, 
млинско-пекарска индустрија, фабрика за производњу кекса и кондиторских 
производа, млекаре). 

Прехрамбено-прерађивачка индустрија лоцирана је североисточно и граничи се по 
ободу са резиденцијалном зоном. Други део индустријских објеката, Ливница Кикинда, 
Тоза Марковић, Хемик, смештене су на југозападу уз Башаидски друм и са друге стране 
ограничене магистралним путем Зрењанин-Кикинда.  Оно што се може сматрати трећом 
индустријском зоном је МСК који је на 7,5 км од Кикинде, а на путу Кикинда-Ново 
Милошево. У циљу што боље евиденције извора загађења ваздуха на овом месту треба 
споменути неколико нафтних и гасних бушотина у околини Мокрина на дубини од 1.980 
до 2.100 метара. У грађевинском реону Кикинде има 62 бушотине. 

Близина румунске границе упућује на могућност транспорта загађујућих материја из 
неидентификованих извора емисије најближе стране државе. 

На подручју општине Кикинда као доминантне загађујуће материје присутне оне које се 
сврставају у групу специфичних загађујућих материја јер су углавном пореклом из 
технолошких процеса. 

Загађивање површинских вода изазивају: отпадне воде из септичких јама, индустријске 
отпадне воде, одводњавање пољопривредног земљишта, одводњавање са осталих 
површина, спирање депонованог смећа на мањим сметлиштима. Подземне воде се у 
већини случајева могу користити као чиста вода за домаће потребе. Ове воде се ипак 
могу загадити услед мешања са површинским отпадним водама. 

Земљиште се у насељу загађује путем несавесно одложеног комуналног отпада или 
путем уношења у њега отпадне воде. Ван насеља земљиште се загађује деградацијом, 
депоновањем ђубрета или коришћењем пестицида у пољопривреди. Загађивање 
земљишта је локалног карактера умереног интензитета пошто се диспозиција смећа све 
више врши путем санитарног депоновања на организованој локацији ван насеља.  

 

6.1 Становништво 

Према попису из 2011. године општина Кикинда има 59.329 становника. Укупна 
површина подручја Просторног плана општине Кикинда износи 78.201,3 ha и обухвата 
10 насеља (организованих у 13 месних заједница). Кикинда, центар Општине, је највеће 
насеље са 37.676 становника, док је насеље Банатска Топола најмање, са 838 становника. 
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6.2 Флора и фауна  

На предметној локацији и у непосредној околини није регистровани присуство ретких 
или угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно вредних биљних заједница, 
за које би требало покренути поступак законске заштите. На околном терену, заступљен 
је травни покривач и пољопривредно земљиште. 

 

6.3 Квалитет површинских и подземних вода 

Испитивање квалитета површинских и подземних вода на територији Републике Србије 
спроводи се по Програму садржаном у Уредби о систематском испитивању квалитета 
вода, коју почетком сваке календарске године доноси Влада Републике Србије. 

Једна од битних карактеристика подземних вода основне издани на подручју АП 
Војводине, као и на предметној локацији је повишена концентрација арсена. Повишене 
концентрације се јављају на подручју централног и северног Баната (10-50 μg/l и преко 
50 μg/l), централне и северне Бачке (10-50 μg/l, па и преко 50 μg/l) и западног Срема (10-
50 μg/l). 

Систематску контролу квалитета површинских и подземних вода на територији 
Кикинде врши Завод за јавно здравље из Кикинде. 

На подручју постојећег центра за управљање отпадом у Кикинди долази до појаве 
следећих врста отпадних вода: 

− процедних вода са депоније, 

− санитарно-фекалних вода, 

− техничких вода, 

− атмосферских вода. 

Приликом одлагања отпада, које је главни радни процес који се одвија на подцелини Ia, 
као негативни утицаји јављају се процедне воде, непријатни мириси, као и емисија 
штетних гасова. Вода на телу депоније настаје као последица гравитационог продирања 
дела атмосферских вода кроз тело депоније  и као  последица физичко ‐ хемијских  и 
биолошких процеса разградње депонованог отпада. 

Спречавање утицаја процедних вода на околину, у хидротехничком смислу решен је 
изоловањем дна тела депоније и постављањем система цеви које прикупљају процедну 
воду. Изведена је комбинована изолација дна тела депоније која се састоји од два 
минерално‐заптивна слоја, глине 2x250 mm и водонепропусне PEHD фолије дебљине 2 
mm. Равна шљунковита дренажа (гранулација дренажног слоја 32 mm) налази се изнад 
слојева изолације тела депоније. Дренажа је дебљине 50 cm и сакупља процедну воду, 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     173 

 

која се потом спроводи кроз дренажну цев до главних шахти за сакупљање процедних 
вода по појединим секторима. 

Процедне воде се прикупљају у дренажним перфорираним цевима, пречника 250 mm, 
постављеним на дну сваког сектора тела депоније нагибу од 0.85 %, одакле се даље 
транспортују до сабирних шахтова за сваки сектор. Из сабирних шахтова појединих 
сектора, заједничком одводном цеви, процедне воде се одводе до заједничког сабирног 
шахта ‐ пумпно постројење (С5 у графичким прилозима) одакле се препумпавају у базене 
процедних вода. Из базена се процедне воде у процесу рециркулације враћају на тело 
депоније. 

Хидротехнички систем за прикупљање и манипулацију процедном водом састоји се од: 

− Система дренажних PEHD цеви, пречника  250 mm, постављених у филтерском 
слоју, по дну сваког сектора тела депоније. 

− Система PEHD сабирних шахтова поједначних сектора у који се улива дренажно – 
процедна вода и система PEHD цевовода којима се иста транспортује до сабирног 
шахта С5 ‐ пумпно постројење. 

− Пумпног постројења које је смештено у сабирни шахт С5, из која се прикупљена 
вода, преко разделног шахта P1 и потписног цевовода DN110 препумпава у базен 
за прикупљање ових вода. 

На подцелини Ia кретање воде је ограничено на дефинисани затворени систем 
дренажних цеви и сабирних шахтова са потписним цевоводом, те као такав нема утицај 
на околину. 

Фекално‐санитарне воде настају углавном у објекту управне зграде и у објекту за сервис 
и прање возила, који су приказани у графичким прилозима 3.7.1 и 3.7.2. Мрежа се састоји 
од ревизионих шахтова и PVC цевовода, пречника Ø160 mm. Сабирни шахтови израђени 
су од водонепропусног армираног бетона. Пречника су Ø1000 mm, са дном обликованим 
у виду кинете. Затворени су ливено‐гвозденим поклопцима. 

Из објекта за боравак радника, употребљене воде се сакупљају у шахтовима Ф4 и Ф3, који 
су повезани са ревизионим шахтом Ф2. Шахт Ф2 је повезан са шахтом Ф1 ‐ септик танк. 
Из објекта за сервисирање и прање један део вода иде у шахт Ф5 који је такође повезан 
са шахтом Ф1 ‐ септик танком. Запремина септик танка Ф1 је око 6 m3, тако да се он 
релативно често празни од стране надлежног комуналног предузећа. 

За потребе правилног управљања фекално ‐ санитарним водама, ревизиони шахт Ф1 је 
уједно и септичка јама. 
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Септичка јама санитарно‐фекалних вода се редовно празни и одвози од стране ЈКП 
Кикинда, и то према условима који су дати уговорном обавезом између ова два 
предузећа. Уговор између Регионалног центра и ЈКП је дат у Прилогу 3.8.1. На 
Регионалном центру се планира уградња биодискова за пречишћавање ове врсте 
отпадне воде. На овај начин ће се смањити могућност евентуалног негативног утицаја 
токова отпадних вода које се јављају на депонији. 

 

Отпадна вода од прања камиона и опреме са подцелине Iб 

На манипулативној водонепропусној површини, налази се и сервисни објекат за прање 
и дезинфекцију камиона, након истовара отпада на телу депоније. Хидротехнички 
систем за воду насталу од прања камиона и опреме подразумева прихватни канал са 
решетком у који се  сливају воде  од прања камиона. Канал је повезан са шахтом за 
смештај муљне пумпе. Пумпом се предметна вода препумпава у бетонски базен за 
процедне воде. Овако прикупљена вода се уводи у рециркулациони систем за процедне 
воде, јер је то вода која има исте карактеристике као и процедна вода, с обзиром на то да 
се камион кретао по телу депоније. На овај начин вода која потиче од прања камиона и 
пратеће опреме улази у затворени рециркулациони систем и нема утицај на околину. 

 

Систем за технолошке отпадне воде на подцелини Iв 

Акумулациони (ретензиони) шахтови су повезани са каналима (таложницима) за 
сакупљање вода са припадајућих платоа, као и одводним ПЕ цевима са шахтовима на 
главном цевоводу канализације за атмосферске воде. На свакој цевној вези са шахтом 
атмосферске канализације налази се табласти затварач којим се физички одваја цео 
слив припадајућег платоа од главног вода атмосферске канализације, у случају неког 
акцидента у којем би се на  платоу јавиле воде које  нису предвиђене за третман на 
сепаратору уља и нафтних деривата. 

Отпадна вода која настаје услед падавина или од прања платоа, према техничком 
решењу иде у шахтове на главном воду атмосферске канализације, којом ће се та вода 
усмеравати на сепаратор уља и нафтних деривата. 

Акцидентна вода настаје у случају изливања процесне воде ‐ акцидента, на платоима на 
којима се врши третман отпада у затвореном систему. У случају акцидента неопходно је 
спречити улазак акцидентне воде у атмосферску канализацију, што се постиже 
затварањем табластог затварача на цевној вези акумулационог шахта са шахтом 
атмосферске канализације. Насталу воду потребно је прикупити у акумулационом 
шахту, из ког ће се истакати и цистернама одвозити на одговарајући третман. Сваки 
акумулациони шахт, на цеви којом је спојен са главним водом атмосферске 
канализације, има монтиран табласти затварач, чијим ће се затварањем спречити 
продор евентуалне акцидентне воде у главни вод. 
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Процесна вода јавиће се на платоима на којима се процес третмана отпада одвија на 
самој површини платоа ‐ плато за компостирање и плато за биоремедијацију. С обзиром 
на то да се током ових процеса третмана отпада користи одређена количина воде, 
предвиђен је систем сакупљања и поновног коришћења процесне воде ‐ 
рециркулациони систем. Предвиђен је сабирни шахт процесне воде са муљном пумпом, 
којом ће се вршити рециркулација прикупљене процесне воде и враћање исте у процес 
третмана отпада. 

 

П1 ‐ Плато за механички третман отпада 

Запрљана вода која ће настати услед прања платоа, као и услед атмосферских падавина. 
Сва вода ће се сливати у сабирни канал из ког даље иде у акумулациони шахт, а затим на 
одговарајући третман. 

 

П2 ‐ Плато за биолошки третман отпада ‐ компостирање 

У току  процеса третмана отпада ‐ компостирања, на самом платоу настаје одређена 
количина процесне воде. Процесна вода ће се сливати у сабирни канал, одакле ће се даље 
усмеравати у сабирни, рециркулациони, шахт. Поменути шахт је опремљен муљном 
пумпом, којом ће се обезбедити рециркулација сакупљене воде, назад, у процес 
компостирања. Вишак воде на крају третмана се шаље на одговарајући третман. Отпад 
се у току процеса компостирања прекрива паропропусном водонепропусном фолијом, 
тако да се вода од атмосферских падавина одводи у зелену површину. 

 

П4 ‐ Плато за физичко‐хемијски третман отпада ‐ солидификација 

Запрљана вода настаје услед падавина или од прања платоа за третман отпада. Ова вода 
ће се сливати у сабирни канал из ког даље иде у акумулациони шахт. Шахт је прикључен 
на главни развод запрљане воде којим ће се, иста усмеравати на сепаратор уља и 
нафтних деривата. 

У случају акцидента долази до изливања процесне воде ‐ акцидентна вода. Акцидентна 
вода ће се прикупљати у канал и акумулациони шахт, у коме ће се затварањем вентила 
спречити отицање воде у главни вод односно у сепаратор, а вода ће се из акумулационог 
шахта црпити и цистернама одвозити на одговарајући третман. 

 

П5 ‐ Плато за физичко‐хемијски третман отпада ‐ третман течног отпада 

Запрљана вода настаје услед падавина или од прања платоа за третман отпада. Ова вода 
ће се сливати у сабирни канал из ког даље иде у акумулациони шахт. Шахт ће бити 
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прикључен на главни вод атмосферске и запрљане воде којим ће се та вода усмеравати 
на сепаратор уља и нафтних  деривата. 

У случају акцидента може доћи до изливања процесне воде ‐ акцидентна вода. 
Акцидентна вода ће се прикупљати у акумулациони шахт, у коме ће се затварањем 
вентила спречити отицање воде у главни  вод односно у сепаратор, а вода  ће се из 
акумулационог шахта црпити и одвозити на одговарајући третман. 

 

П6 ‐ Плато за биолошки третман отпада ‐ биоремедијација 

У току процеса третмана отпада ‐ биоремедијације, на самом платоу ће настати одређена 
количина процесне воде. Процесна вода према техничком решењу ће се сливати у 
сабирни канал, одакле ће се даље усмерава у сабирни, рециркулациони шахт. Поменути 
шахт је опремљен муљном пумпом, која обезбеђује рециркулацију сакупљене воде у 
процес биоремедијације. 

Отпад ће се у току процеса биоремедијације прекривати паропропусном 
водонепропусном фолијом, те ће се тако вода од атмосферских падавина одводити у 
зелену површину. 

 

П7 ‐ Бетонски плато 

Запрљана вода настаје услед прања платоа, као и услед атмосферских падавина. Сва вода 
ће се сливати у сабирни канал одакле отиче у акумулациони шахт. Шахт ће бити 
прикључен на главни вод атмосферске и запрљане воде којим ће се та вода усмеравати 
на сепаратор уља и нафтних деривата. 

 

СНО ‐ Складиште неопасног отпада 

Запрљана вода настаје услед прања платоа, као и услед атмосферских падавина се слива 
у сабирни канал из ког даље иде у акумулациони шахт. Шахт је прикључен на главни 
развод запрљане воде којим ће се, иста усмеравати на сепаратор уља и нафтних 
деривата. Део кишнице који се слива са хале неопасног отпада одлази у зелену 
површину. 

У акцидентним ситуацијама, ако дође до изливања течног отпада, са њиме се поступа на 
различит начин. Акцидентна вода ће се прикупљати у акумулациони шахт, у коме ће се 
затварањем вентила спречити отицање воде у главни вод. Уколико је вода пореклом од 
зауљених ускладиштених материја усмераваће се на сепаратор уља и нафтних деривата, 
а уколико је другачијег квалитета, црпи се и одвози на одговарајући третман. 
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СОО ‐ Складиште опасног отпада 

Складиште опасног отпада биће обезбеђено танкванама у обе касете за складиштење, 
које су димензионисане тако да могу да прихвате сву количину потенцијално изливеног 
отпада, који ће се потом црпити из шахта и поново збрињавати. Атмосферска вода са 
кровова касета ће се системом олука одводити у зелену површину. 

 

Атмосферска вода са тела депоније 

Део атмосферских вода које падну на делове тела депоније, трајно рекултивисане 
према Уредби о одлагању отпада на депоније (,,Сл. гласник РС'', бр. 92/2010), а које не 
долазе у директан контакт с депонованим отпадом, као и воде које настају на 

изграђеним секторима, а који се не користе за одлагање отпада и који нису повезани 
на дренажни  

 

Атмосферска канализација на подцелини Iб 

Атмосферске воде које се јављају, могу се поделити у две групе: атмосферска вода која 
долази са кровова објеката и која не долази у додир са манипулативним површинама, 
и атмосферска зауљена вода која је дошла у додир са манипулативним површинама. 

Атмосферске воде са кровова управне зграде и помоћне зграде у којој се налази 
радионица, сакупљају се системом олука и олучних вертикала и одводе на околне 
зелене површине. Атмосферска вода, такође може да дође у додир са водонепропусним 
манипулативним површинама на Регионалном центру. Ова вода, на тај начин, добија 
карактеристке зауљене отпадне воде. 

Атмосферска вода која пада на водонепропусну површину код колске ваге и 
водонепорпусну манипулативну површину око радионице представља зауљену 
атмосферску воду. Ова вода се системом површинских канала, шахтова и цевовода 
прикупља и одводи до шахта црпне станице ЦС А1.  

 

Атмосферска канализација на подцелини Iв 

Атмосферски канализациони систем се састоји од система цеви, канала и шахтова којима 
се прикупља вода са платоа, објеката и интерних саобраћајница. 

Систем цеви за прикупљање атмосферских вода чине PVC цеви са пречницима Ø200, 
Ø250, Ø315, Ø400 и Ø500. Помоћу система цеви се прикупљена вода одводи даље до 
акумулационих шахтова. У наредним табелама су дати подаци о изведеном 
атмосферском канализационом систему подцелине Iв – „Плато за третман отпада“ 
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систем за прихват процедних вода, сливају се у ободни канал за прихват незагађених 
атмосферских вода. 

Поред шахтова и цеви на главним водовима система атмосферске канализације, такође 
су изведене сливничке решетке које служе за прикупљање атмосферских вода са 
интерне саобраћајнице, као и акумулациони (ретензиони) шахтови који служе за 
прикупљање атмосферске воде са платоа за третман отпада. Ови шахтови се цевним 
везама спајају на главни вод атмосферске канализације. Сливничке решетке су 
димензија 0,5 x 0,5 m, са префабрикованим бетонским елементом, прстеном за 
изједначавање притиска и кофицом за сакупљање талога. На подцелини Iв пoстављено 
је 12 сливника повезаних цевном PVC везом Ø160 СН8 на шахт атмосферске канализације 
на главном воду.  

Главним водом атмосферске канализације подцелине Iв ‐ „Плато за третман отпада“, 
атмосферске воде евакуишу се до шахта црпне станице. Шахт црпне станице је од 
водонепропусног армираног бетона, пројектованих димензија 2,50 x 2,50 m, висине 
H=4,80 m. Шахт је опремљен са две пумпе, мањег и већег капацитета (20 + 60 l/s), којима 
ће се вода препумпавати до шахта за умирење. Ту ће се вода умирити, и гравитационо, 
цевком ПЕØ400 транспортовати до сепаратора уља и нафтних деривата са 
коалесцентним филтером. Након третмана у сепаратору, пречишћена атмосферска вода, 
преко Базеновог прелива, се испушта у канал за прихват пречишћених атмосферских 
вода. На Базеновом преливу се врши мерење количина испуштених пречишћених вода, 
као и узорковање пречишћене воде. 

Атмосферска канализација подцелине Iв ‐ „Плато за третман отпада“ пројектована је за 
крајњу фазу изграђености платоа за третман отпада. Меродавна киша на коју је 
димензионисан систем је 167 l/s/ha. Сепаратор уља и нафтних деривата је са 
коалесцентним филтром и by‐pass ‐ ом. Улазна и излазна цев су пречника Ø400, 
капацитет сепаратора је 20/200 l/s, запремина резервоара је 10 m3. 

 

6.4 Квалитет ваздуха 

Контролу квалитета ваздуха у Кикинди врши Завод за јавно здравље Кикинда. 

Извештај за месец новембар из 2018. године, испитивање ваздуха – аероседимената и 
тешких метала на подручју општине Кикинде указује на следећа загађења.  

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване 
концентрације укупних таложних материја тешких метала (олово. кадмијум цинк и 
жива), релевантних анјона и катјона као и битне физичко-хемијске особине падавина. На 
два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида чађи и азотдиоксида и то на 
мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.  
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У току месеца на два мема места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и 
концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице 
величине 10 µm (PM10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 
7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен кадмијум, олово, жива и никл. 
На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 7 дана су мерене суспендоване честце величине 2.5µm 
(PM2.5) 

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у 
границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 
mg/m2/dan) и кретале су се од 44.00 mg/m2/dan на мерном месту Језеро до 54.78 
mg/m2/dan на мерном месту Микронасеље. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација је била 
44.3 mg/m2/dan. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати 
хлориди. калцијум) такоце су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током 
новембра 2018. утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима: Језеро 
7,22 и Микронасеље 7,25 и на мерном месту ЗЗЈЗ 7,2. У селима општине Кикинда (9 села) 
концентрације УТМ је била у границама прописаним Уредбом. а кретале су се од 35,72 
mg/m2/dan на мерном месту у Б.Тополи до 149,45 mg/m2/dan. Концентрације 
растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати хлориди. калцијум) такође су имале 
сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда. а утврђена је 
и смањена вредност pH падавина у местима: Наково, БВС. Н.Козаци. Р.Село. 

Табела 6.1 Резултати редовног мониторинга ваздуха 

Мерно место 
Измерена 

вредност УТМ 

mg/m2/dan 

MDK za UTM 
mg/m2/dan 

pH 

ЗЗЈЗ 44.3 450 7.2 

Микорнасеље 54.78 450 7.25 

СЦ Језеро 44 450 7.22 

Наково 39 64 450 7.43 

Б. В. Село 149.45 450 7.39 

Н. КОзарци 141.79 450 7.56 

Р. Село 5631 450 7.65 

Б. Топола 35.72 450 7.46 

Башаид 50.1 450 7.51 

Иђош 61.5 450 7.5 

Сајан 4S.15 450 7.42 

Мокрин 44 03 450 7.58 
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Концентрације тешких метала и металоида (олова, кадмијума, цинка и живе) мерених 
методом аероседимента су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. 
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010. 
75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и 
металоида у падавинама. 

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/m3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у 
прописаним границама – 2,73 µg/m3 као и максимална просечна дневна концентрација 
13.0 µg/m3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 
1.0 µg/m3 што је у прописаним границама док је максимално измерена просечна дневна 
концентрација била 10 µg/m3 што је у прописаним границама.  

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SO2) су биле на свим 
мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну 
вредност (ТВ) – 1,13 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 2,43 µg/m3 на мерном месту 
Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/m3) Максимална просечна дневна 
концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 19,0 µg/m3 а на мерном месту Микронасеље 
14,0 µg/m3 што је такође у границама прописаним Уредбом. 

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним 
границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним 
местима - 1.13 µg/m3 на мемом месту ЗЗЈЗ и 2,43 µg/m3 на мерном месту Микронасеље 
(ГВ је 85 µg/m3 , а ТВ је 97 µg/m3 ). Максимална просечна дневна концентрација на 
мерном месту ЗЗЈЗ била је 5,0 µg/m3 а на мерном месту Микронасеље 11.0 µg/m3 што је 
такође у границама прописаним Уредбом. 

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту 
ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3) а кретала се од 17,0 
до 51,0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 31,0 µg/m3). На мерном месту 
Микронасеље је током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним 
Уредбом (МДК је 120 µg/m3) и кретала се од цд 13,0 до 43,0 µg/m3 (просечна месечна 
концентрација износи 28.4 µg/m3). 

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим 
(ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места Уредба о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 75/2010. 
63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим 
честицама. 

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µm (ПМ10) је током свих 7 дана 
на мерном месту ЗЗЈЗ била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µg/m3 , ТВ 
50 µg/m3), а кретала се од 11,0 до 38,0 µg/m3 (просечна месечна концентрација је 22,3 
µg/m3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана 
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концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µg/m3 , ТВ 55 
µg/m3) и кретала се цд 8,0 до 32,0 µg/m3. (просечна месечна концентрација износи 21.6 
µg/m3 у границама ГВ). Сходно претходној анализи. у односу на доњу и горњу границу 
оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) на мерном месту ЗЗЈЗ. ГГО је 
прекорачена у 1 од 7 узорака или у 14 28%. а ДГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 
28 57%. На мерном месту Микронасеље ГГО није прекорачена док је ДГО прекорачена у 
3 од 7 узорака или 42 85%. 

Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µm (ПМ2.5) је током свих 5 дана 
на мемом месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 25 µg/m3 , ТВ 
25.71 µg/m3). а кретала се од 5,0 до 12,0 µg/m3 (просечна месечна концентрација је 8.4 
µg/m3 што је у границама за ГВ и ТВ). 

Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду је задовољавајућег квалитета те тек 
крајње осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице 
могу имати благе респираторне сметње. 

 

6.5 Квалитет земљишта 

Простор у границама плана представља грађевинско земљиште ван грађевниског 
подручја, чиме је избегнута пренамена пољопривредног и шумског земљишта у 
грађевинско и спречени су трајни негативни утицаји на квалитет земљишта у поступку 
израде плана. Утицаји на квалитет земљишта се могу јавити у границма плана и у 
окружењу и то као последица: 

− појаве отпадних вода (процедних вода, санитарно фекаланих, техничких) и 
њиховог продирања у слојеве испод депоније, 

− таложења загађујућих материја из ваздуха, 

− разношења отпада под утицајем ваздушних струјања. 

У циљу заштите земљишта од потенцијалних негативних утицаја, на локацији постојеће 
санитарне депоније је изведена изолације тела депоније тако што се на његовом дну 
налазе следећи слојеви: 

− два слоја глине од по 25 cm (укупно 50 cm), минималног коефицијента 
филтрације cf £ 10-9 ms-1, 

− HD-PE фолија дебљине 2 mm, 

− геотекстил као механичка заштита фолије, 
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− дренажни слој каменог агрегата дебљине 50 cm са системом PE-HD цеви Ø 
225. 

Изведене мере заштите ће у великој мери допринети очувању квалитета земљишта на 
локацији регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, тако што ће се спречити 
продирање приоцедних вода у земљишне слојеве и подземне воде. 

Површинско тло је заштићено од загађивања евентуално процурелих материја и 
контаминираних површинских вода са комплекса тиме што су све манипулативне 
површине и платои избетонирани а опасан отпад се складишти у касетама у објекту и 
свака касета има водонепропусну армирано- бетонску танквану довољну за прихват 
процурелих материја. 

 

6.6 Климатски чиниоци  

Предметно подручје се налази на локацији коју карактерише умерено-континентална 
клима са благим зимама и умерено топлим летима. Редовним радом предметног 
пројекта, неће долазити до промена основних климатских параметара. 

 

6.7 Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и 
амбијенатлане целине 

С обзиром да је увидом у расположиву документацију и изласком на терен, утврђено да 
на предметној локацији као и у њеној непосредној близини нема видљивих остатака 
материјалних и културних добара, грађевинских објеката, археолошких налазишта и 
амбијенталних целина, иста нису ни изложена могућим утицајима предметног пројекта. 

 

6.8 Основне карактеристике пејзажа 

Имајући у виду да се предметна локација налази на комплексу депоније комуналног 
отпада, пејзаж није изложен утицајима. 

 

6.9 Међусобни однос наведених чинилаца 

Узимајући у обзир врсту предметног пројекта и његове основне карактеристике, 
примењене и планиране мере заштите животне средине, затим основне карактеристике 
локације и окружења локације, тј. чињенице да се предметни пројекат налази у 
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индустријској зони, у непосредној близини локације нема историјских, културних, 
јавних и других објеката и садржаја, који би могли бити угрожени радом предметног 
пројекта, затим, на чињеницу да на предметној локацији нема површинских и подземних 
водених токова, објеката за водоснабдевање и других водопривредних објеката, 
заштићених природних добара, природних и амбијенталних вредности, флоре и фауне, 
рекреационих, ловних, риболовних и других подручја, и др. долази се до закључка да не 
може доћи до значајније промене постојећег међусобног односа чиниоца животне 
средине, услед постојања и рада предметног пројекта. 
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7 ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Реализација предметног пројекта је у директној функцији заштите животне средине 
(проширење санитарне депоније као и пратећих садржаја, који ће допринети постизању 
како националних тако и ЕУ директива) и побољшање услова квалитета живљења.  

У овом поглављу, биће разматрани могући значајни утицаји на животну средину, 
прилико реализације пројекта Доградње Регионалног центра за управљање отпадом у 
Кикинди, до којих може доћи услед: 

− изградње (фаза доградње комплекса) 

− постојања пројекта (фаза редовне експлоатације) 

− удесних ситуација 

− затварања (фаза престанка рада) 

 

Фаза доградње регионалног комплекса  

Поступак доградње подразумева следеће радње:  

− На подцелини Iа ‐ проширење тела депоније на Регионалном центру за управљање 
отпадом у Кикинди, односно изградња додатна два сектора тела депоније ‐ 
сектори 4 и 5 (фазе 1 и 2)  

− На подцелини Iб ‐ инсталације за прикуључење нових сектора на базен процедних 
вода са потребним прорачунима (фазе 1 и 2)  

− На подцелини Iв ‐ дефинисање технологија предвиђених за третман различитих 
врста отпада (фазе 1 ‐ 8). Платои на којима ће се одвијати поступци третмана су 
већ изграђени, па неће бити већих грађевинских радова 

Утицаја на земљиште неће бити јер је земљиште приведено пројектној намени.  

Загађење ваздуха у фази доградње регионалног центра за управљање отпадом може 
бити узроковано радом и активностима тешке грађевинске механизације на 
градилишту (емисија продуката сагоревања горива), повећањем интензитета саобраћаја 
на јавним, локалним и интерним саобраћајницама (емисија продуката сагоревања 
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горива), суспендованим и таложним материјама са градилишта, суспендованим и 
таложним материјама са саобраћајница (интерних и спољних).  

Утицаја на површинске воде неће бити јер исте не постоје на предметној локацији. 
Подземне воде могу бити угрожене уколико дође до акцидентне ситуације приликом 
изградње пратећих садржаја. 

У фази изградње, може се очеквати повећање нивоа буке у животној средини. Основни 
извори буке су моторна возила као и грађевинска механизација.  

Обзиром да се планира проширење садржаја регионалног центра за управљање отпадом 
и да на комплексу и околини нема заштићених станишта, у фази изградње се неће 
погоршати постојећи услови у односу на флору и фауну. 

 

Фаза редовне експлоатације 

Током редовног рада пројекта, прописаним норамтивима санитарног депоновања и 
третмана отпад који је предвиђен, неће бити негативних утицаја на квалитет земљишта.  

Загађење ваздуха у редовном раду може бити узроковано радом и активностима 
механизације на комплексу. Могућа је појава прашине са тела депоније услед одлагања 
отпада и засипања инертним материјалом, као и прашином са комплекса у сушном 
периоду са ветром.  

Генерисање депонијских гасова који изазивају ефекат “стаклене баште” и испуштање из 
тела депоније, које ће бити контролисано постављањем биотрнова. Уколико дође до 
пожара мањег и већег обима, могуће је загађење ваздуха. Могућa је и појава непријатних 
мирисa пореклом из свежег и одлежалог комуналног отпада. 

Утицај на подземне и површинске воде је могућ само у акцидентним ситуацијама, 
планиран је прихватни базен за све отпадне технолошке и процедне воде, и планирана 
је њихова рециркулација, а по потреби и третман. Дно депоније ће бити адекватно 
обложено тако да нема контакта између отпада и земљишта, и онемогућено је загађење 
подземинх вода са процедним водама.  

Могућа је појава јачег интензитета буке, али ће она бити у границама за предметно 
подручје инеће имати негатиног утицаја на животну средину. Бука ће настајати услед 
рада механизације на депонији, као и технолошке опреме за третман отпада. 

Флора и фауна као и здравље људи применом предметног пројекта може да има 
позитивног утицја. Спречава се ширење заразних болести и прашине адекватим 
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санитарним депоновањем отпада. Како је предметни комплекс приведен намени неће 
бити негативних утицаја ни на флори и фауну, само ће се смањити број птица и других 
животиља које разносе отпад и на тај начин угрожавају здравље људи и животну 
средину. 

 

Фаза затварања 

1а – тело депоније 

За фазу затварања постројења, обавезна је израда Пројекта санације и ремедијације 
депоније, у складу са Правилником о методологији за израду пројеката санације и 
ремедијације („Сл. гласник РС“ број 74/2015). У овој фази, најважније је утврђивање 
затеченог стања, идентификација чиниоца животне средине који су захваћени 
пројектом, врсте и количине отпада (нарочито опасног) затеченог на комплексу, 
идентификација објеката чијим затварањем се генерише опасан отпад и слично. 

Депонија или део депоније затвара се у складу са дозволом, када се стекну услови за 
затварање депоније или услед непредвиђених околности које угрожавају животну 
средину, а у складу са посебним прописима. По затварању депоније обезбеђује се:  

(1) одржавање и заштита затворене депоније;  

(2) контрола и мониторинг затворене депоније у складу са Уредбом о одлагању 
отпада на депоније („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2010). 

Депонија ће се прекривати и наносиће се заштитни слојеви у складу са процедурама и 
режимом рада депоније. Прекривање ће се спроводити у циљу спречавања дотока 
падавинских вода у тело депоније, повећања количине процедне воде и продужетка 
процеса одумирања депоније. При затварању депоније обезбеђује се несметано 
функционисање система за отплињавање (биотрнова) све док за тим постоји потреба, у 
складу са овом Уредбом о одлагању отпада на депоније.  

1б пратећи садржаји  

По престанку рада пратећи садржаји ће се користити у функцији накнадне бриге и 
мониторинга затворене депоније. Делови који немају функцији ће се демонтирати, и 
терен ће се очистити и довести у пређешње стање.  

1в третман отпада  

По престанку рада третмана оптада, технолошка опрема као и пратећи објекти ће се 
демонтирати, терен ће се очистити и довести у пређашње стање.  
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7.1 Утицај на становништво  

Становништво не може бити знатно изложено ризику од активности које ће се одвијати 
на комплексу јер су најближе насељени објекти на удаљености већем од 5.500м. Чак и 
евентуални екцидент, неће имати утицаја на живот и здравље околног становништва.  

Такође пројекат неће имати утицаја на насељеност, концентрацију и миграцију 
становништва.  

 

7.2 Утицај на флору и фауну 

На предметној локацији и у непосредној близини није регистровано присуство ретких 
или угрожених биљних и животињских врста, као ни посебно вредних биљних заједица, 
за које би требало покренути поступак законске заштите. На околном терену, заступљен 
је травни покривач и пољопривредно земљиште.  

 

7.3 Утицај на земљиште и подземне воде  

Проблематика земљишта у области заштите животне средине, а с обзиром на потребе 
процене утицаја на животну средину, највише се тичу промена на топологији терена, 
водних тела и намене или промене коришћења земљишта. Због тога је важно истаћи да 
на предметној парцели, а имајући у виду грађевински пројекат, припрема терена 
изграђених платоа за постављање технолошке опреме, не утичу ни у ком смислу на 
топологију терена. 

Локација је делимично изграђена, намена земљишта остаје иста. Обзиром да се парцела 
налази у оквиру Регионалног комплекса за управљање отпадом, са већ изграђеним 
објектима, није могућа производња биолошки вредних култура, па се земљиште може 
сматрати неплодним. 

За потребе изградње платоа, на предметној локацији извршено је испитивање 
земљишта, контролним испитивањима утврђено је да сви испитани параметри у 
дозвољеним границама (Према Уредби о програму систематског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма, Службени Гласник РС, бр. 88/2010). 

Такође важно је истаћи, да ресурси које ово постројење буде користило, ни у ком смислу 
неће утицати на постојеће стање земљишта. 
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7.4 Утицај на површинске и подземне воде  

На самој локацији нема површинских вода. Реализација предметног постројења неће 
имати утицај на квалитет водотокова, обзиром на удаљеност истих и карактеристика 
планираног постројења. 

Подземне воде могу бити угрожене у фази грађевинских радова, у случају акцидентнх 
ситуација (просипања и процуривања нафтних деривата) и у случају акцидента због 
непоштовања процедура и технолошке дисциплине у току редовног рада постројења. 

Процедне воде као негативни утицаји који се јављају приликом одлагања отпада, које је 
главни радни процес који се одвија на подцелини Ia. Вода на телу депоније настаје као 
последица гравитационог продирања дела атмосферских вода кроз тело депоније и као 
последица физичко ‐ хемијских и биолошких процеса разградње депонованог отпада. 

Спречавање утицаја процедних вода на околину, у хидротехничком смислу решен је 
изоловањем дна тела депоније и постављањем система цеви које прикупљају процедну 
воду. Процедне воде се прикупљају у дренажним перфорираним цевима, одакле се даље 
транспортују до сабирних шахтова за сваки сектор. Из сабирних шахтова појединих 
сектора, заједничком одводном цеви, процедне воде се одводе до заједничког сабирног 
шахта ‐ пумпно постројење одакле се препумпавају у базене процедних вода. Из базена 
се процедне воде у процесу рециркулације враћају на тело депоније. 

Атмосферске воде које се јављају, могу се поделити у две групе: атмосферска вода која 
долази са кровова објеката и која не долази у додир са манипулативним површинама, и 
атмосферска зауљена вода која је дошла у додир са манипулативним површинама. 
Атмосферске воде са кровова управне зграде и помоћне зграде у којој се налази 
радионица, сакупљају се системом олука и олучних вертикала и одводе на околне зелене 
површине.  

Атмосферска вода, такође може да дође у додир са водонепропусним манипулативним 
површинама на Регионалном центру. Ова вода, на тај начин, добија карактеристке 
зауљене отпадне воде. Атмосферска вода која пада на водонепропусну површину код 
колске ваге и водонепорпусну манипулативну површину око радионице представља 
зауљену атмосферску воду. Ова вода се системом површинских канала, шахтова и 
цевовода прикупља и одводи до шахта црпне станице. 

Технолошке отпадне воде могу утицати на квалитет вода, ове воде настају приликом 
третмана на постројењима на предметној подцелини, и то током процеса 
биоремедијације, отпадне воде механичког третмана отпада, компостирања, 
солидификације, складиштења. Међутим, сваки од платоа са технологијом за третман 
отпада има засебно засебо решење за технолошке отпадне воде које је дато у Идејном 
пројекту. На овај начин је могућност загађења елиминисана.  
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Узимајући у обзир целу предметну подцелину може се закључити да на локацији нема 
директног испуштања течних загађујућих материја у земљиште за време регуларног 
рада постројења. И поред свега наведеног праћење квалитета воде спроводиће се 
редовно. 

 

7.5 Утицај на ваздух  

Квалитет ваздуха на посматраном подручју није оптерећен загађујућим материја услед 
одсуства већих загађивача, отвoрености и проветрености простора. При редовном раду 
постројења очекују се емисије у виду издувних гасова дизел мотора и прашине. 
Постројење неће утицати на погоршање здравља становништва и основних елемената 
животне средине. На телу депоније се спроводи дегазација чиме се испуштају извесне 
количине метана у атмосферу, али се планира сакупљање и скоришћење овог гаса. 

Штетни гасови се емитују у току рада механизације, као и при довозу отпада. Извор 
емисије загађујућих материја и прашине такође представља саобраћај на локалном путу 
који пролази уз предметни комплекс. Обзиром на ниску фреквенцију саобраћаја, овај 
утицај је незнатан. 

На квалитет ваздуха утицај могу имати материје које могу створити ризик од хемијске и 
физичке експлозије, затим, материје које могу директно или индиректно учествовати у 
процесу сагоревања и материје које нису лако запаљиве, али које се приликом пожара 
могу лако оштетити. 

При испуштању у атмосферу квалитет гасова и квалитет пречишћених гасова мора у 
потпуности да задовољи стандарде у складу са Законом о заштити ваздуха (,,Сл. гласник 
РС”, бр. 36/09 и 10/2013) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја у ваздух (,,Сл. гласник РС", бр. 6/2016). 

За спречавање, односно, смањење штетног утицаја на околну животну средину, 
потребно је придржавати се упутстава за рад на предметним технологијама. То 
подразумева обуку кадрова, надзор над радом и превенцију удеса. 

У току рагуларног рада опреме на платоу П1, односно платоу за механички третман, не 
предвиђају се емисије штетних материја у ваздух. 

У току процеса компостирања могу се јавити емисије прашкастих материја, које су испод 
одговарајућих ГВЕ. У технолошком поступку компостирања не настају експлозивни 
гасови и паре. Најзаступљенији гас је угљен-диоксид, који не припада класи 
експлозивних гасова. Ниједан гас не настаје у значајним количинама па се простор 
постројења може класификовати као неугрожен простор. 
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У технолошком процесу солидификације, могу се јавити отпадни гасови и паре и лебдеће 
чврсте честице. Од гасова се највише издваја водена пара и мање количине СО и СО2 које 
не прелазе граничне вредности. Такође могу се издвојити и фине фракције чврстих 
честица, што износи мање од 2 %. Лебдеће чврсте честице се могу емитовати из 
солидификатора на излазу солидификата у металне контејнере за солидификат. Удео 
ових материја је испод 0,5 % од укупне количине третираног отпада. 

За време регуларног рада постројења за третман течног отпада нема емисије загађујућих 
материја у ваздух, пошто се ради о постројењу у коме је извођење сваког појединачног 
процеса затвореног типа у затвореним посудама, које су повезане цевоводима.  

Током процеса биоремедијације настају гасови који су производ деградације органских 
компонената. Најзаступљенији гас је угљен-диоксид.  

У складишту неопасног отпада не долази до појаве експлозивних гасова и пара. У 
нормалним условима не долази до издвајања гасова ни њиховог емитовања у ваздух ни 
у складишту опасног отпада јер је предвиђено правилно паковање, обележавање и 
руковање опасним отпадом. 

 

7.6 Утицај на климатске чиниоце  

Клима и метеоролошки услови представљају битан фактор за одређивање стања и 
услова животне средине. Најважнији климатски елементи су температура ваздуха, 
ветрови и падавине. 

Главна климатолошка станица за шире истражно подручје се налази у Кикинди. Имајући 
у виду положај истражног простора и орографију терена, основни метеоролошки подаци 
са ове станице потпуно су валидни за процену климатске ситуације на целом 
посматраном подручју.  

Подручје Кикинде је део Панонског басена и као такво има континенталну климу са 
карактеристикама Панонске подврсте, коју одликују топла лета и хладне зиме. Прелаз 
од лета ка зими је релативно благ, док је прелаз од зиме ка лету веома нагао, а јесени су 
по правилу нешто топлије од пролећа. 

Годишња сума падавина је веома мала, а њихов распоред не одговара потребама 
пољопривредних култура, јер се највеће количине јављају у раним летњим месецима, 
док је касно зимски и рано пролећни период доста сув. 

За климу овог подручја се обично каже да је умерено-континентална са јасно израженим 
годишњим добима. Карактеристика климе је недовољна количина падавина, уз то 
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неравномерно распоређених, посебно у периоду вегетације ( април- октобар ), затим 
високе температуре у вегетационом периоду и недостатак влаге у земљишту за време 
вегетације. 

Основни микроклиматски показатељи на предметној локацији неће бити поремећени, 
јер су све микроклиматске промене просторно ограничене на најужи појас самог објекта 
и нема негативних ефеката. 

На регионалном центру за управљање отпадом у Кикинди постоји метереолошка 
станица на којој се за потребе рада очитава температура, количина поадавина и 
интезитет ветрова.  

 

7.7 Утицај на природние вредности  

На предметној локацији нису евидентиране природне вредности те иста нису ни 
изложена могућим утицајима предметних објеката.  

 

7.8 Утицај на непокретна културна добра  

Собзиром да је увдом у расположиву документацију и изласком на терен, утврђено да на 
предметној локацији нема видљивих остатака материјалних ни културних добара, иста 
нису ни изложена могућим утицајима предметних објеката. 

 

7.9 Утицај буке  

У 2018. години на предметној локацији је спроведено мерење нивоа буке у току редовног 
рада комплекса регионалне санитарне депоније комуналног отпада. На основу мерења 
нивоа буке при уобичајеним радним активностима на предметној локацији, према 
Правилнику о методама мерења буке. садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Службени гласник РС“, број 72/10) и Уредби о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10), може се 
закључити да: 

Меродавни нивои буко на свим мерним тачкама не прелазе граничне вредности 
индикатора буке на отвореном простору, у дневном и вечерњем периоду, следећих зона 
из табеле 1 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
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оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Службени гласник РС“, број 75/10): зоне 3, зоне 4 и зоне 5. 

Реализација постројења, у фази извођења радова на припреми терена и изградњи 
платоа, као и током редовног рада може утицати на краткотрајну и повремену појаву 
импулсне буке и прекорачења дозвоњених интензитета. Редовни рад постројења ипак 
неће утицати на прекорачења интензитета буке и кумулативне ефекте, обзиром да се 
реализује у зони која не припада тихим зонама. 

Дозвољени ниво буке у животној средини дефинише се стадардом SRPS U.J6.205:2007, за 
шест зона: 

Средина у којој човек борави Дозвољени ниво буке изражен у dB(A) 

 Дању Ноћу 

Стамбена зграда при затвореним прозорима   
Извор буке у згради 35 30 
Извор буке изван зграде 40 35 
У насељеним местима према зони насеља:   
Чисто стамбена подручја 55 45 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-
стамбена подручја и дечија игралишта 

60 50 

Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са 
становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

Индустријска, складишна, сервисна подручја 
и транспортни терминали без стамбених 
зграда 

На граници ове зоне бука не сме 
прелазити дозвољени ниво у зони са 

којом се граничи 

Најближи стамбени објекти удаљени су 5,5 km од предметне локације и утицај буке на 
становништво од рада постројења је занемарљив. 

За праћење нивоа буке узимају се вредности у односу на почетно стање, када постројења 
за третман отпада нису била у функцији. Неопходно је пратити нивое буке при пуштању 
постројења у рад, као и при додатку нових машина. 

Уколико се додатком нивих технологија повећа ниво буке, како би се минимизирао 
утицај на раднике, потребно је поседовање заштитних слушалица приликом рада на 
постројењима.  
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7.10  Утицај у погледу емисије топлоте, јонизујућих и нејонизујућих 
зрачења 

Предметни пројекат нема утицаја на топлотна зрачења, јер се сва сагоревања дешавају у 
затвореном простору. Јонизујућих и нејонизујућих зрачења нема. 

 

7.11  Утицај на предео и пејзаж – озелењавање и праћење стабилности 
депоније  

Предметни пројекат нема утицаја на пејзаж собзиром на утврђену намену планског 
простора и предвиђених мера за реализацију објеката. Придржавањем мера праћења 
стања животне средине на локацији, уз обавезне мере за уређење и озелењавање и 
реализацију појаса зеленила све то ће имати позииван утицај на природне вредности и 
пејзаж у обухвату локације на којој се реализује пројекат доградње.  

Идејни пројекта предвиђа формирање заштитног појаса и зелених површина.  

Подцелина Iа - „ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ” обухвата постојеће тело депоније и појас заштитног 
зеленила око тела депоније. На подцелини Ia, у линији ограде комплекса Регионалног 
центра постоји новопосађени дрворед младих садница борова. Борови су сађени између 
ограде комплекса депоније и теремијског друма, у 2 реда. Са унутрашње стране ограде, 
постоји линијски сађено жбунасто растиње. 

Рекултивација тела депоније се обавља фазно, истовремено са попуњавањем одређених 
делова – сектора депоније и подразумева техничку и биолошку рекултивацију. На овај 
начин се умањује активна површина депоније, а самим тим и количина процедних вода, 
а повећава се стабилност тела депоније. 

Подцелина Iб - „ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ” - обухвата простор у оквиру постојећег ограђеног 
дела регионалног центра за управљање отпадом, у коме су смештени пратећи садржаји 
депоније (управна зграда, резервоар за санитарну и противпожарну воду, колска вага и 
перионица за камионе), као и објекти у функцији третмана процедних вода. 

На подцелини Iб, у линији ограде комплекса, Регионалног центра постоји новопосађени 
дрворед младих садница борова који се пружа до капије, и наставља након капије. 
Борови су сађени између ограде комплекса депоније и теремијског друма, у 2 реда. Са 
унутрашње стране ограде, постоји жбунасто растиње са спорадично распоређеним 
стаблима. 

Подцелина Iв - ”ПЛАТО ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА” - обухвата простор у северозападном делу 
планског подручја, на коме је планирана изградња платоа који ће бити у функцији 
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третмана отпада који се довози на депонију и привременог складиштења примарно 
сепарисаног отпада. На подцелини Iв, у линији ограде комплекса Регионалног центра 
постоји новопосађени дрворед младих садница борова. Борови су сађени између ограде 
комплекса депоније и Теремијског друма, у 2 реда. Са унутрашње стране ограде, постоји 
линијски сађено жбунасто растиње. 

 

7.12  Утицај на екосистем 

Екосистем је назив за комплексно јединство живих бића, биоценоза, и простора у коме 
жива бића живе, биотоп. Дакле, жива бића се у оквиру тог простора крећу, узимају храну, 
дишу, успостављају међусобне односе и повезују са околином у којој живе. Животна 
средина се састоји од три основна система: неорганског, органског и друштвеног. 

Предметни пројекат не поседује никакве елементе који би евентуално имали негативног 
утицаја на екосистем. 

 

7.13  Међусобни односи наведих чинилаца 

Узимајући у обзир постојеће стање појединачних чинилаца животне средине овог 
локалитета, предметни пројекат неће значајно пореметити постојећи квалитет животне 
средине на предметном локалитету. 
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8 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА  

Према члану 3 Закона о заштити животне средине (,,Сл. Гласник РС'', бр. 135/04, 36/09-
др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС, 14/16), удес представља изненадни и 
неконтролисани догађај који настаје неконтролисаним ослобађањем, изливањем или 
расипањем опасних материја при производњи, промету, употреби, превозу, преради, 
складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању. 

У односу на трајање и ток удеса могу се дефинисати одређене фазе што може бити од 
значаја приликом одговора на удес и активности које треба предузимати у циљу 
превазилажења негативних последица удеса.  

Фазе активности су: 

• прва фаза, време пре настанка удеса и у њој је потребно предузети све 
превентивне мере да би се спречио удес, 

• друга фаза, време трајања удеса односно када је потребно обезбедити 
спасавање живота и предузети мере заштите најугроженијих, 

• трећа фаза се односи на време непосредно након удеса када се пружа прва 
помоћ и медицинска у оквиру здравствене службе и обезбеђује опстанак у неповољним 
условима, 

• четврта фаза представља време после удеса када се предузимају мере санације 
и отклањања последица удеса. 

Па према томе и управљање ризиком се мора обављати кроз одређене фазе које 
подразумевају анализу опасности (идентификација опасности, анализа последица и 
процена ризика), планирања мера превенције, приправности и одговора на удес и 
планирања мера отклањања последица од удеса (санација). 

Превенција удеса је скуп мера и поступака на нивоу постројења, комплекса и шире 
заједнице, који за циљ имају спречавање настанка удеса, смањивање вероватноће 
настанка удеса и минимизирање последица. Мере и поступци превенције одређују се на 
основу података добијених проценом опасности од удеса. 

Мере које се предузимају како не би дошло до удеса: 

- Анализа опасности од удеса, 
- Избор технологија које у мањој мери загађују животну средину, 
- Адекватно просторно планирање, 
- Контрола мониторинга земљишта, воде и буке, 
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- Израда Оперативног плана за случај удеса и изненадних загађења,  
- Употреба личне заштитене опреме и правила рада, 
- Правила руковања опремом и механизацијом.  

 

Мере и поступци превенције обухватају и израду, праћење и спровођење подзаконских 
аката, норматива и стандарда који се односе на ову област. 

Неопходно је поштовање законских прописа и стандарда, као и касније редовно 
одржавање, правилан рад и контрола параметара процеса, као и контрола и испитивање 
инсталација и опреме за гашење пожара.  

Приправност је стање које се постиже припремом свих надлежних субјеката, опреме и 
технике ради најадекватнијег одговора на удес уз најмање могуће последице, а 
обезбеђује се доношењем планова заштите.  

Одговор на удес започиње оног тренутка када се добије прва информација о удесу која 
садржи податке о: 

- Месту и времену удеса, 
- Врсти опасних материја које су присутне, 
- Процени тока удеса, 
- Процени ризика по околину, 
- Други значајни подаци за одговор на удес. 

 
Мере за уклањање последица удеса имају за циљ параћење постудесне ситуације, 
обнављање животне средине, враћање у првобитно стање, као и уклањање опасности од 
поновног настанка удеса. Санација обухвата израду плана санације и израду Извештаја о 
удесу. 

Уколико дође до удеса, неопходно је предузети следеће мере: 

- Утврдити узрок и обим удеса, 
- Извршити ангажовање одређеног броја људи оспособљених за санацију удеса, 
- Прибавити одговарајући материјал за санацију, 
- Утврдити програм постудесног мониторинга животне средине, 
- У случају удеса већих размера потребно је обавестити Министарство надлежно за 

заштиту животне средине или њихове представнике. 
 

Извештај о удесу садржи: 

- Анализу узрока и последице удеса, 
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- Развој, ток и одговор на удес, 
- Процену величине удеса, 
- Анализу тренутног стања. 

Допунске мере заштите животне средине су: 

- Редовна контрола опреме, инсталација, арматура и мерно-регулационе технике, 
- Периодична контрола свих инсталација од стране овлашћених лица, 
- Редовна контрола уземљења инсталација, 
- Редован надзор и контрола критичних тачака процеса и опреме, 
- Редовно одржавање  и чишћење комплекса, 
- Провере коришћења прописаних личних средстава заштите, 
- Стална обука и унапређење знања и способности запослених, 
- Постављање знакова и натписа упозорења. 

Током претходно већ описаних третмана отпада користе се материје које могу имати 
ризик од хемијске и физичке експлозије (означавају се са Ex), затим, материје које могу 
директно или индиректно учествовати у процесу сагоревања (означавају се са Fx) и 
материје које нису лако запаљиве, али које се приликом пожара могу лако оштетити 
(означавају се са Dx). 

 

Механички третман отпада 

Код механичког третмана отпада не појављују се експлозивни гасови и паре. У табели 
8.1 је дата класификација материјала у односу на понашање у случају пожара: 

Табела 8.1 Класификација материјала у односу на понашање у случају пожара 

Р.бр. Назив материјала Класификација (према SRPS Z.CО.005) 

1. Гума Fx III C Fu 

2. Најлон Fx IV C 

3. Отпадни текстил Fx I B 

4. Тканине Fx II Е 

5. Папир Fx III С 

6. Пропилен Fx III С 

7. Стаклена роба Dx V 

8. PET нема 

9. Метал нема 
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Компостирање  

У табели 8.2 је дата класификација материјала у односу на понашање у случају пожара: 

Табела 8.2 Класификација материјала у односу на понашање у случају пожара 

Р.бр. Назив материјала Класификација (према SRPS Z.CО.005) 

1. Дрво, ситан материјал Fx III C 

2. Целулозни материјал Fx III C 

3. Гуано, птичје ђубре Fx II Е 

4. Тресет Fx IV C 

 

Солидификација  

У табели 8.3 приказане су материје у зависности од категорија којој припадају у случају 
пожара: 

Табела 8.3 Класификација материјала у односу на понашање у случају пожара 

Р. бр. Назив материјала Класификација (према SRPS Z.CО.005) 

1. Уљe, хидраулично Fx II-III B 

2. Бензин Fx I-II B Fu1 

3. Дизел гориво Fx III B Fu 

4. Нафта Fx I-II B Fu 

5. Креч, негашен Fx IV J 

6. Бентонит (глина) нема 

7. Песак нема 

 

У случају пожара ствара се такозвана експлозивна атмосфера која се дефинише као 
смеша запаљивог материјала у форми гаса или паре са ваздухом која се ствара под 
атмосферским условима.  

                                                        

1 Fu-ознака за материје и робу свих категорија опасности које у пожару развијају у великој мери и дим 
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С обзиром на чињеницу да је постројење смештено на отвореном, смањење 
концентрације на извору испуштања је скоро тренутно. На тај начин се постиже 
смањење концентрација гасова испод доње границе експлозивности. 

Течни и муљевити отпад некада може садржати супстанце које имају особине запаљивих 
материја, попут бензена и толуена. У следећој табели приказане су карактеристике ових 
материја: 

Табела 8.4. Карактеристике запаљивих материја, бензена и толуена 

Име Јединица Бензен Толуен 

Састав / C6H6 C6H5CH3 

Молекулска тежина / 78,11 91,23 

Температура запаљивости oC -11 4 

Доња граница експлозивности 
g/m3 39 – 280 / 

vol % 1,2 – 8,06 1 – 7,8 

Напон паре на 20  oC kPa 14 5,4 

Температура топљења oC 5,54 -94,5 

Температура кључања oC 80 111 

Политропски индекс адијабатске 
експанзије, γ 

/ 1,0013 1,0009 

Релативна густина у односу на ваздух mg/m3 2,70 3,20 

Температура самопаљења oC 498 530 

MESG mm 0,99 1,06 

MIC однос / 1,00 / 

Температурна класа / T1 T1 

Група / IIА IIА 

Остало / / / 

 

Током процеса солидификације може настати акцидентна вода услед кварова на опреми, 
пуцањем цеви, вентила и слично. Ова вода има квалитет као и улазна материја. Она се 
усмерава ка акумулационом шахту, а затим шаље на третман течног отпада. Ретензиони 
капацитет платоа рачуна се или на основу меродавне кише или на основу акцидентне 
воде и димензионише на већу величину. За меродавну кишу узета је вредност кише 
повратног периода од 2 године у трајању од 10 минута и она износи 6,26 m3. За прорачун 
максималне количине течности која се може излити узета је запремина целог 
резервоара што је 50 m3. Из наведених података за димензионисање ретензионих 
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капацитета платоа узета је акцидентна вода. Ретензиони простор платоа састоји се из: 
канала, таложника, платоа и шахта и износи 53,64 m3. 

 

Третман течног отпада 

У табели 8. 5 приказане су материје у зависности од категорија којој припадају у случају 
пожара: 

Табела 8.5 Класификација материјала у односу на понашање у случају пожара 

Р.бр. Назив материјала Класификација (према SRPS Z.CО.005) 

1. Уљe, хидраулично Fx II-III B 

2. Бензин Fx I-II B Fu 

3. Дизел гориво Fx III B Fu 

4. Нафта Fx I-II B Fu 

 

Код физичко-хемијског третмана течног отпада постоји могућност стварања 
акцидентне воде и то у случајевима кварова делова постројења, пуцања резервоара, 
цеви, вентила и сл. У зависности од места настанка акцидента, вода има различит састав. 
Уколико удес настане пре процеса коагулацијe и флокулације, квалитет воде једнак је 
квалитету улаза. Уколико удес настане у делу постројења после процеса коагулације, 
вода има састав третиране воде.  

У случају акцидента, акумулациони шахт се затвара и прикупљена вода се шаље на 
третман. Максимална количина течности која се може наћи у постројењу  износи 11 m3. 

Ретензиони капацитет димензионисан је на основу акцидентне воде, с обзиром на то да 
је вредност кише повратног периода од 2 године у трајању од 10 минута 6,26 m3, што је 
мање од 11 m3. 

 

Биоремедијација  

У табели 8.6 приказане су материје у зависности од категорија којој припадају у случају 
пожара: 
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Табела 8.6 Класификација материјала у односу на понашање у случају пожара 

Р.бр. Назив материјала Класификација (према SRPS Z.CО.005) 

1. Уљe, хидраулично Fx II-III B 

2. Бензин Fx I-II B Fu 

3. Дизел гориво Fx III B Fu 

4. Нафта Fx I-II B Fu 

 

Складиште опасног и неопасног отпада 

У табели 8.7 приказане су материје у зависности од категорија којој припадају у случају 
пожара: 

Табела 8.7 Класификација материјала у односу на понашање у случају пожара 

Р.бр. Назив материјала Класификација (према SRPS Z.CО.005) 

1. Гума Fx III C Fu 

2. Најлон Fx IV C 

3. Отпадни текстил Fx I B 

4. Тканине Fx II Е 

5. Папир Fx III С 

6. Пропилен Fx III С 

7. Стаклена роба Dx V 

8. PET нема 

9. Метал нема 

10. Алуминијум Fx II Е 

11. Уљe, хидраулично Fx II-III B 

12. Батерије Dx V 

13. Дрвене бачве Fx IV C 

14. Електромотори Dx IV 

15. Кабл Fx III-V 

16. Олово Dx V C 

 

Током складиштења опасног и неопасног отпада такође може доћи до настанка 
акцидената који се решавају на следећи начин: 
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Како би се спречило продирање уља на околни простор, под у објекту за складиштење 
опасног отпада представља истовремено и дно танкване за сакупљање расутих течних 
материја. 

У случају просипања већих количина уља, иста ће се задржавати у танквани и сливати у 
сабирну јаму, одакле се пумпом пребацују у бурад која се затварају поклопцем. Бурад се 
одлажу на простору где се одлажу и остала отпадна уља у оквиру складишта. 

У случају просипања мањих количина уља, иста се могу покупити одговарајућим 
адсорпционим средством. Адсорпциона средства натопљена уљем одлажу се у бурад, а 
бурад у оквиру простора који је већ предвиђен за одлагање отпадних адсорпционих 
средстава. 

У циљу спречавања простирања течности из акумулатора у околни простор, предвиђено 
је да се акумулатори одлажу у ЕКО контејнере, специјално направљене за одлагање 
акумулатора.  

Уколико дође до случајног изливања течности из акумулатора на под простора у којем 
се складишти, предвиђено је да се течност сакупи посипањем кречом, односно, калцијум-
хидроксидом (Ca(OH)2). 

Спречавање простирања на околни простор течности истеклих из електронског отпада 
и отпадних погонских анализатора постиже се складиштењем наведеног отпада у 
одговарајуће еко танкване. 
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9 ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, 
СМАЊЕЊА И, ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ 
ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Заштита животне средине подразумева мере за одржавање и унапређење природне и 
културне баштине, ретких животињских и биљних врста, као и њихових станишта.  

У току рада предметног Пројекта не очекује се значајан негативан утицај на околну 
животну средину, јер су предузете мере у циљу спречавања и смањења утицаја.  

Под спречавањем негативних утицаја процесних и акцидентних вода подразумева се 
заштита простора на три нивоа: 

- Изгадња платоа од водонепропусног бетона 

- Регулација воде и њено каналисање 

- Мониторинг 

Платои П1, П4, П5, П6 на којима се одигравају процеси третмана отпада, као и складиште 
опасног и неопасног отпада, израђени су од водонепропусног армираног бетона.  

Плато П2 израђен је од слоја камена, песка и на крају ХДПЕ фолије која је такође 
водонепропусна. На овај начин спречен је продор вода кроз платое у земљу. 

Регулација токова вода уређена је појединачно за сваки плато и за сваки је урађено 
димензионисање шахти.  

На платоу П1 јавља се запрљана вода од прања платоа, као и запрљана вода која настаје 
у случају падавина. Ова вода је запрљана уљима која настају на платоу од камиона и 
механизације за довоз отпада, али и материјама које се спирају са платоа на којима се 
одигравају процеси прераде отпада. Запрљана вода улази у акумулациони шахт, одакле 
се шаље на третман течног отпада.  

На платоу П2 димензионисан је рециркулациони шахт. Како се у процесу јавља процесна 
вода, било је потребно израдити рециркулациони шахт који ће прихватати један део ове 
воде и враћати је у процес, а други део се шаље на третман течног отпада. Друга врста 
воде јавља се са појавом падавина-атмосферска вода. Ова вода се испушта у зелену 
површину. 

На платоу П4 прва врста воде која се јавља је запрљана, зауљена вода од прања платоа 
или запрљана вода од кише, које се шаљу на сепаратор уља и нафтних  деривата. Друга 
врста воде која се потенцијално може јавити је акцидентна вода. Из тог разлога 
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димензионисан је шахт за акумулацију акцидентне воде који може да прихвати 
изливање воде од 53,64 m3. Ова вода се препумпава и шаље на третман течног отпада. 
Такође, у процесу солидификације настаје и процесна вода која се исто шаље на третман 
течног отпада без акумулације у акумулационом шахту. 

На платоу П5 јављају се запрљана вода од прања платоа или запрљана вода од кише и 
акцидентна вода. Вода од прања или кишница су зауљене и иду на сепаратор уља и 
нафтних  деривата, а за акцидентну воду димензионисан је шахт који може да прими 
потенцијалну максималну количину, односно 11 m3, одакле се вода шаље на даљи 
третман. 

На платоу П6 могу се јавити процесна вода и атмосферска вода, тј.кишница. Као мера 
заштите формира се рециркулациони шахт, који прикупља процесну воду која се потом 
враћа у процес. Рециркулациони шахт је запремине 2,25 m3 и служи за рециркулацију 
воде. Укупни ретензиони простор је 13,59m3 и димензионисан је на кишу повратног 
периода од 2 године у трајању од 10 минута. Очекивана количина воде која ће се 
створити у току процеса је око 9 m3. Кишница се испушта у зелену површину. 

На платоу П7 јавља се запрљана вода од прања платоа, амбалаже, као и запрљана вода 
која настаје у случају падавина. Ова вода је запрљана уљима која настају на платоу од 
камиона и механизације за довоз отпада, али и материјама које се спирају са платоа на 
којима се одиграва прање амбалаже. Запрљана вода улази у акумулациони шахт, одакле 
се шаље на третман течног отпада.  

Складиште опасног отпада обезбеђено је танкваном око обе касете за складиштење која 
је димензионисана да прими сву количину потенцијално изливеног отпада, који се 
потом шаље на даљи третман. Вода од падавина се испушта у зелену површину. 

У складишту неопасног отпада постоји запрљана вода од прања платоа која се одводи до 
акумулационе шахте, а затим у сепаратор уља и нафтних  деривата. Затим, атмосферска 
вода, која се испушта у зелену површину. У случају акцидента настаје вода која се, 
уколико је по квалитету зауљена,  шаље на сепаратор уља и нафтних  деривата, а уколико 
је настала изливањем течног отпада другачијих карактеристика, подвргава се даљем 
третману. 

За спречавање, односно, смањење штетног утицаја на околну животну средину, 
потребно је придржавати се упутстава за рад на предметним технологијама како не би 
дошло до процуривања воде или пожара. То подразумева обуку кадрова, надзор над 
радом и превенцију удеса. 

При изради овог пројекта, сва решења из области безбедности и здравља на раду 
усаглашена су са Законом о безбедности и здрављу на раду (,,Сл. гласник РС'', бр. 101/05 
и 91/15) и другим релевантним подзаконским актима, у циљу спречавања опасности 
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које се могу јавити у току рада на постројењу у комплексу Регионалног центра за 
управљање отпадом у Кикинди. 

При раду се треба придржавати свих упутстава произвођача опреме о руковању и 
одржавању опреме и опште признатих и прописаних норматива безбедности и здравља 
на раду. 

Радницима са отвореним ранама, у алкохолисаном стању, лицима која су под дејством 
дрога као и другим радницима без сагласности и присуства одговорних лица забрањен 
је приступ на простор за третмане отпада. 

Опасности које су константно присутне у процесном систему у вези са транспортом и 
руковањем опасним и штетним материјалима могу се поделити на: 

- Опште опасности-опасности од електричне и других врста енергије, опасности 
чији су узроци механичке природе и остале опасности 

- Специфичне опасности-опасност по здравље и опасност по животну средину. 

Кључне мере заштите са становишта сигурности и здравља запослених засноване су на 
спречавању излагања запослених деловању опасности које у процесу настају од опасних 
материја. 

Заштита од опасних материја присутних у систему постројења за третман отпада 
представља скуп тактичких, техничких и медицинских мера које је потребно предузети 
како би се спречило нарушавање живота и здравља, односно да се максимално смање 
штетни ефекти да би се сачувала радна и животна способност запослених. 

Заштита од присутних опасних материја обухвата: 

- Личну заштиту људи 

- Заштиту животне и радне средине. 

У овим областима спроводе се: 

- Техничке мере и техничка средства заштите 

- Медицинске мере и медицинска средства заштите и прве помоћи 

- Тактичке мере које предузима сваки појединац или колектив ради самозаштите и 
самопомоћи. 
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Лична заштита људи 

Лична противхемијска заштита подразумева предузимање свих мера и употребу 
техничких и медицинских средстава од сваког појединца у оквиру самозаштите и 
самопомоћи од дејства опасних материја које су присутне у оквиру процесног система. 

Лична заштитна средства употребљавају се у следећим случајевима: 

- Када постоји континуално загађење због природе процеса 

- Када се обављају послови при којима постоји повремено загађење 

- Када се обављају послови при којима се претпоставља да би могло да настане 
загађење 

- При спашавању или евакуацији из загађене средине 

У лична заштитна средства спадају: 

- Средства за заштиту дисајних органа на бази филтрације 

- Техничка средства за заштиту тела 

Средства за заштиту дисајних органа на бази филтрације су: 

- Индустријска заштитна маска 

- Полумаска 

Техничка средства за заштиту тела 

По принципу заштите, техничка средства за заштиту тела деле се на филтрирајућа и 
изолујућа. 

Према намени техничких средстава за заштиту тела човека деле се на: 

- Општа 

- Специјална 

Општа заштитна средства припадају сваком запосленом и њих чине: 

- Радна одела за хигијенско-техничку заштиту на раду 

- Заштитне рукавице 
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- Заштитна обућа 

- Заштитне наочари 

Специјална техничка средства за заштиту тела припадају: 

- Људству специјализованом за обављање послова на контаминираном простору 
или са контаминираним материјалним средствима 

- Људству у интервентној јединици-јединици за спасавање 

Техничке мере против хемијске заштите 

Правовремено и стручно стављање заштитне маске у заштитни положај омогућује 
сигурну заштиту људи у трајању од пар сати. 

У оквиру заштите и самопомоћи у случају опасности од контаминације и тровања, 
поступак сваког појединца је и мора бити строго дефинисан по садржају и средствима, 
као и по редоследу извођења тих радњи и поступака. 

 

9.1 Мере у фази израде техничке документације и реализације 
Пројекта 

1. Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима 
надлежних органа, организација и предузећа. 

2. Техничком документацијом морају се пројектовати таква техничко-технолошка и 
урбанистичка решења комплекса регионалне санитарне депоније, која ће 
укључивати примену посебних мера која имају за циљ спречавање и сузбијање 
могућих негативних утицаја и нежељених појава до којих може доћи при 
сепарацији секундарних сировина и одлагању чврстог отпада. 

3. Приликом израде техничке документације потребно је применити савремена 
решења уз примену важећих стандарда и норми за сваку област, као и услове 
надлежних институција. 

4. У поступку припреме терена и извођења радова ангажовати исправну 
механизацију, а градилиште обезбедити сагласно условима надлежног органа. 

5. У фази реализације предметног комплекса обезбедити неопходну 
инфраструктуру за нормално одвијање планиране технологије. 

6. Саобраћајнице, манипулативне површине и платое, пројектовати за меродавна 
оптерећења и покрити адекватним коловозним застором према саобраћајним и 
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технолошким захтевима и условима надлежних органа. 

7. Електроенергетске потребе објеката планираног Пројекта, обезбедити 
прикључењем на електроенергетску мрежу. Главним пројектом предвидети све 
потребне инсталације према технолошким захтевима, а према условима 
надлежног електро-дистрибутивног предузећа. 

8. Пројектовати заштиту објекта и инсталација од атмосферског пражњења. 

9. Објекте у комплексу пројектовати у складу са сеизмичком зоном угрожености и 
према меродавном статичком оптерећењу. 

10. Пројектовати потребну количину воде која ће се користити за санитарне, 
технолошке и противпожарне потребе, а биће обезбеђена из бушених бунара. 

11. Пројектовати хидрантску мрежу за противпожарну заштиту предметног 
комплекса. 

12. На локацији извести два резервоара за држање и манипулисање процедном водом 
коју производи тело депоније. Сваки резервоар ће скупљати воду са једне 
половине тела депоније (северни и јужни део). 

13. Реализовати два површинска резервоара који ће прихватати незагађену или 
прочишћену кишницу са површина унутар депоније (на пример воду са кровова и 
манипулативних површина пошто прође кроз сепаратор уља и масти). Ова вода 
може да се користи за наводњавање зеленила у комплексу и као резерва воде за 
гашење пожара у случају недостатка друге воде.  

14. Пројектовати водонепропусну септичку јаму одговарајућег капацитета за пријем 
санитарно-фекалних отпадних вода. 

15. Пројектовати одговарајуће постројење за третман фекалних отпадних вода на 
принципу биолошког пречишћавања. 

16. На локацији извести таложнике - сепараторе масти и уља у којима ће се вршити 
третман потенцијално зауљених атмосферских вода, вода које настају при 
одржавању саобраћајних и манипулативних површина. Број, врста и капацитет 
таложника - сепаратора мора бити пројектован у зависности од сливне површине, 
меродавне количине падавина и процењене количине отпадне воде које настају 
при одржавању објекта и комплекса. 

17. Депонију опремити основним системом за активну дегасификацију. Кључни 
елемент за усисавање гаса под притиском су сабирни бунари. Њихова 
конструкција омогућује усисавање биолошког гаса изнад тела депоније и 
сакупљање узорака за анализу преко крајњег запушача. 

18. Цела депонија мора бити ограђена у циљу спречавања уласка неовлашћених лица 
и дивљих животиња. Депонија се мора опремити покретном жичаном оградом 
висине 3м, чија су окца пречника највише 50мм, укључујући и три слоја бодљикаве 
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жице. 

19. Улаз у депонију омогућити кроз главну улазну капију, опремљену улазном 
рампом. 

 

9.2 Мере које су предвиђене законом и другим прописима, 
нормативима, стандардима и роковима за њихово спровођење 

За управљање отпадом Носилац пројекта је дужан: 

1. Да поштује Уредбу о одлагању отпада на депоније (,,Службени гласник РС", бр. 
92/2010) 

2. Да поштује Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009 –др.закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016), 

3. Да поштује Закон о управљању отпадом (,,Службени гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010 и 14/2016), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (,,Службени гласник 
РС", бр. 36/2009) и подзаконска акта донета на основу ових Закона, 

4. Да обезбеди посебан простор за складиштење отпада, 

5. Да обезбеди потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено 
чување различитих отпадних материја, 

6. Да секундарне сировине, опасан и други отпад предаје лицу са којим је закључен 
уговор, а које има дозволу за управљање отпадом. 

 

Такође, потребно је обезбедити простор за контејнер за одлагање чврстог отпада, као и 
простор за одлагање специфичних врста отпада. 

 

За заштиту воде и земљишта носилац пројекта је дужан: 

1. Да поштује Закон о водама (,,Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016) 
и подзаконска акта донета на основу овог Закона, 

2. Санитарно-фекалне отпадне воде одводи у непропусни септик, 

3. Да обезбеди водопривредну дозволу од надлежног органа за послове водопривреде, 
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4. Да резултате мерења квалитета вода достави надлежној инспекцији. 

Носилац пројекта је дужан: 

1. Да поштује Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013) 
и подзаконска акта донета на основу овог Закона, 

2. Да постројење приликом пројектовања, градње и коришћења одржава тако да не 
испушта загађујуће материје у ваздух у количинама већим од граничних вредности 
емисије. 

Емисију гасовитих испуста и лебдећих честица свести на најмању могућу меру, најпре 
коришћењем исправне механизације и возила на градилишту. У случају повећаног 
садржаја лебдећих материја прекинути процес до проналажења и отклањања узрока. 

 

Носилац пројекта је дужан да се придржава следећих прописа у вези са заштитом од буке: 

1. Да поштује Закон о заштити од буке у животној средини (,,Службени гласник РС", 
бр. 36/2009, 88/2010) и подзаконска акта донета на основу овог Закона, 

2. Да пројектује и изведе одговарајућу звучну заштиту којом се обезбеђује да бука 
која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима 
коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних 
активности, не прекорачује прописане граничне вредности. 

 

Предметни комплекс удаљен је довољно од стамбених објеката, а то је основна мера 
превенције и заштите од буке у жиовотној средини. Такође на комплексу се не налазе 
машине и постојења. Потенцијалну буку стварају само камиони који допремају отпад. 

Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да се 
на прописан начин обезбеди појединачно мерење буке, изради Извештај о мерењу буке 
и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са Законом о заштити од буке у 
животној средини (,,Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010). 

На предметној локацији потребно је предвидети следеће мере заштите: 

- Током редовног рада потребно је контролисати и одржавати машине и уређаје 
како не би дошло до повећања буке на локацији, 
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- Потребно је примењивати техничко-технолошке мере које су орјентисане на 
придржавање запослених упутстава за рад, затим на пригушивање и изолацију 
извора буке и примену личних заштитних средстава, 

- Редовно одржавати механизацију у технички исправном стању редовним 
техничким прегледима, 

- Све површине на локацији које је могуће, уредити и озеленити у што већој мери. 

За изворе буке, Носилац пројекта је дужан да обезбеди документацију о нивоу звучне 
снаге. 

За праћење нивоа буке узимају се вредности у односу на почетно стање, када постројења 
за третман нису била у функцији. Неопходно је пратити нивое буке при додатку нових 
машина 

Потребно је поштовати предвиђено радно време, и радове изводити искључиво у току 
дана, а у случају потребе за ноћним радом предузети додатне мере за смањење буке.  

Од опреме предметног постројења извор буке су пумпе, мешалице, транспортери и 
центрифуге. Максимална дозвољена бука на растојању једног метра од опреме је 85 dB. 
С обзиром да је постројење смештено на отвореном простору, делимично је 
аутоматизовано и особље нема потребу да борави дуже близу опреме, те неће бити 
изложено дејству буке. 

 

9.3 Мере које ће се предузети у случају настанка удеса и превентивне 
мере за заштиту од удесних ситуација 

 

1. У случају процуривања нафтних деривата из ангажоване механизације при 
реализацији комплекса, потребно је одмах приступити санацији терена, а отпад 
настао санацијом паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем и 
поступати према одредбама Правилника о поступању са отпацима који имају 
својства опасних материја (,,СИ. гласник" бр. 12/95). Тако настали отпад се на 
локацији чува према одредбама поменутог Правилника или уступа овлашћеним 
институцијама на даљи третман уз обавезну евиденцију о преузимању опасног 
отпада. 

2. У циљу превенције ове врсте акцидента, за реализацију планираних радова 
ангажовати исправну механизацију. 

3. Носилац Пројекта је у обавези да стриктно спроводи мере заштите од пожара и 
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мере заштите на раду у складу са важећом законском регулативом. 

4. Појаву пожара спречити свакодневно прекривањем отпадака инертним 
материјалом. 

5. Вршити сталну контролу отпада на депонији. 

6. Хидрантском мрежом гасити мање пожаре, а у случају већег пожара активирати 
ватрогасну бригаду. 

7. Предвидети инсталацију дојаве пожара у свим објектима депоније која активира 
ватрогасну бригаду. 

8. Опремити све објекте депоније противпожарном опремом и предвидети обуку 
запослених. 

9. Као мере за заштиту од експлозије предвидети уградњу детектора метана у свим 
затвореним објектима на депонији. Контролисана евакуација депонијског гаса 
(пасивна и активна), представља меру за спречавање експлозије тела депоније. 

10. Носилац Пројекта је у обавези да редовно контролише и одржава средства 
противпожарне заштите. 

11. Заштиту радника у технолошким процесима обезбедити у складу са Законским 
прописима, коришћењем заштитне опреме, уз обуку, едукацију и професионално 
оспособљавање. 

12. Ватрогасну опрему дневно визуелно прегледати. Опрема мора бити у 
приправности за дејство. 

13. Обавеза је да се обезбеди стална контрола над функционисањем инсталација и 
уређаја. 

14. Са комплекса уклонити сав запаљив материјал у циљу смањења последица 
евентуалног пожара у склопу превентивних мера заштите. 

15. Након престанка рада технолошке опреме и уређаја или паркирања механизације, 
проверити исправност исте и обезбедити од приступа неовлашћених лица. 

16. Забрањено је спаљивање отпада на локацији предметног Пројекта, складиштење 
отпада који има својства опасних материја и отпада са радиоактивним својствима. 
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9.4 Планови и техничка решења заштите животне средине 
(рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, 
рекултивација, санација и др.) 

 

Техничко-технолошке мере заштите животне средине:  

1. У фази реализације предметног Пројекта комплекс обезбедити неопходном 
инфраструктуром. 

2. Све технолошке операције морају се изводити уз стриктно придржавање 
прописаних техничко-технолошких мера у пројектној документацији. 

3. Производни процеси се морају обављати уз стриктно поштовање технолошке 
дисциплине. 

4. У поступку чишћења таложника - сепаратора масти и уља настајаће отпадни муљ 
који представља отпад са карактеристикама опасног отпада. Поступање са 
наведеним отпадом мора бити у складу са одредбама Правилника о поступању са 
отпацима који имају својства опасних материја (,,СИ. гласник РС", бр. 12/95). 

5. Вршити редовну дезинсекцију, дератизацију и дезинфекцију комплекса и 
објеката у оквиру комплекса. 

Неке од мера које би требало примењивати, а односе се на потенцијалне узрочнике 
негативних утицаја на животну средину у непосредној близини предметне локације: 

- Редован мониторинг земљишта, подземне воде и нивоа буке на предметној 
локацији, 

- Контртола акумулационих шахтова за прикупљање отпадних вода и у случају 
изливања течности потребно је обезбедити њихово затварање на свим платоима, 

- Контрола затвореног пужног транспортера како не би дошло до емисије лебдећих 
честица у процесу солидификације, 

- Уведено је правилно прикупљање, унутрашњи транспорт, привремено 
складиштење и слање на даљи третман отпада који је класификован као опасан, 

- Набављени су контејнери, метална бурад, стандардне налепнице, пластична 
амбалажа за прикупљање и селекцију одговарајућих врста отпада, 

- Одређена је локација за складиштење неопасног отпада у складу са Правилником 
о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина 
(,,Сл. гласник'', бр. 55/2001, 72/2009-др. Правилник и 56/2010-др.правилник) са 
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тачно дефинисаним местима по врстама отпада: метал, пластика, стакло, картон, 
хартија, грађевински материја и др. 

- Постављене су танкване око кућица у којима се врши складиштење опасног 
отпада. 

Пројекат регионалног комплекса санитарне депоније, како изграђени део тако и делови 
који су у плану за изградњу разматра:  

− физичку баријеру између депонованог отпада, земљишта и подземних вода – тело 
депоније; 

− сакупљање и смањење настанка процедних вода, као и њихову манипулацију; 

− сакупљање атмосферске воде; 

− сакупљање и коришћење депонијског гаса. 

 

Прихватни дренажни систем 

Депонија је изграђена у вештачком басену који је опремљен технологијом у складу са 
одобреном пројектном документацијом. Метода изолације тела депоније и заштита 
земљишта од негативних утицаја укључује следеће слојеве тела депоније: 

1. слој: Комбинована изолација дна депоније уз помоћ два водонепропусна слоја 
глине дебљине 250 мм након сабијања; 

2. слој: Сензор систем којим је могуће перманентно проверавање компактности 
земљишта и целовитости ПЕ ХД фолије (до 5 година након спровођења); 

3. слој: ПЕ-ХД фолија високе густине, 2 мм дебљине, спојена и тестирана на 
компактност; 

4. слој: Геотекстил; 

5. слој: Дренажа направљена од шљунка величине зрна 8-32 мм према квалитету 
ОеНОРМ, и ПЕ-ХД пречника 225 мм, перфорирана, PN 10 квалитет цеви, које 
омогућавају сигурну дренажу инфилтрираних вода у басен за отпадне воде. 
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Систем за пречишћавање отпадних вода  

Сакупљена атмосферска вода са бетонског платоа, вода са крова сервисног објекта за 
одржавање возила, као и вода од прања камиона и оперме се пропушта кроз таложник, а 
затим у сепаратор масти и уља одакле се одводи у постојећи интерни канал.  

Друга незагађена атмосферска вода (неизграђени делови тела депоније/затворени 
делови тела депоније, простор око управне зграде, вода са крова управне зграде) се 
одводи у околни терен. 

Процедна вода настаје пролсаком атмосферске воде кроз депоновани отпад. Количина 
воде је пропорционалан површини депоније која се користи за одлагање отпада и 
количини падавина. Дренажним системом се настала вода прикупља и усмерава до 
сабирног шахта из кога се по потреби препумпава у базен за прикупљање оцедне воде. 
Оцедна вода се системом рециркулације враћа назад на тело депоније чиме се 
депоновани отпад орошава и поспешују процеси деградације, а у исто време се смањује 
могућност појаве пожара. 

 

Систем за пречишћавање гасова из постројења 

У току оперативног рада депоније, одложен отпад, а пре свега биодеградабилни отпад, 
подлеже процесима раградње органских материја што узрокује појаву депонијског гаса. 
Континуирана рекултивација депоније у комбинацији са системом за активно 
сакупљање гаса (дегазација) спречава утицај депонијских гасова на животну средину. 
Сакупљени гас се сакупља на дегазаторима односно биотрновима који се налазе на 
самом телу депоније. Сакупљени гас се у прво време може сагоревати пламеником, а 
касније се агрегатима може користи за производњу топлотне или електричне енергије. 
Овакав вид коришћења депонијског гаса се примењује када депонијски гас буде 
одређеног квалитета и састава, а што се прати сталним мониторингом депонијског гаса. 
Депонија је изолована од околине 5 м широким зеленим појасом (биолошки коридор) и 
оградом. 
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9.5 Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење 
штетних утицаја на животну средину 

Законска обавеза Инвеститора је да обезбеди предузимање превентивних мера у циљу 
спречавања загађења. Неопходно је водити рачуна о следећем: 

1. Настајање летећих - чврстих честица и њихово распростирање по околини 
спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање 
и прекривање инертним материјалом), а све у циљу заштите ваздуха од 
потенцијално негативних утицаја. 

2. У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења 
прашине, тело депоније редовно орошавати водом (рециркулацијом процедних 
вода системом распрскивача распоређених по ободу депоније или прскањем из 
аутоцистерни). 

3. Гасове који се стварају услед декомпозиције депонованог отпада (анаеробног 
разлагања) контролисано одводити системом за дегазацију. 

4. У циљу спречавања еманације непријатних мириса вршити редовно прекривање 
отпада инертним материјалом и формирати заштитни вегетациони појас. 

5. У циљу заштите земљишта од потенцијалног загађења услед разношења лаког 
отпада, вршити свакодневно сабијање отпада и прекривање инертним 
материјалом. 

6. Редовно вршити чишћење заштитне ограде од лаких фракција отпада (папир, 
пластичне кесе). 

7. Преко дна и бокова депоније поставити непропусну облогу (ПЕХД фолија) која ће 
спречити процуривање процедног филтрата у околно земљиште и подземне воде, 
а тиме и њихово загађење. 

8. Техничким мерама при фундирању машина и опреме спречити евентуалне 
вибрације које могу настати у технолошком процесу, а које представљају предмет 
радне средине. 

9. У циљу спречавања ерозије, смањења количине процедних вода и подизања 
пејзажних карактеристика на виши ниво, извршити озелењавање комплекса. 

10. За заштитни појас, као и за биолошку рекултивацију примењивати аутохтоне 
врсте. 

11. Избор садног материјала за пејзажно-заштитно уређивање мора бити у складу са 
биолошко-еколошким подлогама. 

12. Рекултивацијом површина за депоновање током рада и по завршетку рада 
обезбедити: 
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− враћање педолошког покривача и предузети све потребне мере унапређења 
квалитета супстрата до нивоа који је био пре депоновања, 

− формирати нове озелењене површине чиме се враћа квалитет земљишта у 
односу на почетно стање пре изградње депоније, 

− осим површина за депоновање, деградација осталог простора елиминише се у 
предексплоатационом периоду постављањем зеленог појаса,  

− за време експлоатације депоније, простор за депоновање се плански попуњава 
ради формирања потребне конфигурације терена, а финална прекривка се 
формира по квалитету и дубини као адекватна подлога за поступак 
рекултивације,  

− по завршетку рада депоније предвиђена је рекултивација површине за 
депоновање. 

Такође, неопходно је водити рачуна и да не дође до пожара. Заштита од пожара остварује 
се на следећи начин: 

- Организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење 
заштите од пожара, 

- Обезбеђивањем путева одговарајуће ширине који ће омогућити приступ 
ватрогасним возилима у складу са важећим прописима, 

- Обезбеђивањем довољне количине воде за гашење пожара, у складу са важећим 
техничким нормативима за хидрантску мрежу, 

- Обезбеђивањем залиха земље и механизације за гашење пожара на простору на 
којем се врши складиштење опасног отпада, 

- Одржавањем електроинсталација у складу са важећим техничким прописима, 

- Предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара 
и животне средине приликом избијања пожара, 

- Надзором над применом мера заштите од пожара. 

 

Одговорно лице предузећа 

У случају избијања пожара, одговорно лице предузећа има следећа права и обавезе: 

- Непосредно је одговоран за организовање и спровођење мера заштите од пожара, 
а нарочито за примену прописаних и наложених мера заштите од пожара, 

- Доноси План заштите од пожара, Правила заштите од пожара, План евакуације и 
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, 
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- Стара се о обезбеђивању средстава, утврђује потребна средства за заштиту од 
пожара и на бази расположивих средстава, одобрава њихово коришћење, 

- Остварује увид у стање организације заштите од пожара, као и степен безбедности 
и предузима потребне мере у циљу унапређења заштите од пожара, 

- Разматра инспекцијске и друге налазе, извештаје и решења, предузима мере да се 
утврђени недостаци отклоне у датим роковима и да се спроводе закључци, 

- Утврђује материјалну и другу одговорност запослених са посебним правима, 
овлашћењима и одговорностима које именује због неспровођења прописаних или 
наложених мера заштите људи и имовине, које су стављене у надлежност Законом 
и прописима донетим на основу Закона, Планом заштите од пожара, Правилима 
заштите од пожара или другим општим актима, 

- Контролише и обезбеђује примену и придржавање прописаних и наложених мера 
заштите од пожара. У случајевима када се уоче или констатују одређена 
одступања или недостаци у примени мера заштите од пожара дужан је да одмах 
предузме мере у циљу отклањања уочених недостатака и неправилности, 

- У случају избијања пожара до доласка територијалне ватрогасне јединице, 
непосредно организује људство, руководи и командује акцијом гашења, 
евакуације и спасавања људи и имовине, 

- Стара се о благовременом доношењу Правила заштите од пожара и других аката 
везаних за ову област, 

- Стара се о благовременој и прописаној набавци средстава и опреме за гашење 
пожара, њиховом наменском коришћењу и прописаном одржавању, 

- Стара се о благовременом и потпуном информисању запослених са стањем, 
мерама и средствима која се предузимају на спровођењу и унапређењу заштите 
од пожара. 

 

Одговорно лице за спровођење мера заштите од пожара 

- Спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим 
прописима и осталим нормативним актима, 

- Утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, 
контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, 
поправке, сервисирања и сличних интервенција, 
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- Учествује у припреми предлога аката из области заштите од пожара и после 
њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у 
задатак, 

- Непосредно контролише спровођење утврђених мера или наложених мера 
заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и 
недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, без 
одлагања налаже или предлаже надлежним лицима хитно отклањање уочених 
неправилности или забрану рада, 

- Учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у 
практичној провери знања из области заштите од пожара, 

- Редовно извештава надлежне руководиоце о свим појавама, променама и 
проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимење конкретних 
мера, 

- Води прописане евиденције и обавља и друге послове из области заштите од 
пожара. 
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10 ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Од велике је важности за заштиту животне средине вршити редован мониторинг на 
локацији. Мониторинг подразумева праћење параметара квалитета земљишта и воде, 
као и ниво буке, који анализира акредитована лабораторија.  

Чиниоци на које предметни пројекат може утицати: 

- Ваздух 

- Површинске воде 

- Подземне воде 

- Земљиште 

- Бука 

- Отпад 

План спровођења мониторинга је ускалђен са законски предвиђеним параметрима и 
динамиком за мониторинг депоније као и пропратних третмана у кругу регионалног 
комплекса.  

Што се ваздуха тиче, потребно је разматрати емисију метана, угљен-диоксида и водоник-
сулфида. У следећој табели разматрани су утицаји пројекта на ваздух. 

Табела 10.1 Утицаји пројекта на ваздух 

Интензитет утицаја Ваздух 

Нема утицаја 

Ако се загађење распростире унутар 
локације пројекта 

Ако је концентрација загађујућих материја 
у ваздуху испод граничних вредности на 
локацији пројекта 

Током припреме за експлоатацију 
пројекта 

Врло слаб утицај 

Ако се загађење распростире изван 
локације пројекта у кругу до 200 m  

Ако је концентрација загађујућих материја 
у ваздуху испод граничних вредности на 
локацији пројекта 
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Током експлоатације, током одређеног 
доба дана или године 

Слаб утицај 

Ако се загађење распростире изван 
локације пројекта у кругу до 200 m 

Ако је концентрација загађујућих материја 
у ваздуху у границама толеранције 

Током екплоатације 

Средњи утицај 

Ако се загађење распростире изван 
локације пројекта у кругу до 1000 m 

Ако је концентрација загађујућих материја 
у ваздуху у границама толеранције 

Током екплоатације 

Јак утицај 

Ако се загађење распростире изван 
локације пројекта у кругу до 2000 m 

Ако је концентрација загађујућих материја 
у ваздуху у границама толеранције 

Током екплоатације 

Неприхватљив утицај 
Ако је концентрација загађујућих материја 
у ваздуху изнад граница толеранције 

 

Контрола гасова  

Депонијски гасови настају биохемијским реакцијама који се одвијају у депонованом 
отпаду. 

Контрола издвојених гасова је неопходна јер се састав гаса мења, нарочито у зависности 
од висинског напредовања депоније. При томе је важно пратити следеће компоненте: 
метан (CH4), угљен диоксид (C02), угљен моноксид (CО), водоник сулфид (H2S) и 
кисеоник (02). У току првих година експлоатације депоније, највише се издваја угљен-
диоксид, који се касније у продукцији изједначава са продукцијом метана, да би у трећој 
фази преовладала продукција метана. 

Контрола (анализа) гаса спроводиће се два пута годишње од стране овлашћене 
лабораторије. 
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По затварању депоније, мора се вршити стална контрола гасова све док се не установи 
да се концетрација гаса смањила на минимум, када се може приступити и финалном 
затварању депоније. Након затварања депоније у првих 10 година контрола гасова се 
врши на 6 месеци, а затим сваке две године до одумирања депоније. 

Параметри који се прате приликом монитринга емисије гасова су: метан (CH4), угљен 
диоксид (C02), угљен моноксид (CО), водоник сулфид (H2S) и кисеоник (02). Узоркује се 
два пута у току године и то из дегазационих бунара, који су постављени на телу депоније. 
Узорковање и анализу депонијских гасова спроводи акредитована лабораторија.  

 

Контрола вода  

Што се вода тиче, повећане концентрације загађујућих материја могу се јавити једино у 
случају отпадних вода, са којима се, у зависности од третмана, поступа на не адекватан 
начин. 

Техничко решење депоније омогућава стално раздвајање цисте површинске воде од 
загађене процедне воде. Количина сакупљене кишнице се смањује њеним спровођењем 
директно у околни терен. Кишница са поплочаних површина - бетонског палтоа, где је 
могућа контаминација уљем, одводи се до таложника, а затим до сепаратора масти и уља 
пре него сто се одведе у постојећи периферни канал. 

Стварање процедне воде се смањује у фази изградње прва три сектора депоније на тај 
начин што се ови сектори деле на мање делове коришћењем преградних прстенова. Ова 
мера омогућава одвођење кишнице из чистих сектора или до околног терена или до 
постојећег периферног канала. У наредним фазама изградње депоније, отварања нових 
сектора ће се вршити узимајући у обзир укупну површину отвореног дела тела депоније. 

Сектор у који се депонује отпад мора бити прво повезан са системом  за сакупљање 
процедне воде. Поновно повезивање мора се извршити у шахти главног система за 
сакупљање процедне воде инсталирањем одводног сифона и отварањем вентила. Ово 
омогућава да само процедна вода са дна депоније која је контаминирана материјама из 
отпада отече у систем за сакупљање процедне воде. 

Процедна вода се подвргава максималној рециркулацији. 

Канализациона санитарна вода из оперативне и административне зграде се акумулира 
у шахту А17. 

Вода за потребе рада у комплексу се доводи из интерног бунара и она је намењена само 
за техничку примену. Вода за пиће се купује на основу предвиђених потреба. 
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Воде на депонији деле се у следеће групе: 

− Процедна вода из депоније; 

− Отпадна вода са бетонског платоа и манипулативних површина; 

− Вода  која се слободно одводи у околни терен и која не отиче ни у један  од система 
и са крова управне зграде. 

 

Мониторинг и извештавање о квалитету процедних вода 

Процедна вода са депоније сакупља се путем дренажног система на дну депоније и 
одоводи се до шахти за сакупљање процедне воде. Одоводи се завршавају вентилима и 
сифонима у шахти. Процедна вода се слободним падом одводи до шахте са пумпом и 
потом се испумпава у резервоар за акумулацију. Дренажни систем (систем за  
рециркулацију) отпадних вода се састоји од: 

− Дренажног система за сакупљање и транспорт процедних вода са дна депоније до 
потисног шахта; 

− Шахта за потис процедне воде у акумулационе базене; 

− Разделног шахта; 

− Два базена за акумулацију процедних вода (бетонски и земљани); Два потисна 
шахта за потискивање воде; 

− Манипулативног шахта; 

Оба базена функционишу заједно без обзира што су физички одвојени. Систем за пуњење 
и пражњење је заједнички за оба резервоара тако да они чине јединствен систем. 
Испумпавање процедне воде је аутоматско, током целе године, са могућношћу мануелне 
контроле. Пумпе се укључују/искључују уз помоћ контролног вентила за ниво воде по 
достизању одређеног нивоа воде. Сигнали рада пумпе се жицом преносе до управне 
зграде, са звучним и светлосним индикаторима минималног и максималног нивоа воде, 
и/или грешкама у раду пумпе. 

Минимум воде у резервоару се одржава рециркулацијом. Минимални ниво је 0,6 м изнад 
дна резервоара. Време пражњења резервоара одређиваће шеф смене на основу 
тренутног стања депоније и метеоролошких услова. Уколико накупљање надошле воде 
не може да се осигура услед метеоролошких услова (дуготрајне кише, недовољан 
капацитет акумулације у резервоару) онда се дренажни вентили у шахтама могу 
затворити и акумулативна запремина депоније се може привремено искористити. У 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     224 

 

слуцају  квара пумпе, укључује се упозоравајући  сигнал  након чега оператер колске ваге 
одмах обавестава шефа смене о упозоравајућем сигналу. Шеф смене иии одговорна особа 
ће истог тренутка проверити стање пумпе. Након тога се без одлагања морају спровести 
све могуће мере ради отклањања сметњи рада пумпе. У слуцају квара пумпе, оператер ће 
затворити лептир вентиле на шахтама и на главној дренажној цеви која је повезана са 
отвореним (некоришћеним) секторима да  би спречио  плављење црпног  шахта. Након 
поправка пумпе, оператер треба поново да отворити лептир вентиле на шахтама у који 
су због квара затворени. 

Састав процедних вода се одређује узорковањем воде из резервоара за процедне воде 
четири пута годишње од стране акредитоване лабораторије и у складу са планом 
мониторинга. Наведена контрола процедних вода врши се и по престанку експлоатације 
депоније сваких шест месеци првих пет година, а затим једном годишње до одумирања 
депоније. 

 

Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења за биолошки третман 
отпада 

Отпадне воде могу се испуштати у реципијент само као процесне воде из процеса и 
третмана отпадног ваздуха у механичко-аеробним-биолошким постројењима које не 
могу бити употребљене у потпуности у интерним процесима. У таквим случајевима, 
примењују се граничне вредности емисије које су дефинисане у наредним табелама: 

Табела 10.2 Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде (II) 

Параметри Јединица мера 
Гранична вредност 

емисије(I) 

Темперaтура °C 30 

pH  6,5-9 

Суспендоване материје mg/l 35 

Биохемијска потрошња кисеоника (БПК5) mgO2/l 20 

Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) mgO2/l 200 

Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N, 
NO2-N) 

mg/l 70 

Укупан фосфор mg/l 3 

Укупан угљеник mg/l 10(III) 

Токсичност за рибе (ТF)  2 
I. Репрезентативан случајан узорак или двочасовни композитни узорак. 

II. Не примењује се на отпадне воде из постројења за третман одвојеног сакупљеног биолошког отпада са 
постројења за производњу компоста, из индиректних расхладних система и из процеса прераде воде. 
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III. Захтеви за укупан угљеник односе се на случајни узорак. 
 

Табела 10.3 Граничне вредности емисије пре мешања са осталим отпадним водама на 
нивоу погона 

Параметри 
Јединица 

мера 
Гранична вредност емисије(I) 

Адсорбујући органски халогени 
(АОХ)(II) 

mg/l 0,5 

Жива mg/l 0,05 

Кадмијум mg/l 0,1 

Хром mg/l 0,5 

Хром VI(II) mg/l 0,1 

Никал mg/l 1 

Олово mg/l 0,5 

Бакар mg/l 0,5 

Цинк mg/l 2 

Арсен mg/l 0,1 

Цијанид, лако доступан(II) mg/l 0,2 

Сулфид(II) mg/l 1 
(I) Репрезентативан случајан узорак или двочасовни композитни узорак 
(II) За АОХ, хром VI, лако доступне цијаниде и сулфиде се примењују вредности које се односе на случајан 

узорак. 

Отпадна вода може бити мешана са другим отпадним водама, осим са отпадном водом 
са површинских складишта отпада, због заједничког биолошког третмана, само ако се 
очекује да је најмање један од следећих захтева испуњен: 

1) У случају коришћења рибе, луминесцентних бактерија или дафнија као тест 
организама, у репрезентативном узорку отпадне воде, после спровођења 
елиминационих тестова коришћењем канализационог постројења за биолошки 
третман лабораторијског-типа следеће граничне вредности се не смеју 
прекорачити: 

a. Токсичност за рибе: ТF = 2 (мора се водити рачуна да амонијак (NH3) не 
буде разлог превазилажења те вредности); 

b. Токсичност за дафније: ТD = 4; 

c. Токсичност за луминисцетне бактерије: ТL = 4. 
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2) Да се постиже уклањање раствореног органског угљеника 75%. 

3) У случају да пре заједничког биолошког третмана са другим отпадним водама, 
отпадна вода већ поседује концентрацију раствореног органског угљеника мању 
од 400 mg/l. 

 

Граничне вредности емисије отпадних вода од одлагања отпада на површини 

Граничне вредности емисије наведене у Уредби о граничним емисијама у воду се 
примењују на отпадне воде чије загађење првенствено потиче од одлагања отпада на 
површини. 

Запремински проток и оптерећење загађујућим материјама од излуживања треба 
одржавати што је ниже могуће колико то околности дозвољавају, употребом погодних 
мера при изградњи и раду депонија. 

Табела 10.4 Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде 

Параметар 
Јединица 

мере 
Гранична вредност 

емисије(I) 

Темпертура °C 30 

pH  6,5-9 

Суспендоване материје mg/l 35 

Биохемијска потрошња кисеоника (БПК5) mgO2/l 20 

Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) mgO2/l 200(II) 

Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N, 
NO2-N) 

mg/l 70(IV) 

Укупан фосфор mg/l 3 

Угљоводонични индекс mg/l 10(III) 

Азот од нитрита (NО2-N) mg/l 2 

Токсичност за рибе (ТF)  2 
(I) Вредности се односе на двочасовни узорак. 
(II) Случај отпадне воде за који се сматра да хемијска потрошња кисеоника (ХПК) пре третмана 

премашује 4000 mgO2/l примениће се ниво за ХПК у ефлуенту у репрезентативном случајном 
узорку или двочасовном композитном узорку, што је еквивалентно редукцији ХПК од 95%. 
Смањење ХПК ће се односити на однос између количине загађења у ефлуенту и количине загађења 
у ефлуенту у постројења за третман отпадних вода током 24 h. За оптерећење загађујућим 
материјама у ефлуенту одлучујући ће бити капацитет искоришћења постројења на коме је 
заснована дозвола. Обим смањења ћe бити процењен на основу димензионисања и начина рада 
постројења за третман отпадних вода. 
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(III) Захтеви за укупне угљоводонике ће се применити на случајан узорак. Неће се примењивати на 
отпадну воду од одлагања комуналног отпада. 

(IV) Захтеви за укупан азот ће се применити на отпадну воду на температури од 120С и изнад у ефлуенту 
из биолошког реактора постројења за третман отпадних вода. Више концентрације и до 100 mg/l  
за укупан  азот  могу бити дозвољене у дозволи за испуст воде, ако је обезбеђена редукција 
оптерећења азотом до 75%. Редукција се односи на сразмер између оптерећења азотом у ефлуенту 
и између ефлуента након репрезентативног периода времена које не прелази 24 h. Укупан везан 
азот (oргански и неоргански) ће бити коришће као основа за рачунање оптерећења. 

 

Табела 10.5 Граничне вредности емисије пре мешања са осталим отпадним водама на 
нивоу погона 

Параметри 
Јединица 

мера 
Гранична вредност 

емисије(I) 

АОX (адсорбујући органски халогени)(II) mg/l 0,5 

Жива mg/l 0,05 

Кадмијум mg/l 0,1 

Хром mg/l 0,5 

Хром VI(II) mg/l 0,1 

Никал mg/l 1 

Олово mg/l 0,5 

Бакар mg/l 0,5 

Цинк mg/l 2 

Арсен mg/l 0,1 

Цијанид, лако ослобођени mg/l 0,2 

Сулфид mg/l 1 
(I) Репрезентативан случајан узорак или двочасовни композитни узорак 

(II) За АОХ, хрома VI, лако ослободиве цијаниде и сулфиде се примењују вредности које се односе на 
случајан узорак. 

Отпадна вода, изузев отпадне воде из инсталација за биолошки третман отпада, може 
бити мешана са другим отпадним водама у сврху заједничког биолошког третмана ако 
је испуњен барем један од следећих захтева: 

1) У случају коришћења риба, луминесцентних бактерија или дафнија као тест 
организама, у репрезентативном узорку отпадне воде, после спровођења 
елиминационих тестова коришћењем канализационог постројења за биолошки 
третман лабораторијског типа, следећи захтеви се не смеју прекршити: 
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a. Токсичност за рибе: ТF  = 2 (мора се водити рачуна да амонијак (NH3) не 
буде разлог превазилажења те вредности); 

b. Токсичност за дафније ТD = 4; и 

c. Токсичност за луминисцетне бактерије ТL = 4. 

2) Да се постиже уклањање раствореног органског угљеника 75%. 

3) Пре заједничког биолошког третмана са другим отпадним водама, отпадна вода 
већ поседује концентрацију раствореног органског угљеника мању од 400 mg/l. 

 

Мониторинг и извештавање о квалитету подземних вода 

Контрола подземних вода врши се повремено на основу узорака воде из пијезометра, 
постављених на одговарајућим местима лоцираним према подацима из геомеханичког 
извештаја за испитану локацију санитарне депоније комуналног чврстог отпада у 
Кикинди, који је израдио А.Д. Завод за геотехнику  из Суботице. На локацији депоније 
постоје 3 пијезометра и бунар. 

Контрола подземних вода врси се четири пута годишње од стране акредитоване 
лабораторије, сто је у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније 92/2010. 

 

Мониторинг и известавање о квалитету атмосферских вода 

Вода са бетонског платоа и манипулативних површина 

Вада са поплочаних делова унутар круга депоније, као и вода са манипулативних 
површина се сакупља путем интерне канализације, затим кроз таложник и сепаратор 
масти и уља одводи се у постојећи периферни канал. Капацитет сепаратора масти и уља 
је Qмаx=40 Ифс. 

Посебна правила рада се примењују на рад и одрзавање сепартора масти и уља. 

Ефикасност система за пречишћавање вода са бетонског платоа и манипулативних 
површина се испитује дванаест пута годишње, у оквиру редовног плана мониторинга 
(ефикасност сепаратора). 

Вода са крова управне зграде (она која се слободно одводи у околни терен - која не отиче 
ни у један од система). Вода која се слива са крова управне зграде се слободно слива на 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     229 

 

поплочану/травнату површину испред зграде. Вода из неконтаминираних сектора са 
дна депоније или из њених делова се путем ПЕ-ХД преграда одводи директно у околни 
терен. 

Канализациона вода 

Депонија има сопстевну септицку јаму за административну и оперативну зграду.  

 

Мониторинг земљишта 

Контролним испитивањима утврђено је да предметни пројекат нема негативног утицаја 
на земљиште.  

За праћење квалитета земљишта узорковање и лабораторијско анализирање неопходно 
је у случају удеса и изливања загађујућих материја у земљиште. 

Мониторинг педолошких карактеристика земљишта и геолошких карактеристика тла 
врси се једном годишње у току експлоатације депоније, а по престанку рада депоније 
једном у пет година све до одумирања депоније. Резултати испитивања узорака 
спроводе се у акредитованим институцијама и упоређују са граничним вредностима 
утврђених дозволом за рад депоније. 

 

Мониторинг буке 

С обзиром на то да су најближи стамбени објекти удаљени 5,5 km од предметне локације, 
утицај буке на становништво од рада Пројекта је занемарљив. 

За праћење нивоа буке узимају се вредности у односу на почетно стање, када постројења 
за третман отпада нису била у функцији. Неопходно је пратити нивое буке при пуштању 
постројења у рад, као и при додатку нових машина. 

 

Мониторинг и извештавање о саставу отпада 

Програм праћења квалитета животне средине обухвата и обавезно одређивање 
структуре отпада, тј. његовог морфолошког састава и количине појединих компонената, 
сезонски четири пута годишње. Утврђивање морфолошког састава отпада спроводиће у 
складу са Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и количинама 



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     230 

 

комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе 61/2010, и подаци 
уносити у табеле Правилника. 

Подаци о количинама депонованог отпада се воде на дневном и годишњем ниво. На 
прописаном обрасцу води се Дневна евиденција о управљању отпадом оператера 
постројења за одлагање отпада коју води оператер на колској ваги депоније на основу 
интерног упутства за вођење дневне евиденције депонованог отпада. Начин 
извештавања је прописан Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег 
извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање 95/2010. 

Подаци о количинама генерисаног отпада се воде на дневном и годишњем нивоу. 
Подаци се евидентирају на прописаном обрасцу, дневна евиденција о отпаду 
произвођача отпада. 

На основу сакупљених података, лице одговорно за рад са агенцијом дужно је да 
попуњене обрасце достави Агенцији за заштиту животне средине до 31. марта текуће 
године за претходну годину. 

 

Мониторинг и извештавање о метеоролошким условима 

Мониторинг метеоролошких параметара на депонији се спроводи свакодневно, пошто 
параметри могу утицати на рад у постројењу. Мерења се спроводе свакодневно и воде се 
у интерној евиденцији. Прате се следећи метеоролошки параметри: 

− Количина падавина: дневно у активној и након затварања; 

− Температура: у активној фази дневно, након затварања месечни просек; 

− Брзина и смер ваздушних струјања: у активној фази дневно, након затварања није 
потребно; 

− Испаравање: дневно у активној фази и након затварања; 

− Атмосферска влажност: у активној фази дневно, након затварања месечни просек. 

Мерење температуре и количине падавина се мере на локацији саме депоније, док се 
параметри који се односе на брзину струјања ветра, испаравања и атмосферске 
влажности преузимају са најближе метеоролошке станице. 

Контрола подземних вода и гасова након завршетка експлоатације депоније Процеси 
биолошке разградње и ферментације депонованог отпада, настављају да се одвијају још 
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око 20 година по затварању депоније, тако да је у наредном периоду неопходно вршити 
сталну контролу квалитета подземних вода и гасова из биотрнова. 

Контрола подземних вода вршиће се узорковањем из постављених пијезометара бар 
једном до два пута годишње у овлашћеним лабораторијама и то двадесетак година по 
завршеном периоду експлоатације депоније. 

 

10.1 Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара 

 

План вршења мониторинга је усклађен са законски предвиђеним параметрима и 
динамиком за мониторинг депоније у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније 
92/10 и процесима рада депоније. Уредба дефинише мониторинг како активне фазе 
депоније тако и мониторинг депоније након завршене експлоатације. 

 

Систем мониторинга на локацији се састоји у следећем: 

− Свакодневна   визуелна   контрола  процеса  пријема  отпада   и  технологије  
одлагања; 

− Мониторинг рада депоније; 

− Мониторинг рада постројења за третман отпада; 

− Евиденција и анализа података; 

− Извештавање 

 

Параметри животне средине обухваћени мониторингом су: 

− Мониторинг метеоролошких параметара 

− Квалитет вода / подземне воде, оцедне воде, атмосферске воде-сакупљене су у 
комплексу са асфалтираних површина након падавина 

− Контрола гасова 

− Мониторинг стабилности тела депоније 

− Мониторинг заштитних слојева 

− Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика 
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− Мерење нивоа буке 

− Мониторинг ефикасности сепаратора 

 

Мониторинг метеоролошких  параметара    

Мониторинг метеоролошких параметара на депонији се врши свакодневно, посто 
параметри могу утицати на рад у постројењу. Вредности метеоролошких параметара 
преузимају се од најближе метеоролошке станице или се директно мере, у зависности од 
могућности. 

Прате се следећи метеоролошки параметри: 

− количина падавина: дневно у активној и након затварања 

− Температура: у активној фази дневно, након затварања месечни просек. 

− Брзина и смер ваздушних струјања: у активној фази дневно, након затварања није 
потребно 

− Испаравање: дневно у активној фази и након затварања 

− Атмосферска влажност: у активној фази дневно, након затварања месечни просек. 

Учесталост мерења је сваког радног дана (260 дана годишње).  

 

Мониторинг вода 

Контрола подземних вода 

Контрола подземних вода врши се на основу законских обавеза узорковањем воде из 
пијезометара, који су постављени у време изградње депоније на основу одобрене 
пројектне  документације. 

На локацији депоније је у првој фази постављено три контролне бушотине – пијезометра 
(П1, П2 П3). Њихов распоред дуж комплекса депоније прати ток подземних вода тако да 
се лако може открити место евентуалне контаминације. 

Пре почетка рада депоније урађена су контролна испитивања подземне воде, ради 
утврђивања нултог стања подземних вода. 

Контрола подземних вода у активној фази депоније спроводи се четири пута годишње 
од стране акредитоване лабораторије, или учесталије у зависности од метеоролошких 
прилика. 

По престанку експлоатације депоније, након затварања, контрола подземних вода 
вршиће се првих пет година на сваких шест месеци, а касније једном годишње, до 
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одумирања депоније, уколико резултати мониторинга покажу да није дошло до 
акцидентне ситуације. 

Параметри који се прате: Ниво подземне воде, температура и састав подземне воде (pH 
вредност, електролитичка проводљивост, суспендоване материје, BPK5 i HPK, TOC, DОC, 
NH4+ , NO2 и N03, остатак после испарења на 105°C, SO4, F-, Cl-, Ca, Mg, Fc, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb, 
Ni, Cd, As, Hg, Ba, Co, Mo, Sb,Be, Se, Sn). 

Meрење спроводи акредитована лабораторија, а мониторинг се спроводи према Уредби 
о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, 
Службени Гласник РС, бр. 88/2010. 

 

Контрола процедних вода 

Контрола процедних вода врши се на основу законских обавеза квантитативно и 
квалитативно. Састав процедних вода се одређује узорковањем воде из резервоара за 
процедне воде четири пута годишње од стране акредитоване лабораторије. 

Наведена контрола процедних вода врши се и по престанку експлоатације депоније 
сваких шест месеци првих пет година, а затим једном годишње до одумирања депоније. 

Количина процедних вода у резервоарима се бележи на дневном нивоу, као и периоди 
рада пумпи. 

Параметри који се контролишу: pH, BPK5, HPK, суспендоване материје, електролитичка 
проводљивост, NH3 (изражен преко азота), As, Ba. Hg, Zn, Cd, Co, Pb, Cu, Ni, Mo, NO2 i NO3, 
SO4, F-, Cl-, Ca, Mg, Fe, Cr, Mn, остатак после испарења на 105°C, (TDS), Sb, Sc, Bе, масти и 
уља (екстракт органским растварачима), TOC l DOC (укупан и растворљиви органски 
угљеник), температура и запремина воде. 

Мониторинг се спроводи према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 
1/16); Уредби о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", број 92/10); Правилник 
о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“56/10); 
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних 
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016); 

 

Контрола површинских вода 

Контрола настајања и квалитета површинских вода (атмосферске и техничке воде од 
прања возила) на депонији врши се месечно из сепаратора улаз и сепаратор излаз од 
стране акредитоване  лабораторије (12 x годишње). 
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Параметри који се прате су: pH, BPK5, HPK, суспендоване материје, електролитичка 
проводљивост, NH3 (изражен преко азота), As, Ba. Hg, Zn, Cd, Co, Pb, Cu, Ni, Mo, NO2 i NO3, 
SO4, F-, Cl-, Ca, Mg, Fe, Cr, Mn, остатак после испарења на 105°C, (TDS), Sb, Sc, Bе, масти и 
уља (екстракт органским растварачима), TOC l DOC (укупан и растворљиви органски 
угљеник), температура воде. 

Анализу спроводи акредитована лабораторија узимањем узорака са улаза и излаза 
сепаратора масти и уља.  

По потреби ће се спроводити и анализа санитарно-фекалних вода.  

 

Мониторинг гасова 

Депонијски гасови настају биохемијским реакцијама који се одвијају у депонованом 
отпаду. Контрола издвојених гасова је неопходна јер се састав гаса мења, нарочито у 
зависности од висинског напредовања депоније. При томе је важно пратити следеће 
компоненте: метан (CH4), угљен диоксид (C02), угљен моноксид (CО), водоник сулфид 
(H2S) и кисеоник (02). У току првих година експлоатације депоније, највише се издваја 
угљен-диоксид, који се касније у продукцији изједначава са продукцијом метана, да би у 
трећој фази преовладала продукција метана. 

Параметри који се прате су метан, угљен-диоксид, кисеоник, водоник-сулфид и угљен-
моноксид.  

Мерење спроводи акредитована лабораторија два пута годишње, узимањем узорака из 
биотрнова.  

 

Мониторинг  стабилности  тела   депоније 

Стабилност тела депоније одређује се структуром и саставом тела депоније, површином 
коју заузима отпад, запремином и саставом отпада, временом и трајањем одлагања и 
прорачуном преосталог капацитета депоније. Стабилност тела депоније се прати у току 
експлоатације депоније. 

Особина слегања нивоа тела депоније се једном годишње очитава у активној фази 
депоније, и након затварања. 

Параметри који се прате су структура и састав тела депоније (постојеће стање, површина 
коју заузима отпад, запремина и састав отпада, начин одлагања, време и трајање 
одлагања, прорачун преосталог капацитета депоније), особине слегања нивоа тела 
депоније.  

Анализе се спроводе једном годишње. Мерење спроводи геодетски биро, према  Уредби 
о одлагању отпада на депоније ("Сл. гл. РС" бр. 92/2010). 
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Мониторинг  заштитних   слојева 

Мониторинг заштитних слојева депоније врши се непрекидно сензорима уграђеним у 
водонепропусну облогу док траје експлоатација депоније, а по престанку експлоатација 
осматрање и обрада података врши се у интервалима прописаним у дозволи за рад 
депоније.  

Овај мониторинг је неопходан како се не би угрозиле подземне воде 

 

Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика 

Узорци геолошке средине узимају се у непосредној зони депоније из плитких и дубоких 
сондазних јама и бушотина израђених за узимање узорака геолошке средине из дубљих 
слојева. Испитивање узорака педолошких и геолошких карактеристика врше се у 
акредитованим институцијама и упоређује се са граничним вредностима утврђеним 
дозволом за рад депоније. 

Узорковања се спроводе једном годишње у току експлоатације депоније, а по престанку 
рада депоније једном у пет година све до одумирања депоније. 

Параметри који се прате су проценат суве масе, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, As, Ba, Ko, Mo, Sb, 
Be, V, Li, B, PAH, PCB, укупни угљоводоници, TOC i DOC.  

Мерење врши акредитована лабораторија узимањем композитних узорака са 4 мерна 
места на 0,5м и 1,0м дубине. Мониторинг се спроводи према Уредби о програму 
системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ( Сл. гл. РС 
бр. 88/2010). 

 

Мерење нивоа буке  

 Мерење нивоа буке у животној средини при уобичајеним радним активностима  на 
депонији у спроводи се једном годишње у складу са Правилником о методама мерења 
буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (,,Службени гласник РС", 6пој 72/10) и 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. 
гласник РС бр. 75/10). 

Параметри који се прате су дозвољени ниво буке у децибелима за дан и за вече, као и 
дозвољени ниво буке за ноћ.  

Мерење спроводи акредитована лабораторија, једном годишње на 4 мерне тачке на 
ободу комплекса регионалног центра за управљање отпадом.  
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Мониторинг ефикасности  сепаратора 

Мерење ефикасности сепаратора на Регионалној депонији у Кикинди врши се дванаест 
пута годишње. На основу анализе параметара квалитета вода на улазу и излазу из 
сепаратора акредитоване лабораторије издају извештај о степену ефикасности. 

 

 Мониторинг  генерисаног   отпада 

Сви отпади које се генеришу приликом рада Регионалне депоније се класификују од 
стране акредитоване лабораторије. Након израде извештаја о испитивању исти се 
збрињавају код овлашћених оператера у складу са Планом управљања отпадом. 
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11 НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ИНФОРМАЦИЈА 

Студија о порцени утицаја на животну средину разматра релевантне утицаје на животну 
средину пројекта доградње Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на 
КП 11234/5 КО Кикинда. 

Приступ предметном комплексу је са општинског пута II реда, Ада-Кикинда-државна 
граница.  

Пројекат доградње односи се на следеће:  

- Проширење капацитета регионалне санитарне депоније доградњом два нова 
сектора (4 и 5) и истовременим затварањем/рекултивацијом већ изграђених 
сектора који су достигли максималне коте за одлагање  

- Доградња пратеће инфраструктуре у функцији рада регионалне санитарне 
депоније  

- Доградња постројења за складиштење и третман опасног и неопасног отпада на 
подцелини Iв „Плато за третмане“. Доградња се односи на дефинисање 
капацитета и увођење постројења на изграђене бетонске платое и то: складиште 
неопасног отпада, складиште опасног отпада, плато за механички третман, плато 
за биолошки третман–компостирање, плато за физичко-хемијски третман–
солидификација, плато за физичко-хемијски третман–третман течног отпада, 
плато за биолошки третман–биоремедијација.  

Према Плану детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом („Сл. Лист 
општине Кикинда“, број 47/13) утврђено је да се на предметној парцели дефинишу три 
подцелине:  

- Iа – „Тело депоније“  

- Iб – „Пратећи садржај“  

- Iв – „Плато за третман отпада“  

Подцелина  Iв – „Плато за третман отпада“, садржи пет платоа за третман отпада, и два 
платоа за складиштење отпада. 

На сваком платоу заступљена је специфична технологија третмана отпада. Технологије 
третмана отпада по платоима: 

- П1 - Механички третман отпада 
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- П2 - Биолошки третман отпада - компостирање 

- П4 - Физичко-хемијски третман отпада - солидификација 

- П5 - Физичко-хемијски третман отпада - третман течног отпада 

- П6 - Биолошки третман отпада – биоремедијација 

Поред ових 5 платоа, постоје два платоа без сложене технологије, то су два платоа за 
привремено складиштење неопасног и опасног отпада: 

- Централно складиште опасног отпада СОО 

- Складиште неопасног отпада СНО 

Идејним пројектом све активности доградње су усклађене са планским основом за 
предметну локацију и пројекотоване су на простору планираном за ту намену.  

Извођење планираних радњи доградње ће се одвијати фазно на свим нивоима 
урбанистичких подцелина. Реализација ће зависити од тренутних потреба 
инвеститора за несметано обављање делатности управљања отпадом.  

Израдом Идејног пројекта за предметни обим радова дограње регионалног центра, 
предвидеће се све мере за евентуано проширење постојеће мреже објеката у функцији 
праћења стања животне средине на локацији. Осим тога, пројектом ће се предвидети и 
обавезне мере за уређење и озелењавање, као и мере за реализацију заштитног појаса 
зеленила.  

Како идејни пројекат предвиђа фазно извођење објата, фазно ће се вршити и реализација 
мера заштита и не предвиђа се оптерећење параметара стања животне средине новим 
активностима.  

 

 

  



 

Студија о процени утицаја на животну средину Доградње регионалног центра за управљање отпадом у 

Кикинди на к.п. 11234/5, к.о. Кикинда                                                                     239 

 

12 ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ 
ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ 
НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ  

 

У току израде Студије о процени утицаја, нису констатовани технички или технолошки 
недостаци стручних знања значајних за будући несметано и сигурно функционисање 
предметног Пројекта. Исто тако није утврђено непостојање стручног знања и вештина 
за пројектовање и примену мера заштите животне средине. У изради студије примењени 
су и поштовани сви релевантни стандарди, технички и други прописи. 
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13 КОРИШЋЕНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  

 

Закони:  

Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); 

Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09, 36/09 - измена у 
др. закону, 72/09 - измена у др. закону, 43/11 - Одлука УС РС Уз број 198/2009 – 43/2011- 
88 и 14/16 и 76/2018); 

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 4/2010- одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 , 145/14 
и 83/2018); 

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС" бр. 36/09); 

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, Одлука УС РС 46/2014-
42); 

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16); 

Закон о водама ("Сл. гласник РС", 30/10, 93/12 и 101/16); 

Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13); 

Закон о заштити земљишта („Сл. гл. РС” бр. 112/15); 

Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); 

Закон о транспорту опасне робе ("Сл. гл. РС", бр. 104/16); 

Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15); 

Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15); 

Закон о културним добрима ("Сл. гласник СРС", 71/94, измене 52/11, 99/11); 

Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Службени гласник РС, 
бр. 54/2015); 

Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", 
бр. 44/77, 45/85, 18/89, "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/95); 

Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15); 

Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.101/05 и 91/15); 
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Закон о заштити од јонизујућег зрачења и од нуклеарне сигурности („Сл. гласник РС" бр. 
36/09, 93/12). 

Правилници:  

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину(„Службени 
гласник РС“ бр 69/05);  

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 69/05); 

Правилник о граничним вредностима емисије,начину и роковима мерења и  
евидентирања податак(„Службени гласник РС“бр.30/97, 35/97); 

Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета вода („Службени 
гласник СРС“ бр.47/83 и 13/84); 

Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних 
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016); 

Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
Водоснадбевања („Службени гласник РС“,бр.92/2008); 

Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", бр. 
74/11); 

Правилник о референтним условима за типове површинских вода ("Сл. гласник РС", бр. 
67/11); 

Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС", бр. 31/82 и 46/91); 

Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
методама за њихово испитивање („Сл. гл. РС”, бр. 23/94); 

Правилник о методама мерења буке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Службени гласник РС“ бр,72/10); 

Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС" бр. 72/10); 

Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упуству за његово 
попуњавање(„Службени гласник РС „бр.114/13); 
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Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник 
РС“56/10); 

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за 
његово попуњавање („Службени гласник РС“,бр 95/10); 

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

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. 
Гласник РС, број 92/10); 

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

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

Правилник о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и 
граничним вредностима концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање 
отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама ("Сл. гласник РС", бр. 65/2011 
и 17/2017); 

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

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

Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Сл. 
гласник РС", број 21/10); 

Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавање 
("Службени гласник РС", бр. 114/13); 

Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 
обавештења, начину његовог достављања и упутству за његово попуњавање ("Сл. 
гласник РС", бр. 17/17); 

Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за 
увоз, извоз и транзит отпада („Сл. гл. РС” бр. 60/09, 101/10 и 48/17); 
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Правилник о категоризацији заштићених природних добара "Службени гласник РС" бр. 
103/2013); 

Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара "Сл. 
Гласник РС", бр. 81/10); 

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива ("Сл. гласник РС", бр 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16); 

Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених 
подручја ("Сл. гласник РС", бр. 97/15); 

Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантну мрежу за 
гашење пожара(„Службени лист СРЈ“ бр. 11/96); 

Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Службени СРЈ“ бр.11/96); 

Правилник о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС” бр. 20/12); 

Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр. 
53/97); 

Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. 
гл. РС” бр. 01/13 ); 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци ("Сл. 
Гласник РС", 96/11 и 78/15); 

Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Сл. гласник РС", бр. 
82/12); 

Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим 
критеријумима на основу којих се сачињавају план заштите од удеса и предузимају мере 
за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, 
материјалних добара и животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 8/13),; 

Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора 
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 
("Службени гласник РС", бр. 10/2013); 

Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса 
("Сл. гласник РС" бр. 18/12); 
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Правилник о Листи опасних материја њиховим количинама и критеријумима за 
одређивање врсте докумената које израђује оператер SEVESO постројења, односно 
комплекса, "Службени гласник РС", број 41/10 и 51/15); 

Правилник о садржини Политике превенције удеса и садржини и методологији израде 
Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, (Сл. гласник РС" бр. 41/10); 

Правилник о садржини обавештења о новом SEVESO постројењу, односно комплексу, 
постојећем SEVESO постројењу, односно комплексу и о трајном престанку рада SEVESO 
постројења, односно комплекса (''Службени гласник РС'', број 41/10); 

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ", 20/71 и 23/71); 

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара, (“Службени лист 
СРЈ”, бр. 8/95); 

Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија 
(„Сл. Гласник СРС“, бр. 24/87); 

Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожар („Сл. Гласник РС“, бр. 3/2018); 

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Службени гласник РС", бр. 
121/2012); 

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног 
отпада на територији јединице локалне самоуправе 61/2010; 

Уредбе: 

Уредба о утврђивању листа пројеката за које је обавезна процјена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“,бр. 114/08); 

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС" бр. 
11/10, 75/10, 63/13); 

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, („Сл. гл. РС“, бр. 5/16); 

Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС", бр. 5/68); 
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Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС", бр. 5/68); 

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

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС” бр. 50/12); 

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање ("Службени гласник РС" 
број 24/14); 

Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, 
"Службени гласник РС", број 88/10); 

Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", број 92/10); 

Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената 
који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање 
("Службени гласник РС", бр. 60/2009); 

Уредба о режимима заштите ("Службени гласник РС", бр. 31/12); 

Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10); 

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гл. РС” 
број 75/10); 

Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, 
(Сл. Гласник РС, бр. 88/2010 

Европска регулатива 

Директива Савета 75/442/ЕЕЦ о отпаду (Оквирна директива); 

Директива Савета 99/31/ЕЦ о депонијама отпада; 

Директива Савета 94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду; 

Директива Савета 91/157/ЕЕЦ о батеријама и акумулаторима који садрже опасне 
супстанцe; 
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Оквирна Директива о водама 2000/60/ЕЦ; 

Директива 91/271/ЕЕЦ од 21. маја 1991. године која се тиче пречишћавања отпадних 
водa у урбаним подручјима,; 

Директива 98/15/ЕЦ која допуњује Директиву 91/271/ЕЕЦ; 

Директива 96/61/ЕЕЦ која се односи на интегралну заштиту и контролу; 

Директива 76/464/ЕЕЦ о загађивању узрокованом одређеним опасним супстанцама које 
се испуштају у акватичну средину заједнице; 

Директива 80/68/ЕЕЦ о заштити подземне воде од загађивања проузрокованог 
одређеним опасним супстанцама; 

Директиве 75/440/ЕЕЦ и 79/869/ЕЕЦ које се односе на спречавање загађења 
површинских вода намењених за употребу људи; 

Директива 86/278/ЕЕЦ од 12. јуна 1986. године о коришћењу муља; 

Директива 1999/31/ЕЦ од 26. априла 1999. године која се односи на одлагање отпада на 
депоније; 

Директива 2008/105/ЕЦ о стандардима квалитета животне средине у области политике 
вода која уноси измене и затим укида Директиве Савета 82/176/ЕЕЦ, 83/513/ЕЕЦ, 
84/156/ЕЕЦ, 84/491/ЕЕЦ, 86/280/ЕЕЦ и уноси измене у Директиву 2000/60/ЕЦ 
Европског парламента и Савета; 

Директива 2006/11/ЕЦ о загђењу узрокованом одређеним опасним супстанцама 
испуштеним у акватичну средину заједнице. 
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14 ПРИЛОЗИ 

 

















































 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 






