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Broj: 869/20/A 
Datum: 22.01.2020. godine

1.3.  REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
 STUDIJE O  PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

PROJEKTA ZA IZGRADNJU

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i  izgradnji  („Sl glasnik RS“, br. 72/09,
81/09-ispravka,  64/10  odluka  US,  24/11,  121/12,  42/13-odluka  US,  50/2013-odluka  US,
98/2013-odluka  US,  132/14,  145/14,  83/18,  31/2019  i  37/2019  -  dr.zakon)  i  odredbi
Pravilnika  o  sadržini,  načinu  i  postupku  izrade  i  način  vršenja  kontrole  tehničke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl.glasnik RS br.73/2019) donosim sledeće: 

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za  izradu  Studije o   proceni  uticaja  na  životnu  sredinu  projekta  za  izgradnju  izgradnje
kompleksa valjaonice čelika za  armiranje  betona  na  kp br.  8184/1,  8190/2  i  9065/4 i
infrastrukturnih priključaka na kp 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3,
KO Sremska Mitrovica, određuje se:

Vesna Mijailović- Filipović, dipl. inž. tehn. IKS Licenca 371 L218 12

Projektant:  SET d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, Šabac
Odgovorno lice/zastupnik: Milenca Srećković, dipl.inž.građ.

Pečat: Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: 1442/SPU

Mesto i datum: Šabac, januar, 2020. godine

Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju “SET” društvo sa ograničenom odgovornošću, Šabac Braće Nedića 1 
Registrovano kod Agencije za privredne registre Rešenjem broj: BD6850/05 Matični broj: 17526529, PIB: 103109358, TR. 170-
30022702000-86 kod Unicredit banke, 265-6210310003538-66 kod Raiffeisen banke
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IZJAVA

Ovim izjavljujem da sam prilikom izrade dokumentacije:

STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

IZGRADNJE  KOMPLEKSA VALJAONICE ČELIKA ZA ARMIRANJE BETONA 
NA KP BR. 8184/1, 8190/2 i 9065/4 I INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUČAKA 

NA KP 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3, KO  

SREMSKA MITROVICA

koristila važeće propise i standarde:

           
Projektant:   

                                                                                                

Vesna Mijailović-Filipović, dipl.inž.tehn.
Licenca br: 371 L218 12                                                        
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Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

 1 UVODNI DEO

Predmet studije je izgradnja   valjaonice  čelika za armiranje betona, sa svim pratećim
sadržajima i to: objekat valjaonice spratnosti P+1, BRGP = 29.882,70 m2, Postrojenje za tretman
vode BRGP=2.268,31 m² sa pratećim sadržajima: saobraćajne površine i platoi, parking prostor,
kolske vage,  gasifikaciona stanica tečnog kiseonike separatori masti i ulja i ograda kompleksa,
retenzija za atmosfersku vodu.na KP 8184/1, 8190/2 i 9065/4, KO Sremska Mitrovica. površine
99.223,00 m2

Izgradnja valjaonice sa  svim pratećim sadržajima  planirana  je   na  kat.  parcelama br.
8184/1,  8190/2 i  9065/4, KO Sremska Mitrovica.  Fabrički  krug je  koncipiran prema potrebi
tehnološkog procesa valjaonice. Dimenzije i položaj svih elemenata u fabričkom krugu su na
zahtev i preporuku isporučioca opreme. 

Kompleks  valjaonice  čelika  za  armiranje  betona  je  planiran  na  lokaciji u  privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice.

Planskim dokumentom dato  je  da  je,  u  zavisnosti  od  tehnološkog procesa  u  okviru
kompleksa, potrebno planirati pretovarno- manipulativne površine i parking površine za teretna
vozila. 

Shodno nameni i funkcionisanju planiranih objekata i datim potrebama, definisan je i
parking prostor. Predviđeno je da se u okviru kompleksa izgradi 17 parking mesta za kamione. 

S  obzirom  da  je  u  neposrednoj  blizini  predmetnog  kompleksa  izgrađen  kompleks
postojeće  (stare)  valjaonice  i  topionice,  u  okviru  koga  su  i  prostorije  za  radnike,  u  okviru
postojećih kapaciteta predviđeno je i parkiranje za posetioce i radnike u planiranoj valjaonici.

U okviru planiranog kompleksa formiran je sistem zelenih povrišina. Formiran je zaštitni
pojas zelenila obodom kompleksa duž kanala koji čine lišćarska i četinarska stabla kao i drvoredi
duž kolskih staza formirani od lišćarskog drveća. 

Planirani kapacitet godišnje proizvodnje je 450.000 tona armature i žice kombinovano.

U okviru  budućeg  kompleksa  valjaonice  predviđeni  su  i  sledeći  sadržaji:  parking  za
kamione, interne saobraćajnice, kolske vage  i kompletna infrastruktura

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Izgradnje   kompleksa valjaonice
čelika za armiranje betona  na kp br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4 i infrastrukturnih priključaka  na kp
8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3, KO Sremska Mitrovica  urađena je  u
skladu  sa  Zakonom o  proceni  uticaja  na  životnu  sredinu  („Sl.  gl.  RS“,  br  135/04  i  36/09),
Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu  („Sl. gl. RS“, br  69/05) i
Rešenjem o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, dobijenim
od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, br. 140-501-699/2019-05 od
08.11.2019.g. Prema Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je potrebna procena uticaja na
životnu sredinu („Sl. gl. RS“, br. 114/08),  utvrđeno je da se  predmetni projekat nalazi na  Listi
projekta  za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu  pod tačkom 4, podtačka 3, za
preradu u crnoj metalurgiji.

Cilj  izrade  Studije  procene  uticaja  na  životnu  sredinu  jeste  analiza  i  ocena  kvaliteta
činilaca životne sredine i njihova osetljivost na prostoru izgradnja valjaonice čelika za armiranje
betona  na kp br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4 i  infrastrukturnih priključaka  na kp 8177/1, 8177/2,
9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3, KO Sremska Mitrovica i u okolini i međusobnih uticaja
postojećih i planiranih aktivnosti, predviđanje neposrednih i posrednih štetnih uticaja projekta.
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Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

 1.1 Uloga Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Donošenjem Zakona o zaštiti životne sredine (“Sl. gl. RS” br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr.
zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 odluka US i 14/16) i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu
(“Sl. gl. RS” br. 135/04 i 36/09) uređena je materija izrade Studije o proceni uticaja na životnu
sredinu,  čime su precizno definisane obaveze Nosioca projekta  kod projektovanja i  građenja
objekta  sa  aspekta  zaštite  životne sredine.  Zakonom o proceni  uticaja   definisana je  faznost
izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, njen opšti sadržaj i postupak verifikacije.

Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za:
(1) održivo upravljanje,  očuvanje prirodne ravnoteže,  celovitosti,  raznovrsnosti  i  kvaliteta

prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića;

(2) sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine.

Proces približavanja Evropskoj Uniji sadrži tri ključna elementa: harmonizaciju propisa,
izgradnju administrativnih kapaciteta i kapaciteta institucija i ekonomskih instrumenata.

Pravna i fizička lica u obavljanju svojih delatnosti treba da obezbede:

• Racionalno korišćenje prirodnih bogatstava

• Primenu propisa

• Uračunavanje  troškova  zaštite  životne  sredine  u  okviru  investicionih  i  proizvodnih
troškova.

Uloga Studije  procene uticaja  na životnu sredinu u sistemu zaštite  životne sredine je
višestruka, ali prvenstveno preventivna. Studija procene uticaja se radi kako bi se zaustavila dalja
degradacija životne sredine, sprečio uvoz i uvođenje zastarelih tehnologija i postrojenja koji su
veliki zagađivači životne sredine i potrošači energije i sprečili hemijski udesi širih razmera. Pri
rekonstrukciji i revitalizaciji Studija o proceni uticaja se radi da bi se poboljšalo postojeće stanje
životne sredine, kao i radi toga da bi se nosioci projekta i projektanti podstakli na ekološki način
razmišljanja i delovanja. Cilj procene je da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih
projekata na životnu sredinu i  uzajamno delovanje svih njenih činilaca,  kao i  da se utvrde i
predlože  mere  kojima  se  štetni  uticaji  mogu  sprečiti,  smanjiti  ili  otkloniti,  imajući  u  vidu
izvodljivost  tih  projekata.  Ovo  treba  primeniti  dovoljno  rano,  još  u  vreme  faze  planiranja
projekta, prilikom izbora lokacije, čiji je izbor usaglašen sa zahtevima zaštite životne sredine,
tehnološkim procesom i drugim merama bezbednosti.

Naložene mere u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu u funkciji su integralnog
upravljanja životnom sredinom i održivog razvoja, radi dobrobiti budućih generacija.

 1.2 Metodologija

Osnovni  metodološki  pristup  i  sadržaj  Studije  o  proceni  uticaja  na  životnu  sredinu
određen je Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu. Studija o proceni se radi na osnovu
predložene lokacije, postojećeg stanja životne sredine na njoj, planske i tehničke dokumentacije,
rezultata istraživanja i merenja, kao i drugih raspoloživih podataka.

 1.3 Podloge za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, tumačenje rezultata i predlaganje
mera zaštite korišćena su dokumenta zakonske regulative i raspoloživa dokumentacija.
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Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

 1.4 Spisak primenjenih zakona i propisa

Tokom izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje  kompleksa
valjaonice čelika za  armiranje  betona  na  kp br.  8184/1,  8190/2  i  9065/4 i  infrastrukturnih
priključaka   na  kp  8177/1,  8177/2,  9063/1,  8184/2,  8190/4,  8190/5  i  8184/3, KO  Sremska
Mitrovica korišćeni su dole navedeni važeći propisi i predložene mere zaštite. 

 1.4.1 Zakoni i propisi Republike Srbije:

• Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik  RS“ br. 135/04 i 36/09, 36/09 - izmena u dr.
zakonu, 72/09 - izmena u dr. zakonu, 43/11 - Odluka US RS Uz broj 198/2009 – 43/2011-
88 i 14/16 i 76/2018),

• Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/04 i 36/09),

• Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/2010- odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon)

• Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/16),
• Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS" br. 36/09),
• Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11, Odluka US RS 46/2014-

42), 
• Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10  i 14/16),
• Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS", 30/10, 93/12 i 101/16),
• Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 10/13),
• Zakon o zaštiti zemljišta („Sl. gl. RS” br. 112/15),
• Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10),
• Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik SRS", 71/94, izmene 52/11, 99/11),
• Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (Službeni glasnik RS, br.

54/2015), 
• Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09, 20/15),
• Zakon o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS" br. 111/09, 92/11 i 93/12),
• Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br.101/05 i 91/15 i 113/2017 -

dr. zakon)
• Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i od nuklearne sigurnosti („Sl. glasnik RS" br.

36/09, 93/12),
• Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09, 20/15, 87/2018-drugi Zakoni)
• Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS" br.

11/10, 75/10, 63/13),
• Uredba  o  merenjima  emisija  zagađujućih  materija  u  vazduh  iz  stacionarnih  izvora

zagađivanja, („Sl. gl. RS“, br. 5/2016),
• Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih

izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Sl. gl. RS“ br. 111/15)
• Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za

sagorevanje („Sl. gl. RS“ br. 6/2016), 
• Uredba o klasifikaciji voda („Sl. glasnik SRS", br. 5/68), 
• Uredba o kategorizaciji vodotoka („Sl. glasnik SRS", br. 5/68), 
• Uredba  o  graničnim vrednostima  emisije  zagađujućih  materija  u  vode i  rokovima za

njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16), 
• Uredba  o  graničnim  vrednostima  emisije  zagađujućih  materija  u  površinskim  i

podzemnim vodama  i  sedimentu  i  rokovima  za  njihovo  dostizanje  („Sl.  gl.  RS”  br.
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50/12),
• Uredba  o  graničnim  vrednostima  prioritetnih  i  prioritetnih  hazardnih  supstanci  koje

zagađuju površinske vode i  rokovi  za njihovo dostizanje ("Službeni  glasnik RS" broj
24/14),

• Pravilnik  o  načinu  određivanja  i  održavanja  zona  sanitarne  zaštite  izvorišta
vodosnabdevanja ("Sl. glasnik RS", br. 92/08),

• Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima
hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik RS", br. 74/11),

• Pravilnik  o  referentnim uslovima  za  tipove  površinskih  voda  ("Sl.  glasnik   RS",  br.
67/11),

• Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Sl.glasnik SRS", br. 31/82 i 46/91),
• Uredba o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta indikatorima za ocenu rizika

od degradacije  zemljišta  i  metodologiji  za  izradu remedijacionih programa,  "Službeni
glasnik RS", broj 88/10),

• Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za
njihovo ispitivanje („Sl. gl. RS”, br. 23/94),

• Uredba o odlaganju otpada na deponije ("Sl. glasnik RS", broj 92/10),
• Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji

se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", broj 98/10),
• Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za

njegovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", broj 95/10 i 88/15),
• Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, („Sl. glasnik RS" br. 56/10),
• Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik

RS, broj 92/10),
• Pravilnik  o  listi  POPs  materija,  načinu  i  postupku  za  upravljanje  POPs  otpadom  i

graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada
koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama ("Sl. glasnik RS", br. 65/2011 i 17/2017),

• Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB ("Sl. glasnik RS ", br.
37/11),

• Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima ("Sl. glasnik RS" br.
71/10),

• Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Sl.
glasnik RS", broj 21/10);

• Pravilnik o obrascu dokumenata o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
("Službeni glasnik RS", br. 114/13),

• Pravilnik  o  obrascu  dokumenta  o  kretanju  opasnog  otpada,  obrascu  prethodnog
obaveštenja,  načinu  njegovog  dostavljanja  i  uputstvu  za  njegovo  popunjavanje  ("Sl.
glasnik RS", br. 17/17),

• Uredba o ekološkoj mreži ("Službeni glasnik RS", br. 102/10),
• Pravilnik  o  kategorizaciji  zaštićenih  prirodnih  dobara  "Službeni  glasnik  RS"  br.

103/2013),
• Pravilnik o metodama merenja buke,  sadržini i  obimu Izveštaja o merenju buke ("Sl.

glasnik RS", br. 72/10),
• Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS” br. 20/12),
• Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ("Sl. glasnik RS", br. 53/97),
• Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora

buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS” broj 75/10),
• Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Sl. gl.
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RS” br. 01/13 ),
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci ("Sl. glasnik

RS", 96/11 i 78/15),
• Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa ("Sl. glasnik RS", br. 82/12),
• Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja,

kao i  metodologiji  za  vrste,  načine i  rokove prikupljanja  podataka ("Službeni  glasnik
RS", br. 10/2013),

• Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa
("Sl. glasnik RS" br. 18/12),

• Pravilnik o Listi  opasnih materija njihovim količinama i kriterijumima za određivanje
vrste  dokumenata  koje  izrađuje  operater  seveso  postrojenja,  odnosno  kompleksa,
"Službeni glasnik RS", broj 41/10 i 51/15),

• Pravilnik o sadržini Politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o
bezbednosti i Plana zaštite od udesa, (Sl. glasnik RS" br. 41/10),

• Pravilnik  o  sadržini  obaveštenja  o  novom  seveso  postrojenju,  odnosno  kompleksu,
postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso
postrojenja, odnosno kompleksa (''Službeni glasnik RS'', broj 41/10),

• Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i 
objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih 
tečnosti ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017),

• Pravilnik  o  tehničkim  normativima  za  zaštitu  objekta  od  atmosferskog  pražnjenja,
(“Službeni list SRJ”, br. 11/96),

• Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve,  okretnice i  uređene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara, (“Službeni list SRJ”, br.
8/95),

• Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata
za  koje  se  može  zahtevati  procene  uticaja  na  životnu  sredinu  ("Sl.  glasnik.  RS",  br.
114/08),

• Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.  glasnik RS" br.
69/05),

• Pravilnik  o  postupku  javnog  uvida,  prezentaciji  i  javnoj  raspravi  o  Studiji  o  proceni
uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 69/05).

 1.4.2 Evropska regulativa

• Direktiva Saveta 75/442/EEC o otpadu (Okvirna direktiva),
• Direktiva Saveta 99/31/EC o deponijama otpada,
• Direktiva Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu,
• Direktiva Saveta 91/157/EEC o baterijama i akumulatorima koji sadrže opasne supstance

Okvirna Direktiva o vodama 2000/60/EC,
• Direktiva 91/271/EEC od 21. maja 1991. godine koja se tiče prečišćavanja otpadnih voda

u urbanim područjima,
• Direktiva 98/15/EC  koja dopunjuje Direktivu 91/271/EEC,
• Direktiva 96/61/EEC koja se odnosi na integralnu zaštitu i kontrolu,
• Direktiva  76/464/EEC  o  zagađivanju  uzrokovanom  određenim  opasnim  supstancama

koje se ispuštaju u akvatičnu sredinu zajednice,
• Direktiva  80/68/EEC  o  zaštiti  podzemne  vode  od  zagađivanja  prouzrokovanog

određenim opasnim supstancama,
• Direktive  75/440/EEC  i  79/869/EEC  koje  se  odnose  na  sprečavanje  zagađenja

površinskih voda namenjenih za upotrebu ljudi,
• Direktiva 86/278/EEC od 12. juna 1986. godine o korišćenju mulja,
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• Direktiva 1999/31/EC od 26. aprila 1999. godine koja se odnosi na odlaganje otpada na
deponije,

 1.5 Raspoloživa dokumentacija

Lokacijski uslovi- izdati od strane Pokrajinskog sekretarijata za
energetiku,  građevinarstvo  i  saobraćaj,  Autonomne  pokrajine
Vojvodine, u Novom Sadu

Broj: 143-353-191/2019 
datum: 14.11.2019.

Uslovi  Elektroprivrede  Srbije,  EPS  distribucije,  ogranka
Elektrodistribucije Sremska Mitrovica

Broj: 89.1.1.0-Д-07.06-331515-
19/4  datum: 22.10.2019. 

Uslovi Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem-
gas“, Sremska Mitrovica

Broj: 9-20-1/19 
datum: 25.10.2019.

Uslovi Preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“
d.o.o, Sremska Mitrovica

Broj: 963-1/2018-1 
datum: 25.10.2019.

Obaveštenje  Ministarstva  unutrašnjih  poslova,  Sektora  za
vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj
Mitrovici, Odseka za preventivnu zaštitu

Broj: 217-16067/19 
datum: 28.10.2019. 

Uslovi  u  pogledu  mera  zaštite  od  požara,  Ministarstvo
unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za
vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici 

Broj: 211- 15584/19 
datum: 21.10.2019.

Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica Broj: 584-07/19-4 
datum: 06.11.2019.

Obaveštenje  Ministarstva  odbrane,  Sektora  za  materijalne
resurse, Uprave za infrastrukturu 

Broj: 20269-4 
datum: 07.11.2019.

Uslove Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Broj: 4/3-09- 0224/2019-0005 
datum: 12.11.2019.

Vodni  uslovi  Pokrajinskog  sekretarijata  za  poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo

Broj: 104-325-956/2019-04 
datum: 12.11.2019.

Uslovi „Elektromreža „ Srbije Broj:  130-00-УТД-003-
897/2018-002 
datum: 09.10.2018.

Uslovi JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica Broj:  1339/2 
datum: 05.10.2018.

Uslovi JKP „Komunalije“, Sremska Mitrovica Broj:  3654-1/18 
datum: 09.10.2018.

Uslovi Preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“
d.o.o. Sremska Mitrovica

Broj:  885-1/2018 
datum: 17.09.2018.

Uslovi  Ministarstva unutrašnjih  poslova,  Sektora  za  vanredne
situacije, Odeljenja  za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici,
Odseka za preventivnu zaštitu

Broj:  217-13411/18 
datum: 13.09.2018.

Uslovi  Telekoma  Srbija,  Odeljenja  za  planiranje  i  izgradnju
mreže Sremska Mitrovica 

Broj: А335-379020/1-2018 
datum: 12.09.2018.

• Podaci dobijeni od Nosioca projekta.

• Rešenje  o  određivanju  obima i  sadržaja  studije  o  proceni  uticaja  na  životnu sredinu,
dobijenim od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, br.  140-
501-699/2019-05 od 08.11.2019.g.

• Idejni  projekat  izgradnje kompleksa valjaonice čelika za  armiranje  betona na kp br.
8184/1,  8190/2 i  9065/4 i  infrastrukturnih priključaka na KP 8177/1,  8177/2,  9063/1,
8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3 KO Sremska Mitrovica
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1. GLAVNA SVESKA 1442/IDP/0

2. PROJEKAT ARHITEKTURE 1442/IDP/1

3. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 1442/IDP/2/1

4. PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA 1442/IDP/2/2

5. PROJEKAT UNUTRAŠNJIH 
6. HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

1442/IDP/3/1

7. PROJEKAT SPOLJAŠNJIH 
8. HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

1442/IDP/3/2

9. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA

1442/IDP/4/1

10. TRAFOSTANICA 20/0,4kV i 20/0,7kV 1442/IDP/4/2

11. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I 
SIGNALNIH INSTALACIJA

1442/IDP/5

12. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA - 
TERMOTEHNIKA

1442/IDP/6/1

13. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA – 
14. GASNE INSTALACIJE

1442/IDP/6/2

15. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA – 
KOMPRIMOVANI VAZDUH I MAZIVA

1442/IDP/6/3

16. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA – 
KISEONIK

1442/IDP/6/4

17. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA –
18.  WTP I RAZVOD VODE

1442/IDP/6/5

19. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA – 
20. CRPNA STANICA

1442/IDP/6/6

21. PROJEKAT TEHNOLOGIJE 1442/IDP/7

22. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 1442/IDP/E1

23. ELABORAT O GEOTEHNIČKIM 
USLOVIMA IZGRADNJE

1023/19

Skraćenice

BPK5 (BOD): Biološka potrošnja kiseonika

HPK (COD): Hemijska potrošnja kiseonika

SPUŽS: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

PUŽS: Procena uticaja na životnu sredinu

DGV: Donja granična vrednost 

MDK: Maksimalna dozvoljena koncentracija

MCS: Mercalli – Cancanni - Sieberg skala

JKP: Javno komunalno preduzeće
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AZŽSS: Agencija za zaštitu životne sredine Srbije

RZS: Republički zavod za statistiku 

APV: Autonomna pokrajina Vojvodina

PGD: Projekat za građevinsku dozvolu

GP: Generalni plan 

PDR: Plan detaljne regulacije

RS: Republika Srbija

 (BAT)- najbolje dostupne tehnike najdelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i  
načinu njihovog obavljanja koje omogućavaju pogodniju primenu određenih tehnika za 
zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija, propisanih u cilju sprečavanja ili ako to nije
izvodljivo, u cilju smanjenja emisija i uticaja na životnu sredinu kao celinu; 
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 1.6 PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Naručilac i korisnik projekta je privredno društvo METALFER STEEL MILL d.o.o." iz Sremske
Mitrovice  u  čijem  se  sastavu  nalazi  lokacija  na  kojoj  se planira  izgradnja kompleksa
valjaonice čelika za armiranje betona. 

Nosilac  projekta: METALFER STEEL MILL d.o.o.

Sedište: Sremska Mitrovica

Adresa:  Rumski put br.27

Matični broj: 08144605

PIB: 103917325 

Pretežna delatnost: 2410 – Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

Zakonski zastupnik: Branko Zečević, direktor

Zoran Lojović, direktor
Predstavnik nosioca projekta: Zoran Lojović, direktor

Tel. 022 621 636

Preduzeće  METALFER  STEEL  MILL  d.o.o.  iz  Sremske  Mitrovice  bavi  se
proizvodnjom građevinskog  materijala  od  čelika.  Postojeći  proizvodni  kompleks  nalazi  se  u
blizini  predmetne  lokacije,  gde  je  hala  valjaonice  sa  pratećim  sadržajima  (kapaciteta
250.000/tona  armature i  žice  kombinovano godišnje  ). Na susednoj  parceli  8177/1 se nalazi
topionica. 

Investitor ima u planu da izgradi novu valjaonicu sa svim pratećim sadržajima na kat.
parcelama br. 8184/1,  8190/2  i  9065/4, KO Sremska Mitrovica.  Fabrički  krug je  koncipiran
prema potrebi tehnološkog procesa valjaonice. Dimenzije i položaj svih elemenata u fabričkom
krugu su na zahtev i preporuku isporučioca opreme. 

Kompleks valjaonice čelika za armiranje betona je  planiran na lokaciji u privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice.

Planirani kapacitet godišnje proizvodnje je 450.000 tona armature i žice kombinovano.
 U okviru budućeg kompleksa valjaonice predviđeni  su i  sledeći  sadržaji:  parking za

kamione, interne saobraćajnice, kolske vage  i kompletna infrastruktura

 2 OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA 

Predmetna lokacija  na kojoj se planira izgradnja valjaonice betonskog  čelika Metalfer
Steel Mill doo pripada teritoriji grada i opštine Sremska Mitrovica. Sremska Mitrovica je sedište
Grada Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu i jedan od
najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji

Kompleks  valjaonice  čelika  za  armiranje  betona  je  planiran  na  lokaciji u  privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice.
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 2.1 Makrolokacija

Sremska  Mitrovica,  koja  se  nalazi  na  levoj  obali  reke  Save,  je  pešačkim  mostom
povezana sa Mačvanskom Mitrovicom koja se nalazi na desnoj obali reke Save. Grad se nalazi
na veoma povoljnom mestu,  svega  75 km od glavnog grada zemlje,  Beograda,  sa  kojim ga
vezuje autoput E-70 evropskog značaja. 

Sremska Mitrovica ima geografski položaj na 44 stepeni i 58 minuta severne geografske
širine i 19 stepeni 36 minuta istočne geografske dužne i prostire se po južnom obodu sremske
lesne terase i na aluvijalnoj ravni leve obale reke Save, na prosečnoj nadmorskoj visini od 82 m.
Gradsko naselje zapravo je konurbacija tri naselja:

 − Sremske Mitrovice kao centralne urbane celine,

 − Susedne Mačvanske Mitrovice na desnoj obali Save i

 − Najvećeg sela po broju stanovnika u Srbiji, Laćarka, na zapadu.

Sremska  Mitrovica,  koja  se  nalazi  na  levoj  obali  reke  Save,  je  pešačkim  mostom
povezana sa Mačvanskom Mitrovicom koja se nalazi na desnoj obali reke Save.

Grad  se  nalazi  na  veoma povoljnom mestu,  svega  75km od glavnog  grada  zemlje,
Beograda, sa kojim ga vezuje autoput E-70 evropskog značaja. Sa Beogradom je grad povezan i
jedinom dvokolosečnom prugom u državi. 

Od pokrajinskog sedišta,  Novog Sada,  udaljen je  50 km. Od granice sa republikom
Hrvatskom grad je  udaljen 35km. Po ovome je  Sremska Mitrovica  najbliža Zapadu od svih
okružnih središta naše zemlje.

Slika br.1-  Kartografski prikaz lokacije 

Metalfer Steel Mil
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Položaj u bližoj okolini, takođe je povoljan budu i da je grad nastao na "najtanjem" delu
Srema, na mestu gde su kopneni putevi koji vode sa Balkana I Beograda na istoku ka današnjoj
Hrvatskoj na zapadu najbliži vodenim putevima (reci Savi). Ovi putevi ovde prave saobraćajno
čvorište. Pored toga mesto Sremske Mitrovice je povoljno, jer je ovo mesto na Savi gde je ona
najbliža Fruškoj gori.

Takođe, grad je obrazovan na mestu gde je savska obala najpristupačnija. U prošlosti su
delovi istočno i zapadno od grada bili izuzetno močvarni i teško pristupačni, pa je ovo mesto bilo
pogodno za prelazak preko reke i upravu nad njom u ovom delu toka.

Teritorija grada i opštine Sremska Mitrovica zauzima površinu od 762 km2. Prostorno,
teritorija grada i opštine Sremska Mitrovica se sa istoka graniči sa teritorijom grada i opštine
Ruma, sa zapada sa teritorijom grada i opštine Šid, sa severne strane su obronci Fruške gore, a sa
juga izbija na levu obalu reke Save, na čijim se desnim obalama prostire teritorija Mačvanske
Mitrovice.

Lokacijski posmatrano predmetna parcela se nalazi u industrijskoj zoni u trouglu koji
formiraju sa severa železnička pruga Beograd-Šid-Zagreb,  sa juga lokalna saobraćajnica koja
povezuje Sremsku Mitrovicu sa Rumom (t.z. Rumski put) i sa zapada lokalna saobraćajnica koja
povezuje Sremsku Mitrovicu sa autoputem E70 Beograd-Šid-Zagreb. 

Slika br.2 – Satelitski snimak  predmetne lokacije  
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 2.2 Mikrolokacija

Mikrolokacijski posmatrano parcele  br.8184/1, 8190/2 i 9065/4, KO Sremska Mitrovica
na  kojim  se  planira izgradnja  objekta  valjaonice  čelika  za  armiranje  betona,  sa  pratećim
sadržajima  nalazi  se  u  neposrednoj  blizini postojećeg kompleksa  konti  valjaonice  betonskog
čelika (parcela br. 8250/7 K.O. Sremska Mitrovica) i u neposrednoj blizini postojeće topionice
starog gvožđa i pogona za proizvodnju čeličnih gredica . 

Glavni prilaz parceli je na severozapadnoj strani, sa javne saobraćajnice na KP 9062/3.
Planirano je da se za prilaz kompleksu izvede prelaz preko kanala širine 16,0 m. 

Na  jugoistočnoj  strani  predviđen  je  pomoćni  ulaz  sa  saobraćajnice  na  KP 9064  (iz
Višnjevačke ulice), koji će se koristiti povremeno, za dovoz sirovina iz topionice. 

Odmah pored glavnog ulaza u kompleks, predviđeni su montažni objekti portirnice i
vagarske kućice. U severozapadnom delu, u blizini glavnog ulaza je i parking prostor na kome je
predviđeno 17 parking mesta za kamione. 

Izgradnja valjaonice predviđena je u istočnom delu kompleksa. Objekat će se prostirati u
pravcu severozapad- jugoistok. Istočno od valjaonice je predviđen objekat WTP- postrojenja za
tretman vode. 

Oko  objekata  planirana je  izgradnja  internih  saobraćajnica  i  platoa.  Interne
saobraćajnice su širine 7,0 m, za dvosmerno kretanje saobraćaja.

S obzirom da se predmetni kompleks sa severozapadne i jugoistočne strane graniči sa
javnim površinama (javne saobraćajnice), a duž severozapadne i jugozapadne granice kompleksa
je površina javne namene-  kanal, duž ovih granica kompleksa je regulaciona linija.

Slika br.3– Situacioni plan  kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona 
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Podaci o predmetnim objektima:
Spratnost       Bruto površina             Površina 

na koti ±0,00          ukupno- BRGP
1. Valjaonica čelika za armiranje betona           P, P+1     22.368,40 m²          29.780,70 m²
2. Postrojenje za tretman vode                           P               2.191,50 m²            2.316,32 m²
3. Portirnica                                                        P                    11,25 m²                 11,25 m² 
4. Vagarska kućica                                             P                    11,25 m²                  11,25 m²

Ukupno svi planirani objekti- površina na koti ±0,00:                                     24.582,40 m² 
Ukupno svi planirani objekti- BRGP (površina nadzemnih etaža):                 32.119,52 m²

Shodno  nameni  i  funkcionisanju  planiranih  objekata  i  datim potrebama,  definisan  je  i
parking prostor. Predviđeno je da se u okviru kompleksa izgradi 17 parking mesta za kamione. 

S obzirom da je u neposrednoj blizini predmetnog kompleksa izgrađen kompleks postojeće
(stare)  valjaonice  i  topionice,  u  okviru  koga  su  i  prostorije  za  radnike,  u  okviru  postojećih
kapaciteta predviđeno je i parkiranje za posetioce i radnike u planiranoj valjaonici.

U  okviru  planiranog  kompleksa  formiran  je  sistem  zelenih  povrišina  čija  ukupna
površina iznosi P= 38.854,0 m2 što je 39,16 % ukupne površine kompleksa. Formiran je zaštitni
pojas zelenila obodom kompleksa duž kanala koji čine lišćarska i četinarska stabla kao i drvoredi
duž pešačkih i kolskih staza formirani od lišćarskog drveća. 

Shodno  nameni  i  funkcionisanju  planiranih  objekata  i  datim  potrebama,  definisan  je  i
parking prostor. Predviđeno je da se u okviru kompleksa izgradi 17 parking mesta za kamione. 

S obzirom da je u neposrednoj blizini predmetnog kompleksa izgrađen kompleks postojeće
(stare)  valjaonice  i  topionice,  u  okviru  koga  su  i  prostorije  za  radnike,  u  okviru  postojećih
kapaciteta predviđeno je i parkiranje za posetioce i radnike u planiranoj valjaonici.

Na  samom  kompleksu  postoje  pristupne  saobraćajnice  kojima  je  omogućeno  kretanje
vatrogasnog vozila.

Saobraćajne površine – saobraćajnice i platoi za manevar i skladištenje su projektovani u
skladu  sa  procesom  proizvodnje  i  potrebama  kompleksa,  sa  kolovoznom  konstrukcijom
dimenzionisanom  prema  podacima  iz  geomehaničkog  elaborata  i  očekivanim  saobraćajnim
opterećenjem  u  projektnom  periodu.  Saobraćaj  se  reguliše  horizontalnim  oznakama.
Saobraćajne površine se oivičavaju standardnim kolskim ivičnjacima.  Poprečnim i  podužnim
nagibima obezbeđuje se efikasno odvodnjavanje atmosferskih voda.

Za potrebe kompleksa projektovan je parking prostor za teška teretna vozila, koji će biti
odvojen od ostatka kompleksa,  ali  imati  vezu sa njim.  Na parkingu je  omogućeno kretanje
veznim saobraćajnicama. Za sve saobraćajne površine vrši se provera prohodnosti merodavnog
vozila i celim kompleksom obezbeđuje prolazak vatrogasnog vozila.

 2.3 Površina zemljišta 

Predmetna parcela nalazi se u okviru privredno- tehnološke zone istočno od ulice Marka
Aurelija, u Sremskoj Mitrovici.  Parcela je površine 99.223,00 m², dimenzija ~ 292 x 357 m, i
prostire se u pravcu severozapad- jugoistok. 

Površine parcela:   KP  8184/1 ...... P= 51.079,00 m²

                               KP 8190/2 ….. P= 44.764,00 m²

                               KP 9065/4 ….. P=   3.380,00 m²

                               Ukupno …….……99.223,00 m²
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Slika br.4- Lokacija i neposredno okruženje 

Na parcelama  br. 8184/1,  8190/2 i 9065/4,  u severoistočnom delu su postojeći objekti
(koji su u postupku ozakonjenja). Namena ovih objekata je skladište – magacinski prostor. 

Predmet projekta je izgradnja objekta valjaonice čelika za armiranje betona, sa pratećim
sadržajima. Planirani objekti u okviru kompleksa su:
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1. Valjaonica čelika za armiranje betona
2. WTP- Postrojenje za tretman vode
3. Portirnica
4. Vagarska kućica

Planirani  prateći sadržaji  u  kompleksu  su:  dve  kolske  vage,  saobraćajnice,  parking
prostor i platoi, MRS (merno-regulaciona stanica za gas), septička jama,  bunar za snabdevanje
tehnološkom  vodom,  gasifikaciona  stanica  tečnog  kiseonika,  crpna  stanica  i  retenzija  za
atmosfersku vodu.

Planirano  je  da  zaposleni  u  novoj  valjaonici  koriste  prostorije  u  okviru  postojećeg
kompleksa valjaonice.

  S obzirom da se kompleks prostire na više katastarskih parcela i da su objekti unutar
kompleksa funkcionalno povezani, te da se kompleks posmatra kao jedna celina, građevinske
linije date su kao granice do kojih je dozvoljeno građenje unutar kompleksa. 

 2.4 Pedološke,  geomorfološke,  geološke,  hidrogeološke  i  seizmološke  karakteristike
terena

U cilju utvrđivanja geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških, geomehanickih i ostalih
odlika terena na posmatranoj mikrolokaciji,  urađena su detaljna istraživanja terena i čitav  niz
laboratoriskih  ispitivanja.  Za  potrebe  izgradnje  valjaonice  urađen  je  Elaborat  o  geotehničkim
uslovima fundiranja i izgradnje valjaonice čelika za armiranje betona ,,METALFER STEEL MILL”
u Sremskoj  Mitrovici br. 2013/19 izrađen 2019 god strane preduzeća “Tilex” iz Beograda.

U  geotehničkom  elaboratu  se  na  bazi  rezultata  terenskih  istraživanja  i  geomehaničkih
laboratorijskih ispitivanja definišu svojstva i karakteristike zastupljenih sredina i predlaže rešenje
direktnog  (plitkog)  fundiranja  objekata  u  okviru  kompleksa  valjaonice.  Svojstva  i  inženjerske
karakteristike  terena  na  predmetnoj  lokaciji  identična  su  susednoj  lokaciji  izgrađenog  objekta
topionice starog gvožđa ’’SIRMIUM STEEL” i uslovno povoljan za izgradnju predmetnog objekta,
te zahteva odgovarajuće stabilizaciono konsolidacione mere u temeljnom tlu.

Prema  elaboratu  ispod  podne  ploče  hale  predviđena  je  zamena  tla.  Skladišta  i
saobraćajnica za teška vozila i transport gotovih proizvoda unutar hale-zamenu i stabilizaciju tla
vršiti šljunkom prirodne granulacije u tri sloja debljine po 0,5m i zbijanje do postizanja zbijenosti
Ms=40-50MPa, a dva završna sloja izvesti od kamena tucanika (0-31,5mm) i zbijati do postizanja
zbijenosti od Ms=50-60 MPa. Kod skladišta gotovih proizvoda zamenu tla vršiti izradom tampon
slojeva ukupne debljine 3m, od čega su četiri sloja debljine po 50cm od šljunka uz postizanje
zbijenosti od Ms=40-50MPa,  a  završna dva sloja izvode se od kamena tucanika (0-31,5mm) u
debljini  svakog sloja od takođe 0,5m uz  uslov postizanja  zbijenosti  od Ms=40-50MPa.  Preko
završnog  sloja  od tucanika  ugrađuje  se  AB  kolovozna  konstrukcija,  odnosno podna  ploča
projektovane debljine. Ispod podne ploče predviđena je PE folija koja sprečava isticanje cementnog
mleka iz betona ploče i deluje kao barijera vlazi iz zemlje.

 2.4.1 Geološki sastav 

Predmetni  prostor  je  obuhvata  delove  lesne  zaravni  i  aluvijona  reke  Save.  Teren  je
relativno ravan sa apsolutnim kotama 81.56 do 84.14 mnv. U građi terena učestvuju sedimenti
kvartarne starosti predstavljeni genetski različitim kompleksima:

• Savremeno tlo – Nasip (n) prekriva površinu teren,

• Eolske  sedimenti  –  les  i  prašinasto  -  peskoviti  sedimenti  predstavljeni  peskovitim
glinama i glinovitim peskovima. Podlogu ovim sedimentima čine miocenske naslage.
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 2.4.2 Geomorfološke  karakteristike 

Teren u geomorfološkom smislu predstavlja lesnu zaravan prekrivenu u pripovršinskom
delu humusom, odnosno humificiranim lesnim prekrivačem (černozem) i građevinskim nasipom
na delu građevinskih zahvata. U geodinamičkom smislu u pogledu procesa kliženja predstavlja
stabilan teren, sem u pogledu erozionih procesa na prirodnim i stvorenim kosinama, predstavlja
uslovnu stabilnost, gde je potrebna bio-tehnička zaštita.

Lesoidni  prašinasto-peskoviti  i  glinoviti  sedimenti  kvartarne  starosti  taloženi  u
«akvatičnim»  uslovima  –  eolškog  porekla  zbog  čega  imaju  i  specifične  deformacione
karakteristike, a naročito u uslovima sezonskih zasićenja vodom. Pripovršinski delovi lesa su
deformabilni i kolapsibilni u kojima je i formirana gornja izdan sa slobodnim nivoom «etažnog
tipa» slabog kapaciteta i  neznatna po kapacitetu,  ali  od uticaja  po prisustvu u tlu u pogledu
naponskog stanja  i  inženjersko-geoloških i  geotehničkih karakteristika koje se  odražavaju na
stabilnost  objekta i  uslove  fundiranja,  dok sa dubinom se povećava otpornost  na smicanje i
smanjuje deformabilnost. Geneza i uslovi sedimentacije, uslovili su postojanje tanke slojevitosti i
povećanje stepena konsolidacije sa dubinom, kao i promena u pogledu zastupljenosti

prašinastih, peskovitih i glinovitih frakcija, koje pored deformacionih karakteristika menjaju i
filtraciona svojstva. Ovi sedimenti prostiru se do dubine cca 25-35 m nakon čega se pojavljuju
peskoviti šljunkovite frakcije aluvijalno jezerskih sedimenata koje predstavljaju glavni kolektor
za podzemne vode (odakle se Sremska Mitrovica snabdeva za potrebe vodosnabdevanja), dok su
dublji  delovi  glinovite  i  glinovitopeskovite  frakcije  miocenske  starosti.  U pogledu  izgradnje
objekata,  kvartarne  lesoidne  naslage  –  eolskog  porekla,  taložene  u  «akvatičnim»  uslovima
predstavljaju uslovno povoljnu sredinu uz adekvatne mere stabilizacije tla.

Istraživani teren je deo lesne zaravni reke Save. Teren je relativno ravan sa apsolutnim
kotama 81.56 do 84.14 mnv. Nalazi se izme|u ulica Marka Aurelija i ulice Rumski drum.

 2.4.3 Seizmičnost

Teritorija opštine Sremska Mitrovica se nalazi se u rejonima 60 i 70 MCS seizmičkog
intenziteta.  Rejon  70MCS  teritorijalno  se  podudara  sa  prostiranjem,  lesnog  platoa  i
fruškogorskog (planinskog) dela opštine, a sva ostala teritorija je 60 MCS seizmičkog intenziteta.

Lokacija pripada seizmički aktivnom području sa 8° MCS, sa  koeficijentom projektne
seizmičnosti  Ks=0,05-0,07  što  se  usklađuje  sa  euro  kodom  a  uvažavajući  parametre  tla  i
prisustvo podzemne vode, izbor konstruktivnog sistema gradwe, i druge uslove i parametre uz
obavezu statičke i dinamičke analize proračuna u interakciji tlo-objekat na elastičnoj sredini u
poluprostoru.  Izme|u  ostalog  to  uslovljava  da  temelji  budu  potrebno  i  dovoljno  uklješteni  i
međusobno povezani.

 2.4.4 Hidrografske karakteristike

U hidrogeološkom pogledu na širem istraživanom prostoru zastupljena je gornja izdan sa
slobodnim nivoom (freatska izdan) formirana u okviru eolskih sedimenata nastalih taloženjem u
«akvatičnim  uslovima».  Ova  izdan  je  slabog  kapaciteta  oko  0,05-0,2  l/s  «etažnog  tipa»  i
obuhvata  gornje  slabo  vodopropusne  slojeve  lesoidne  prašinasto  peskovite  gline,  sezonski
promenljivog nivoa podzemne vode. Pretežno se prihranjuje od padavina.

Na većoj dubini od 25-35 m formirana je izdan u okviru peskovito šljunkovitih naslaga,
veće izdašnosti iz koje se i Sremska Mitrovica snabdeva tehničkom i vodom za piće. Ova izdan
je u hidrauličkoj vezi sa rekom Savom.

U cilju praćenja nivoa podzemne vode u dužem vremenskom periodu i uzimanje uzoraka
za ekološke potrebe u toku  eksploatacije objekta „Valjaonica čelika za armiranje“ predviđena je
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izgradnja pijezometra (PB-3)  i praćenje   u postojećem pijezometru (PB-4) koji se nalazi u okviru
kompleksa Topionice.

Pijezometri  se  postavljaju  radi praćenja oscilacija  podzemnih  voda,  s  tim  što  je
neophodno nakon ispiranja i testiranja iz pijezometra uzeti uzorke podzemne vode i dati ih na
hemijsku analizu što bi predstavqalo nulto stanje, a zatim redovno vršiti kontrolna ispitivanja
prema ekološkom programu i posebnim ekscesnim situacijama. Dubuna pijezometara 17m. 

Gornja izdan formirana je u okviru lesoidnih sedimenata, razdvojena je od donje izdani
formirane  u  peskovito  šljunkovitim  naslagama.  Moćni  slojevi  gline  slabo  vodopropusni  i
vodonepropusni  (izolatori),  što  onemogućuje  direktnu  komunikaciju  podzemnih  voda  na  a  na
predmetnoj lokaciji „Valjaonica čelika za armiranje betona METALFER STEEL MILL“ u Sremskoj
Mitrovici, a što je sa aspekta sanitarne zaštite izvorišta formiranog u okviru šljunkovito peskovitih
naslaga povjno.

Slika br. 5 -  Situacioni plan sa dispozicijom istražnih mesta i pjezometara 

 2.5 K limatske karakteristike sa meteorološkim pokazateljima

Sremska Mitrovica se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime.
Srednja  godišnja  temperatura  vazduha  iznosi  11,0ºC.  Najhladniji  mesec  je  januar  (0,9ºC),  a
najtopliji  je  mesec  jul  (21,1ºC).  Apsolutni  minimum  od  -25,6ºC  zabeležen  je  17.februara
1956.godine. Mrazni dani (minimalna temperatura ispod 0ºC) prosečno su godišnje zastupljeni sa
84,0 dana (decembar-februar 61,3 dana), a u vegetacionom periodu prosečno svega 1,3 dana.  

Pojava prvog mraza je krajem oktobra,  a poslednji  mrazni dani su početkom aprila.
Učestalost ledenih dana (maksimalna temperatura ispod 0ºC) iznosi 20,5 dana (od novembra do
marta). Učestalost toplih dana iznosi prosečno godišnje 95,6 dana (od marta do novembra), od
čega u vegetacionom periodu 92,3 dana.

Vlažnost vazduha ima srednju godišnju vrednost 8,3 mmHg. U vegetacionom periodu
iznosi 11,2  mmHg. Isparavanje u vegetacionom periodu je dosta intezivno (80% od godišnje
vrednosti).  Srednja  vrednost  relativne  vlažnosti  vazduha  iznosi  78%,  a  u  toku  vegetacionog
perioda iznosi 74%.
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Slika br. 6 -  Prosečne temperature i padavine u Sremskoj Mitrovici 

Srednja godišnja oblačnost u proseku nije velika i iznosi 57% pokrivenosti neba. Prosečan broj
oblačnih dana godišnje iznosi 106,7, a vedrih 60,6 dana. U vegetacionom periodu srednji broj
vedrih dana iznosi 39,5 a srednji broj oblačnih dana 32,9.

Srednja godišnja suma osunčavanja iznosi prosečno 2034,8 časova. Najsunčaniji mesec
je jul sa 288,5 časova, dok najkraće prosečno osunčavanje pokazuje decembar sa 52,2 časa.
Osunčavanje u vegetacionom periodu čini 70% ukupnog godišnjeg osunčavanja, što praktično
čini oko 8 časova osunčavanja tokom svakog dana u tom razdoblju.

Srednja  godišnja  visina  padavina  (kiša)  iznosi  630 mm,  sa najkišovitijim mesecima
junom i najsuvljim oktobrom. Visina padavina u vegetacionom periodu iznosi prosečno 341,1
mm, što je povoljna karakteristika pluviometrijskog režima. Ekstremne godišnje i mesečne visine
padavina kreću se od 395 mm do 1086 mm, a mesečne visine između potpunog odsustva i 309
mm. Padavine u obliku snega iznose 26,8 dana godišnje, a ograničene su na period od decembra
do marta. Maksimalna visina snežnog pokrivača iznosi 78 cm.

Slika br. 7 -  Dijagram  padavina u Sremskoj Mitrovici 
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 2.5.1 Vetrovitost 

Šire  posmatrano  u  Vojvodini  duvaju  uglavnom  četiri  vetra.  Najsnažniji  vetar  je
«košava» koja nastaje usled vazdušnih strujanja iz južnih delova Rusije prema Sredozemnom
moru, dolazi dolinom Dunava i prolazi kroz Đerdapsku klisuru. To je  hladan i jak vetar koji
može da nanese velike štete, da isuši zemljište i da otkrije i nosi živi pesak u peščare u Banatu.
«Severac» je hladan vetar koji zimi oštro briše ravnicom, «južni» je topli vetar, dok je «zapadni»
najčešći i donosi kišu i sneg. Shodno ovome, može se i za Sremskomitrovački region kazati da je
karakteristično preovlađivanje vetrova suprotnih pravaca. Najčešći vetar u Sremskoj  Mitrovici je
iz jugoistočnog i severozapadnog pravca. Treći po učestalosti je zapadni vetar. 

Najmanje je zastupljen južni vetar. Dominantni jugoistočni vetar – košava najčešće se
javlja od decembra do marta, tj. u zimskoj polovini godine, a severozapadni vetar dominira od
juna do septembra, u letnjem periodu. Mirno vreme bez vetra se najčešće javlja u junu, julu,
avgustu i  septembru,  a meseci  sa najvećim brojem vetrovitih  dana su februar,  mart  i  april.  

Najčešći  vetrovi  su  ujedno  i  najjači.  Udaljenje  najbližih  stambenih  objekata,  koji
pripadaju t.z. naseljima Mala Bosna i Mala Slavonija, od ograde kruga valjaonice je oko 800m
severozapadno. Pomenuta naselja imaju izgrađene pretežno porodične kuće i nalaze se na pravcu
najčešćeg vetra u Sremskoj Mitrovici. 

Imajući u vidu tehnologiju koja se primenjuje u valjaonici betonskog čelika, a koja je u
skladu sa najboljim dostupnim tehnikama (Reference Document on Best Available Techniques in
the  Ferrous  Metals  ProcessingIndustry,  December  2001),  koncentracije  svih  emitovanih
zagađujućih materija u vazduh sa jedinog emitera u valjaonici i udaljenost pomenutih objekata
od valjaonice, može se zaključiti da valjaonica betonskog čelika nema štetan uticaj na najbliže
stambene objekte. U sledećim tabelama su dati karakteristični podaci o vetrovima koji se javljaju
na posmatranom području.

Kao rezime se može navesti da je najizrazitiji vetar ovog područja jugoistočni (košava),
zastupljen  sa  243‰,  koji  istovremeno  ima  i  najveću  srednju  godišnju  brzinu  od  3,42  m/s.
Najmanju učestalost ima južni vetar sa 21‰ u godišnjoj raspodeli. Na  slici  je  prikazana  ruža
vetrova za područje Sremske Mitrovice povezana sa lokacijom valjaonice betonskog čelika.
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Slika br.8  - Satelitski snimak lokacije i neposrednog okruženja sa ružom vetrova 
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 2.5.2 Privredne aktivnosti

Osnovu  privredne  strukture  opštine  Sremska  Mitrovica  čine  primarna  poljoprivredna
proizvodnja  sa  snažnim  poljoprivredno–prehrambenim  kompleksom.  Među  stanovnicima
seoskih naselja tradicionalno je zastupljena poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo, a razvoju
svih grana poljoprivrede svakako  pogoduju plodno ravničarsko zemljište i  povoljni klimatski
uslovi. Visokorodne  sorte  kukuruza,  kvalitetne  žitarice  i  značajna  zastupljenost  industrijskih
kultura karakteristike su veoma razvijene ratarske proizvodnje.

Značajnu ulogu u daljnjem usponu privrede Sremske Mitrovice ima Slobodna zona koja
se nalazi u okviru lučkog kompleksa RTC Luka “Leget” gde su smešteni privredni subjekti koji
posluju  pod  posebnim uslovima  i  koji  zahvaljujući  infrastrukturnoj  opremljenosti,  te  blizini
važnih saobraćajnica, plovnom putu Save, ostvaruju uspešnu poslovnu saradnju sa inostranim
privrednim subjektima.

Lokacija koja je odabrana je najbolja jer se nalazi u blizini autoputa, luke na Savi, pruge a
u  planskim  dokumentima  grada  Sremska  Mitrovica  predviđena  je  industrijska  izgradnja.
Infrastruktura je dobro razvijena što omogućava efikasnu i sigurnu dopremu sirovina i transport
gotovih proizvoda.

 2.5.3 Flora, fauna i prirodna dobra posebne vrednosti 

 2.5.4  Flora i fauna

Prema  evidenciji  Zavoda  za  zaštitu  prirode  Srbije  i  Pokrajinskog  zavoda  za  zaštitu
spomenika kulture na lokaciji  topionice i  u njenom okruženju,  na udaljenosti  od više stotina
metara, nema zaštićenih prirodnih dobara. Na samoj lokaciji osim korovskog niskog bilja, nema
nikakve druge vegetacije.  Kada je  u pitanju šire okruženje lokacije,  nezaobilazno se nameće
Fruška gora kao nacionalni park u Sremu, Vojvodini i Srbiji.

Na padinama Fruške Gore nalaze se listopadne šume, u kojima preovlađuju hrast, lipa,
grab i drugo drveće. Na nižim planinskim stranama šume su pretežno iskrčene i tu su pašnjaci,
vinogradi i voćnjaci. Na aluvijalnim zemljištima nalaze se vrbove i topolove šume, kao i livade.
Na meliorisanim terenima gaje se biljke koje zahtevaju više vlage, kao što su šecerna repa,
suncokret, kukuruz, povrće. Na slatinama, koje su najmanje plodne, prostiru se pašnjaci, a na
nekim mestima stvoreni su ribnjaci.

Plodno zemljište, obilje vode i umerena klima pogoduju raznovrsnosti flore i faune. U
tome svakako prednjaci Fruška Gora. Ona se pruža se između Save i Dunava u dužini od oko 80
km i širini oko 15 km. Najviši vrh je Crveni cot sa 549 nmn.
Ova  niska  planina,  pravcem zapad-istok,  u  dužini  od  80  km je  nacionalni  park.  Planina  je
ostrvskog tipa sa vrhovima, od kojih je Crveni čot sa 549 m najviši. I ostali vrhovi Orlovac (512
m),  Iriški  venac  (490  m),  zatim  Osovlje  (420  m),  Zmajevac  (453  m),  čine  osobenost  koja
uslovljava razvoj turizma i planinarenja izletničkog tipa.

Proglašena je nacionalnim parkom 1960. godine. Pod zaštitom je 25.525 km2. Nastala
kao ostrvo u nestalom Panonskom moru, ona je jedinstvena sa svojom mikroklimom i fosilnim
ostacima,  pa  je  sa  pravom  nazivaju  «ogledalo  geološke  prošlosti».  Raznovrstan  biljni  i
životinjski svet, od orhideje do četinara, od srna i zečeva do jelena i orlova, čine ovu planinu u
neposrednoj blizini grada Sremske Mitrovice, interesantnom za izletnike, sportiste, lovce, turiste.
Prirodne pogodnosti  za rasprostranjenje biljnih vrsta  na području uže i  šire okoline Sremske
Mitrovice  nisu  iste.  One  su  uslovljene  pre  svega  razlikama  u  reljefu,  razlikama  u  visini
podzemnih voda, u geološkom i pedološkom sastavu zemljišta, antropogenom uticaju i drugim
faktorima.

Biogeografske  karakteristike  područja  odgovaraju  predelima  panonskog  oboda.
Posmatrajući  fizičko-geografski  raspored  flore  u  faune  uočavaju  se  sledeci  karakteristični
predeli:

                                     Braće Nedića 1, 15000 Šabac
            Šabac                          33                           Tel. 015/355-588, faks 015/349-654

office@set.rs



Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

U fruškogorski  predeo  sa  kompleksima  šuma  fruškogorsko  prigorje  sa  kulturnim
pejzažom i u  posavski predeo pod ritskim šumama i plavnim livadama Na ovim karakterističnim
predelima razvijena je šumska vegetacija Fruške gore, biljne zajednice lesne zaravni, vegetacija
aluvijalne ravni Save, močvarna i livadska vegetacija i antropogene šume.

Na predmetnoj lokaciji i  okolnom prostoru nije uočeno prisustvo zaštićenih biljnih I
životinjsikih vrsta, niti ugroženih ili retkih biljnih zajednica za koje bi trebalo pokrenuti postupak
zaštite,  što  je  i  razumljivo,  jer  se  radi  o  dugo  korišćenom  industrijskom  i  urbanizovanom
zemljištu,  pod dominantnim antropogenim uticajem.  Na obalama Save dominira  vrba  i  bela
topola, a retko se sreću i stabla jasena, platana i poneki jablan.

Divljaci na posmatranoj lokaciji nema. Prisutna je niska divljac (zec) i to na udaljenim
obodima Fruške gore.

Od ptica su na Savi prisutne plovuše (divlje patke), galebovi, gnjurci. U Savi su od
ihtiofaune  prisutni  šaran,  deverika,  štuka,  som  i  ostale  riblje  vrste.  Nije  uočeno  prisustvo
pastrmke.  Na  samoj  predmetnoj  lokaciji  nema  registrovanih  retkih  ili  ugroženih  biljnih  i
životinjskih vrsta, kao ni posebno vrednih biljnih zajednica.

Na  lokaciji  izvođenja  projekta  nema  zaštićenih  biljnih  i  životinjskih  vrsta.  Na
udaljenosti  od oko 16 km je  Specijalni  rezervat  prirode „Zasavica“ koji  nije  ugrožen radom
pogona u industrijskoj zoni u kojoj se nalazi i Valjaonica Metalfera.

 2.5.5  Prirodna dobra posebne vrednosti

Na teritoriji Sremske Mitrovice, prema evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture
Novi Sad, nalazi se čitav niz nepokretnih kulturnih dobara, kategorisanih kao “dobro od velikog
značaja” i “značajno kulturno dobro”,  a u skladu sa Zakonom o zaštiti  kulturnih dobara (Sl.
glasnik ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. zakon)

Tu na prvom mestu svakako treba spomenuti ostatke starog rimskog grada Sirmiuma, na
čijim ostacima je izgrađena sama Sremska Mitrovica. U muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici se
nalazi neprocenjivo arheološko blago iz perioda rimske dominacije, kulture i procvata rimske
civilizacije.  Svakako  treba  napomenuti  i  arheološka  nalazišta  iz  mlađeg  kamenog  doba,
bronzanog i gvozdenog doba.

Iz novije istorije, nezaobilazni su spomenici kulture rasuti po čitavom Sremu, a naročito
na teritoriji Fruške gore.
Fruška Gora je i sveta gora za pravoslavne vernike, sa svojih 17 manastira i bogatim kulturnim i
istorijskim nasleđem, velikim imenima srpske istorije koji su se školovali ili  nalazili utočište u
njenim manastirima. 

U okviru čitave industrijske zone u čijim granicama su smešteni predmetni objekti, nema
nepokretnih kulturnih dobara, ali  ima arheoloških lokaliteta za koje se moraju pribaviti  mere
tehničke zaštite  prilikom izgradnje.  Takođe nema evidentiranih zaštićenih niti  predloženih za
zaštitu prirodnih dobara od strane Zavoda za zaštitu prirode.

 Ukoliko se naknadno otkriju arheološki lokaliteti, isti se ne smeju uništavati i na njima
vršiti  neovlašćena prekopavanja,  iskopavanja i  duboka preoravanja i obavezno je postupati  u
svemu prema odredbama Zakona o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr.
zakoni i 99/2011 - dr. zakon)

 2.6  Naseljenost, koncentracija stanovništva i demografske karakteristike 

Sremska  Mitrovica  je  jedna  od  razvijenijih  opština  Vojvodine  i  Srbije  i  značajan
administrativni, privredni, kulturni i obrazovni centar Srema, te središte Sremskog okruga. Po
popisu  stanovništva  iz  2011.  godine  u  gradu  Sremska  Mitrovica  živelo  je  ukupno  79940
stanovnika. Od ukupnog broja stanovnika u gradu Sremska Mitrovica bilo je 39.042 (48,84%)
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muškaraca i 40.898 (51,16%) žena. Prosečna starost stanovništva bila je 42,2 godina, muškaraca
40,7 godina,  a  žena  43,7 godina.  Udeo osoba starijih  od 18 godina je  82,5% (65.930),  kod
muškaraca  81,6% (31.875), a kod žena 83,3% (34.055) Opština se prostire na 730 km2 sa 26
naseljenih  mesta  i  u  njoj  živi  više  od  100.000  žitelja.  Naselja  su:  Bešenovački  Pranjavor,
Bešenovo,  Bosut,  Veliki  Radinci,  Grgurevci,  Divoš,  Zasavica  I,  Zasavica  II,  Jarak,  Kuzmin,
Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš
Noćajski,  Sremska Rača,  Stara Bingula,  Čalma,  Šašinci,  Šišatovac,  Šuljam, te  grad Sremska
Mitrovica.  Kompleks nove valjaonice se nalazi u industrijskoj zoni grada Sremska Mitrovica.

 2.7 Namena površina, objekti infrastukture i suprastrukture 

Sadržaj, organizacija i dimenzionisanje predmetne hale i pratećih objekata urađeni su u
skladu  sa  zahtevima  Investitora  –  METALFER  STEEL MILL d.o.o.Sremska  Mitrovica,  sa
zahtevima proizvođača opreme i  prema Idejnom projektu izgradnje  kompleksa valjaonice čelika
za armiranje  betona  na  kp br.  8184/1,  8190/2 i  9065/4 i  infrastrukturnih  priključaka  na  kp
8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3, KO Sremska Mitrovica koju je izradio
Set d.o.o, Šabac, novembra  2019.godine.

 2.8 . Postojeće korišćenje zemljišta definisano prostorno-planskom dokumentacijom 

Za  predmetnu  lokaciju  je  urađen  Plan  detaljne  regulacije  dela  privredno-tehnološke
zone istočno od ulice Marka Aurelija sa kompleksom industrijskog pogona topionice u Sremskoj
Mitrovici. 

Predmetnim planom je za lokaciju budućeg kompleksa valjaonice predviđena izgradnja
privredno tehnoloških kompleksa. 

Predmetna parcela nalazi se u okviru privredno- tehnološke zone istočno od ulice Marka
Aurelija, u Sremskoj Mitrovici.  Parcela je površine 99.223,00 m², dimenzija ~ 292 x 357 m, i
prostire  se  u  pravcu  severozapad-  jugoistok.  Predmetnim  planom  je  za  lokaciju  budućeg
kompleksa valjaonice predviđena izgradnja privredno tehnoloških kompleksa. 

Slika br.9-  Izvod iz plana detaljne regulacije – lokacija budućeg kompleksa valjaonice
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Sa  severozapadne  i  jugoistočne  strane  parcela  se  graniči  sa  javnim  površinama-
saobraćajnicama.  Uz  severozapadnu  i  jugozapadnu  granicu  predmetne  parcele  je  otvoreni
atmosferski kanal.

Susedne parcela,  na jugozapadnoj  i  severoistočnj  strani,  pripadaju takođe privredno-
tehnološkoj zoni i na njima nema izgrađenih objekata. 

U  blizini  predmetne  lokacije  su  objekti  kompleksa  preduzeća  METALFER STEEL
MILL d.o.o. Istočno od predmetne parcele, nalazi se objekat Topionice čelika koja je tehnološki
povezana sa postojećom valjaonicom kao i sa budućom čija se izgranja planira. 

Južno od predmetne lokacije, odmah preko puta Višnjevačke ulice, nalazi se kompleks
postojeće - stare valjaonice sa upravnom zgradom, parking prostorom i restoranom za radnike i
drugim prateći objektima. 

 3 OPIS PROJEKTA

 3.1 Opis prethodnih radova na izvođenju projekta 

Predmetni  objekat  Valjaonice  predviđen  je  u  okviru  površine  koja  je  za  tu  namenu
određena Planskom dokumentacijom.  

Na  predmetnoj  lokaciji,  u  severoistočnom  delu  su  postojeći  objekti  (ozakonjeni
Rešenjem  Gradske  uprave  za  urbanizam,  prostorno  planiranje  i  izgradnju  objekata  grada
Sremske Mitrovice, br. 351-589/2018-VI od 22.08.2019.god). Namena ovih objekata je skladište
– magacinski prostor. 

Postojeći objekti: 
Objekat 1- P= 1006,00 m2      Spratnost – P (prizemlje)
Objekat 2- P= 1001,00 m2      Spratnost – P (prizemlje)
Investitor planira  da  izgradi  novu  valjaonicu  sa  svim  pratećim  sadržajima  na  kat.

parcelama br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4, KO Sremska Mitrovica.  Kompleks je koncipiran prema
potrebi tehnološkog procesa valjaonice. Dimenzije i položaj svih elemenata u fabričkom krugu
su na zahtev i preporuku isporučioca opreme. 

 3.2 Opis objekata planiranih projektom

Kompleks valjaonice čelika za armiranje betona je  planiran na lokaciji u privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice. 

Planirani kapacitet godišnje proizvodnje je 450.000 tona armature i žice kombinovano. 

 U okviru budućeg kompleksa valjaonice predviđeni  su i  sledeći  sadržaji:  parking za
kamione, interne saobraćajnice, kolske vage  i kompletna infrastruktura. 

Za  proces  proizvodnje  su  potrebni  pećna  hala,  proizvodna  hala  sa  aneksom  i
planšetom,skladište  rebraste  armature,  radionica,  WTP koji  se  nalazi  uz  halu,  trafostanica  5
komada  20/0,7  po  3,5MW i  3  komada  20/0,4  po  3,5MW,  saobraćajnice  u  okviru  kruga  i
parkiralište.

Planirani objekti u okviru kompleksa su:

• Valjaonica čelika za armiranje betona

• WTP- Postrojenje za tretman vode

• Portirnica

• Vagarska kućica
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Planirani prateći sadržaji u kompleksu su:
- dve kolske vage,
- saobraćajnice, parking prostor i platoi,
- MRS (merno-regulaciona stanica za gas),
- septička jama,
- bunar za snabdevanje tehnološkom vodom,
- gasifikaciona stanica tečnog kiseonika,
- crpna stanica,
- retenzija za atmosfersku vodu.

Predmetna lokacija nalazi se u okviru privredno- tehnološke zone istočno od ulice Marka
Aurelija, u Sremskoj Mitrovici. Ukupna površina parcela je oko 99.223,00 m². Sa severozapadne
i  jugoistočne  strane  lokacija se  graniči  sa  javnim  površinama-  saobraćajnicama.  Uz
severozapadnu i jugozapadnu granicu predmetne lokacije je otvoreni meliracioni kanal. 

Susedne  parcele,  na  jugozapadnoj  i  severoistočnj  strani,  pripadaju  takođe  privredno-
tehnološkoj zoni i na njima nema izgrađenih objekata. U blizini predmetne lokacije su objekti
kompleksa preduzeća METALFER STEEL MILL d.o.o. Istočno od predmetne lokacije nalazi se
objekat topionice čelika. Iz ovog objekta će se dovoziti sirovine u buduću valjaonicu.  Sa južne
strane, odmah preko puta Višnjevačke ulice, nalazi se kompleks postojeće- stare valjaonice sa
upravnom zgradom, parking prostorom i restoranom za radnike i drugim pratećim objektima.
Planirano je da zaposleni u novoj valjaonici koriste prostorije u okviru postojećeg kompleksa.

Glavni prilaz predmetnoj lokaciji je na severozapadnoj strani, sa javne saobraćajnice na KP
9062/3.  Planirano  je  da  se  za  prilaz  kompleksu  širine  16,0  m  izvede  prelaz  preko  kanala
izgradnjom cevastog propusta. Na jugoistočnoj strani predviđen je pomoćni ulaz sa saobraćajnice
na KP 9064 (iz Višnjevačke ulice), koji će se koristiti povremeno, za dovoz sirovina iz topionice.

Odmah  pored  glavnog  ulaza  u  kompleks,  predviđeni  su  montažni  objekti  portirnice  i
vagarske kućice. U severozapadnom delu, u blizini glavnog ulaza je i parking prostor na kome je
predviđeno 17 parking mesta za kamione. 

Izgradnja valjaonice predviđena je u istočnom delu kompleksa. Objekat će se prostirati u
pravcu severozapad- jugoistok. Istočno od valjaonice je predviđen objekat postrojenja za tretman
vode  („WTP“).  Oko  objekata  planirana je  izgradnja  internih  saobraćajnica  i  platoa.  Interne
saobraćajnice su širine 7,0 m, za dvosmerno kretanje saobraćaja.

S obzirom da se predmetni  kompleks  sa severozapadne i  jugoistočne  strane graniči  sa
javnim površinama (javne saobraćajnice), a duž severozapadne i jugozapadne granice kompleksa
je površina javne namene-  kanal, duž ovih granica kompleksa je regulaciona linija.

Planskim  dokumentom  dato  je  da  je,  u  zavisnosti  od  tehnološkog  procesa  u  okviru
kompleksa, potrebno planirati pretovarno- manipulativne površine i parking površine za teretna
vozila. 

Shodno  nameni  i  funkcionisanju  planiranih  objekata  i  datim potrebama,  definisan  je  i
parking prostor. Predviđeno je da se u okviru kompleksa izgradi 17 parking mesta za kamione. 

S obzirom da je u neposrednoj blizini predmetnog kompleksa izgrađen kompleks postojeće
(stare)  valjaonice  i  topionice,  u  okviru  koga  su  i  prostorije  za  radnike,  u  okviru  postojećih
kapaciteta predviđeno je i parkiranje za posetioce i radnike u planiranoj valjaonici

Saobraćajne površine – saobraćajnice i platoi za manevar i skladištenje su projektovani u
skladu  sa  procesom  proizvodnje  i  potrebama  kompleksa,  sa  kolovoznom  konstrukcijom
dimenzionisanom  prema  podacima  iz  geomehaničkog  elaborata  i  očekivanim  saobraćajnim
opterećenjem  u  projektnom  periodu.  Saobraćaj  se  reguliše  horizontalnim  oznakama.
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Saobraćajne površine se oivičavaju standardnim kolskim ivičnjacima.  Poprečnim i  podužnim
nagibima obezbeđuje se efikasno odvodnjavanje atmosferskih voda.

Za potrebe kompleksa projektovan je parking prostor za teška teretna vozila, koji će biti
odvojen od ostatka kompleksa,  ali  imati  vezu sa njim.  Na parkingu je  omogućeno kretanje
veznim saobraćajnicama. Za sve saobraćajne površine vrši se provera prohodnosti merodavnog
vozila i celim kompleksom obezbeđuje prolazak vatrogasnog vozila

 3.2.1  Valjaonica čelika za armiranje betona

Namena ovog objekta je obrada i proizvodnja čelika koji će se koristiti kao armatura za
betonske konstrukcije u građevinarstvu. U valjaonici će se vršiti proizvodnja rebrastog betonskog
čelika  u  šipci  i  koturu.  Proces  obrade  i  proizvodnje  se  odvija  tako  što  se  sirovine  teretnim
vozilima dovoze u halu gde se vrši obrada i finalizacija proizvoda. Gotovi proizvodi se kasnije
odvoze kamionima iz hale, na dalje korišćenje i prodaju.

Valjaonica se sastoji iz dve glavne funkcionalne celine- glavni i najveći deo objekta čini
proizvodna hala a drugi deo je radionica. U hali se nalaze radne platforme na kojima se postavlja
tehnološka oprema. U okviru hale je predviđeno i postavljanje kranova za prenos tereta sa jednog
mesta na drugo. Radionica (alatanica) je prostor u kome se vrši popravka i održavanje opreme i
alata koji se koriste u proizvodnoj hali. U okviru hale su i tehničke prostorije sa elektro opremom
i komandne sobe. Komandne sobe su montažne kabine i one su deo opreme.  Objekat će imati
više  ulaza.  Otvori  na  severozapadnom  i  jugoistočnom  spoljašnjem  zidu  proizvodne  hale-
predviđeni su za prolaz kamiona. Ostali otvori su za prolaz manjih teretnih vozila (viljuškara).
Valjaonica je razuđenog oblika u osnovi, dimenzija: dužine  oko  321 m, širine  oko  136 m (u
najširem delu) i 48,9 m (u najužem delu). Čista visina unutar hale je od 15,7 do 17,7 m .

Noseća  konstrukcija  sastoji  se  od  prefabrikovanih  armiranobetonskih  elemenata  (  ab
stubovi na koje se oslanjaju ab nosači koji čine krovnu konstrukciju). 

Pod  proizvodnog  dela  (hale  i  radionice)  je  armiranobetonska  ploča.  Kod  tehničkih
prostorija- trafostanica i elektrooprema- pod je dupli, sa rešetkastim čeličnim gazištem.

Spoljašnji  zidovi su  od  profilisanog  plastificiranog  lima  koji  se  kači  na  čeličnu
konstrukciju fasade. Na fasadnim zidovima, po celom obimu hale, na visini od 2,5 do 5,0 m biće
otvori za ventilaciju, sa žaluzinama. Na fasadama su predviđene i svetlosne trake od profilisanih
polikarbonat ploča. Pošto je kod prostorije radionice predviđeno grejanje, u tom delu objekta
fasadni zidovi su od fasadnih sendvič panela (PIR ispuna sa oblogom od lima). Pregradni zid
između radionice i proizvodne hale je takođe od sendvič panela.

Zidovi tehničkih  prostorija  su  zidani  (gasbetonski  blok  debljine  d=  25cm),  obostrano
malterisani.  Završna obrada zidova kod ovih prostorija  u unutrašnjosti  je  poludisperzija a sa
spoljašnje strane- fasadna boja.  Krov iznad proizvodne hale je dvovodni. Krovnu konstrukciju
čine prefabrikovane betonske rožnjače koje se postavljaju preko ab nosača. Krovni pokrivač je
profilisani  lim,  a  u  grejanom delu  (kod  radionice)  su  krovni  sendvič  paneli  (PIR ispuna  sa
oblogom od lima).  Iznad tehničkih prostorija (elektrooprema i trafostnica) krov je jednovodni sa
drvenom krovnom konstrukcijom. Krovni pokrivač i u ovom delu je profilisani TR lim. 

Duž slemena hale predviđene su krovne lanterne. Konstrukciju lanterni čine čelični profili.
Na bočnim stranama lanterni predviđeni su otvori sa žaluzinama, za ventilaciju. Kao pokrivač
lanterni predviđene su polikarbonatne ploče koje propuštaju svetlost. Iznad radionice predviđene
su krovne kupole za odimljavanje (u slučaju požara).  Vrata na objektu su industrijska (rolo i
klizna vrata), sa čeličnom podkonstrukcijom i ispunom od lima. Vrata i prozori na tehničkim
prostorijama su bravarski, sa konstrukcijom od čeličnih profila. Na vratima su predviđene fiksne
žaluzine za ventilaciju.
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Kota ±0,00
Broj i namena prostorije Površina (m2)

1. Radionica 2.381,80

2. Proizvodna hala 18.634,80

3. Tehničke prostorije - elektrooprema (trafostanica) 516,00

4. Stepenište 16,20

Neto površina na koti ±0,00 21.548,80

Bruto površina  na koti ±0,00 22.368,40

Kota ±5,00 (Radne platforme unutar hale)

Broj i namena prostorije Površina (m2)

1. Platforma JC11 75,36

2. Platforma JC31 564,93

3. Platforma JD11 326,90

4. Platforma JD21 500,40

5. Platforma JD31 750,90

6. Platforma JD51 i JF21 1750,80

7. Platforma JE21 464,10

8. Platforma JE11 1350,60

9. Platforma JE61 i JE41 637,45

10. Platforma JF41 322,90

Ukupno platforme 6744,34

Kota +6,40 (tehničke prostorije)

Broj i namena prostorije Površina
(m2)

11. Elektrooprema 513,25

12. Elektrooprema 33,12

13. Stepenište 36,40

Ukupno tehničke prostorije 582,77

Ukupno neto površina  (kota +5,00 i +6,40) 7.327,11

Ukupno bruto površina BRGP (kota +5,00 i +6,40) 7.412,30

UKUPNO NETO površina objekta (kota ±0,00/+5,00/ +6,40) 28.875,91

UKUPNO BRUTO površina objekta (kota ±0,00/+5,00/ +6,40) 29.780,70

UKUPNO BRGP površina objekta (kota ±0,00/+5,00/ +6,40) 29.780,70
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Slika br. 10– Izgledi buduće valjaonice 

 3.2.2 WTP- Postrojenje za tretman vode

Ovaj  objekat  je  funkcionalno  i  tehnološki  povezan  sa  valjaonicom,  stoga  je  i  njegov
položaj i organizacija određena u odnosu na objekat valjaonice.

Namena  objekta  je  tretman  i  obrada  tehnološke  vode  koja  će  se  koristiti  u  procesu
proizvodnje u valjaonici čelika. Objekat čini pet glavnih funkcionalnih jedinica- četiri prostorije
bazena i prostorija sa pumpama, i tehničke prostorije (kompresorska stanica, elektro oprema i
trafostanica)  i  pomoćne  prostorije  (toaleti  za  radnike).  Uz  prostoriju  sa  pumpama,  duž
severoistočne strane,  su temlji  na koje će se postaviti  oprema- peščani filteri.  U blizini ovih
filtera, van osnovnog gabarita objekta, je i platforma silosa za mulj. Ova platforma je na koti
+7,00 m.

Na  koti  +3,30,  predviđena  je  betonska  platforma  oko  otvorenog  bazena.  U  okviru
postrojenja, predviđeni su i podzemni delovi -  ukopani objekti- jame i silosi ( jama za kovarinu i
silos za vodu ). 

Konstrukcija  ovog  objekta  biće  armirano  betonska,  činiće  je  armiranobetonski  zidovi,
stubovi i grede. Podna ploča od armiranog betona. Jedan deo objekta – jedan od bazena za vodu
je otvoren (bez krova) dok je na ostalim bazenima predviđeno da budu natkriveni – zatvoreni
konstrukcijom od armiranobetonskih ploča. 

Konstrukcija platforme silosa za mulj je armiranobetonska. Ukopani deo objekta- jame su,
takođe, armiranobetonske konstrukcije.

Zidovi bazena i prostorije sa pumpama su armiranobetonski, a zidovi tehničkih i pomoćnh
prostorija  biće  zidani  betonskim  blokom,  obostrano  malterisani.  Završna  obrada  kod  ovih
prostorija, sa unutrašnje strane biće poludisperzija, a sa spoljašnje fasadna boja. 
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Krov iznad bazena, kompresorske stanice, prostorije za pumpe i elektro opreme je ravan,
jer je u tom delu predviđeno postavljanje opreme. Kod jednovodnog dela krova iznad toaleta i
pomoćne prostorije za radnike, krovni pokrivač je TR lim. 

Svi  prozori  i  vrata  na  objektu  su  bravarski,  sem  kod  pomoćnih  prostorija.  Vrata  na
tehničkim  prostorijma  su  sa  ramom  od  čeličnih  profilia,  sa  ispunom  delimično  od  lima  a
delimično sa žaluzinama za ventilaciju. Vrata i prozori na pomoćnim prostorijama za radnike su
od PVC profila, prozori zastakljeni termoizolujućim staklom. 

kota ±0,00

Broj i namena prostorije Površina (m2)

1. Bazen 320,00

2. Bazen 110,00

3. Bazen 247,50

4. Bazen 135,00

5. Kompresorska stanica 155,40

6. Prostorija sa pumpama 751,40

7. Trafostanica 13,00

8. Elektrooprema 69,80

9. Jama 20,00

10. Toaleti i pomoćna prostorija za radnike 30,83

NETO površina objekta na koti ±0,00 1.852,93

BRUTO površina objekta na koti ±0,00 2.191,50

Kota -7,45 i  -7,85 m (podzemni deo objekta)

Broj i namena prostorije Površina (m2)

11. Silos za vodu 40,60

12. Jama za kovarinu 39,60

NETO površina objekta na koti -7,45 i -7,85 (podzemni deo) 80,20

BRUTO površina objekta na koti -7,45 i -7,85 (podzemni deo) 97,60

Kota +3,30 i +7,00 m (nadzemni deo objekta- platforme)

Broj i namena prostorije Površina (m2)

13. Platforma oko bazena, na koti +3,30 85,48

14. Platforma silosa za mulj, na koti +7,00 27,00

NETO površina objekta na koti +3,30 i +7,00 m (nadzemni 
deo)

112,48

BRUTO površina objekta na koti +3,30 i +7,00 m (nadzemni 
deo)

124,82
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Ukupno NETO površina objekta (podzemni + nadzemni deo) 2.045,61

Ukupno NETO površina objekta (nadzemni deo) 1.965,41

Ukupno BRUTO površina objekta (podzemni + nadzemni deo) 2.413,92

Ukupno BRGP (nadzemni deo - kota±0,00 i +3,30 i +7,00) 2.316,32

Slika br. 11  Izgledi WTP- postrojenja

Portirnica i vagarska kućica

Ovi objekti su identični, prefabrikovani, standardnih dimenzija. Zidovi su formirani od
termoizolovanog sendvič panela sa  ispunom od kamene vune i  pocinkovanog plastificiranog
lima. Krov je izrađen od panela sa pocinkovanim TR limom, i  ispunom od mineralne vune.
Završna obrada poda su keramičke pločice, radi lakšeg održavanja. Stolarija je od PVC profila,
zastakljeno termoizolujućim staklom. 

PORTIRNICA

Broj i namena prostorije Površina (m2)

1. Radni prostor 10,56

NETO površina objekta 10,56

BRUTO površina objekta 11,25

VAGARSKA KUĆICA

Broj i namena prostorije Površina (m2)

1. Radni prostor 10,56

NETO površina objekta 10,56

BRUTO površina objekta 11,25
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Kolska vaga

U okviru kompleksa, kod ulaznog dela, predviđene su dve nadgradne kolske vage. One su
montažne, dimenzija  18x 3m i sastoje se iz tri segmenta. Segmenti mosta vage su u čeliku, a
svaki je oslonjen na četiri oslonca - čelična ležišta sa mernim ćelijama. Oslonci segmenata se
formiraju prema zahtevima proizvođača  merne  opreme.  Temeljenje  je  na  armiranobetonskim
temeljima na dubini od 80 cm.

 3.3 Opis tehnološkog procesa valjanja 

Preduzeće METALFER STEEL MILL d.o.o. iz Sremske Mitrovice bavi se proizvodnjom
građevinskog materijala od čelika. 

U objektu nove hale valjaonice predviđeno smeštanje peći za zagrevanje sa pomoćnim
uređajima, izlazni sto iz peći, 16 stanova sa valjcima za valjanje + mono blok 6 + 4, tehnološke
makaze,  regulatori  petlje,  tempkor–uređaj  za  termičku  obradu  hlađenjem,  klizni  usporivač,
sistem za ispuštanje armature na sto tipa kanolete, sto za hlađenje, valjkasto lančasti transporteri,
makaze za završno sečenje i sistem za pakovanje. 

Predmetna valjaonica je predviđena za proizvodnju rebrastog betonskog čelika u šipci i
koturu.  Proizvodni  kapacitet  je  450.000  tona/godišnje. Proizvodiće  se  rebrasti  čelik  za
armiranje betona u šipci od Ø10 do Ø 40mm, glatka žica u koturu prečnika od Ø 5,5 do Ø12 mm,
kao i rebrasti  čelik za armiranje betona u koturu prečnika od Ø8 do Ø14mm.

Valjaonica - oprema je pozicioniran na izdignutoj platformi (5,0 metara visine).  Ovo
rešenje omogućava sledeće prednosti: 

• Mogućnost instaliranja svih cevovoda (vodu, vazduh, ulje, itd.) kao i električnih kablova
na način koji obezbeđuje lak pristup sa donjeg nivoa, a samim tim olakšava nadzor i
operacije održavanja. 

• Mogućnost  instaliranja  pomoćne  opreme  kao  što  su  jedinice  za  podmazivanje  i
hidraulična  jedinica,  soba  sa  kompresorom,  itd.  Sa  lakim  pristupom  za  potrebe
održavanja i punjenja. 

• Eliminacija problema povezanih sa radovima na temelju (ograničeni radovi na temelju)  

• Bolja ventilacija opreme smeštene u prizemlju.  

• Dimenzije i  položaj  svih elemenata u fabričkom krugu valjaonice su na zahtev i
preporuku isporučioca opreme. 

• Tehnologiju  daje isporučilac opreme koji je izvršio dimenzionisanje i izbor opreme

 3.3.1 Tehnološki opis postupka valjanja betonskog čelika

Tehnološki  postupak  proizvodnje  predstavlja  tehnologiju  linijske  pruge  u  varijantni
proces  sa  potpunom  automatikom.  Tehnološki  postupak  u  valjaonici  betonskog  čelika  je  u
potpunosti  u  saglasnosti  sa  najboljim  dostupnim  tehnikama  za  preradu  gvožđa  i  čelika
(Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals ProcessingIndustry,
December  2001).  Opis  tehnološkog  postupka  zasnovan  je  na  opisu  kretanja  materijala  kroz
sekcije  kontinualne  valjaonice.  Linija  je  opremljena  monitoring  sistemom i  kontrolom pada
temperature gredica, kao kontrole izletanja-promašaja kalibara I gužvanja žile- profila koji izlazi
iz odgovarajućeg kalibra.  Istovremeno ovo konstruktivno rešenje je  iskorišćeno za regulaciju
brzine valjanja između svaka dva susedna stana.
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Temperaturni režim valjanja

U ovoj tehnologiji primenjen je sledeći osnovni temperaturni režim:

- temperature gredica na izlazu iz potisne peći: 1.150-1200°C

- temperatura završnog valjanja (pre operacije gašenja): 900-1000°C

- temperature posle operacije gašenja : 520 – 600°C

 3.3.2 Šaržiranje gredica, zagrevanje i pražnjenje peći

Sa skladišta se kranom na sto gurača prebacuje jednovremeno, najviše 4 gredica. Ovako
postavljene  gredice  na  sto  dalje  se  transportuje  prema  peći  za  zagrevanje,  pokretnim
mehanizmom (tzv.“ducking dogs“ sistem).

Uobičajena težina 4 gredica je ispod 8t, ali kapacitet magnetnog krana je oko16 t iz
razloga bezbednosti odnosno sigurnosti kontinualnog rada. Kran opslužuju dva sinhronizovana
generatora magnetnog fluksa.  Kontrola  punjenja i  pražnjenja peći  obavlja  se  putem senzora.
Jedan senzor kontrološe ulaz gredica u peć, a drugi prolaz kroz peć. 

Mašina za šaržiranje je strogo kontrolisana, jer od njenog efikasnog rada zavisi da li će
doći do nekog zastoja na liniji valjanja. Postoji potreba da se priprema grupa za šaržiranje izvede
i van redovnog rada.

Dinamiku pražnjenja peći određuje valjač koji upravlja valjanjem. Dešaržiranje se može
obavljati automatski ili ručnom komandom od strane valjača. 

 3.3.3 . Izlazni sto iz peći, zaustavljanje gredica i kretanje kroz stanove  1 – 8

Po izlasku iz peći kroz izlazna vrata, gredica ide na pogonjeni „rol-gang“ do ulaska u
prvi valjački stan. Pirometar koji kontroliše temperaturu gredice opredeljuje da li će gredica ući u
prvi stan ili ne. Ako je temperatura niža od propisane rolgang se zastavlja i nema transporta
prema prvom valjačkom stanu. Kontrola temperature takođe sprečava da dođe do pregrevanja
gredica.

Gredice koje imaju neodgovarajuću temperaturu već na izlaznoj rampi peći sklanjaju se
u odgovarajući kolektor - kanal kako bi se sprečio nihov ulazak u prvi valjački stan. 

 3.3.4 . Makaze #1

Posle napuštanja  8-tog  stana  valjani  profil  nailazi  na makaze.  Njihov zadatak je  da
odseku početak profila kao i kraj kako bi se izbegla mogućnost da dođe do promašivanja ulazne
armature na sledećem stanu. To je važno i da bi se izbegli defekti na profilu pri valjanju od
sedmog do desetog stana.

Ove  makaze  mogu  da  posluže  i  da  odseku  defektne  krajeve  u  vidu  rascepa  ili
„krokidila“. Normalno, ovaj posao treba da bude selektivan jer bi njihov konstantan rad mogao
da izazove manji  izvadak materijala  odnosno veći  tehnološki  gubitak.  Makaze su vezane za
direktan pogon i rade diskontinualno, nakon obavljene operacije vraćaju se u prvobitnu poziciju.
Makaze su u kompletu sa DC motorom.

Odsečena parčad se skupljaju u odgovarajući kontejner pored linije, ukopan u obliku
jame. Detektor temperature metala (HMD) preko pirometra, trebalo bi instalirati između izlaza iz
stana br. 8 i makaza #1 da bi se startovala kontrola brzine saglasno planu provlaka na liniji.

U slučaju havarije na pruzi ove makaze se mogu uključiti da rade kontinuirano i seku
kompletnu gredicu koja je u stanovima pre makaza na delove.
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 3.3.5  Sekcija stanova 9 – 16.

Pošto čelo profila bude otsečeno na makazama br.6  profil prolazi kroz sekciju valjačkih
stanova od 7. do 10. 

Kalibri  na  valjcima,  podešavanje  zazora  valjaka,  brzina  valjanja  i  ulazna  i  izlazna
armatura moraju biti odabrani i podešeni u funkciji ukupne podešenosti valjaonice. Kako se žica
procesuira simultano, kroz više valjaka, kontrolni sistem mora biti dovoljno osetljiv i podešen
tako da se postigne što je moguće viša ravnomernost opterećenja celog sistema valjanja. Kako
ovi stanovi moraju da predstavljaju sastavni, intergralni master plan valjaonice to se podešavanje
brzine između stanova mora bazirati na referentnim izduženjima.

Kao i u slučaju stanova 1 do 8, različiti preseci materijala dovode do stvaranja petlje i
kontrola brzine između stanova nije moguća. Podešavanje brzine između stanova mora da bude
izvedeno  automatski,  uvođenjem kontrolnog  sistema.  Automatski  senzori  izduženja  odnosno
„nedostatka materijala“ ili stvaranja petlje, takođe, trebalo bi da budu inkorporirani u kontrolu
svakog stana. 

Stanovi 9 – 16 su završni stanovi za rebrasti betonski čelik  u šipci od R18 do R40.

 3.3.6  Termička obrada

Konti  valjaonica  radi  kompletnosti  funkcionisanja  u  svom  sastavu  ima  i  liniju  za
termičku obradu-kaljenje  valjanih  šipki  QTB.  To omogućava da  se  uz  male  troškove dobije
kvalitetan proizvod visoke čvrstoće. Da bi se sigurno održao kvalitet potrebno je da se kretanje
materijala  kroz  vodeno  kupatilo  drži  konstantnim.  Promenljiva  linijska  brzina  kretanja  kroz
vodeno kupatilo prouzrokuje različito vreme zadržavanja materijala u vodi što za posledicu ima
različit kvalitet šipki do nivoa sekundarnog kvaliteta.

 3.3.7  Makaze za sečenje na meru na ulazu u kočni podizač šipki i kočni podizač šipki

Proizvodi  većeg  prečnika  izlaze  iz  korita  sa  vodom i  dolaze  u  poziciju  makaza  za
sečenje  na  dužinu.  Materijal  se  zatim uvodi  u  kočioni  podizač  šipki  koji  šipke  izbacuje  na
rashladni sto. 
Za određivanje dužine sečenja koja treba da je u saglasnosti sa merom rashladnog stola pored
mehaničkog načina može se koristiti i „usluga“ enkodera. Dužina šipke po taktu enkodera može
biti definisana tako što se uspostavi broj taktova potrebnih za postizanje tačne dužine sečenja i
unese u kontroler sečenja. 

 3.3.8 Makaze #2
Ove makaze integrisane su kao sastavni deo valjaoničke linije u cilju pripreme početka i

kraja valjačkog profila pre ulasku u završnu prugu – završne blokove

 3.3.9 Završna pruga - Blok sa 6 i blok sa 4 prolaza.

Na  ulasku  u  završnu  prugu  nalazi  se  vodeno  kuptilo  kojim  se  reguliše/snižava
temperature šipke pre ulaska u blokove.
Odnos brzina na prolazima/prstenovima na bloku definisan je čisto mehanički. Na završnoj pruzi
završavaju se sledeće dimenzije:

• Rebrasti betonski  u šipci od R10 do R16
• Rebrasti betonski čelik u koturu od R8 do R14
• Glatka žica u koturu od Ø 5,5 do Ø12 mm
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 3.3.10  Termička obrada

Nakon prolaska kroz završnu prugu šipka od koje će nastati Rebrasti betonski u šipci od
R10 do R16 prolazi kroz liniju za termičku obradu-kaljenje valjanih šipki QTB. Ova linija za
termičku obradu sastoji se od 3 vodena kupatila sa vučnim valjcima.

 3.3.11 Makaze za sečenje na meru na ulazu u duplu kanalicu i dupla kanalica

Posle termičke obrade rebrasti betonski čelik u šipci dolazi do makaza za sečenje na
dužinu. Materijal se zatim usmerava u jednu pa u drugu vodilicu, uvodi u usporivač šipki koji
šipke usporava pre ulaska u duplu kanalicu koja ispušta šipke na rashladni sto. 

 3.3.12  Rashladni sto, sečenje na meru i pravljnje buntova

Materijal – rebrasti betonski čelik u šipci I  R10 do R16 I R18 do R40  uvode se na
rashladni sto.

Okretanje grablji hladnjaka je sinhronizovano sa pražnjenjem kočnog podizača šipki. Kad
jedna šipka padne na noseću konstrukciju, napravi se jednostruki pokret dizanja šipki i njihovo
odlaganje  u  naredni  otvor  u  regalu  omogućavajući  vazdušno hladjenje  i  održavanje  njihove
ravnoće.Unutar rama hladnjaka montiran je set ravnajućih valjaka koji ih, dok su šipke  položene
na njih,  lagano  rotirajući,  pokreću  duž  osovine  prema fiksiranom kraju.  Ako potrebno  osno
kretanje nije postignuto prvim žlebom na ravnajućim valjcima, to se kretanje postiže naknadnim
žlebovima. Šipke nastavljaju napredovanje kroz ostatak hladnjaka dok se, ili direktno ne istresu
na lančani transporter koji ih prenosi na transportni sto pre hladnih makaza.

Kada su šipke sa lančanog transportera prebačene na transportni sto pre hladnih makaza,
lančani transporter se spušta i omogućuje transportnom stolu da prevuče šipke do graničnika na
transportni  sto  poslije  hladnih  makaza.  Nakon što  su  šipke  poravnate  na  graničniku,  hladne
makaze ih režu na zadatu dužinu. Graničnik je pomerljiv tako da je moguće seći na više različitih
dužina.  Nakon  što  hladne  makaze  odseku  šipke,  transportni  sto  posle  hladnih  makaza  sa
lančanim transporterom posle hladnih makaza služi  za odpremu izrezanih šipki do magacina
gotovih  proizvoda  gde  se  formiraju  buntovi  koji  se  automatski  vezuju.  Buntovi  se  mere  i
označavaju,  i  uz  pomoć  krana  opremljenog  sa  magnetima  odlažu  u  magacin  za  skladištenje
buntova.

 3.3.13 Termička obrada

Nakon prolaska kroz završnu prugu šipka od koje će nastati Rebrasti betonski u koturi
od R10 do R16 ili glatka žica u koturu od  Ø 5,5 do Ø12 mm prolazi kroz liniju za termičku
obradu-kaljenje QTB. Ova linija za termičku obradu sastoji se od 3 vodena kupatila sa vučnim
valjcima.

Podešavanje vodenih kupatila  je  različito  za rebrasti  betonski  čelik  u koturu I  glatku žicu u
koturu. 

 3.3.14   Vučni valjci i glava za polaganje

Nakon  prolaska  gredice  kroz  termičko  obradu  vučni  valjci  je  sprovode  do  glave  za
polaganje. Glava za polagnje pravi jednaku spiralu i polaže je na transporter.

 3.3.15  Transporter za transport i hlađenje namotaja, rupa za formiranje kotura i 
pakovanje

Glava  za  polagnje  pravi  jednaku  spiralu  i  polaže  je  na  transporter.  Ovako  položen
materijal  na transporteru se hladi.  Regulacijom hlađenja (pomoću ventilatora ili  poklopcima)
mogu  se  dobiti/valjati  različiti  kvaliteti  čelika.  Na  kraju  transportera  nalazi  se  rupa  u  koju
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kontrolisano padaju namotaji i dobija se forma kotura. Ovakav kotur transporterom se doprema
do stanice za vezivanje gde se kompaktuje i vezuje. Posle vezivanja bunt se transpotuje dalje
obara se iz vertikalnog u horizontalni položaj, meri se i označava se. 

Dalji transport u magacin za skladištenje koturova vrši se viljuškarom.
V A LJ A O N I C A


Peć za zagrevanje gredica


Izbacivanje gredica iz peći 


Gruba pruga

(8 stanova)


Makaze #1


Srednja pruga
(8 stanova)


Makaze #2


Završna pruga

(Završni blok sa 6 prolaza)
(Završni blok sa 4 prolaza)


L IN I J A  ZA  Š I P K E 


L I NI J A  ZA  K O T U R


Termička obrada hlađenjem (QTB

proces)


Termička obrada hlađenjem (DSC
proces)


Makaze za sečenje na meru na ulazu u

kočni podizač šipki


Vučni valjci i & glava za polaganje 


Makaze za sečenje na meru na ulazu u
duplu kanalicu



Transporter za transport i hlađenje
namotaja i rupa za formiranje kotur


Kočenje I izbacivanje šipki na rash-

ladni sto 


Transporter za vertikalni transport
kotura 


Sečenje na konačnu dužinu na hlad-

nim makazama 


Mašina za zbijanje i vezivanje kotura


Pravljenje buntova


Stanica za merenje i istovaranje
koturova 


Vezivanje i sakupljanje buntova


Magacin za skladištenje buntova Magacin za skladištenje koturova

Slika br. 12- Blok tehnološka šema toplog valjanja betonskog čelika u postrojenju Metalfer Steel
Mill u Sremskoj Mitrovici
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Valjaonica čelika za armiranje betona - Namena ovog objekta je obrada i proizvodnja
čelika koji će se koristiti kao armatura za betonske konstrukcije u građevinarstvu. U valjaonici će
se vršiti proizvodnja rebrastog betonskog čelika u šipci i koturu. Proces obrade i proizvodnje se
odvija tako što se sirovine teretnim vozilima dovoze u halu gde se vrši  obrada i  finalizacija
proizvoda. Gotovi proizvodi se kasnije odvoze kamionima iz hale, na dalje korišćenje i prodaju.

Valjaonica se sastoji iz dve glavne funkcionalne celine- glavni i najveći deo objekta čini
proizvodna hala a drugi deo je radionica. 

Proizvodna hala - Valjaonica čelika za 
armiranje betona

WTP- Postrojenje 

Slika br. 13 -Osnova valjaonice i WTP-a sa dipozicijom opreme 

U hali se nalaze radne platforme na kojima se postavlja tehnološka oprema. U okviru
hale je predviđeno i postavljanje kranova za prenos tereta sa jednog mesta na drugo. Radionica
(alatanica) je prostor  u kome se vrši  popravka i  održavanje opreme i  alata  koji  se koriste  u
proizvodnoj hali. 

 3.3.16  WTP- Postrojenje za tretman vode

Objekat je funkcionalno i tehnološki povezan sa valjaonicom, stoga je i njegov položaj i
organizacija određena u odnosu na objekat valjaonice.

Namena  objekta  je  tretman  i  obrada  tehnološke  vode  koja  će  se  koristiti  u  procesu
proizvodnje u valjaonici čelika. Objekat čini pet glavnih funkcionalnih jedinica- četiri prostorije
bazena i prostorija sa pumpama, i tehničke prostorije (kompresorska stanica, elektro oprema i
trafostanica)  i  pomoćne  prostorije  (toaleti  za  radnike).  Uz  prostoriju  sa  pumpama,  duž
severoistočne strane,  su temlji  na koje će se postaviti  oprema- peščani filteri.  U blizini ovih
filtera, van osnovnog gabarita objekta, je i platforma silosa za mulj.

Tehnologija  toplog  valjanja zahteva,  zbog  velike  količine,  primenu  recirkulacionog
sistema hlađenja vodom. 

Poznato je da ovaj sistem u toku rada ima gubitke pre svega zbog isparavanja kako pri
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direktnom kontaktu  sa  toplim  metalom tako  i  na  rashladnom tornju  i  to  upravo  u  funkciji
potrebnog obaranja temperature u povratnom vodu. Iz prakse poznato da se na ime isparavanja
mora uzeti podatak da dolivanje sveže vode iznosi: 1.5-2% od zapremine rezervoara. 

Slika br. 14 - Osnova WTP-a sa dipozicijom opreme 

 3.3.17 Opis rada  WTP postrojenja 
Obzirom  na  tehnološke  temperaturne  režime  realno  je  usvajanje  2  nezavisna

recirkulaciona sistema, pri čemu je: 
• prvi sistem je direktni sistem koji se koristi za hlađenje delova peći, valjaka i prstenova,

armature na gruboj, srednjoj i završnoj pruzi, i na linijama termičke obrade.
• drugi  sistem je indirektni sistem kojim se napajaju izmenjivači toplote kao i metalni

kostur peći.

Direktni krug za hlađenje:

U okviru direktnog kruga hlađenja rashladna voda dolazi u kontakt sa radnim predmetom
(čelikom  koji  se  obrađuje)  ili  ostacima  radnog  predmeta.  Stoga,  rashladna  voda  pored
preuzimanja toplote preuzima i mehaničke nečistoće (kovarinu). Sastoji se iz pod-krugova:

1. Hlađenje valjaoničkih stanova i klipa na peći koji izguruje zagrejane gredice iz peći
ka valjaoničkim stanovima.
Pumpe iz bazena za čistu vodu šalju vodu ka peći - guraču i valjaoničkim stanovima
grube i  srednje pruge,  voda prolazi kroz gurač,  hladi ga,  prskanjem hladi valjaoničke
stanove i valjačku armaturu na valjaoničkim stanovima posle čega odlazi u kanal kojim
se zajedno sa kovarinom sliva u taložnu jamu sa bazenom. Kovarina kao teža ostaje u
taložnoj jami,  a čistija voda preliva se u bazen. Kovarina iz taložne jame vadi  se uz
pomoć  dizalice  sa  grajferom,  a  voda  iz  bazena  prepumpava  se  u  taložni  bazen.  U
taložnom bazenu taloži se još kovarine preostale u vodi, kovarina se grabuljarom povlači
u kanal na dnu bazen odakle se vadi uz pomoć dizalice sa grajferom. Sa površine vode
uklanja se eventualna iscurelo ulje ili mast uz pomoć odgovarajućeg uređaja. Voda se iz
taložnog  bazena  preliva  u  prelivni  bazen  iz  koga se  pumpa  ka  peščanim filterima  u
kojima se zadržava sva preostala kovarina iz vode. Posle filtera čista voda prolazi kroz
kule, hladi se i vraća u bazen za čistu vodu.
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2. Hlađenje završne pruge – monobloka.

Pumpe iz bazen za čistu vodu šalju vodu ka monobloku, prkanjem voda hladi valjačke
prstenove kao i valjačku armaturu na monobloku. Voda se sliva sa monobloka i preko
cevi gravitacijo odvodi do kanala kojim se odvodi i  voda sa sa valjaoničkih stanova,
posle je tok vode isti kao i u prethodnom ciklusu.

Termička obrada – quenching (zagrejana armatura prolazi kroz cevi u kojima se nalazi
voda, hladi se kontrolisano, ovim se postižu željene mehaničke osobine )

Pumpe iz bazena za čistu vodu šalju vodu ka istemima za termičku obradu. U zavisnosti
od kvaliteta, dimenzije, voda može ići direktno na liniju za termičku obradu ili prvo na
pumpe  za  dizanje  pritiska  (  koje  se  nalaze  neposredno  pored  linije)  pa  na  linije  za
termičku obradu. Sva voda se sliva u bazen za sakupljanje vode sa linija termičke obrade,
odakle se pumpama pumpa u prelivni bazen. Odavde je krug isti kao u prethodna dva
kruga.

3. Povratno ispiranje peščanih filtera.

Vremenom se u peščanim filterima nataloži veća količina nečistoća, što uzrokuje njihov
nepravilan rad, pa je potrebno izvršiti pranje filtera. Peščani filteri peru se pojedinačno
pomoću pumpe koja uzima vodu iz  iz bazena za čistu vodu i  upumpava je u filter  u
kontra  smeru  I  duvaljke  koja  upumpava  vazduh  u  filter  po  unapred  definisanom
rasporedu.  Voda koja  je  iskorišćena  za  pranje  filtera  odlazi  u  taložni  bazen peščanih
filtera iz koga se prepumpava u vertikalni taložnik u kome veći deo mehaničkih nečistoća
ostaje na dnu, a ovako delimično prečišćena voda se iz gornjeg dela vertikalnog taložnika
vraća  u  taložni  bazen.  Iz  vertikalnog  taložnika  perodično  se  uklanja  kovarina.  Posle
vraćanja vode u taložni bazen krug je isti kao u prethodna tri kruga.

Izgubljena količina vode se nadoknađuje dopunom sistema novom, svežom vodom.

Količina vode potrebna tehnološkom procesu oko 2000m3/h 

Direktni sistem hlađenja se sastoji od bazena :

1. Bazena za čistu vodu (~700m3)

2. Taložni bazen (~625m3)

3. Taložna jama sa bazenom (~85m3)

4. Prelivni bazen (~275m3)

5. Bazen za sakupljane vode sa linija termičke obrade (200 m3)

6. Taložni bazen peščanih filtera

7.  Taložnik – silos za mulj

Oprema koja se koristi i direktnom sistemu hlađenja 

Rashladne  kule 

Pumpe za hlađenje peći i valjaka i prstenova, armature na gruboj, srednjoj pruzi 

Pumpe sa buster pumpama za hlađenje završne pruge

Pumpe sa buster pumpama za napajanje linija za termičku obradu

Pumpe za povrazno ispiranje peščanih filtera

Dizalice za uklanjanje kovarine

Potapajuće pumpe za prebacivanje vode u taložnik

Dizalica za uklanjanje kovarine (taloga)
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Grabuljar

Uređaja za uklanjanje ulja

Pumpe koje teraju vodu u peščane filtere

Pumpi za prebacivanje vode u prelivni bazen

Peščani filteri za prečišćavanje vode

 Duvaljke za pranje filtera

 Pumpe za prebacivanje vode u taložnik 

• Indirektni krug za hlađenje

U okviru  indirektnog  kruga  hlađenja  rashladna  voda  ne  dolazi  u  kontakt  sa  radnim
predmetom  (čelikom  koji  se  obrađuje).  Rashladna  voda  preuzima  samo  toplote  preko
izmenjivača toplote.

Sastoji se iz pod-krugova:

1. Hlađenje ramova - čelične konstrukcije unutar peć za zagrevanje čeličnih gredica.
Pumpe iz bazena za vodu pumaju vodu ka ramovima u peći preko kojih klize čelične
gredice. Oko ramova izliven je vatrostalni beton koji štiti metal od direktnog palmena.
Zagrejana voda prolazi kroz rashladne kule i vraća se u bazen za vodu.

2. Valjaonica – hlađenje ulja u pogonu.
Pumpe iz bazena za vodu pumaju vodu ka pogonu (valjaonici) u kojoj se nalaze tankovi
sa uljem za  podmazivanje i  hidrauliku.  Ovo ulje  hladi  se  vodom preko izmenjivača
toplote. Ovako zagrejana voda prolazi kroz rashladne kule i vraća se u bazen za vodu.

Izgubljena količina vode se nadoknađuje dopunom sistema novom, svežom  vodom.

Količina vode potrebna tehnološkom procesu oko 350m3/h 
Indirektni sistem hlađenja se sastoji od:
1. Bazena za vodu (~300m3)
Oprema koja se koristi i indirektnom sistemu hlađenja 

Rashladne  kule 

Pumpe za hlađenje opreme

Pumpe za hlađenje peći

 3.3.18  Proizvodni program i kvalitet gotovih proizvoda

Proizvodni program predmetnog postrojenja predstavljaju toplo valjani rebrasti i glatki 
profili za armature, koji su u skladu sa sledećim standardima:

− B500B prema SRPS EN 10080,

- B500A (rebrasto kao B500B),

− B500B prema BS 4449-2005,

− B500B prema BS DIN 488-2009,

− PC 52 prema STAS 438/1-89,

– OB37 prema STAS 438/1-89

                                     Braće Nedića 1, 15000 Šabac
            Šabac                          51                           Tel. 015/355-588, faks 015/349-654

office@set.rs



Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

− B60.50 prema MSY 339-1987

Tehničke mogućnosti postrojenja Metalfer Steel Mill omogućavaju da proizvodi budu
izrađeni i u skladu sa drugim standardima na zahtev kupca.

Nominalni standardni prečnici armature mogu biti: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 i 32
mm. 

Takođe,  na  zahtev  kupaca  armatura  može  biti  izrađena  sa  drugačiji  prečnikom.
Standardne dužine armature i žice iznose 6 i 12m.

U skladu sa standardima dozvoljeno je da se prekorči maksimalni sadržaj C za 0,03% ukoliko se
vrednost Ceq smanji za 0,02 po težini (ovo pravilo važi samo sa standarde SRPS EN 10080:2008
i BS 4449:2005). Takođe, dozvoljen je povišen sadržaj N, ukoliko su prisutne dovoljnje količine
elemenata sa velikim afinitetom prema azotu.

Finalni proizvodi

• Glatki žica u koturu Ø 5.5 ÷ 14 mm

• Rebrasti betonski čelik u koturu Ø 8 ÷ 14 mm

• Rebrasti betonski čelik u šipci Ø 10 ÷ 40 mm

Metalfer Steel Mil poseduje sve neophodne sertifikate o kvalitetu proizvoda i fabričkoj
kontroli proizvodnje. 

Slika br.15 - Gotovi proizvodi ( armatura i žica) 

Predviđeni proizvodni program je:

Betonski čelik 
u šipci

 
Glatka zica u
koturu

 

Rebrasti 
betonski čelik 
u koturu

 

R10 10,50% 5,5 3,50% R8 3,00%
R12 16,00% 6 7,00% R10 3,00%
R14 6,50% 6,5 3,50% R12 4,50%
R16 9,00% 7 1,50% R14 2,00%
R18 2,00% 8 7,00%
R20 5,00% 9 2,00%
R22 2,00% 10 1,00%
R25 5,00% 11 1,00%
R28 2,00% 12 1,00%
R32 2,00%      
Ukupno 60,00% 27,50% 12,50%

Rebrasta armatura je u klasi B500B
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Glatka žica je u klasi SAE1008
Gotovi proizvodi kontrolisaće se u postojećoj labaratoriji. Ekserna firma Hemomet lab.

 3.3.19 . Kapacitet postrojenja

Kapacitet  postrojenja  godišnje  proizvodnje  je  450.000  tona  armature  i  žice
kombinovano.

Vreme rada je 350 dana godišnje, 24 sata na dan, što odgovara vremenu rada od 8400
sati  godišnje.  Vremensko  iskorišćenje  (97%)  obuhvata  predviđeno  vreme  zastoja  (menjanje
matrice  i  hladnjaka,  servis  i  održavanje)  neophodno tokom kontinuirane proizvodnje.  Radno
vreme (350 dana) ne uključuje praznike, već samo neprekidno radno vreme u tri smene. Praznici
su uključeni u preostalih 15 dana, koji čine ostatak godine. 

 3.3.20  Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina

 3.3.21  Osnovna sirovina, čelične gredice 

Čelični otpad je glavna sirovina u proizvodnji čeličnih gredica, koja su glavna sirovina u
proizvodnji armature u valjaonici. 

Fizičko-hemijske karakteristike materijala koji se koriste u procesu proizvodnje

Za  proizvodnju  toplovaljane  žice  koriste  se  niskougljenični  čelici  predviđeni  za  rad  u
građevinarstvu, ali se odabranim tehnološko-tehničkim rešenjima mogu koristiti i u druge svrhe.

Kvaliteti materijala koji će se, po ovoj tehnologiji,  koristiti  za osnovnu i srodnu proizvodnju
jasno su određeni sledećim markama i odgovarajućim standardima:

- St3Gsp, St5sp, St3sp saglasno standardu GOST 380-2005

- S275, S355 saglasno standardu EN 10025 (St44-2, St52-3 saglasno standardu DIN 17100)

- Č0551, Č0554 saglasno standardima SRPS C.K6.020 i SRPS C.K6.021

- Č0561 saglasno standardu SRPS C.B0.500

Geometrija čeličnih gredica koje se mogu valjati previđenim tehnološko-tehničkim 
rešenjem je sledeća:

- 130×130x6000 (+/- 100)mm

- 125×125x6000 (+/- 100)mm

- 120×120x6000 (+/- 100)mm

Gredice mogu biti proizvedene tehnologijom kontilivenja ili toplog valjanja u zavisnosti
od tehničkih mogućnosti potencijalnih dobavljača.

Hemijski sastav čelika koji se koristi za izradu predmetnih gredica dat je u tabeli : 
Tabela 1

Hemijski element C Mn Si Smax Pmax Nmax

Sadržaj% 0,18-0.22 0,8-1,1 0,15-0,3 0,035 0,03 0,12

Vrednost ugljeničnog ekvivalenta C izračunava se prema formuli:
 Ceq= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 
gde je sadržaj hemijskih elemenata izražen u % mase 

Ekvivalent ugljenika manji od 0.50%. 
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Ostale karakteristike geometrije su sledeće:

- Razlike u dijagonalama max 6mm

- Konkavnost stranica livenih gredica ne veća:-1,0/+2mm

- Odstupanje od upravnosti poprečnog sečenja max:10mm

- Uvijanje vidljivo pogledom nije dozvoljeno

- Ostaci posle sečenja max 8mm

- Spoljni defekti kao što su: nalepci,suze,vazdušni uključci, uključci šljake,zasečena

mesta i sl. nisu dozvoljeni na gredicama.

Slika br. 16 - Čelične gredice – osnovna sirovina 

Pakovanje i isporuka čeličnih gredica 
1. Buntovi gredica moraju biti istog porekla i istih dimenzija.U okviru jednog pakovanja 

masa ne može preći 5t.
2. Vezivanje bunta mora biti čvrsto i pouzdano. Bunt mora biti uvezan najmanje na 2 

mesta.
3. Za podizanje bunta mora postojati veza na oba kraja.
4. Markiranje na buntu mora da sadrži sledeće informacije:

- oznaku proizvođača
- tehnologiju proizvodnje,
- oznaku čelika,
- poprečni presek,
- dužina i
- broj bunta

5. Dokumenta koja prate svaki lot moraju da sadrže podatke o transportu, broju šarže, 
oznaci čelika, izveštaj o hemijskoj analizi, dimenzijama, količini i težini.

 3.3.22  Normativi potrošnje sirovina, potrebne energije i energenata
Normativi  potrošnje  račuati  su  na  osnovu  proizvodnog  programa  i  kapaciteta

proizvodnje.

Čelične gredice

Na bazi projektovane količine finalnih proizvoda uz uvećanje tehnološkog otpada došlo
se do podataka o potrebnoj količini gredica na godišnjem nivou.

U računicu se ušlo sa sledećim tehnološkim gubicima:

- Kovarina, oksidni sloj 1%
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- Otpad koji nastaje radom makaza 2,5%

Obe vrste otpada u krajnjem imaju komercijalno tehničku valorizaciju i to na sledeći način:

K  ovarina  koj  a   se generišu u procesu proizvodnje   -  Oksid gvožđa koji nastaje prilikom
zagrevanja gredice. Količina bi trebalo da se kreće oko 0,5-1% od mase gredica. 

• Rešavanje otpada ( kovarine i otsečaka )  vrši se ponovnim ubacivanjem u elektrolučnu
peć u sopstvenoj topionici i ponovnog  vraćanja u proces valjanja.
Potrošnja čeličnih gredica na godišnjem nivou data je u donjoj tabeli.
Tabela 2

Redni
br. 

Pozicija Jedinčne mere Količina 

1. Količina finalnih proizvoda t/god t/god 450.000 

2. Kovarina ( 1% x finalni proizvod) t/god     4.500

3. Otsečci makaza (2.5% xfinalni proizvod) t/god    11.250

4. Ukupna količina čeličnih gredica t/god 465.750

Za tehnološki proces proizvodnje koriste se:
- voda
- električna energija 
- prirodni gas
- voda za hladjenje
- komprimovan vazduh 
- kiseonik
- podmazna sredstva

  

  Voda

Za  obezbeđenje  čiste  pijaće  vode  za  zaposlene  u  fabrici,  koristiće  se  priključak  sa
gradske  mreže.  Pored  toga  iz  gradske  mreže  je  obezbeđena  voda  za  spoljnu  i  unutrašnju
hidrantsku mrežu.

Sanitarna mreža se sastoji iz dovodnog cevovoda kojim se vodom iz javne vodovodne
mreže snabdeva sanitarni čvor koji se nalazi u sklopu objekta WTP. Sa ovog cevovoda, odvojen
je cevovod za punjenje rezervoara u slučaju otkaza bunara. Takođe, sa ovog cevovoda odvojen je
priiključak za snabdevanje vodom Washing Cabin-a u okviru objekta valjaonice.

Za snabdevanje hidrantske mreže vodom je  predviđen rezervoar  za direktnu vodu u
sklopu objekta WTP. Rezervoar za direktnu vodu ima zapreminu od 700m3   i primarna funkcija
mu je obezbeđenje potrebne količine vode za hlađenje delova peći, valjaka i prstenova u objektu
valjaonice. Predviđeno je da se deo zapremine rezervoara direktne vode koristi za protivpožarne
potrebe  pri  čemu  je  potrebno  da  se  u  rezervoaru  uvek  nalazi  zahtevana  količina  vode  za
protivpožarne potrebe. Punjenje rezervoara za vreme redovnog rada postrojenja WTP se vrši sa
bunara lociranog u blizini postrojenja WTP. 

Voda iz bunara se koristi kao rashladna voda za potrebe tehnologije. Na bunaru će biti
instaliran  merač  protoka  zahvaćene  vode.  Tehnologija  toplog  valjanja  zahteva,  zbog  velike
količine, primenu recirkulacionog sistema hlađenja vodom.Obzirom na tehnološke temperaturne
režime realno je usvajanje 2 nezavisna recirkulaciona sistema  

Predviđen je i rezervni način punjenja rezervoara, kojim bi se rezervoar punio vodom sa
gradske vodovodne mreže. Zapravo, sa voda sanitarne mreže je odvojen cevovod kojim bi se
rezervoar direktne vode punio u slučaju otkaza bunara.
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Potrebna zapremina rezervoara koja je predviđena za protivpožarne potrebe iznosi:
Vrez = 40 x 7200 = 288 m3

Postrojenje za povišenje pritiska hidrantske mreže smešteno je u pumpnu prostoriju u
sklopu objekta WTP. Pumpe ovog postrojenja se koriste samo za rad hidrantske mreže. Pumpe su
snabdevene usisnim korpama iz razloga što je rezervoar direktne vode otvorenog tipa.

Spoljašnja  hidrantska  mreža  je  predviđena  u  obliku  prstena  koji  obuhvata  sve
projektovane objekte na predmetnoj lokaciji sa koje se odvajaju priključci za spoljašnje hidrante
( nadzemnog i podzemnog tipa)  kao i za unutrašnju hidrantsku mrežu..
- Potrebe za vodom  kompleksa valjaonice iznose:
- sanitarne: Qs = 0.6 l/s
- Washing Cabin: Qwc = 0.5 l/s
- protivpožarne: Qh = 40 l/s
- za tehnološke potrebe: - direktno hlađenje: Qd = 556 l/s

      - indirektno hlađenje:  Qi = 98 l/s

  Električna energija

Za napajanje objekta valjaonice predviđene su nove tri TS 20/0,4 kV, 3500 kVA i pet TS
20/0,7 kV, 3500 kVA koje će se nalaziti u sklopu novoizgrađene valjaonice. Dovođenje napajanja
do novih transformatorskih stanica je predviđeno kablovima  XPE-49 2x3x1x240 mm2  vođenim
u kablovskom rovu i kablovskoj kanalizaciji od postojeće TS 110/20 kV/kV koja je u vlasništvu
investitora.

Električna energija kao osnovni energent koji obezbeđuje sve motorne pogone (izuzev
viljuškara i kamiona) za  plastičnu deformaciju radi dobijanja željenih profila odnosno finalnih
proizvoda.  Ukupno instalisana snaga trafostanica 28MVA  pri  čemu je ukupna  jednovremena
energija 11 MVA. 

Prosečnu potrošnja električne energije po toni proizvoda iznosi 251,4kWh/t gredica.

  Prirodni gas

Obzirom  na  prirodu  repromaterijala  koji  treba  pripremiti  za  plastičnu  deformaciju,
količinu  energije  koju  treba  uneti  i  cenovni  izraz  u  strukturi  troška,  uticaj  na  ekologiju  za
energent je odabran prirodni gas.

Na potrošnju gasa po jedinici  vremena potisna peć će u toku normalnog rada trošiti
4.000 Nm3/ :

- napajanje topioničke peći u  valjaonici (V= 3700 m  3  /h  )  

- napajanje brenera za sečenje u alatnici i valjaonici (V= 246 m  3  /h  )  i 

- napajanje gasnih IC grejača u alatnici (V= 54 m  3  /h  )  

Za  potrebe  proizvodnog  kompleksa,  predviđen  je  priključak  na  gradski  gasovod  od
čeličnih bešavnih cevi koje su izrađene po standardu SRPS EN 10220:2005 i spajanje se vrši
zavarivanjem. Gradski gasovod je postojeći u ulici Višnjevačka.

Predviđena je samostojeća merno regulaciona stanica(MRS) postavljena na betonskom
temelju, u metalnom ormanu, sa ventilacionim otvorima i obojena žutom bojom. Položaj MRS je
prikazan na grafičkom prilogu. 

Na cevi, na 5m pre MRS montiraće se PP ventil. Kapacitet buduće MRS je      4000   m  3  /h   ,
Ulazni pritisak je 6-12 bara, a potreban izlazni pritisak iz MRS je p=4bar.

Prirodni ili zemni gas je prirodno fosilno gorivo koji po svom sastavu predstavlja smešu
gorivnih i negorivnih gasova. Sastav mu znatno varira zavisno od mesta gde se javlja. Glavni i
preovlađujući sastojak mu je metan (CH4) čiji zapreminski udeo može da se kreće i do 98%.
Ostali  gorivi  gasovi  koji  uz metan čine prirodni  gas  su tzv.  viši  ugljovodonici:  etan (C2H6),
propan  (C3H8),  butan  (C4H10),  pentan  (C5H12).  Od  negorivih  gasova,  ili  inertnih  gasova,  u

                                     Braće Nedića 1, 15000 Šabac
            Šabac                          56                           Tel. 015/355-588, faks 015/349-654

office@set.rs



Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

prirodnom gasu  nalaze  se  azot  (N2)  i  ugljendioksid  (CO2)  kao  i  manji  procenat  sumpornih
jedinjenja.

Prirodni gas je bez boje, ukusa i mirisa, zato mu se iz sigurnosnih razloga odmah posle
izlaza iz  transportnog sistema,  a  za upotrebu u širokoj  potrošnji  dodaje miris,  kako bi se se
mogao namirisati u koncentracijama mnogo manjim od donje granice zapaljivosti. 

Prirodni gas sagoreva plavim plamenom, bez štetnih produkata sagorevanja, čađi, pepela
i s vrlo malim količinama ugljen-monoksida i sumpor-dioksida čime se svrstava među ekološki
najčistije energente.

Donja toplotna moć prirodnog gasa je 33,338 MJ/m3. Zapaljiv je i  eksplozivan i to u
koncentraciji  od  5  do  15 % prirodnog gasa  u  smesi  sa  vazduhom. Za potpuno sagorevanje
jedinične zapremine (1m3) prirodnog gasa potrebno je približno 2 m3 kiseonika.

Prirodni gas predstavlja smešu ugljovodonika metanskog reda. U smeši su u izvesnom
procentu prisutni i azot i ugljen-dioksid.

Parametar Hemijski sastav, %
metan (CH4) 88,20-92,50%
etan (C2H6) 4,02-7,31%

propan (C3H8) 0,48-2,77%
butan (C4H10)                0,00-0,64%

viši ugljovodonici (CnH2n+2) oko 0,03%
azot (N2)                 0,70-3,80%

ugljendioksid (CO2) 0,80-1,80%

Prirodni gas je bezbojan i bez mirisa i u normalnim uslovima korišćenja stabilan gas. U
zatvorenim prostorijama treba obezbediti kvalitetnu ventilaciju. Sva oprema mora biti uzemljena
i mora imati anti-ekplozivnu zaštitu.

Za potrebe snabdevanja prirodnim gasom postavljene su spoljašnje i unutrašnje gasne
instalacije od glavne merno-regulacione stanice do svih potrošača.

  Komprimovani vazduh

Komprimovani  vazduh  je  sastavni  deo  fluida  koji  podržavaju  rad  kako  osnovne
proizvodnje tako i pomoćne opreme. Radni pritisak je uobičajen za tehnološku opremu i iznosi 6
bara.

Pored instalacija komprimovanog vazduha, predviđena je i instalacija komprimovanog
vazduha visokog kvaliteta tj instrumentalni vazduh. Zahtevani kvalitet vazduha je dat u tabeli.

Tabela 3
Komprimovani vazduh Instrumentalni vazduh

vrednost klasa vrednost klasa

Čvrste čestice (mg/m³) 5 3 1 2

Temperatura tačke rose (°C) +3 4 -20 3

Koncentracija ulja (mg/m³) 5 4 1 3

Predviđena  4  vijčana  kompresora.  Ukupan  protok  komprimovanog  i  instrumentalnog
vazduha  pri  maksimalnoj  potrošnji  (peak-ovima)  prema  podacima  dobijenim  od  investitora
iznosi 5800 m³/h dok je maksimalna jednovremena potrošnja 4108 m³/h.

Svi predviđeni kompresori  su previđeni sa vazdušnim hlađenjem tako da je sa gornje
strane  kompresora  predviđeno  priključenje  ventilacionog  kanala  kojima  se  topao  vazduh  od
hlađenja kompresora izvodi van kompreosrske stanice u letnjem periodu. Ukoliko temperatura u
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kompresorskoj stanici u letnjem periodu pređe gornju dozvoljenu vrednost (30°C), predviđen je
ventilator koji se uključuje preko termostata i vrši se prinudna ventilacija i hlađenje.

Od  izlaska  cevovoda  komprimovanog  i  instrumentalnog  vazduha  iz  kompresorske
stanice, koja se nalazi o objektu WTP-a, oni se vode preko cevnog mosta do ulaska u objekat
valjaonice. Spoljašnji razvod komprimovanog i instrumetalnog vazduha se izoluje mineralnom
vunom  u  oblozi  od  Al  lima  da  bi  se  sprečilo  pothlađivanje  vazduha  i  veliko  izdvajanje
kondenzata pre svega u cevovodu komprimovanog vazduha.

  Kiseonik 

Predviđen je rezervoar za tečni kiseonik 6m3, maksimalnog radnog  pritiska 18 bar.  Instalacija
kiseonika predviđena ovim projektom se sastoji od sledećih elemenata:

• Gasifikaciona stanica tečnog kiseonika,
• Magistralni cevovod gasovitog kiseonika od gasifikacione stanice do objekta
• proizvodne hale
• Razvodni cevovodi gasovitog kiseonika unutar proizvodne hale do potrošnih mesta.
• Oprema na potrošnim mestima.

Potrošači  gasovitog  kiseonika  su  gorionici  za  zavarivanje  i  rezanje  metala.
Gasifikaciona  stanica  je  objekat  namenjen  skladištenju  i  pripremi  kiseonika  za  potrošnju.
Kiseonik se skladišti u tečnom stanju u skladišnom rezervoaru, a priprema za potrošnju se sastoji
od prevođenja tečnog kiseonika u gasovito stanje za potrošnju u bateriji atmosferskih isparivača,
i redukciju pritiska na potreban radni za potrošnju u redukcionoj stanici.  Elementi stanice su
međusobno povezani spojnim cevovodima izrađenim od bešavnih cevi od nerđajućeg čelika i
bakra. 

Kiseonik  se  dalje  transportuje  ka  potrošnji  magistralnim  cevovodom.  Gasifikaciona
stanica  je  objekat  otvorenog  tipa  sa  betonskom  podlogom  o  metalnm  prozirnom  žičanom
ogradom.  Skladišni  rezervoar  se  postavlja  na  zaseban betonski  temelj,  a  sva  ostala  oprema:
atmosferski  isparivači,  redukciona  stanica  i  spojni  cevovodi  se  postavljaju  i  pričvršćuju  na
betonski podlogu stanice. Stanica je ograđena metalnom žičanom ogradom, u koju se sa predje
strane  ugrađena  metalna  dvokrilna  vrata  sa  prednje  strane  prema   pristupnom putu  za  ulaz
poslužilaca i jednim jednokrilnim vratima sa zadnje strane za slučaj opasnosti.Vrata se otvaraju u
polje i moraju se zaključavati. Punjenje rezervoara se obavlja iz automobil cisterne disributera
gasova, na posebnom mestu uz stanicu – pretakalištu, na koje se postavlja automobil cisterna pri
pretakanju. Objekat gasifikacione stanie je gabaritnih dimenzija 4,5 x 4,0 m.

Potrošnja kiseonika iznosi 0,5 m3/t proizvoda.

  Podmazna sredstva 
U tehnološkom postupku proizvodnje potrebna je upotreba sledećih vrsta maziva.

• Hidrauličko ulje
• ulje za podmazivanje 
• mašinska mast za podmazivanje

Hidrauličko ulje se skladišti u rezervoaru pored pumpnog agregata. Rezervoar i pumpni
agregat su smešteni ispod platforme, na koti 0.00. Od pumpnog agregata se vodiglavni cevni
razvod do svakog hidrauličkog elementa (cilindra) koji služe za pomeranje proizvoda po liniji.
Po  zadavanju  komande  od  strane  operatera  ili  automatike  proizvodnog  procesa,  vrži  se
pomeranje  hidrauličkog razdelnika  koji  otvara  prolaz  ulja  od pumpnog agregata  ka  cilindru.
Istovremeno sa dovodom signala na hidraulički razdelnik vrši se i startovanje pumpnog agregata.
Pumpni  agregat  se  isključuje  nakon  ukidanja  i  poslednjeg  signala  od  strane  operatera  ili
automatike.
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Kako  su  zbog  potrebe  tehnološkog  procesa  mašine  sa  hidrauličkim  uređajima
međusobno poprilično udaljenje,  projektom je  predviđeno da se ispod platforme ugradi  više
hidrauličkih sistema koji bi pokrivali jednu ili više zona.

Na ovaj način je izbegnut cevni razvod velikog prečnika i veliki gubitak pritiska usled
trenja u cevovodima. Pored toga, problem u radu pumpnog agregata jednog hidrauličkog sistema
nema uticaja na celokupan hidraulički sistem proizvodnje.

Podmazna  sredstva  -  Potrošnja  podmaznih  sredstava  po  jedinici  proizvoda  iznosi
0,085kg/t.

 3.4   Specifikacija  opreme u valjaonica 

1. 80 T/h peć za zagrevanje sa opremom za punjenja/ pražnjenja 
2. Valjaonica ima 16 stanova za kertridže Housingless tip u H-V konfiguraciji
3. Start-stop tehnološko-havarijske makaze smeštene posle grube i srednje prube
4. Monoblok sa 6 prolaza + monoblok sa 4 prolaza (za rebrasti betonski u šipci i koturu kao

i glatku žicu u koturu) 
5. Linija za hlađenje vodom rebrastog betonskog čelika

6. Kombinovane makaze tehnološko-havarijske / za sečenje na meru i pinch roll na ulaznoj
strani stola

7. Brake slide za rebra od 18mm do 40mm

8. Kočnice kraja šipke (Tail brakers) sa jednim dvostrukim kanalom (Single Twin Chanal ili
sa jednom Kanoletom) za izbacivanjem šipki prečnika od 10mm do 16mm

9. Rashladni sto ~ 78x7.5m, sa opremom za punjenje I pražnjenje

10. Hladne makaze za sečenje na meru i oprema za pravljenje buntova 

11. Mašina za vezivanje  

12. Transporter buntova sa vagom za merenje težine

13. Linija sa hlađenje vodom rebrastog betonskog čelika u koturu

14. pinch roll  i glava za polaganje (layng had)

15. Valjkasti prenosnik sa ventilatorima sa kontrolisanim hlađenja 

16. Rupa za obrazovanje i sakupljanje rebrastog betonskog čelika I glatke žice u koturu 

17. Sistem za lako spuštanje

18. Prenosni sitem sa vertikalnom presom i mašinom za vezivanje

19. Oprema za merenje kotura i istovaranje 

20. Hidraulika i podmazivanja za sve gore navedeno 

21. Sistem napajanje strujom i automatika za sve gore navedeno 

 3.4.1  Peć za dogrevanje i funkcije punjenja 

Slojevi poluga koje izlaze iz dela za poluge se redovno pune na stolu za hladno punjenje
pomoću portalne dizalice za grede.
Grede se stavljaju jedna po jedna na ulazni sto sa točkićima ove peći i onda se dogrevaju do
tražene  temperature  za  valjanje  metala  pomoću  peći  za  dogrevanje  tipa  Pusher.  Postoji
mogućnost vrelog punjenja sa postojećeg Meltshop-a (mesta mešanja).
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Slika br. 17- Peć za zagrevanje sa opremom za punjenja/ pražnjenja 

 3.4.2  Valjačka linija 

Nakon što se zagreje do odgovarajuće temperature, poluga se spušta i prebacuje na stroj za
valjanje  metala  putem  stola  sa  točkićima.  Linija  za  valjanje  se  sastoji  od  16  jedinica  za
valjanje, a to su:  

a) Stroj za grubu obradu se sastoji od 8 SHS stalaka za kertridže sa duplom potporom
(stalci 1-8) u horizontalnoj i vertikalnoj konfiguraciji.  

b) Srednji stroj se sastoji od 8 SHS stalaka za kertridže sa duplom potporom (stalci 9-16)
u horizontalnoj i vertikalnoj konfiguraciji.

Slika br. 18– Valjačaonički stanovi 

Karakteristike opreme : 
• Visok nivo čvrstoće i gomila za valjanje  
• Visok moment obrtaja
• Uzajamno menjanje jedinica među stalcima iste veličine  
• Standardizovane komponente (za manje rezervnih delova)
• Kratko vreme promene programa zahvaljujući pre-podešavanjima jedinice kertridža u

radionici
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• Robotizovana oprema u radionici za postolje stalka
• Kako bi stroj imao maksimalnu fleksibilnost, svaki stalak se vozi nezavisno jedan od

drugog 
• Kontrolni sistem niskog napona je obezbeđen na stroju za valjanje, dok se uređaji za

pravljenje kolutova koriste na srednjem stroju kako bi se osiguralo valjanje bez trenja i
obezbedilo samo-podešavanje pogona stroja datim uslovima valjanja.

 3.4.3  Delta tip bloka za žičane šipke 

Na izlaznoj strani stalaka, materijal koji se obrađuje se izlaže bloku za završnu obradu
visoke brzine sa 6 + 4 prolaza i sa za to namenjenom pogonskom jedinicom. Na ulaznoj strani
bloka su poređani stroj za stezanje, rotirajuće makaze i uređaj za pravljenje kolutova.  

Blok za završnu obradu vozi se kroz osovinu sa jednim motorom i sastoji se od jedinica
za valjanje poređanih pod uglom od ±45° za valjanje bez torzije kako bi se dobili kvaltetni
završni proizvodi sa malim odstupanjima. 

Slika br. 18 –Monoblok sa 6 prolaza + monoblok sa 4 prolaza 

 Karakteristike opreme : 

“Delta” tip (±45°) položaja jedinica za valjanje: 

 Lakši pristup jedinici 

 Lakše operacije zamene prstena sa kraćim zaustavnim vremenom za punjenje prstena  

 Ekstremna čvrstoća i izdržljivost

 Minimalna vibracija i savijanje 

 Bezbedna postavka sistema cevovoda locirana unutar Delta okvira mašine  

 Modularni dizajn- jedinice za valjanje međuobno zamenljive 

 Bolji uticaj na okolinu zahvaljući niskom nivou buke 

 Bliske tolerancjie valjanja  

Nadgledanje vibracija jedinice i temperature ulja
Brza zamena jedinica za valjanje putem posebne alatke za smanjivanje dužine pauza u
proizvodnji za pstenove ili zamenu proizvoda 

 Sve gore navedene odlike vode ka  boljoj operativnosti
- boljem faktoru iskorišćenosti stroja

- boljem kvalitetu finalnog proizvoda što poboljšava udeo u tržištu
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 Dizajn prolaza za valjanje:

• Predloženi raspored dizajna ima sledeće karakteristike i prednosti:  

• Svi prolazni sledovi su poređani u porodice sa sličnim prolazima za nekoliko proizvoda
kako bi se što je moguće više smanjio broj različitih prolaza za valjanje. 

• Smanjenje potrebnog inventara za zamenu valjaka za valjanje i vodiča za valjanje sa
rezultirajućim smanjenjem kapitalne investicije.  

• Valjanje  bez  torzije  da  bi  se  poboljšala  tolerantnost  veličina  i  smanjila  mogućnost
pojave grudvica.  

• Oblici žlebova sa vlasitim centrom 

• Smanjeno vreme zamene programa

• Upotreba Morgårdshammar vodiča nudi visok stepen pouzdanosti/ performanse i to sa
dužim životnim vekom valjaka/ komponenti 

• Bolji kvalitet finalnog proizvoda

• Minimizacija potreba za ljudskom snagom 
Mogućnost  performansi  pod  najboljim  uslovima  i  sa  najboljim  rezultatima,  proces

valjanja je osiguran odličnim odlikama stalaka za valjanje I visokim kvalitetom konstrukcije i
stepena dizajna vodiča za valjanje kao:  

• Puna  i  proširena  mogućnost  regulisanja  položaja  valjaka  uključujući  i  osovinsku
regulaciju

• Mogućnost  finog  prilagođavanja  vodiča  za  pravljenje  raseka  i  završnih  vodiča  za
valjanje 

• Mogućnost upotrebe optičkog uređaja u radionici za regulisanje oblika prolaza i vodiča
za valjanja, vodećih valjaka I elemenata. 

• Promišljen  dizajn ostatka  šipki  obezbeđuje finu ragulaciju  dužine  za  prilagođavanje
prolaza za valjanje 

•  Promišljen dizajn hlađenja valjka omogućuje da se dobije najbolja procedura hlađenja za
svaki izvaljani oblik proizvoda. 

 3.4.4  Makaze za sečenje i slučaj opasnosti

Tokom procesa valjanja, prednje i zadnje sečenje se izvode automatski putem makaza
tipa “start/stop“Crank”  koje su poređane posle stroja za grubu obradu.  U slučaju opasnosti i
šipka se automatski može preseći ovim makazama. 
Karakteristike  makaza 

Izbor pravog tipa i veličine makaza prema koraku i brzini procesa 

 Minimizirana dužina sečenja za visok prinos materijala  

 Kratka dužina iseckanih delova za lakše rukovanje
 Pogon putem sistema start-stop za:

• najbolju preciznost i ponavljanje reza  
• mali broj komponenti sa samim tim manje održavanja i potrebom za rezervne delove  
• bolji uticaj na životnu sredinu 

(zahvaljujući nižem stepenu buke i odsustvu emisije prašine u poređenju sa tipom pogona
na kvačilo/ kočnica) 

 Crank – tip makaza za “uspravni” rez proizvoda veće veličine.  
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Slika br. 19 –Start-stop tehnološko-havarijske makaze smeštene posle grube i srednje pruge

 3.4.5 Linija za hlađenje vode – QTB sistem

Pre podele na ulazu za rashladni krevet, postavlja se QTB (kutija za prigušenje). QTB je
površinsko prigušenje i samo-regulišući proces koji se direktno izvodi iz toplote valjanja.  Svrha
ovog QTB procesa  je  da  poboljša  mehaničke  odlike  deformisanih  šipki,  a  posebno  njihovu
izdašnu snagu uz upotrebu poluga sa slabim hemijskim sastavom. Primenom QTB procesa na
običan  ugljenični  čelik,  finalne  tehnološke  karakteristike  su  čak  superiornije  od  mikro-
legurisanog čelika ili nisko-legurisanog čelika i dobijaju se uz niske proizvodne troškove. 

QTB konstrukcija: 
QTB linija za prigušenje se sastoji od serije kutija koje interno nose seriju elemenata za

hlađenje i sušenje, za hlađenje je tu voda visokog pritiska, a za sušenje kompresovani vazduh.  
Svaki rashladni element se kontroliše putem ventila “on-off (“uključi/ isključi”).  
Veličine elemenata su poređane u porodice, broj i dimenzije elemenata se menjaju u

odnosu na veličinu proizvoda.

 3.4.6  Makaze za deljenje
Na otvoru rashladnog postolja, na stolu sa točkićima sa platformama i duplim kanalom,

leteće  makaze  koje  rade  po  principu  start-stop  seku  izvaljane  zalihe  materijala  na  različite
dužine.

Sečenje  na  mnogostruke  dužine  je  programirano  i  optimizirano  prema  komercijalnoj
dužini finalnog proizvoda i težini materijala koji se valja, kako bi samo proizvodi višestruke
dužine bili na rashladnom postolju.  

Karakteristike  makaza 
Izbor  pravog  tipa  i  veličine  makaza,  prema  koraku  i  brzini  procesa.  Pokreću  se

pomoću sistema start-stop, što omogućava:
• Najbolju preciznost i ponavljanje reza 
• Mali  broj  komponenata  sa  samim  tim  manje  održavanja  i  potrebom  za  rezervnim

delovima 
• Bolji  uticaj  na  životnu  sredinu  (zahvaljujući  nižem  nivou  buke  i  odsustvu  emisije

prašine u poređenju sa tipom pogona na kvačilo/ kočnica)  
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 3.4.7 Dupli kanal

Na ulaznoj strani rashladnog postolja nalazi se syistem Duplog kanala za dostavu šipki visoke
brzine koji lomi i istovara šipke na postolje. 

Odlike sistema Duplog kanala za dostavu šipki:

- Dimenzioniranje  otvornog kanala  kako  bi  se  uzeo  širok  opseg veličina  šipki,  vrelih  ili
tretiranih. Dupli kanal je montiran kao potpora na vrhu rashladnog postolja.  

- Istovaranje šipki sa veoma kratkim padom na rashladno postolje (samo 170 mm od nivoa
otvornog kanala do mreže rashladnog postolja od livenog gvožđa). 

Slika br. 20 i 21 – Dupli kanal za dostavu šipki 

Odlike duplog kanala
Istovaranje jedne šipke po useku rashladnog postolja za lako slaganje, prebrojavanje i

funkciju spajanja u snopove.  
•  Maksimalno ojačavanje šipke koja je istovarena na ispravljajuće rešetke rashladnog

postolja.  
• Nema uvijanja šipke koja pada.  
• Kratak pad šipke na rashladno postolje radi bezbednijeg raspoređivanja po usecima.

 3.4.8 Rashladni sto sa opremom za punjenje i pražnjenje

Na ulaznoj strani rashladnog postolja predviđena je sledeća oprema, naime:  

Platforme kojima se upravlja kroz pogonsku osovinu koja funkcioniše u uslovima „torzije“  (a ne
vučenja) pomoću niza hidrauličnih cilindara koji su smešteni uz celu dužinu stola sa točkićima.
(Dakle,  funkcionisanje  platformi  nije  ni  pod kakvim uticajem,  usled  varijacija  temperature  i
mogućim sa tim povezanim produženjima osovine).  

Za šipke potopljene u vodu, potrebne su magnetne platforme koje omogućuju lomljenje i
odlaganje rashlađenih šipki na rashladno postolje na istom mestu i u istom vremenskom ciklusu
kao i vrele šipke).  
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Slika br.22 i 23 – Postolje rashladnog stola 

Početni  deo rashladnog postolja  je  upotpunjen  pločama sa ispravljajućim rešetkama
koje obrazuju niz neprekidnih žlebova koji  obezbeđuju to da se šipka ispravi dok se njena
temperature ne snizi kako bi se izbegle bilo kakve deformacije. 

Oblast rashladnog postolja

Početni deo rashladnog postolja je upotpunjen pločama sa ispravljajućim rešetkama
koje obrazuju niz neprekidnih  žlebova, što omogućuje da se šipka ispravi dok joj se temperatura
ne spusti kako bi se izbegle bilo kakve deformacije.  

Tip radne šipke po principu “start-stop”  na rashladnom postolju je predviđen za
sakupljanje i hlađenje mnogostrukih šipki koje izlaze iz sfere makaza za deljenje. 

Rashladno postolje je opremljeno pogonskom grupom promenljive brzine i točkićima za
slaganje sa mnogostrukim žlebovima.  

Karakteristike  prostora rashladnog postolja:

• Konstantna,  homogena i sinhronizovana funkcija podizanja platforme što izbegava
mogućnost nastanka grudvica ili deformacije šipki i sa tim povezanog vremena zastoja.

• Poboljšanje proizvodnje fabrike

• Rezultirajuća pravilnost šipki =<4 ‰

• Dobar uticaj proizvoda na tržištu za poboljšanje ukupnog udela u tržištu  

Sistem „start-stop“ omogućava:
• Precizan, stabilan i repetitivan ciklus sa konstantnim protokom materijala  
• Minimalan broj komponenata, a samim tim i manje održavanja i potrebe za rezervnim

delovima  
• Bolji  uticaj  na  životnu  sredinu  (zahvaljujući  nižem  nivou  buke  i  odsustvu  emisije

prašine u poređenju sa sistemima po principu “kvačilo-kočnica”)  
Promenljiva  brzina  pogonske  grupe  obezbeđuje  da  se  na  vreme  prilagodi  ciklus

rashladnog  po  stolja  operativnom  ciklusu  samog  stroja,  a  to  omogućuje  konstantan  protok
materijala.  

Dimenzije rashladnog postolja (dužina/  širina)  su takve da omogućuju regularno i
adekvatno hlađenje čitavog spektra proizvoda.  
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Automatsko i regularno formiranje i izvlačenje slojeva šipki na rashladnom izlazu je
omogućeno sistemom lanaca nivo do nivoa koji nosi slojeve mnogostrukih dužina šipki do
izlaznog stola sa točkićima i do nizvodnog sistema za sečenje do adekvatne dužine.  

Ovakav  sistem  omogućuje  obrazovanje,  izvlačenje  i  punjenje  sloja  šipki  unapred
određenim brojem komada, koji su uredno poređani u skladu sa rasporedom žlebova na sledećim
oštricama makaza za sečenje. 

 3.4.9 Finalno sečenje do dužine sistema 

Na  izlaznoj  strani  rashladnog  postolja,  sloj  šipki  se  seče  do  zadate  dužine  putem
alternativnih hladnih makaza za teške uslove.  Merenje sečenja se obezbeđuje sečenjem greda na
dužine pomoću pokretnih zaustavljača. 

Sečenje sloja na zadatu dužinu se potom vadi sa stola sa točkićima nakon ovih makaza i
dostavlja do funkcije finalne obrade šipki.  

Karakeristike  alternativnih hladnih makaza:
• Pogon na “start-stop” putem pogonskog motora i pneumatskog kvačila 
• Brza zamena sečiva pomoću hidrauličnog cilindra i kolica sa sečivima 
• Podaci o dužini šipke pomoću zaustavljača. 

Slika br.24- Hladne makaze za sečenje 

 3.5 Funkcija završne obrade šipke

Slojevi  šipki  se vade iz  otvornog stola  na točkiće i  onda se odlažu na niz  lančanih
prenosnika koji čine deo stanice za skupljanje u snopove.  

Na izlaznoj strani stanice za pravljenje snopova, šipke se sakupljaju putem niza džepova
i prenose pomoću stola sa točkovima sa vertikalnim praznim točkom do stanice za vezivanje.  

Dok se snopovi pomeraju napred na stolu sa točkovima, oni se vezuju pomoću mašine
za vezivanje koja je smeštena sa strane. 

Završni sistem za sakupljanje sastoji se od stanice za merenje i lančanog prenosnika
–“korak-po-korak”  kako  bi  omogućio  i  olakšao  uklanjanje  snopova  po  grupama  uz  pomoć
dizalice.  

Sistem obuhvata i sistem za stavljanje etiketa uz mogućnost proizvodnje etiketa (ručno
lepljenje) sa dostupnim karakteristikama samog snopa.  
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Karakteristike  sistema za pravljenje snopova
• Izbor završnih usluga prilagođenih zahtevanoj tonaži i veličini finalnih proizvoda, čime

se optimizira sa tim povezan trošak investicije.
• Mašine za vezivanje, za okrugle snopove šipki 

Slika br.25 - Hladne makaze za sečenje 

 3.5.1 Glava za polaganje i kalemasti prenosnik  
Jedna glava za polaganje za obrazovanje i  polaganje žičanih tankih kolutova koja ima

sledeće odlike:  
• visoka brzina valjanja 
• precizno balansiranje
• glava za polaganje dugog veka trajanja
Jedan  tip  valjaka  rashladnog  prenosnika  obavlja  finalno  hlađenje  žičanih  tankih

kolutova.  Rashladni prenosnik je tip sa više segmenata i sa pogonom nezavisno promenljivih
brzina za kontrolnu tačku odlaganja koluta i eliminiše nastanak “vrućih tačaka”. 
  

Slika br.26 i 27- Glava za polaganje i kalemasti prenosnik  

Regularan i konstantan oblik i veličina žičanih tankih kolutova koji padaju na rotirajući
prenosnik uključujući i prednji i zadnji deo:  

• Bolje obrazovanje oblika i kvalitet finalnog kalema  

• Bolji uticaj na tržište kalema uz proširenje postojećeg udela u tržištu  
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• Niske vibracije zahvaljujući ležištu sa uljanim slojem tehnologije “Danieli patent”. Ova
tehnologija  omogućuje  smanjivanje  broja  balansirajućih  operacija  u  poređenju  sa
standardnim dizajnom.   

• Dug životni vek cevi za polaganje.  

 3.5.2 Finalna obrada kalema – Stalak prenosnika 

Na izlazu prenosnika sa točkićima, sakupljaju se žičani tanki kolutovi u stanicu za
ispravljanje  kalema kako  bi  se  obrazovao  kalem pravilnog  oblika.   Stanica  za  ispravljane
kalema se sastoji od vertikalnog stalka  za sakupljanje kolutova i platforme koja rotira i služi za
dizanje.  Kada se kalem u potpunosti smesti na formirajući stalak, on se spušta i prenosi napred
putem stola sa točkićima do stanice za zbijanje gde se vezuje, a u međuvremenu novi stalak se
puni na formirajućoj stanici kalema.  

Kalem se zatim odlaže putem kola koja ih sakupljaju, zatim se meri i konačno stavlja
u stanicu za istovaranje i sakupljanje.  

Slika br. 28 i 29 -  Finalna obrada kalema – Stalak prenosnika 

Odlike jedinice za zbijanje i vezivanje 
• Visoka efikasnost
• Optimalan kvalitet finalnog kalema (kompaktna veličina/ pravilan oblik/ dvostruki čvor)
• Lakše sladištenje i transport kalema 
• Bezbednije rukovanje i transport kalema u skladu sa važećim Internacionalnim standardima.  

 3.5.3 Radna snaga

Pregled potrebnog broja i strukture izvršilaca na operacijama valjaonice dat je u osnovi
za proizvodni deo jer se logističke službe mogu rešiti na dva načina:

1. Ugovaranjem usluga sa specijalizovanim firmama ili

2. Formiranjem svojih službi

Za normalan rad postrojenja na obavljanju proizvodnih operacija biće potrebno da na
radu bude angažovan sledeći broj radnika određenih kvalifikacija, naveden u donjoj tabeli.
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Tabela 4
BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIONA  STRUKTURA ZAPOSLENIH U VALJAONICI

ORG. JEDINICA
Br.
zaposlenih I i II III IV V VI VII

TEHNIČKA PRIPREMA 7 1 1 5

PROIZVODNJA 
VALJAONICA 75 20 37 18

M. SLUŽBA 29 3 19 1 1 2 3

EL. SLUŽBA 17 3 12 2

ALATNICA 47 2 36 7 1 1

MAGACIN GOTOV. 
PROIZVODA 12 3 3 3 1 1 1

NABAVKA 8 4 1 3

MAGACIN VALJAONICA 7 1 3 3    

UKUPAN BROJ 
ZAPOSLENIH 202 29 105 46 4 9 9

Vlasnik / rukovodilac komleksa je dužan da obezbedi da svaki radnik bude osposobljen
za  bezbedan  rad,  zaštićen  od  povređivanja  i  zdravstvenih  oštećenja  i  teorijski  i  praktično
osposobljen za rad na određenom radnom mestu. 

Svi  radnici,  koji  rukuju  opasnim  materijama  moraju  biti  stručno  osposobljeni  za
manipulaciju opasnim materijama i  posedovati  sertifikat o završenoj obuci zaštite od požara,
dobijenom od nadležnog MUP-a.

Metode rada i operativni postupci za obavljanje poslova na kompleksu, bliže se definišu
kroz odgovarajuća organizaciona dokumenta i radna uputstva koja se izrađuju za svako radno
mesto na kojem može doći do povrede radnika ili ugrožavanja životne sredine.

 3.5.4 Vrste  i  količine  ispuštenih  gasova,  vode  i  drugih  tečnih  i  gasovitih  otpadnih
materija, buka, vibracije, ispuštanje toplote, zračenja i dr.

U  pogonu  valjaonice  ne  postoji  opasnost  od  zagađenja  okolnog  vazduha  usled
korišćenja energenata, zbog pretežne upotrebe prirodnog gasa koji predstavlja jedno od ekološki
čistijih goriva.

U procesu  razlikujemo sledeće otpadne tokove:
• Čvrsti otpad
• Otpadne vode
• Gasoviti otpad

 3.5.5 Čvrste otpadne materije

U čvrstom obliku pojavljuju se: otsečci posle sečenja na makazama i kovarina (metalna
okalina- kovarina)  kao posledica oksidacije čelika. 

Otsečci  su  neopasan  otpad i  identičnog hemijskog  sastava  kao čelične  gredice,  koje
predstavljaju osnovnu sirovinu u procesu.

K  ovarina      koj  a   se generišu u procesu proizvodnje   -  Oksid gvožđa koji nastaje prilikom
zagrevanja gredice. Količina bi trebalo da se kreće oko 0,5-1% od mase gredica. 

Rešavanje  otpada ( kovarine i otsečaka )  vrši se ponovnim ubacivanjem u elektrolučnu
peć u sopstvenoj topionici i ponovnog  vraćanja u proces valjanja.
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Tabela 5

1. Kovarina ( 1% x finalni proizvod) t/god     4.500

2. Otsečci makaza (2.5% xfinalni proizvod) t/god    11.250

U redovnom radu predmetne valajonice mogu da se očekuju i sledeće vrste  otpada 

-  Amortizovani alat i oprema

-  Plastična, staklena, metalna i kartonska ambalaža

- Istrošena sredstva lične zaštite koja više nisu za upotrebu (rukavice za rad, maske,
šlemovi, radna odeća i obuća

Ove vrste čvrstog otpada se pakuju i propisno označavaju pre predaje organizacijama
koje se bave sekundarnim sirovinama saglasno Pravilniku o uslovima i  načinu razvrstavanja,
pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (Sl. glasnik RS, br.55/2001, 72/2009 i 56/2010).

Otpad koji se može naći u okviru kompleksa prilikom proizvodnih procesa grupisaće se
po kategorijama, skladištiti  na za to predviđenim mestima, u skladu sa Zakonu o upravljanju
otpadom ("Sl.  glasnik RS",  br.  36/2009,  88/2010,  1/2016  i  95/2018 -  dr.  zakon) obeležavati
identifikacionim brojevima i  predavati  ovlašćenim preduzećima za  dalji  tretman/reciklažu  ili
odlaganje/zbrinjavanje  tako da  stvaranje  neugodnosti  i  negativnih  uticaja  na  životnu  sredinu
nema.

Ostaci i otpaci otpadnog papira prikupljaju se u posebnom kontejneru za karton kao
sekundarne  sirovine  i  predaju  ovlašćenom  operateru  o  čemu  postoji  propisani  dokument
(Dokument o kretanju otpada popunjen u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju
otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje „Sl.glasnik RS“ br. 114/2013).

U  skladu  sa  čl.75  Zakona  o  upravljanju  otpadom  („Sl.glasnik  RS“  36/09  i  88/10)
generator otpada je dužan da vodi i čuva pojedinačno za svaku vrstu otpada:

Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada

Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

Obrazac  DEO  1  i  GIO  1  propisan  je  Pravilnikom  o  obrascu  dnevne  evidencije  i
godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl.glasnik RS“ br. 95/10).
Obrasci izveštaja se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31marta tekuće
godine za prethodnu godinu.

Upravljanje otpadom u toku izgradnje i  eksploatacije objekata vršiće se u skladu sa
Zakonom  o  upravljanju  otpadom  i  važećim  podzakonskim  aktima.  Na  mestima  gde  se
odvijanjem tehnološkog procesa predviđa nastanak otpada, predvideće se odgovarajući prostor
za  postavljanje  posuda  za  prikupljanje  istog.  Privremeno  skladištenje  opasnog  i  neopasnog
otpada do predaje  ovlašćenim organizacijama na dalje zbrinjavanje vršiće se u privremenom
skladištu otpada u okviru  kompleksa.

 3.5.6 Komunalni otpad

U toku redovnog rada objekta generisaće se komunalni  otpad koji  potiče od boravka
zaposlenih, iskorišćenih rezervnih delova i opreme kao ferometalni otpad i ambalaža koja nema
opasna svojstva. Ovakav otpad će se prikupljati u kontejnerima koji se na lokaciji kompleksa
redovno prazne od strane lokalnog komunalnog preduzeća.

Za prikupljanje komunalnog otpada odrediće se mesta za kontejnere, koji će se postaviti
na oivičenoj betoniranoj površini sa lakim pristupom vozilima JKP, koji će odvoziti otpad van
lokacije. Komunalni otpad odnosi JP Gradsko komunalno Sremska Mitrovica. 
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 3.5.7 Tečne otpadne materije

Za tehnologiju  toplog  valjanja  nisu  karakteristične  emisije  tečnog  agregatnog  stanja.
Osnovni i jedini fluid koji se koristi za hlađenje kako peći, valjaka, armature i samog profila je
voda iz  sistema recirkulacije  koja se  „troši“  isparavanjem kako sa toplog metala,  tako i  na
rashladnom  tornju.  Ohlađena  voda  posle  tornja,  sabira  se  u  prihvatnom  bazenu  koji  mora
povremeno čistiti od naslaga nečistoća i samih minerala iz vode. Predmetna suspenzija (voda i
čvrsti ostaci) imaju tretman sličan onom koji važi za čišćenje šahti kišne kanalizacije. Drugi
tečni otpad jesu raubovana-istrošena hidraulična i ulja za podmazivanje.

Otpadno (korišćeno)  mašinsko ulje će  se  privremeno skladištiti  u  kompleksu  pod
nadstrešnicom u kojoj je predviđena tankvana  za prihvat eventualno prosutih količina ulja . Ulja
su  neupotrebljiva  za  svrhu  za  koju  su  prvobitno  bila  namenjena,  koja  su  se  koristila  za
podmazivanje  pokretnih  delova  na  mašinama,  opremi,  uređajima,  transportnim  sredstvima.
Otpadno (korišćeno) mašinsko ulje dostavlja se ovlašćenoj firmi sa  kojom valjaonica Metalfer
Steel Mill ima ugovor o poslovnoj saradnji. 

Generator otpada je dužan da otpad nastao tehnološkim postupkom - otpadno ulje, razne
emulzija iz procesa mašinske obrade metala i dr., razvrsta prema poreklu, karakteru i kategoriji,
prema klasifikaciji akreditovane laboratorije ovlašćene za uzorkovanje i karakterizaciju otpada, a
u skladu sa Pravilnikom o kategoriji,  ispitivanju  i  klasifikaciji  otpada  ("Sl.  glasnik  RS",  br.
56/10), a sa opasnim otpadom je dužan postupati u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja,
pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik RS", br 92/10). Ambalaža za skladištenje
otpadnog ulja mora biti postavljena u tankvanu dovoljne zapremine da primi celokupan sadržaj
uskladištenog materijala kako bi se sprečilo eventualno incidentno zagađenje okolnog zemljišta,
površinskih  i  podzemnih  voda.  Onemogućiti  bilo  kakvo  ispuštanje  otpadnih  voda  sa  ovog
prostora; 

Tehničko  rešenje  trafo  stanica  mora  sadržati  sve  mere  zaštite  od  nekontrolisanog
ispuštanja trafo ulja iz transformatora. Uljna/sabirna jama za prikupljanje transformatorskog ulja
u slučaju havarije: 

• - mora biti dovoljnog kapaciteta da primi celokupnu količinu ulja iz transformatora u
slučaju havarije, mora biti otporna da dejstvo ulja, sa vodonepropusnom sekundarnom
zaštitom od  izlivanja,  obezbeđena  od  atmosferskih  uticaja  i  opremljena  uređajem  za
detekciju nivoa; 

• - sadržaj uljne/sabirne jame predavati ovlašćenom pravnom licu za upravljanje opasnim
otpadom u pravilno obeleženoj ambalaži, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom;

U slučaju havarijskog prosipanja nafte i naftnih derivata iz transportnih vozila prilikom
dopreme sirovana  ili  otpreme gotovog  proizvoda  predviđeno  je  da  se  isti  odmah  pokupi  sa
sorbentom (peskom) ili krpama koje se odlažu u posebnu bezbednu ambalažu kao opasan otpad
sa kojim se postupa u skladu sa Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstvo
opasnih materija („Sl. glasnik RS“ br. 12/95).

 Generisan otpad nastao na WTP – Postrojenju za tretman vode i od pranja peščanih
filtera kategorisati prema klasifikaciji izrađenoj od strane akreditovane laboratorije ovlašćene za
uzorkovanje  i  karakterizaciju  otpada,  a  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  kategoriji,  ispitivanju  i
klasifikaciji  otpada.  Generator  otpada  je  dužan  da  nakon  karakterizacije  otpad  pripremi  za
transport i dalji tretman pravnom licu ovlašćenom za upravljanje kalsifikovanom vrstom otpada
u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Otpadne sanitarno-fekalne vode  iz kompleksa valjaonice betonskog  čelika odvode se
posebnim  kanalizacionim  vodom  u  vodonepropusnu  septičku  jamu,  s  obzirom  da  u  blizini
kompleksa valjaonice nije izgrađena javna kanalizaciona mreža. 
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Količina fekalnih voda koja se proizvodi na projektovanom objektu iznosi:
QF = 0.6 l/s

Odvođenje  sanitarno-fekalnih  otpadnih  voda  je  rešeno  odvođenjem  u  vodonepropusne
septičke jame  iz  razloga što u blizini  kompleksa valjaonice nije  izgrađena javna kanalizaciona
mreža.  Postojeće septičke jame periodično prazni JKP“Vodovod“ Sremska Mitrovica na osnovu
zaključenog  Ugovora  sa  Investitorom.  Projektovana  septička  jama  se  sastoji  iz  jedne  komore
zapremine 90 m3 korisne dubine 2.0 m, površine osnove 45 m2,,  koja je  pravougaonog oblika
dimenzija 9 x 5 m. Ovako projektovana septička jama je sposobna da prihvati ukupnu količinu
fekalne otpadne vode od kompleksa, pri čemu je usvojen ciklus pražnjenja jame u trajanju od 60
dana.

Atmosferske vode sa površina u fabričkom krugu valjaonice, nakon prečišćavanja na 
separatoru ulja i masti, ispuštaju se obližnji meliorativni kanal „Čikas 2”.

Odvođenje atmosferskih  voda sa kompleksa predviđeno je  preko sistema zatvorenih
kolektora.  Atmosferska  kanalizaciona  mreža  na  kompleksu podeljena  je  u  dva  kanalizaciona
sistema prema prirodi atmosferskih voda:

- atmosferska kanalizacija - "uslovno čista"

- atmosferska kanalizacija - zauljena
"Uslovno čista" atmosferska kanalizacija prikuplja vode sa krovova kompleksa i  bez

predhodnog tretmana se ispušta u retenziju.

Atmosferska voda sa krovova projektovanog objekta će biti evakuisana na dva načina:
1) izlivanjem na slobodnu površinu pri čemu će se jedan deo drenirati kroz zelenu  
površinu  a  preostali  deo  će  se  sistemom slivnika  upuštati  u  zauljenu  atmosfersku  
kanalizaciju
2) izlivanjem u spoljašnju mrežu "uslovno čiste" atmosferske kanalizacije
Zauljena  atmosferska  kanalizacija tačkastim  sistemom  odvođenja  prikuplja  vode  sa

saobraćajnica i manipulativnih površina. Predviđeno je prečišćavanje zauljene atmosferske vode
na separatorima ulja  i  naftnih  derivata  nakon čega  se  ista  uliva  u  kolektore  "uslovno čiste"
atmosferske kanalizacije kojima se odvodi do retenzije.

Za prečišćavanje zauljenih voda predviđena su dva separatora ulja i naftnih derivata.
Separator je vodonepropustan rezervoar, koji se sastoji od prostora za sedimentaciju (taloženje
nerastvorivih  materija),  koalescentnog  filtera  (intenzivna  separacija  naftnih  derivata)  i
sorpcijskog  filtera  (vezivanje  naftnih  derivata  na  vlakna  sorpcijskog  materijala)  sa  ili  bez
integrisanog by-pass-a.

Zauljena atmosferska kanalizacija sa čistom atmosferskom kanalizacijom na kompleksu
čini  jedinstven  sistem.  Zauljena  voda  se  nakon  tretmana  na  separatorima  upušta  u  čistu
atmosfersku kanalizaciju koja se dalje izliva u retenziju.

Predtretmanom ovih voda u sepratoru-taložniku sa rešetkom izdvajaju se plivajuće i
grublje lebdeće materije mineralnih i drugih ulja, a talože suspendovane materije. 

Konačan tretman stabilizovanog mulja neće se vršiti na lokaciji, već će se povremeno
pražnjenje  mulja  iz  separatora  poveriti  ovlašćenoj  organizaciji  koja  se  bavi  odlaganjem i/ili
tretmanom ove vrste otpada. Zbrinjavanje  nataloženog muljnog koncentrata iz separatora
vršiće  ovlašćena  firma  za  tu  vrstu  delatnosti  a  po  Ugovoru  koji  će  Investitor  sklopiti.
Izdvojen uljni koncentrat će se u skladu sa pomenutim Ugovorom sa ovlašćenom organizacijom
prazniti direktno u cisternu i odvoziti sa lokacije u skladu sa propisima definisanom procedurom
za kretanje opasnog otpada, uz prethodno obaveštenje - najavu elektronskim putem Agenciji za
zaštitu  životne  sredine  o  kretanju opasnog  otpada.  Zbog  izuzetne  dužine  kanalizacionih
kolektora, što uzrokuje njihovo dublje ukopavanje, predviđena je izgradnja crpne stanice. Uloga
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crpne stanice je prepumpavanje atmosferskih voda u retenziju, odakle se voda upušta u recipijent
gravitacionim putem.

Ukupna količina atmosferskih voda koje otiču sa kompleksa iznosi:

QA = 571.49 l/s.

 Prilikom procesa   nema tehnoloških  otpadnih  vod  a  .  Hlađenje  valjaoničkog  postrojenja
tehnološki rešeno zatvorenim sistemom cirkulacije vode.

Voda koja se koristi za hlađenje kako peći, valjaka, armature i samog profila je voda iz
sistema recirkulacije koja se „troši“ isparavanjem kako sa toplog metala, tako i na rashladnom
tornju.  Dopuna  vode  za  hlađenje  se  vrši  iz  sopstvenog  bunara  u  krugu  fabrike.  U  toku
proizvodnog procesa valjanja ne dolazi do stvaranja i ispuštanja industrijskih otpadnih
voda  jer  je  hlađenje  valjaoničkog  postrojenja  tehnološki  rešeno  zatvorenim  sistemom
cirkulacije vode.

Otpad koji  se može naći u okviru kompleksa Valjaonice prilikom proizvodnih procesa
grupisaće se po kategorijama, skladištiti na za to predviđenim mestima, u skladu sa Zakonu o
upravljanju otpadom ("Sl.  glasnik RS", br.  36/2009, 88/2010,  1/2016  i  95/2018 -  dr.  zakon)
obeležavati identifikacionim  brojevima i  predavati ovlašćenim preduzećima  za  dalji tretman /
reciklažu  ili  odlaganje/zbrinjavanje tako  da  stvaranje  neugodnosti  i  negativnih  uticaja  na
životnu sredinu nema.

 3.5.8 Gasovite otpadne materije 

U  valjaonici  betonskog čelika  predviđen jedan  emiter  peći  za  zagrevanje  čeličnih
gredica. Jedini emiter u valjaonici betonskog  čelika služi za ispuštanje produkata  sagorevanja
zemnog gasa u atmosferu. Prirodni gas je po sadržaju pretežno metan (preko 94%) i kao takav za
produkte sagorevanja ima pre svega vodenu paru i manjim delom CO2 i CO.

Parametri za praćenje i granične vrednosti emisije u vazduh iz valjaonice navedeni su u
Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje, (Sl.gl. RS, br. 111/2015). mora biti u saglasnosti sa
navedenim vrednostima  7. Postrojenja za valjanje čelika, peći za zagrevanje i termičku obradu

Granične  vrednosti  emisuje  za  nova  postrojenja  za  valjanje  obojenih  metala  peći  za
zagrevanje i termičku obradu sa zapreminskim udelom kiseonika  od 5 % u otpadnom gasu data
je u sledećoj tabeli:

Tabela 6   Emiteri, parametri merenja i granične vrednosti emisije u vazduh

Oznaka emitera ( mernog mesta ) i parametar 
merenja emisije u vazduhu 

GVE 
(mg/normalni m3)

Emiter peći za zagrevanje čeličnih gredica 

oksidi azota, izraženi kao NO2 500 

U  toku  redovnog  rada  obaveza  operatera  je  da  redovno  vrši  kontrolu  emisije  na
emiterima u skladu sa Uredbom . U valjaonici betonskog čelika primenjuje se jedna od najčistijih
tehnologija.  Za  proizvodnju  se  koriste  čisti  i  kvalitetni  materijali  i  savremena  proizvodna
oprema. Zato ne dolazi do oslobađanja zagađujućih materija u vazduh iznad graničnih vrednosti,
tj. nema štetnog uticaja na kvalitet okolnog vazduha.
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 3.5.9 Buka i vibracije

Uticaj  buke tokom izvođenja građevinskih radova je privremen i  ograničen na vreme
izvođenja radova. U slučaju stvaranja prekomerne buke tokom izvođenja radova, izvođač radova
će postaviti odgovarajuće prepereke, kojima će se uticaj buke umanjiti.

Oprema i uređaji koji su predviđeni za rad  u   predmetnom objektu mora zadovoljavati
propisane  uslove  za  rad  u  pogledu  buke i  vibracija.  Uređaji  se  postavljaju  na  odgovarajuće
gumene nosače koji će amortizovati eventualne vibracije nastale radom opreme. Potrebno je da
mašine i uređaji imaju ateste kojim se potvrđuje da su emisije buke u skladu sa dozvoljenim
graničnim vrednostima. 

 3.5.10 Svetlost, toplota, radijacija, drugo

Valjaonica je  „topli pogon“. Tokom odvijanja tehnološkog procesa valjanja  betonskog
čelika  iz  pojedinih  uređaja  i  agregata  (peć  za  zagrevanje  gredica,  peć  za  termičku  obradu)
oslobađa se toplota u radni prostor. Veći uticaj na temperaturu u hali je u letnjem periodu. U
zimskom periodu oslobođena toplota iz procesa stvara prijatne uslove za rad.

U tehnologiji toplog valjanja razumljivo je da se mora računati sa velikom količinom
toplote koja se mora uneti u proces. Međutim izborom tehnološko tehničkog rešenja uspelo se da
se  glavni  deo  ove  energije  korisno upotrebi  (kroz  povećanje  plastičnosti  i  smanjenja  otpora
deformaciji),  a  sama peć  dobrom izolacijom obezbedi  od  gubitaka  i  nepovoljnog uticaja  na
okolinu. Pri projektovanju zgrade valjaonice uzet je u obzir potreban nivo ventilacije u letnjem
periodu, a u zimskom je obezbeđen prijatan ambijent za rad izvršilaca. 

Uvažavajući okolnost da se radi o radu sa gasovitom vrstom goriva i velikoj količini
istog koja je neophodna za normalan rad valjaonice urađen je poseban elaborat - Glavni projekat
protivpožarne zaštite 
.

 3.5.11 Prikaz tehnologije tretiranja svih vrsta  otpadnih materija

 3.5.12 Tretman otpadnih materija u toku izvođenja radova 

Sav otpad koji nastaje u toku izgradnje novih objekata (drvo, metal, građevinski šut itd.),
treba razvrstavati  i  posebno odlagati u odgovarajuće kontejnere, sanduke ili druge posude za
metal, drvo, građevinski šut itd. Unapred odrediti prostor za kontejnere, sanduke ili posude u
okviru lokacije na kojoj se vrši izgradnja. 

Razvrstan otpad, koji predstavlja sekundarnu sirovinu, predati organizacijama ovlašćenim
za  upravljanje  pojedinim  vrstama  otpada,  uz  prateću  dokumentaciju,  Dokument  o  kretanju
otpada ili Dokument o kretanju opasnog otpada, zavisno od sastava i osobina otpada, odnosno
karaktera otpada.

 U slučaju potrebe tokom izgradnje predmetnih objekata, potrebno je obezbediti dodatni
kapacitet za odlaganje građevinskog i drugog otpada. 

Prašina  koja  se  stvara  u  toku  izgradnje  ne  može  doprineti  stvaranju  neugodnosti  u
životnoj sredini, s obzirom da će se radovi odvijati na prostoru industrijske zone  u okviru koga
se nalaze drugi industrijski objekti u službi preduzeća, kao i  zeleni pojas po obodu kompleksa,
koji predstavljaju prirodne prepreke za prostiranje prašine u okolinu. Najbliža grupacija kuća
(individualnih domaćinstava) je na udaljenju od oko 350m od objekta Valjaonice.

Ipak, u toku izgradnje novog  objekta treba sprečiti nastajanje prašine odgovarajućom
organizacijom  izgradnje,  pažljivim  rukovanjem  materijalima  i  drugim  merama.  U  slučaju
stvaranja većih oblaka prašine treba predvideti mogućnost njenog obaranja kvašenjem vodom.

 3.5.13 Plan tretmana otpadnih tokova u fazi eksploatacije objekata Valjaonice 

Tehnologija  tretiranja  svih  vrsta  otpadnih  materija  podrazumeva  preradu,  reciklažu,
odlaganje i sl. 
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 3.5.14  Tečni otpad 

U proizvodnom procesu generišu se sledeće vrste otpadnih voda:

• Uslovno čiste atmosferske vode,

• Potencijalno zauljene vode sa manipulativnih površina  i

• Sanitarno-fekalne otpadne vode.

Atmosferske vode sa površina u fabričkom krugu valjaonice,  nakon prečišćavanja na
separatoru ulja i masti, ispuštaju se obližnji meliorativni kanal „Čikas 2”

Separator  ulja  i  naftnih derivata postavljeni su na dve lokacije u sklopu kompleksa.
Separator sep1 je pozicioniran na saobraćajnoj površini pored valjaonice na delu ka postojećoj
Topionici. Separator sep2 je pozicioniran na zelenoj površini između valjaonice i retenzije.

Separator  je  vodonepropustan rezervoar,  koji  se sastoji  od prostora za sedimentaciju
(taloženje nerastvorivih materija), koalescentnog filtera (intenzivna separacija naftnih derivata),
sorpcijskog filtera (vezivanje naftnih derivata na vlakna sorpcijskog materijala) i integrisanog
by-pass-a.  Projektom je predviđen retenzioni prostor koji će prihvatati atmosferske vode koje
otiču s kompleksa i sa kojeg će gravitacionim putem vode isticati u recipijent - kanal Novi Čikas
2. U retenziju će se voda dovoditi prepumpavanjem, preko crpne stanice. Zapremina retenzije
iznosi 780m3.  Projektom je predviđeno gravitaciono izlivanje vode iz retenzije.

Prema  uslovima  JKP “Vodovod  i  kanalizacija”  iz  Sremske  Mitrovice,  trenutno  ne
postoje uslovi za priključenje sanitarno-fekalnih otpadnih voda na gradsku kanalizacionu mrežu. 

Kao prelazno rešenje, do izgradnje naseljske kanalizacione mreže se sanitarno-fekalne
otpadne vode će se odvoditi i upuštati u vodonepropusnu septičku jamu na samoj parceli, koja će
se redovno  prazniti.

Industrijske  otpadne  vode  se  iz  posmatranog  objekta  ne  emituju.  Rashladne  vode  i
zatvorenog  i  otvorenog  rashladnog  sistema se  recirkulišu,  tako  da  se  u  ovim sistema samo
dopunjavaju  gubici  vode  koja  se  izgubi  u  obliku  isparenja  u  direktnom kontaktu  sa  vrelim
čelikom, predviđeno i njeno hlađenje i recirkulacija, dok se u životnu sredinu ne emituju tečni
otpadi iz ovih sistema.. Sitni čelicni opiljci i oksidi gvožba se izdvajaju iz vode u procesu njenog
hlađenja  i vraćaju se nazad na topljenje u elektroolučnu peć u okviru Topionice. 

 3.5.15  Tretman čvrstog otpada

Tretman čvrstog otpada je određen u zavisnosti od prirode čvrstog otpada.  U čvrstom
obliku pojavljuju se: otsečci posle sečenja na makazama i kovarina (metalna okalina- kovarina)
kao posledica oksidacije čelika.  Otsečci su neopasan otpad i identičnog hemijskog sastava kao
čelične gredice, koje predstavljaju osnovnu sirovinu u procesu.  Rešavanje  otpada ( kovarine i
otsečaka )  vrši se ponovnim ubacivanjem u elektrolučnu peć u sopstvenoj topionici i ponovnog
vraćanja u proces valjanja.

Radom  u  predmetnom  kompleksu  uglavnom  nastaje  otpad  od  oštećenja  ili  zamene
dotrajale ambalaže (metalnih i plastičnih posuda za skladištenje, kao i oštećene drvene palete),
kao i muljni koncentrat od pražnjenja separatora. Papir, karton, ambalaža i razne vrste plastike se
privremeno  skladište na  kompleksu,  do  predavanja  zainteresovanim  i  ovlašćenim
organizacijama.

Kategorizacija otpada će se izvršiti nakon puštanja postrojenja u rad, a razvrstavanje i
njegovo zbrinjavanje odrediće se prema ugovoru koji je Investitor sklopio sa ovlašćenom firmom
koja poseduje potrebne dozvole i sertifikate za upravljanje opasnim tokovima otpada. 

Otpad koji se može naći u okviru kompleksa prilikom proizvodnih procesa grupisaće se
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po kategorijama, skladištiti  na za to predviđenim mestima, u skladu sa Zakonu o upravljanju
otpadom  ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) obeležavati
identifikacionim brojevima i  predavati  ovlašćenim preduzećima za  dalji  tretman/reciklažu  ili
odlaganje/zbrinjavanje  tako da  stvaranje  neugodnosti  i  negativnih  uticaja  na  životnu  sredinu
nema.

 3.5.16 Predviđena tehnološka rešenja u cilju zaštite životne sredine

Investitor je kroz odgovarajuća tehnološka rešenja predvideo sve mere zaštite kada je u
pitanju emisija i imisija. Kada je u pitanju zaštita podzemnih voda i  zemljišta takođe će biti
preduzete sve mere zaštite. 

Kada je u pitanju uklanjanje otpada; predviđene su sve mere predostrožnosti,  sve vrste
otpada se pakuju i skladište na propisan način, u zatvorenim posudama, propisno obeleženim
tako da stvaranje neugodnosti i negativnih uticaja na životnu sredinu nema.

Predviđeno  je  da  se  zauljene  vode  sa  saobraćajnica  usmeravaju  na  predtretman  na
separatoru gde se vrši izdvajanje plivajućih i grublje lebdećih materija mineralnih i drugih ulja.
Nataloženi muljni koncentrat iz separatora mineralnih ulja se prazni i čisti od strane ovlašćene i
specijalizovane organizacije koja poseduje dozvole i sertifikate za upravljanje ovakvom vrstom
otpada.  Izdvojen uljni koncentrat će se u skladu sa Ugovorom sa ovlašćenom organizacijom,
koja vrši čišćenje separatora, prazniće se direktno u cisternu i odvoziti sa lokacije u skladu sa
propisima  definisanom procedurom za  kretanje  opasnog  otpada,  uz prethodno  obaveštenje  -
najavu elektronskim putem Agenciji za zaštitu životne sredine o kretanju opasnog otpada.

Sav  otpad  nastao  u  okviru  valjaonice  mora  se  klasifikovati  i  prema  utvrđenim
karakteristikama i odrediti dalji postupci i metode postupanja sa otpadom u skladu sa Zakonom
(sve prema Pravilniku o  kategoriji, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl glasnik RS, br. 56/10).
Članom  6  ovog  pravilnika  predviđa  se  uzorkovanje  otpada,  njegova  identifikacija  sa
utvrđivanjem  kategorije  otpada,  karakterizacija  otpada  u  zavisnosti  od  stepena  opasnosti,
određivanje fizičko-hemijskih karakteristika otpada, toksikoloških svojstava i efekata na ljudsko
zdravlje, određivanje mogućih uticaja na životnu sredinu, kao i izradu Izveštaja o ispitivanju
otpada.

Prema Izveštaju o kategorizaciji otpada koji će izraditi firma koja poseduje sertifikat za
upravljanje opasnimm tokovima otpada,  Investitor će na osnovu ugovora sa istom obezbediti
adekvatnu  ambalažu  i  mesto  privremenog  skladišta  do  predaje  svakog  otpada  koji  se  po
karakteristikama ne može deponovati na deponiju čvrstog otpada. Otpad koji se po kategorizaciji
utvrdi da je opasan predaje se ovlašćenoj firmi i  transportuje po Baselskoj konvenciji na dalji
tretman/reciklažu.

U skladu sa vodnim uslovima na predmetni objekat koje je izdao Pokrajinski sekretarijat
za  poljoprivredu,  vodoprivredu  i  šumarstvo,  Novi  Sad,  br.:  104-325-956/2019-04  od
12.11.2019.godine,  generator  otpada  je  dužan  otpad  razvrstati  prema  poreklu,  karakteru  i
kategoriji  prema  klasifikaciji  izrađenoj  od  strane  akredovane  laboratorije  ovlašćene  za
uzorkovanje  i  karakterizaciju  otpada,  a  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  kategoriji,  ispitivanju  i
klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/10), a sa opasnim otpadom je dužan postupati u
skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja,  pakovanja  i  obeležavanja  opasnog otpada  ("Sl.
glasnik RS", br. 92/10).

Tabela 7: Prikaz tehnologije tretiranja svih otpadnih materija na kompleksu valjaonice 
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Otpadne materije Mesto nastanka/Proces

Vrsta tretmana: 
Prerada/ 
Reciklaža/Privremen
o odlaganje

Način konačnog 
odlaganja/Preuzimanje/Prerada/Re
ciklaža

Neopasan otpad Valjaonica 

Komunalni otpad Otpad nastao u toku 
redovnog rada valjaonice

Privremeno odlaganje 
u kontejnerima za 
komunalni otpad

Vozila JKP preuzimaju i odvoze na 
deponiju komunalnog otpada 

Ambalažni otpad

Ambalaža u kojoj se 
dostavljaju pomoćne 
sirovine i dr potrošni 
materijal

Privremeno odlaganje 
na privremeno 
skladište

-Povratna ambalaže se vraća 
dostavljaču sirovina ili se predaje 
reciklerima
- Nepovratna  ambalaža tretira se kao
komunalni otpad i odvozi se vozilima
JKP i odlaže na deponiju 
komunalnog otpada

Kovarina 
Oprema valjaonice,
transportna sredstva

Privremeno odlaganje 
na privremeno 
skladište u okviru 
kompleksa 

Rešavanje  otpada  vrši se ponovnim 
ubacivanjem u elektrolučnu peć u 
sopstvenoj topionici i ponovnog  
vraćanja u proces valjanja.

Čelični otsečci Makaze za sečenje
U kontejneru u
krugu fabrike

Rešavanje otpada  vrši se ponovnim 
ubacivanjem u elektrolučnu peć u 
sopstvenoj topionici i ponovnog  
vraćanja u proces valjanja.

Opasan otpad Valjaonica /WTP

Otpadna ulja  

U valjaonici / koristi se 
za podmazivanje opreme
Oprema valjaonice,
transportna sredstva 

privremeno će se 
skladištiti u kompleksu
pod nadstrešnicom u 
kojoj je predviđena 
tankvana  za prihvat 
eventualno prosutih 
količina ulja . 

Predaja  ovlašćenoj  firmi  radi  dalje
prerade (reciklaže) 

Ambalažni otpad koji 
ima karakteristike 
opasnog otpada

Burad i druga ambalaža
sa nagrizajućim i 
toksičnim sirovinama

Privremeno 
skladištenje u 
priručnom skladištu u
okviru kompleksa 

Reciklaža/Zamena  ambalaže  sa
isporučiocem sirovina

Talog naftnih derivata

Separator mineralnih 
ulja od slivanja atm 
voda sa manipulativnih 
platoa i pristupnih 
saobraćajnica

Povremeno vađenje 
oceđenog taloga iz 
separatora   prazniće 
se direktno u cisternu 
i odvoziti sa lokacije

Predaja ovlašćenoj firmi koja se 
bavi zbrinjavanjem opasnog otpada 
u RS ili izvoz 

Otpadne vode
Hala, platoi i pristupne 
saobraćajnice

Atmosferske padavine Manipulativne površine
Separator mineralnih 
ulja

Prečišćena voda iz separatora 
mineralnih ulja, ispušta se u  
recipijent

Sanitarno-fekalne vode
Sanitarne prostorije 
radnika

Septička jama  redovno prazni JKP  - 60 dana 
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 4 PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA 
RAZMATRAO

Nosilac  projekta  je  preduzeće „ METALFER  STEEL  MILL“  d.o.o.  iz  Sremske
Mitrovice  bavi  se  proizvodnjom  građevinskog  materijala  od  čelika.  Postojeći  proizvodni
kompleks nalazi se u blizini predmetne lokacije, gde je hala valjaonice sa pratećim sadržajima
(kapaciteta 250.000/ tona armature i žice kombinovano godišnje). Na susednoj parceli 8177/1 se
nalazi Topionica. 

Investitor ima u planu da izgradi novu valjaonicu sa svim pratećim sadržajima na kat.
parcelama br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4, KO Sremska Mitrovica. Fabrički krug se koncipira prema
potrebi tehnološkog procesa valjaonice. Dimenzije i položaj svih elemenata u fabričkom krugu
su na zahtev i preporuku isporučioca opreme. 

Kompleks  valjaonice čelika za armiranje betona je  planiran na lokaciji u privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice. 

Sva oprema i instalacije biće nabavljeni od  proizvođača, sa odgovarajućom atestnom
dokumentacijom. Oprema će pre ugradnje biti ispitana prema odgovarajućim propisima. Vrsta
opreme definisana je tehnološkim projektom i proizvođač iste izabran u dogovoru sa nosiocem
projekta.

Nosilac projekta nije  razmatrao drugu lokaciju  i  druge alternative za izgradnju
predmetnog  objekata  valjaonice,  s obzirom da ova lokacija odgovara zbog blizine Topionice
koja je tehnološki povezana sa budućom valjaonicom. 

U  cilju  kontrole  zagađenja  i  uređenja  odlaganja  otpada,  procedura  za  upravljanje
životnom sredinom, izvršeno je poređenje sa važećim tehnikama BAT. 

 4.1.1 Pregled najboljih dostupnih tehnologija za proces valjanja  i nivo usaglašenosti
ovog projekta sa BAT

Tehnološki  postupak  u  valjaonici  betonskog  čelika  je  u  potpunosti  u  saglasnosti  sa
najboljim  dostupnim  tehnikama  za  preradu  gvožđa  i  čelika  (Reference  Document  on  Best
Available  Techniques  in  the  Ferrous  Metals  Processing  Industry,  December  2001).  Opis
tehnološkog  postupka  zasnovan  je  na  opisu  kretanja  materijala  kroz  sekcije  kontinualne
valjaonice. Linija je opremljena monitoring sistemom i kontrolom pada temperature gredica, kao
kontrole izletanja-promašaja kalibara i gužvanja žile- profila koji izlazi iz odgovarajućeg kalibra.
Istovremeno ovo konstruktivno rešenje je iskorišćeno za regulaciju brzine valjanja između svaka
dva susedna stana. 

Za nova postrojenja se podrazumeva da su usaglašena sa važećom BAT tehnikom. 
Projektant  je  izabrao  tehnologiju  i  tehnička  rešenja  prema  IPPC  referentnim

dokumentima  za  BAT u  oblasti  prerade  metala  u  crnoj  metalurgiji  ili  u  orginalu  Integrated
Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in
the Ferrous Metals Processing Industry, December 2001,  što je u saglasnosti sa obavezama za
nova postrojenja valjaonice  u prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja
životne sredine („Službeni  glasnik RS”,  broj  135/04, 25/2015) i  pripadajućim podzakonskim
aktima.

Najbolje  tehnike  su  one  tehnike  čijom  primenom  se  dostiže  nivo  emisije  ispod
propisanih GVE i obezbeđuje niska potrošnja prirodnih resursa, što je u predmetnom slučaju
izborom date opreme postignuto. 

U predmetnom objektu na najefikasniji način izvršena je zaštita životne sredine u celini.
Odabrana tehnološka oprema  kao i izbor tehnologije, omogućava praćenje  monitoringa svih
relevantnih paramtara. 
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Projektovanjem opreme predviđena su takva rešenja koja minimizuju emisije u vazduh,
vodu i zemljište,  nastajanje otpada svode na minimum. 

U samom tehnološkom postupku predviđena su odgovarajuća tehnološka rešenja koja
podrazumevaju sledeće: 

 kontrola i sprečavanje zagađenja
 predviđeno je pravilno upravljanje otpadom, skladištenje i odlaganje otpada,
 mere za sprečavanje udesa
 predviđeni uslovi monitoringa i izveštavanja. 
 ekonomski pristup.  
Sva tehnološka rešenja predviđena PGD su ugrađena u predmetnoj Studiji. 

Valjaonica  čija  se  izgradnja  planira  u  Sremskoj  Mitrovici  odgovara  i  poslednjim
zahtevima evropske IPPC direktive (Integrated Pollution Prevention and Control), koja iziskuje
upotrebu BAT tehnologija.  Primena najbolje dostupne tehnologije predviđa odvijanje  procesa
valjanja sa što manjim emisijama u okolinu

 5 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI 
(MIKRO I MAKRO LOKACIJA); 

Kako se radi o industrijskoj zoni koncentracija stanovništva na lokaciji je u direktnoj
zavisnosti  od  prisutnog  broja  zaposlenih  radnika  i  ne  očekuje  se  povećana  koncentracija
stanovništva na lokaciji. Na osnovu lokacije, jasno se može proceniti da predmetni projekat u
toku rada nema značajnijeg uticaja na lokalno stanovništvo.

Predmetno područje se ne nalazi u okviru zaštićenog područja za koje je pokrenut ili
sproveden postupak zaštite, ni u prostornom obuhvatu ekološke mreže. U neposrednoj blizini
nije  registrovano  prisustvo  floristički  i  faunistički  vrednog  sadržaja.  Potencijalni  migracioni
pravci,  ako su i  postojali  u ovom delu grada,  realizacijom radnih i proizvodnih kompleksa i
infrastrukturnim opremanjem u prethodnom periodu su već izmenjeni i uspostavljeni su novi
prema postojećim uslovima. 

Faunu  na  lokaciji  i  u  okruženju  čine  prolazne,  solitarne,  životinjske  vrste  dobro
adaptirane na antropogeno prisustvo. Na lokaciji nema površinskih vodotokova i visokog nivoa
podzemnih  voda.  Na osnovu prostorno planske  dokumentacije  za  predmetnu zonu,  kao i  na
osnovu  uvida  na  terenu  konstatovano  je  nepostojanje  visoko  kvalitetnih  prirodnih  resursa
(izvorišta  vode,  lovna  i  ribolovna  područja),  resursa  mineralnih  sirovina,  rudnih  resursa.  

Predmetni  projekat,  koji  se  nalazi  u  području  umereno  kontinentalne  klime,  nema
negativnih  uticaja  na  klimu.  U  okviru  predmetnog  kompleksa  nema  zaštićenih  prirodnih  i
kulturnih dobara i arheoloških nalazišta, koja bi bila ugrožena realizacijom i radom predmetnog
Projekta.

Stanje  životne sredine kompleksa  obuhvaćenog ovom Studijom može se proceniti  na
osnovu izvršenih merenja parametara životne sredine. 

Uz  poštovanje  tehničko  -  tehnoloških  mera,  uslova  nadležnih  organa,  organizacija  i
preduzeća i  mera očuvanja životne sredine, primenjenih i projektovanih za predmetni Projekat,
može se očekivati da predmetni kompleks neće ugrožavati medijume životne sredine.

 5.1 Stanovništvo

Lokacija  projekta  je  industrijska  zona,  udaljena  od  rubnih  delova  grada,  tako  da
stanovništvo Sremske Mitrovice nije ugroženo funkcionisanjem valjaonice.  U blizini lokacije
nema veće stambene gradnje a planskim dokumentima nije ni predviđena. 

U  neposrednom  okruženju  nema  stambenih  objekata,  jer  se  kompleks  nalazi  u
industrijskoj zoni. Najbliži stambeni objeti nalaze se na rastojanju od oko 350 m. Što je vidljivo
na satelitskom snimku  neposrednog okruženja kompleksa. 
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 5.2 Zemljište

U gradu Sremska Mitrovica se ne prati organizovano kvalitet i zagađenje  zemljišta. Vrše
se sporadična ispitivanja zemljišta zbog izbora vrsta sorti, semena i veštačkih đubriva.

Zemljište na mestu izvođenja projekta, tj.  u blizini konti valjaonice betonskog čelika
Metalfer Steel Mill, Sremska Mitrovica, dosadašnjim radom valjaonice nije bilo izloženo uticaju
zagađujućih materija

 5.3 Kvalitet voda 

U  blizini  lokacije  valjaonice  nema  vodenih  površina.  Površinske  vode  na  području
opštine Sremska Mitrovica javljaju se u obliku stalnih i povremenih vodotoka, bara i veštačkih
akumulacija. Većina ovih vodotoka kreće sa Fruške gore i sa njenih obronaka, a hrane se vodom
od jednog ili više stalnih izvora koji izbijaju u vrhovima dolina ispod samog bila planine. Većina
vodotoka gravitira ka reci Savi, osnovnom prirodnom vodotoku u ovom području. Reka Sava
pripada II i III klasi boniteta. Arterske izdani podzemnih voda javljaju se uglavnom u priobalnom
području  Save.  Voda  je  u  ovim  vodonosnim  slojevima  pod  pritiskom  (arterski  horizont).
Značajne  količine  vode  u  priobalju  Save  konstatovane  su  i  na  dubinama  od  20-40  m  što
predstavlja  subarterski  horizont  koji  je  i  kaptiran  za  potrebe  regionalnog  vodovoda  opštine
Sremska Mitrovica.

Voda  za  piće  u  gradu  Sremska  Mitrovica  ima  dobar  kvalitet.  Tokom  ispitivanja
zdravstvene ispravnosti vode za piće iz centralnih vodovodnih sistema u Republici Srbiji u 2013.
godini, koje je izvršio Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, utvrđeno je da je od
uzoraka  vode  iz  vodovodnog  sistema  Sremske  Mitrovice  svega  3,5%  bilo  fizičko-hemijski
neispravno,  dok  je  0,69%  bilo  mikrobiološki  neispravno.  Glavni  uzroci  fizičko-hemijske
neispravnosti su pesak i gvožđe, dok je uzrok mikrobiološke neispravnosti aerobno mezofilne
bakterije. U nižim delovima teritorije podzemne vode su veoma visoke što zahteva intenzivno
odvodnjavanje. Veći deo teritorije opštine ugrožen je visokim podzemnim vodama čije izdizanja
doprinosi  degradiranju  poljoprivrednog  zemljišta  i  stvaranju  znatnih  površina  zaslanjenog
zemljišta.

 5.4 Kvalitet vazduha

Merenje kvaliteta vazduha u Sremskoj Mitrovici vrši Zavod za javno zdravlje Sremska
Mitrovica. 

   Slika br. 30 - Merno mesto – Firma “Metalfer”, Rumski put 27 
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 U  toku  2014.  godine  vršen  je  monitoring  kvaliteta  ambijentalnog  vazduha  u  cilju
određivanja stepena zahađenosti vazduha u urbanoj sredini na dva merna mesta, i to:
- na mernom mestu u neposrednoj okolini topionice Sirmium Steel,
reprezentativnom za industrijsku zonu i
- na mernom mestu u krugu Ekonomske škole 9. maj koja je smeštena u
stambenoj zoni grada.
Praćeni su sledeći parametri: čađ, azot-dioksid (NO2) i sumpor-dioksid (SO2)

Uzorak: Ambijentalni vazduh iz urbane sredine, industrijska zona i širi centar. Monitoring
kvaliteta  ambijentalnog vazduha vršen je  u  cilju  određivanja  stepena zagađenosti  vazduha u
urbanoj sredini.  

REZULTATI ISPITIVANjA – TABELARNI I GRAFIČKI PRIKAZ 

Merno mesto: M8 – Industrijska Zona grada, Metalfer Steel Mill, Rumski put 27 

Godina: 2019.  Mesec: OKTOBAR 

Tabela 8 – Rezultati ispitivanja za SO2, čađ i NO2 

Izvor : „Preuzeto iz Izveštaja o ispitivanju kvaliteta vazduha- oktobar 2019 god“ 
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Izbor  mernih  mesta  je  izvršen  u  skladu  sa  zahtevima  korisnika  usluga  i  Uredbe  o
uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS 11/10, 75/10 i 63/2013), u
naseljenom području.  Merna mesta su reprezentativna za industrijsku i stambenu zonu jer se
nalaze u  neposrednoj okolini firme Metalfer Steel Mill, i u krugu Ekonomske škole 9.maj,
koja je smeštena u stambenoj zoni Grada. Merna mesta se nalaze u pravcu duvanja dominantnog
vetra i nivoi zagađenja su posledica ukupnih uticaja svih izvora zagađenja u neposrednoj okolini
mernih mesta.  

Grafički  prikaz rezultata ispitivanja sa naznačenim parametrima po danima uzorkovanja se odnosi na
Tabelu 8.  
Izvor : „Preuzeto iz Izveštaja o ispitivanju kvaliteta vazduha oktobar 2019 god“ 

- Industrijska Zona grada, Metalfer Steel Mill, Rumski put 27 

Grafik 1 – Prikaz dobijenih rezultata ispitivanja Grafik 2–Prikaz dobijenih rezultata ispitivanja 
za  parametar  sumpor-dioksida  u  odnosu  na  GV     za  parametar  azot-dioksid  u  odnosu  na  GV  

Grafik 3 – Prikaz dobijenih rezultata ispitivanja  za parametar čađi u odnosu na GV 

Merno mesto 8: - Industrijska Zona grada, Metalfer Steel Mill, Rumski put 27. 

Na osnovu Uredbe  o  uslovima za  monitoring  i  zahtevima  kvaliteta  vazduha Sl.  glasnik  RS
11/10,75/10 i 63/2013. 
utvrđene srednje  vrednosti  zagađujućih  materija  u  dvadesetčetvoročasovnom uzorku vazduha
(jedan dan), granična vrednost Sumpordioksida 125 μg/m³ i tolerantna vrednost Sumpordioksida
125  μg/m³  ODGOVARAJU  zahtevima  propisanim  Uredbom.  U  toku  meseca  nije  bilo
prekoračenja granične i tolerantne vrednosti.. 

utvrđene  srednje  vrednosti  zagađujućih  materija  u  dvadesetčetvoročasovnom uzorku vazduha
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(jedan  dan),  granična  vrednost  Čađi  50  μg/m³  i  tolerantna  vrednost  Čađi  75μg/m³
ODGOVARAJU zahtevima propisanim Uredbom. U toku meseca nije bilo prekoračenja granične
i tolerantne vrednosti. 

utvrđene  srednje  vrednosti  zagađujućih  materija  u  dvadesetčetvoročasovnom uzorku vazduha
(jedan dan), granična vrednost Azotdioksida 85 μg/m³ i tolerantna vrednost Azotdioksida 125 μg/
m³  ODGOVARAJU zahtevima  propisanim Uredbom.  U  toku  meseca  nije  bilo  prekoračenja
granične i tolereantne vrednosti. 
Merno mesto 9: - Stambena zona, Ekonomska škola 9. maj, Đure Daničića 2. 

Na osnovu Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl. glasnik RS 
11/10, 75/10 i 63/2013. 
utvrđene srednje  vrednosti  zagađujućih  materija  u  dvadesetčetvoročasovnom uzorku vazduha
(jedan dan), granična vrednost Sumpordioksida 125 μg/m³ i tolerantna vrednost Sumpordioksida
125  μg/m³  NE  ODGOVARAJU  zahtevima  propisanim  Uredbom.  U  toku  meseca  je  bilo
prekoračenja granične i tolerantne vrednosti jedan dan i to 22 oktobra. 

utvrđene  srednje  vrednosti  zagađujućih  materija  u  dvadesetčetvoročasovnom uzorku vazduha
(jedan  dan),  granična  vrednost  Čađi  50  μg/m³  i  tolerantna  vrednost  Čađi  75  μg/m³
ODGOVARAJU zahtevima propisanim Uredbom. U toku meseca nije bilo prekoračenja granične
i tolerantne vrednosti. 

utvrđene  srednje  vrednosti  zagađujućih  materija  u  dvadesetčetvoročasovnom uzorku vazduha
(jedan dan), granična vrednost Azotdioksida 85 μg/m³ i tolerantna vrednost Azotdioksida 125 μg/
m³  ODGOVARAJU zahtevima  propisanim Uredbom.  U  toku  meseca  nije  bilo  prekoračenje
granične i tolerantne vrednosti 

Na  osnovu  raspoloživih  podataka  o  stanju  kvaliteta  vazduha  na  teritoriji  opštine
Sremska  Mitrovica,  izvodi  se  ocena  da  je  vazduh  relativno  zagađen. S  obzirom na  lokalne
prirodne specifikume, koji uslovljavaju mikroklimu na planskom području (maglovitost, nizak
vazdušni pritisak, tišine/kalme-bez vetra i sl.), emisija štetnih supstanci može imati sinergijski i
kumulativni efekat.

U prethodnom tekstu već je rečeno da je osnovno i jedino gorivo za zagrevanje gredica
prirodni gas. Kao što je poznato on je po sadržaju pretežno metan (preko 94 %) i kao takav za
produkte sagorevanja ima pre svega vodenu paru i manjim delom CO2 i CO.

U novoj valjaonici betonskog čelika postoji samo jedan izvor emisije sa kog se u vazduh
ispuštaju produkti sagorevanja prirodnog gasa, pre svega vodena para I manjim delom CO2  i
CO..U valjaonici betonskog čelika primenjuje se jedna od najčistijih tehnologija. 

Za proizvodnju se koriste čisti i kvalitetni materijali i savremena proizvodna oprema.
Zato ne dolazi do oslobađanja zagađujućih materija u vazduh iznad graničnih vrednosti, tj. nema
štetnog uticaja na kvalitet vazduha u industrijskoj zoni u kojoj se nalazi Metalfer Steel Mill kao
ni na kvalitet  vazduha u gradu Sremska Mitrovica.  Dokaz za ovo su do sada dobri  rezultati
sprovedenih merenja emisije u vazduh iz postojeće valjaonice i  kvaliteta vazduha na lokaciji
postojeće valjaonice.

 5.5 Buka 

Merenje buke u  životnoj sredini u Gradu Sremska Mitrovica rađeno je od strane Zavoda 
za javno zdravlje Sremska Mitrovica, oktobar 2019 god. na pet  mernih mesta:

1. Ispred glavne Pošte u centru grada, ul. Kralja Petra I, 
2. Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa,
3. Rumski drum ispred broja 53 kod transportnog prilaza firmi METALFER STEEL MILL
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4. Promenada ispred br.14,
5. Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26. 

Dozvoljeni nivo buke u sredini u kojoj čovek boravi utvrđen je Uredbom o indikatorima
buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih
efekata buke u životnoj sredini (Sl. Glasnik RS br. 75/2010). Za otvoreni prostor, u Prilogu 2
određene su sledeće zone: 
Tabela  br. 9

Na osnovu obavljenih merenja buke u komunalnoj sredini u Gradu Sremska Mitrovica, na pet 
navedenih mernih mesta, dobijeni su sledeći indikatori buke: 

Tabela br10 

Izvor: Preuzeto iz Izveštaja o ispitivanju buke u životnoj sredini – oktobar 2019

Nivo buke za dan 

1. Merno mesto br. 1 – Ispred glavne pošte u centru grada, ul.Kralja Petra I. 
Merno mesto – Ispred glavne pošte u centru grada, ul.Kralja Petra I pripada Zoni 5. ( Tabela 10. )
gde je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za dan 65 dB a merodavni dnevni nivo je
55 dB, što je za 10 dB manje od granične vrednosti buke za dan 
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2. Merno mesto br. 2 – Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa. 
Merno mesto – Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa pripada Zoni 3. ( Tabela 10. )
gde je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za dan 55 dB a merodavni dnevni nivo je
51 dB, što je za 4 dB manje od granične vrednosti buke za dan. 
3. Merno mesto br. 3 – Rumski drum ispred broja 53 kod transportnog prilaza firmi METALFER
STEEL MILL. 
Merno mesto – Rumski drum ispred broja 53 pripada Zoni 6. ( Tabela 10. ) gde je granična
vrednost buke na otvorenom prostoru za dan 65 dB a merodavni dnevni nivo je 56 dB, što je za 9
dB manje od granične vrednosti buke za dan. 

4. Merno mesto br. 4 – Promenada ispred br.14. 
Merno mesto – Promenada ispred br.14 pripada Zoni 3. ( Tabela 10. ) gde je granična vrednost
buke na otvorenom prostoru za dan 55 dB, a merodavni dnevni nivo je 48 dB, što je za 7 dB
manje od granične vrednosti buke za dan. 

5. Merno mesto br. 5 – Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26. 
Merno mesto – Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26 pripada Zoni 2. ( Tabela 10. ) gde
je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za dan 50 dB a merodavni dnevni nivo je 49
dB, što je za 1 dB manje od granične vrednosti buke za dan. 

Nivo buke za veče 

1. Merno mesto br. 1 – Ispred glavne pošte u centru grada, ul.Kralja Petra I. 
Merno mesto – Ispred glavne pošte u centru grada, ul.Kralja Petra I pripada Zoni 5. ( Tabela10 )
gde je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za veče 65 dB a merodavni večernji nivo je
50 dB, što je za 15 dB manje od u granične vrednosti buke za veče 

2. Merno mesto br. 2 – Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa. 
Merno mesto – Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa pripada Zoni 3. ( Tabela 10. )
gde je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za veče 55 dB a merodavni večernji nivo je
45 dB, , što je za 10 dB manje od u granične vrednosti buke za veče 

3. Merno mesto br. 3 – Rumski drum ispred broja 53 kod transportnog prilaza firmi METALFER
STEEL MILL. 
Merno mesto – Rumski drum ispred broja 53 pripada Zoni 6. ( Tabela 10. ) gde je granična
vrednost buke na otvorenom prostoru za veče 65 dB a merodavni večernji nivo je 47 dB, što je
za 18 dB manje od granične vrednosti buke za veče. 

4. Merno mesto br. 4 – Promenada ispred br.14. 
Merno mesto – Promenada ispred br.14 pripada Zoni 3. ( Tabela 13. ) gde je granična vrednost
buke na otvorenom prostoru za veče 55 dB, a merodavni večernji nivo je 46 dB, što je za 9 dB
manje od granične vrednosti buke za veče. 

5. Merno mesto br. 5 – Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26. 
Merno mesto – Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26 pripada Zoni 2. ( Tabela 10. ) gde
je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za veče 50 dB a merodavni večernji nivo je 46
dB, što je za 4 dB manje od granične vrednosti buke za veče. 

Nivo buke za noć

1. Merno mesto br. 1 – Ispred glavne pošte u centru grada, ul.Kralja Petra I. 
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Merno mesto – Ispred glavne pošte u centru grada, ul.Kralja Petra I pripada Zoni 5. ( Tabela 13.
gde je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za noć 55 dB a merodavni noćni nivo je 49
dB, što je za 6 dB manje od granične vrednosti buke za noć. 

2. Merno mesto br. 2 – Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa. 
Merno mesto – Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa pripada Zoni 3.( Tabela 13. ) gde
je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za noć 45 dB a merodavni noćni nivo je 46 dB,
što je za 1 dB više od granične vrednosti buke za noć. 

3. Merno mesto br. 3 – Rumski drum ispred broja 53 kod transportnog prilaza firmi METALFER
STEEL MILL. 
Merno mesto – Rumski drum ispred broja 53 kod transportnog prilaza firmi METALFER STEEL
MILL. pripada Zoni 6. ( Tabela 10. ) gde je granična vrednost buke na otvorenom prostoru za
noć 55 dB a merodavni noćni nivo je 46 dB, što je za 9 dB manje od granične vrednosti buke za
noć. 

4. Merno mesto br. 4 – Promenada ispred br.14 . 
Merno mesto – Promenada ispred br.14 pripada Zoni 3. ( Tabela 10. ) gde je granična vrednost
buke na otvorenom prostoru za noć 45 dB, a merodavni noćni nivo je 44 dB, što je za 1 dB
manjee od granične vrednosti buke za noć. 

5. Merno mesto br. 5 – Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26. Merno mesto – Pored
zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br.26. pripada Zoni 2. ( Tabela 10 ) gde je granična vrednost
buke na otvorenom prostoru za noć 45 dB a merodavni noćni nivo je 44 dB, što je za 1 dB
manjee od granične vrednosti buke za noć.

Slika br.31    Merna  mesta  gde su vršena merenja buke  u životnoj sredini 
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1. Ispred glavne Pošte u centru grada, ul. Kralja Petra I, 
2. Naselje M.Huđi, Severni bedem, ispred marketa,
3. Rumski drum ispred broja 53 kod transportnog prilaza firmi METALFER STEEL MILL
4. Promenada ispred br.14,
5. Pored zgrade Toplifikacije, Zmaj Jovina br. 26. 

 5.6 Flora i fauna 

Na lokaciji izvođenja projekta nema zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Na udaljenosti
od  oko  16  km je  Specijalni  rezervat  prirode  „Zasavica“  koji  nije  ugrožen  radom pogona  u
industrijskoj zoni u kojoj se nalazi i Valjaonica Metalfera.

 5.7 Klimatski činioci 

Sremska Mitrovica se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime. U umerenom pojasu u
kome se nalazi grad temperature postepeno opadaju od juga ka severu. Ukoliko se neka lokacija
nalazi  dublje  u  kontinentu  razlike  između  leta  i  zime  se  pojačavaju.  To  je  klimatološka
karakteristika kontinentalnosti. U našem području intenzitet kontinentalnosti raste u smeru prema
severoistoku, tj.  ka dubini kontinenta Azije i Sibira. Unutar te, već po sebi složene situacije,
imamo specifično "košavsko" područje čije su karakteristike diktirane planinama Srbije, Karpata
i omeđenim delom Panonije. 

U  takvom  klimatskom  regionu  nalazi  se  Sremska  Mitrovica  sa  svojim  lokalnim
specifičnostima.

Relativna vlažnost vazduha u predelu Sremskomitrovačke opštine varira od 70 do 88%.
Relativna  vlažnost  vazduha  opada  tokom  godine  sa  povećanjem  temperature  i  identična  je
vrednosti relativne vlažnosti vazduha za celu Vojvodinu. Podaci o količinama padavina su vezani
za količine padavina u Sremu i Vojvodini. Padavinski (pluviometrijski) režim Sremske Mitrovice
ima obeležje srednje-evropskog (podunavskog) režima raspodele padavina. Oblačnost uglavnom
prati  kretanje relativne vlažnosti.  Povećanjem temperature vazduha tokom godine smanjuje se
relativna vlažnost i oblačnost.

 5.8 Građevine 
Predmetni  objekat  Valjaonice  predviđen  je  u  okviru  površine  koja  je  za  tu  namenu

određena Planskom dokumentacijom. 
Na  predmetnoj  lokaciji,  u  severoistočnom  delu  su  postojeći  objekti  (ozakonjeni

Rešenjem  Gradske  uprave  za  urbanizam,  prostorno  planiranje  i  izgradnju  objekata  grada
Sremske  Mitrovice,  br.  351-589/2018-VI  od  22.08.2019.  god).  Namena  ovih  objekata  je
skladište – magacinski prostor. 

Postojeći objekti: 
Objekat 1- P= 1006,00 m2      Spratnost – P (prizemlje)
Objekat 2- P= 1001,00 m2      Spratnost – P (prizemlje)
Tehnološki proces na lokaciji predmetnog Projekta ne podrazumeva emisju polutanata koji

bi mogli negativno da utiču na konstruktivne elemente postojećih objekata u okruženju.

 5.9 Privreda i saobraćajna povezanost

Osnovu privredne strukture opštine Sremska Mitrovica čine primarna poljoprivredna
proizvodnja  sa  snažnim  poljoprivredno–prehrambenim  kompleksom.  Među  stanovnicima
seoskih naselja tradicionalno je zastupljena poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo, a razvoju
svih grana poljoprivrede svakako  pogoduju plodno ravničarsko zemljište i  povoljni klimatski
uslovi. Visokorodne sorte  kukuruza,  kvalitetne žitarice i  značajna zastupljenost  industrijskih
kultura karakteristike su veoma razvijene ratarske proizvodnje.
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Značajnu ulogu u daljnjem usponu privrede Sremske Mitrovice ima Slobodna zona koja
se nalazi u okviru lučkog kompleksa RTC Luka “Leget” gde su smešteni privredni subjekti koji
posluju  pod  posebnim uslovima  i  koji  zahvaljujući  infrastrukturnoj  opremljenosti,  te  blizini
važnih saobraćajnica, plovnom putu Save, ostvaruju uspešnu poslovnu saradnju sa inostranim
privrednim subjektima.

Lokacija koja je odabrana je najbolja jer se nalazi u blizini autoputa, luke na Savi, pruge
a  u  planskim  dokumentima  grada  Sremska  Mitrovica  predviđena  je  industrijska  izgradnja.
Infrastruktura je dobro razvijena što omogućava efikasnu i sigurnu dopremu sirovina i transport
gotovih proizvoda.

 5.10 Pejzaž

Kompleks na kome se planira izgradnja predmetnog objekat nalazi se u industrijskog
zoni u čijem se okruženju nalaze drugi privredni objekti.  Ceo teren je ravničarski.

Predmetni Projekat je lociran na zemljištu koje je prostorno-planskom dokumentacijom
opredeljeno za rad. U fazi projektovanja predvideti  adekvatne mere zaštite životne sredine pa
samim tim i minimizirati negativni  uticaji u toku redovnog rada

 5.11 Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta

Prilikom izvođenja zemljanih radova, ukoliko se naiđe na predmete arheološke prirode,
radove treba obustaviti i o nađenom izvestiti Zavod za zaštitu spomenika kulture
 Ukoliko se naknadno otkriju arheološki lokaliteti, isti se ne smeju uništavati i na njima vršiti
neovlašćena prekopavanja, iskopavanja i duboka preoravanja i obavezno je postupati u svemu
prema odredbama Zakona o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni
i 99/2011 - dr. Zakon). 

U okviru definisanih granica  kompleksa u čijem se obuhvatu planira novi objekat za
valjaonice  , ne  postoje  evidentirani  spomenici  kulture  i  prirode  i  ambijentalne  celine.  U
neposrednoj  blizini  kompleksa  ne  postoje  kulturne  baštine  niti  prirodna dobra  pod zaštitom,
nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara. 

 5.12 Međusobni odnosi navedenih činilaca

Činioci  životne  sredine  (zemljište,  voda,  vazduh,  flora,  fauna  i  dr.)  grade  nekoliko
osnovnih  potencijala  o  čijim  se  funkcionalnim  karakteristikama  mora  voditi  računa  kod
valorizacije uticaja predmetnog Projekta u konkretnom prostoru.

Poseban značaj za analizu objekata na životnu sredinu imaju već stvoreni uslovi životne
sredine koji mogu, bilo pozitivnim bilo negativnim uticajima, bitno da utiču na koncepciju daljeg
razvoja naselja. Posebno je značajna procena uticaja koji  negativno utiču na uslove boravka:
aerozagađenje, buka i zagađenost prirodnih vodotokova.

Planirani  objekat  se  nalazi  u  okviru  proizvodnog  kompleksa  Metalfera  u  Sremskoj
Mitrovici   koji je smešten u okviru industrijske zone i u čijem se okruženju već nalaze drugi
privredni objekti. 

U primeni su tehnološki proces valjanja čelika i kvalitetni reprodukcioni materijali sa
malim uticajem na životnu sredinu. Postoji  kumulativni manji  uticaj  sa ostalim pogonima na
lokaciji na životnu sredinu. 
Na osnovu razmatranja  prethodnih  tačaka  može se konstatovati  da  neće  doći  do promena u
kvalitetu i stanju životne sredine lokaliteta prilikom rada predmetnog kompleksa uz obavezno
poštovanje svih predviđenih mera zaštite životne sredine. 

Postoji kumulativni manji uticaj sa ostalim pogonima na lokaciji na životnu sredinu.
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 6 OPIS  MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU  SREDINU  
(KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIKAZ)

Opis  mogućih  značajnih  uticaja  projekta  na  životnu  sredinu  sadrži  prikaz  mogućih
uticaja  za vreme izvođenja projekta, redovnog rada i za slučaj udesa. 

Uticaji  na životnu sredinu koji  se  javljaju  kao posledica  redovnog rada  predmetnog
Projekta na planiranoj lokaciji imaju trajni karakter pa rešenja u domenu zaštite životne sredine
podrazumevaju  svestrano sagledavanje  i  definisanje  svih  uticaja.  U tom smislu se  uvek kao
prioritet postavlja obaveza o njihovom definisanju u odnosu na osnovne prirodne činioce.
Svi procesi unutar elemenata ovog složenog sistema se odvijaju na osnovu zavisnosti jednih od
drugih, u kom smislu svaki projekat i tehnološki proces sa svojim specifičnim karakteristikama u
određenim okolnostima može dovesti do poremećaja međusobnih odnosa.

Promene se kreću od neznatih pa do tako drastičnih da pojedini elementi potpuno mogu
izgubiti svoja osnovna obeležja.

Granice između kratkotrajnih, dugotrajnih i trajnih štetnosti nisu jasno izražene i zavise
od angažovanja čoveka na njihovom saniranju. U suprotnom, može se desiti da kraktkotrajne
posledice pređu u dugotrajne, pa čak, i trajne štetnosti.

Da bi se predmetni Projekat pokazao kao stabilan i koji ne ugrožava životnu sredinu,
treba  izvršiti  pravovremenu  procenu  uticaja  Projekta  na  životnu  sredinu  i  definisati  ciljeve
upravljanja  kvalitetom  životne  sredine  od  čega  će  imati  korist  i  Nosilac  projekta  i  lokalna
zajednica i društvo u celini. 

Negativni  uticaji  na  životnu  sredinu  predmetnog  Projekta  i  moguće  intervencije,
odnosno  mere za smanjenje negativnih uticaja date su u sledećoj tabeli :

Tabela 11 Pregled osnovnih oblika zagađenja sa merama mogućih intervencija:
NEGATIVNI 
UTICAJI

POREKLO/IZVOR MOGUĆE INTERVENCIJE

Zauzimanje i 
degradacija
površina

- Delatnost Projekta suprotna 
prostorno-planskoj okumentaciji;

- Izgradnja objekata;

- Lokacija Projekta u zoni namenjenoj za rad;
- Delatnost  Projekta u skladu sa prostorno-planskom 

dokumentacijom.
-- Izgradnja u skladu sa uslovima i saglasnostima nadležnih 

organa;

Zagađivanje 
vazduha

- Prašina, gasovi; 
- Mobilni izvori zagađivanja   vazduha.

- Uređene manipulativnih i saobraćajnih površina sa čvrstom 
podlogom; 

- Kontrolisani režim saobraćaja ograničenjem  male brzine 
kretanja;

- Potpuno sagorevanje goriva, kvalitet goriva.

Zagađivanje voda - Sanitarno-fekalne otpadne vode;
-- Akcidentna -havarijska curenja 

naftnih derivata iz vozila na 
saobraćajnim i manipulativnim 
površinama.  

- Separatni sistem prikupljanja i evakuacija svih otpadnih 
voda sa lokacije u skladu sa uslovima i saglasnostima 
nadležnih organa;

- Saobraćajne i manipulativne površine moraju biti sa 
čvrstom podlogom otpornom na naftu i naftne derivate i 
nivelisane tako da se atmosferske padavine mogu 
prikupljati;

- Prikupljanje havarijskih procurivanja naftnih derivata sa 
saobraćajnih i manipulativnih površina  sorbentom.

Zagađivanje tla - Destrukcija materijala;
- Postupanje sa otpadom;
- Akcidentna-havarijska curenja 

naftnih derivata iz vozila na 
saobraćajnim i manipulativnim 
površinama;

- Komunalni otpad.  

- Definisanje i propisno privremeno skladištenje i 
razvrstavanje otpada;

- Prikupljanje, razvrstavanje generisanog otpada i odlaganje 
u bezbednu ambalažu pre otpreme;  

 - Prikupljanje naftnih derivata sa saobraćajnih i 
manipulativnih površina sorbentom, 
- Prikupljanje i evakuacija komunalnog otpada 

angažovanjem lokalnog komunalnog preduzeća.
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Buka - Rad na otvorenom prostoru;
- Saobraćaj 

- Rad u zatvorenom prostoru, 
- Kontrolisani režim saobraćaja ograničenjem  male  brzine 

kretanja
Vizuelna zagađenja - Izgled kompleksa - Parterno uređenje lokacije;

- Ozelenjavanje slobodnih površina i ograđivanje. 

Izgradnja objekta valjaonice u odnosu na prethodno stanje,  izaziva izvesne vizuelne
promene  na  prostoru  na  kome se  nalaze,  ali  neće  doći  do bitnih  vizuelnih  poremećaja, s
obzirom da se  izgradnja planira na prostoru industrijske namene i da se u neposrednoj blizini
nalaze Topionica i Valjaonica  betonskog čelika . 

Nosilac  projekta  je  u  obavezi  da  predvidi sve  neophodne  tehničke  mere  zaštite  od
zagađivanja životne sredine za vreme redovnog odvijanja procesa u valjaonici betonskog čelika.

Proizvodni proces valjanja je takvog karaktera da ne predstavlja potencijalnu opasnost
po životnu sredinu. Proizvodna oprema i instalacije moraju biti ispravni i u potpunosti odgovarati
važećim propisima. U potpunosti se moraju sprovoditi procedure za bezbedan rad. Proizvodni
proces se mora u potpunosti držati pod kontrolom.

 6.1 Promene i uticaji u toku izvođenja radova

Mogući uticaji u fazi izvođenja radova su privremenog karaktera, ograničeni po obimu i
intenzitetu. 

Izgradnja  novih  objekata  i moguća  emisija  zagađujućih  materija  u  toku  izgradnje  i
tretman otpadnih tokova u toku izvođenja radova opisani su u poglavljima 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5.
Svi  navedeni  radovi  dovode  do  određenih  promena  u  životnoj  sredini,  koje  su  uglavnom
prostorno ograničene  na neposrednu okolinu lokacije  na kojoj  se  izvode radovi,  vozni  park,
saobraćajnice kojima se vrši transport materijala i opreme, kao i lokacije privremenih odlagališta
građevinskog materijala, šuta i sl. 

Uticaji koji mogu nastati prilikom izvođenja radova su:

• zagađenje vazduha: prašina, izduvni gasovi tokom korišćenja mehanizacije,

• zagađenje vode i zemljišta: produkcija građevinskog i komunalnog otpada i otpada od
demontaže i rušenja,

• povećanje nivoa buke.

U toku izvođenja projekta od prirodnih resursa koriste se zemlja, voda i šljunak. Noseća
konstrukcija Valaljaonice  sastoji se od prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata (ab stubovi
na koje se oslanjaju ab nosači  koji  čine krovnu konstrukciju).  Pod proizvodnog dela  (hale  i
radionice) je armiranobetonska ploča.

Konstrukcija  Postrojenje  za  tretman  vode  biće  armiranobetonska,  činiće  je
armiranobetonski zidovi, stubovi i grede. Podna ploča od armiranog betona. Jedan deo objekta –
jedan od bazena za vodu je otvoren (bez krova) dok je na ostalim bazenima predviđeno da budu
natkriveni – zatvoreni konstrukcijom od armiranobetonskih ploča. 

Promene u zemlji vrše se u smislu iskopavanja za postavljanje temelja objekta  kolske
vage, pomoćnih i tehničkih objekata instalacija, bazena za postrojenje. 

Značajnih uticaja na životnu sredinu usled korišćenja ovih prirodnih resursa nema, jer se
njihovo  korišćenje  vrši  unutar  kompleksa,  u  malim  količinama  za  potrebe  kompleksa,  na
kontrolisani način i u skladu sa uslovima nadležnih institucija.
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 6.1.1 Zagađenje vazduha

Angažovanjem građevinske mehanizacije na izgradnji novog objekta, dolazi do emisije
izduvnih gasova u zavisnosti  od kvaliteta  goriva,  režima rada i  opterećenja motora.  Pri  radu
građevinskih mašina i vozila, koja kao pogonsko gorivo koriste ugljovodonične naftne derivate,
pored produkata sagorevanja ugljen-dioksida i vodene pare, javljaju se i toksične komponente,
uglavnom praćene neprijatnim mirisom:

• produkti nepotpunog sagorevanja (ugljen-monoksid, nesagoreli ugljovodonici, vodonik,
aldehidi, čađ )

• produkti termičke reakcije kiseonika i azota (oksidi azota) i

• jedinjenja neorganskih materija (olovo i sumpor).

Pri izvođenju građevinskih radova dizel motori, kao nosioci emisije ugljovodonika i čađi
su daleko najzastupljeniji, u odnosu na benzinske motore koji su glavni nosioci emisije ugljen-
monoksida i azotnih oksida.  Stoga je koncentracija toksičnih komponenti ugljen-monoksida i
azotnih oksida daleko manja, nego da su u primeni motori na benzin, dok je značajna emisija
čvrstih materija u vazduh.

Pri izvođenju građevinskih radova, kao što su iskop zemlje, utovar, transport i istovar
materijala dolazi do zaprašivanja, čiji intenzitet zavisi od meteoroloških uslova, a naročito je
izraženo  u  suvom  delu  godine,  kada  se  i  planira  izvođenje  građevinskih  radova.  Količina
zagađujućih materija u vazduhu opada sa udaljenošću od emisije zagađenja, pa se kratkotrajni
negativni uticaj može očekivati samo na prostoru gradilišta i najbližoj okolini, odnosno neće doći
do  pogoršanja  kvaliteta  životne  sredine  u  širim  razmerama.  Udaljenost  prvih  pojedinačnih
razuđenih  objekata  individualnog  stanovanja  nalaze  se  na  rastojanjima  oko  350  metara  od
novoplaniranog  proizvodnog  objekta.  Oko  kompleksa  je  ranije  formiran  zeleni  pojas,  koji
predstavlja prirodnu prepreku prostiranju zagađujućih materija.

 6.1.2 Zagađenje vode i zemljišta

Prilikom izvođenja zemljanih radova (iskopi, nasipanje i odlaganje materijala) za potrebe
izgradnje novih objekata, u podzemne vode i okolno zemljište, mogu dospeti određene količine
materijala koji se koristi za izgradnju. Zato je veoma značajno da materijal koji se koristi za
izgradnju bude deponovan na određenom mestu u okviru gradilišta, pri čemu se ne sme dozvoliti
rasipanje i rasturanje materijala po okolnom prostoru. Uticaj je privremenog karaktera. 

Prilikom izgradnje objekata mogu se očekivati povećane količine komunalnog otpada, što
može negativno da utiče na higijenske prilike zemljišta i izgled okruženja. 

Zagađenja mogu poticati i od curenja ulja, ukoliko se izvođenje radova vrši sa starom i
neodržavanom mehanizacijom.

 6.1.3 Zauzeće prostora za potrebe gradilišta

U fazi izvođenja radova na izgradnji objekata dolazi do zauzeća prostora na kompleksu,
koje se odnosi na lokacije za smeštaj mehanizacije i instalacija za gradilište, kao i odlagališta
materijala iz iskopa (privremene deponije),  što se posmatra kao uticaj privremenog karaktera
(traje samo dok traje izgradnja). Posle završetka radova zauzete površine se vraćaju u prvobitno
stanje uz eventualna poboljšanja.

 6.1.4 Povećani nivo buke

Građevinska  i  transportna  mehanizacija  koja  se  angažuje  u  toku izgradnje  objekata  i
kasnije pri uređenju lokacije, predstavlja izvor buke koja dostiže intenzitet od 70 dB(A) do 85
dB(A),  zavisno  od  tipa  mašine,  stepena  opterećenja  motora,  kvaliteta  kolovoznog  zastora,
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tehničke ispravnosti i  načina rukovanja, brzine kretanja i starosti vozila. Prostorno, buka ima
najveće  negativne  efekte  na  samom  gradilištu  i  u  njegovoj  neposrednoj  okolini,  ali  je
privremenog  karaktera,  a  okolni  objekti  i  zelenilo  oko  kompleksa  predstavljaju  prirodnu
prepreku prostiranju buke u okolno naseljeno područje. 

 6.2 Uticaji u toku redovnog rada  

 6.2.1  Uticaj na kvalitet vazduha 

Svaku  promenu  u  sastavu  i  stanju  vazduha,  koja  prelazi  granicu  prilagodljivosti
ljudskog  organizma  i  dovodi  do  njegovog  obolevanja,  nazivamo  aerozagađenjem.  U  toku
eksploatacije predmetnog Projekta, obzirom na tehnološki proces i sirovine, postojaće izvesna
emisija  mirisa  karakterističnih  za  delatnost  predmetnog  projekta  malog  obima  i  niskog
intenziteta kao i povremeno emisija produkata sagorevanja goriva iz motornih vozila. Obzirom
da  se koriste u tehnološkom procesu  za zagrevanje čeličnih gredica koristi prirodni gas koji je
po sadržaju pretežno metan (preko 94%) i kao takav za produkte sagorevanja ima pre svega
vodenu paru i manjim delom CO2 i CO. Pouzdano se može zaključiti da predmetni Projekat u
toku redovnog rada neće značjnije  uticati  na postojeći nivo kvalitet  vazduha u neposrednom
okruženju lokacije pa samim tim i nisu predviđene posebne mere zaštite vazduha. 

U valjaonici  betonskog  čelika  postoji  samo jedan izvor  emisije  sa  kog se u vazduh
ispuštaju produkti sagorevanja prirodnog gasa, pre svega vodena para i manjim delom CO2 i CO.

U  valjaonici  betonskog  čelika  primenjuje  se  jedna  od  najčistijih  tehnologija.  Za
proizvodnju se koriste čisti i kvalitetni materijali i savremena proizvodna oprema. Zato ne dolazi
do oslobađanja zagađujućih materija u vazduh iznad graničnih vrednosti, tj. nema štetnog uticaja
na kvalitet vazduha u industrijskoj zoni u kojoj se nalazi Metalfer Steel Mill kao ni na kvalitet
vazduha u gradu Sremska Mitrovica.

Redovnim radom kao i u toku procesa izgradnje novog objekta  Valjaonice projektom
predviđene mere sprečiće zagađenje vazduha koje može nastati usled emisije štetnih gasova. 

Kvalitet vazduha saglasno Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u
vazduh  iz  stacionarnih  izvora  zagađivanja,  osim  postrojenja  za  sagorevanje,  (Sl.gl.  RS,  br.
111/2015). mora biti u saglasnosti sa navedenim vrednostima:  6. Postrojenja za valjanje čelika,
peći za zagrevanje i termičku obradu -Granična vrednost emisije za nova i postojeća postrojenja
za valjanje čelika, peći za zagrevanje i termičku obradu data je u sledećoj tabeli 12.

 6.2.2 Uticaj na kvalitet voda i zemljišta
Zemljište na lokaciji projekta može biti zagađeno čvrstim otpadom iz procesa i otpadnim

uljem. Naravno,  ovo se može dogoditi  samo u slučaju da se ne sprovodi  propisan postupak
upravljanja otpadom, u slučaju proremećaja u proizvodnji ili u slučaju akcidenta. 
U valjaonici Metalfer Steel Mill sprovodi se prikupljanje otpadnih materijala, razdvajanje po
vrsti i privremeno odlaganje na za to predviđenim mestima u fabričkom. Zatim se otpad predaje
ovlašćenoj organizaciji na osnovu ugovora ili sporazuma, uz prateću dokumentaciju i vođenje
evidencije. Uzimajući sve ovo u obzir, može se konstatovati da nema štetnog uticaja na kvalitet
okolnog zemljišta.

U  toku  redovnog  rada  postojaće:  -  sanitarno-fekalne  otpadne  vode;  -  prikupljene
atmosferske padavine Voda se  koristi za sanitarne potrebe i PP zaštitu, i u tehnološkom procesu
hlađenje  - recirkulacija ( zatvoren ciklus). 

Odvijanjem  tehnološkog  procesa  proizvodnje  čelika  za  armiranje  betona  ne  nastaju
tehnološke otpadne vode. Rashladne vode koristiće se u zatvorenom recirkulacionom sistemu,
tako da nema ispuštanja otpadnih voda, prilikom odvijanja normalnog procesa proizvodnje.
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Potencijalno zauljene otpadne vode sa manipulativnih površina i internih saobraćajnica
će se prikupljati odgovarajućim padovima i atmosferskom kanalizacijom odvoditi do separatora
masti i  ulja (dva komada) i posle prečišćavanja ispuštati u  kanal Čikas 2, koji polazi pored
lokacije. Predviđen je jedan ispust u melioracioni kanal. Ispuštene otpadne vode ne smeju da
naruše dobar status vodotoka u koji se ispuštaju, a time ni krajnjeg recipijenta.

Sanitarno  fekalne  vode  će  se  do  izgradnje  i  priključenja  na  naseljsku  kanalizaciju
zatvorenim kanalizacionim sistemom privremeno odvoditi u vodonepropusne betonske septičke
jame, koje će prazniti nadležno JKP, prema Ugovoru sa Investitorom.

Za zagađene atmosferske vode sa saobraćajnih i manipulativnih površina predviđen je
tretman na separatoru masti i ulja  i kontrolisan odvod  u prirodni recipijent. 

1. Kontrolu prečišćenih otpadnih voda iz separatora masti i ulja vršiti saglasno Pravilniku o
načinu i  uslovima za merenje količine i  ispitivanje kvaliteta  otpadnih voda i  sadržini
izveštaja o izvršenim merenjima, (Sl.gl.RS br. 33/2016).

2. Minimalni broj uzoraka kod periodičnog merenja vršiti 4 puta godišnje, saglasno tabeli
2.2. navedenog Pravilnika, i protoku otpadnih voda na pojedinačnom izlivu. 

3. Vršiti  redovno čišćenje separatora masti  i  ulja.  Sa taloogm postupati  kao sa opasnim
otpadom.  Projektom  biće  dato   rešenje  za  čišćenje  objekata  za  tretman  zauljenih
atmosferskih voda, za manipulaciju – tretman i dispoziciju izdvojenih čvrstih materija
nastalih u procesu prečišćavanja, na način da se u potpunosti obezbedi zaštita zemljišta i
površinskih  i  podzemnih  voda  od  zagađivanja,  u  skladu  sa  Zakonom  o  upravljanju
otpadom;

Otpad koji se može naći u okviru kompleksa prilikom proizvodnih procesa grupisaće se
po kategorijama, skladištiti  na za to predviđenim mestima, u skladu sa Zakonu o upravljanju
otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 1/2016) obeležavati identifikacionim brojevima
i predavati ovlašćenim preduzećima za dalji tretman /reciklažu ili odlaganje/zbrinjavanje tako da
stvaranje neugodnosti i negativnih uticaja na životnu sredinu nema.

 6.2.3 Uticaj buke 

Buka je  poseban  oblik  fizičkog  zagađenja.  Kao zvučno talasno kretanje,  ona  izaziva
štetne efekte na slušni aparat i psihu ljudi. Zvuk se prenosi vazduhom u otvorenom prostoru ili
kroz neprekinute zračne prolaze kao što su otvoreni prozori, hodnici, sistemi cevovoda i kanala.
Dozvoljeni nivo buke koji ne remeti zdravlje ljudi je 45 dB. Glasni razgovori, muzika, vika i sl.
može biti i do 90 dB, koliko se registruje i u nekim poslovnim prostorima. Prag bola iznosi 120
dB. Konstantna buka ugrožava rad srčanog mišića, krvni pritisak, san.

Industrijski objekti i  postrojenja u kojima nisu preduzete mere za sprečavanje emisije
buke  i  vibracija,  predstavljaju  zagađivače,  a  sama buka  i  vibracije  iznad  dozvoljenih  nivoa
predstavljaju vid zagađivanja životne sredine.

Sva istraživanja  pojedinih  prostornih  celina  u  smislu  određivanja  negativnih  uticaja  i
potreba za preduzimanje određenih mera zaštite temelje se na definisanim graničnim nivoima i
proceni merodavnih pokazatelja buke. Prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. gl.
RS“, br.  36/09 i  88/10)  i  Uredbi  o indikatorima buke,  graničnim vrednostima,  metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS“
br. 75/10) zabranjeno je emitovanje buke u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrednosti
koje su date u Tabeli 11.
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Tabela 12  Granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru

Zona Namena prostora

Nivo buke
 u dB (A)

Za dan i veče Za noć

1. Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta,
kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi

50 40

2.
Turistička područja, kampovi i školske zone 50 45

3.
Čisto stambena područja 55 45

4. Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i
dečja igrališta

60 50

5.
Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna
zona  sa  stanovima,  zona  duž  autoputeva,  magistralnih  i
gradskih saobraćajnica

65 55

6. Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni 
terminali bez stambenih zgrada

Na granici ove zone buka ne sme 
prelaziti graničnu vrednost u zoni 
sa kojom se graniči

Za  industrijska,  skladišna  i  servisna  područja  i  transportni  terminali  bez  stambenih
zgrada, prema važećem standardu SRPS U.J6.205, na granici ove zone buka ne sme prelaziti
dozvoljene nivoe u zoni sa kojom se graniči.  Prema istom standardu najviši dozvoljeni nivoi
spoljnje buke na granici sa zonom sa kojom se graniči predmetni kompleks, (zona 4), iznosi: za
dan 60dB a za noć 50dB. 

U toku rada u predviđenom proizvodnom objektu  mašine stvaraju buku.   Obzirom da
se oprema nalazi u zatvorenom prostoru nema uticaja na okolinu.  Da bi se to i potvrdilo treba
izvršiti merenje buke u životnoj sredini.

• Oprema mora zadovoljiti uslov da buka i vibracije od rada pokretnih elemenata
bude  svedena  na  najmanju  meru.  Prilikom  montaže,  oprema  se  postavlja  na  odgovarajuće
podloge, radi smanjenja buke i vibracija.Na predmetnoj lokaciji nema izvora vibracija niti štetnih
zračenja kako jonizujućih tako i nejonizujućih. 

Predmetni  lokalitet  nalazi  se  u okviru industrijske zone,  po obodu kompleksa postoji
zeleni pojas koji predstavlja prirodnu prepreku prostiranju eventualne buke u okolinu. 

Monitoring nivoa buke u životnoj sredini vrši se na osnovu Uredbe o indikatorima buke,
graničnim vrednostima,  metodama  za  određivanje indikatora  buke,  uznemiravanja  i  štetnih
efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ broj 75/2010). 

Najbliže  nastanjeni  objekti  su  na  udaljenju  od  oko  350m  od predmetne  lokacije
Valjaonice. 

 6.2.4 Svetlost, toplota i zračenje
Valjaonica je  „topli pogon“. Tokom odvijanja tehnološkog procesa valjanja  betonskog

čelika  iz  pojedinih  uređaja  i  agregata  (peć  za  zagrevanje  gredica,  peć  za  termičku  obradu)
oslobađa se toplota u radni prostor. Veći uticaj na temperaturu u hali je u letnjem periodu. U
zimskom periodu oslobođena toplota iz procesa stvara prijatne uslove za rad.
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 6.2.5 Uticaji na stanovništvo

Lokacija  projekta  je  industrijska  zona,  udaljena  od  rubnih  delova  grada,  tako  da
stanovništvo Sremske Mitrovice nije ugroženo funkcionisanjem valjaonice.  U blizini lokacije
nema veće stambene gradnje a planskim dokumentima nije ni predviđena

U okolini kompleksa nalazi se veoma mali broj stambenih objekata.

Uticaj  predmetnih  objekata  na  stanovništvo  može  se  posmatrati  ako  se  determinišu
određene socijalne grupe kao korisnici prostora i objekta na njemu. U konkretnim uslovima koji
važe za planirani  projekat  jasno se mogu izdvojiti  dve interne populacije:  korisnici-radnici  i
stanovnici urbanih celina u okolini.

Negativni uticaji na stanovništvo usled rada projekta mogu se podeliti na:
• uticaje u smislu mogućeg napuštanja lokaliteta zbog negativnih posledica i 
• uticaje  u  smislu  pogoršanja  uslova  života  kao  smanjenje  vrednosti  prostornih  i

naseljskih potencijala.
Radom predmetnih objekata ostvaruju se određeni mali pozitivni efekti koji se odnose na

ostvarenje mogućnosti za zapošljavanje lokalne radne snage.
Jednu od bitnih  odlika  analiziranog  prostora,  u  smislu  određivanja  mogućih  uticaja  na

životnu sredinu, predstavlja karakteristika naseljenosti i stanovništvo. Ove činjenice svoj puni
smisao  imaju  prvenstveno  zbog  potrebe  da  se  detaljno  istraže  mogući  negativni  uticaji  na
stanovnike koji naseljavaju područje analiziranog prostora. 

Predmetni objekti nalaze se u  industrijskoj zoni, u čijem se neposrednom okruženju ne
nalaze stambeni objekti. Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od cca 350 m.

Uvažavajući sve prethodne činjenice, negativni uticaji u toku redovnog rada, na naseljenost,
koncentraciju i migraciju stanovništva nisu prisutne ali pozitivno utiče na zapošljavanje i razvoj
grada Sremska Mitrovica . 

 6.2.6 Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike

Radom predmetnih objekata neće doći do promena osnovnih mikroklimatskih pokazatelja
(temperatura, vlažnost, isparavanje, zračenje) i klimatskih karakteristika. 

 6.2.7 Uticaj na ekosisteme

Na osnovu analiziranih uticaja postojećih i planiranih objekata u domenu aerozagađenja,
zagađenja voda i tla i zauzimanja površina moguće je doći do izvedenih zaključaka i u pogledu
mogućih  uticaja  na  floru  područja.  Činjenice  koje  su  iznesene  u  okviru  postojećeg  stanja
pokazuju da na predmetnom prostoru nema bitnih florističkih sadržaja, s obzirom da se radi o
industrijskoj  zoni.  Na  površinama  koje  su  obuhvaćene  objektima,  saobraćajnicama  i
manipulativnim površinama već se odigrao potpuni gubitak vegetacije, a time i staništa životinja
vezanih  za  tlo.  Zbog  svega  toga,  bespredmetno  je  razmatrati  uticaj  na  ekosisteme  na  ovoj
lokaciji. Po obodu kompleksa postoji zeleni pojas koji predstavlja prirodnu prepreku prostiranju
eventualni uticaj na floru i faunu. 

 6.2.8 Uticaj na namenu i korišćenje površina 

Zauzimanje površina neophodnih za izgradnju i  normalno funkcionisanje analiziranog
Projekta  predstavlja  jedan  od  parametara  koji  je  merodavan  za  definisanje  njegovog
odnosa.prema životnoj sredini.
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 6.2.9 Uticaj na komunalnu infrastrukturu

Predmetni  objekat  Valjaonice  predviđen  je  u  okviru  površine  koja  je  za  tu  namenu
određena Planskom dokumentacijom. 

U toku redovnog odvijanja procesa u okviru  predmetnih obekata, poštovaće se uslovi
svih nadležnih preduzeća, koja su zadužena za gazdovanje nad infrastrukturnim objektima, kako
ne bi došlo do štetnog delovanja na postojeće objekte infrastrukture. 

 6.2.10 Uticaj na prirodna dobra posebnih vrednosti i na nepokretna kulturna dobra i
njihovu okolinu

Na  području  Sremske  Mitrovice  ne postoje  evidentirani  arheološki  lokaliteti  koji se
nalaze u okviru definisanih granica obuhvata Plana detaljne regulacije.  Ukoliko se naknadno
otkriju  arheološki  lokaliteti,  isti  se  ne  smeju  uništavati  i  na  njima  vršiti  neovlašćena
prekopavanja,  iskopavanja  i  duboka  preoravanja  i  obavezno  je  postupati  u  svemu  prema
odredbama Zakona o kulturnim dobrima  ("Sl.  glasnik RS", br.  71/94, 52/2011 -  dr.  zakoni  i
99/2011 - dr. Zakon). 

U  okviru  definisanih  granica  kompleksa  u  čijem  se  obuhvatu  planira  novi  objekat
valjaonice , ne postoje evidentirani spomenici kulture i prirode i ambijentalne celine.

U neposrednoj  blizini  kompleksa  ne  postoje  kulturne baštine niti  prirodna dobra pod
zaštitom, nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara. 

 6.2.11 Uticaj na pejzažne karakteristike područja 

Teren na kojem je  se predviđa izgradnja   valjaonice betonskog čelka ima karakteristike
koje  su  tipične  za  sremsko  –  ravničarski  pejsaž. Izgradnja  predmetnog  objekta  neće  imati
posebnog  uticaja  na  pejzažne  karakteristike,  pa  se  ne  mogu  očekivati  ni  negativni  uticaji  u
domenu promene subjektivnog doživljaja prostora.  

 7 PROCENA  UTICAJA NA  ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA

Udes,  po  definiciji  Zakona  o  zaštiti  životne  sredine,  jeste  iznenadni  i  nekontrolisani
događaj  koji  nastaje  oslobađanjem,  izlivanjem  ili  rasipanjem  opasnih  materija,  obavljanjem
aktivnosti  pri  proizvodnji,  upotrebi,  preradi,  skladištenju,  odlaganju  ili  dugotrajnom
neadekvatnom čuvanju.

U skladu sa regulativom EU, udes ili akcident predstavlja pojavu velike emisije, požara
ili eksplozije nastale kao rezultat neplanskih događaja u okviru neke industrijske aktivnosti, koja
ugrožava ljude i životnu sredinu, odmah ili nakon određenog vremena, u okviru ili van granica
lokacije industrijske aktivnosti, i to uključujući jednu ili više opasnih hemikalija.

Procena uticaja  na životnu sredinu u slučaju udesa obuhvata identifikovanje mogućih
opasnosti  od  udesa,  utvrđivanje  verovatnoće  i  mehanizma  njegovog  nastanka  i  razvoja  i
sagledavanje mogućih posledica.

 7.1 Definisanje mogućnosti pojave akcidentne situacije

Opasne materije, definisane Zakonom o zaštiti životne sredine, jesu hemikalije i druge
materije  koje  imaju  štetne  i  opasne  karakteristike.  Opasne  materije  imaju  jednu  ili  više
karakteristika koje ih čine opasnim: toksičnost, oksidirajuća, eksplozivna, ekotoksična, zapaljiva,
samozapaljiva ili druga svojstva opasna po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Postupanje sa opasnim materijama vrši se na način da se ne dovede u opasnost život i
zdravlje ljudi, ne zagadi životna sredina, obezbede i preduzimaju mere zaštite od udesa i druge
mere utvrđene zakonom. Zaštita od udesa obuhvata planiranje,  organizovanje i preduzimanje
preventivnih mera upravljanja opasnim materijama i sanacionih mera u slučaju udesa na osnovu
procene rizika, odnosno analize opasnosti od udesa. 
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Rizik od udesa se procenjuje na osnovu verovatnoće nastanka udesa i obima mogućih
posledica.  Verovatnoća  nastanka  udesa  procenjuje  se  na  osnovu  podataka  o  događajima  i
udesima na istim ili sličnim objektima kod nas ili u svetu i podataka dobijenih identifikacijom
opasnosti. 

Pod  mogućnošću  pojave  udesa  u  akcidentnim  situacijama  podrazumevaju  se  sledeći
slučajevi:

• nastanak požara i eksplozije

• ispuštanje štetnih materija u vode i zemljišta

• nekontrolisane emisije u atmosferu

• opasnost od opasnog napona dodira električnih instalacija i uređaja, kao i 

• udara groma
Mogući uzročnici izbijanja požara i eksplozija u predmetnim objektima su:

• neodgovarajuće tehnički opremljena prostorija za skladištenje zapaljivih tečnih materija,
• nepravilan raspored skladištenja nekompatibilnih materija u slučaju njihovog mešanja 
• ljudski faktor (nepažnja i nestručna upotreba otvorenog plamena, pušenje, nepridržavanje

radne discipline, naročito u zonama opasnosti i sl); 
• trenje, udari, stvaranje statičkog elektriciteta, koji je najčešći uzrok požara; 
• neispravnost električnih instalacija i ostalih uređaja za rad; 
• udar groma

• namerno paljenje i dr

U procesu proizvodnje  od zapaljivih materija se koristi  prirodni gas kao energent u
procesu proizvodnje. On se nalazi u cevovodima. Prirodni gas se dovodi na nekoliko potrošača u
okviru hale. Kako je prirodni gas sastavljen od metana koji je izrazito lakši od vazduha on u
slučaju curenja ide direktno naviše, pri čemu je u vrhu hale predviđena lanterna koja je stalno
otvorena, te se u objektu ne može skupljati metan. 

Na prostoru  predmetne  hale Valjaonice  može  doći  do eventualnog zagađenja  životne
sredine može doći usled:

 nepoštovanje tehnološke discipline 
 nepridržavanje propisanih mera zaštite od požara
 u slučaju udesa zbog havarije na instalacijama i opremi 
 u slučaju nekontrolisanog, akcidentnog izlivanja goriva, masti, ulja
 u slučaju neadekvatnog odlaganja otpada i postupanja sa njim
 elementarnih nepogoda (poplava, bujica i sl.)

Oštećenu opremu, kao i ambalažu ne koristiti  za potrebe tehnološkog procesa, već je
remontovati ili zameniti novom.

Rad postrojenja je automatski u okviru čega je predviđeno redovno održavanje.
Iz napred navedenog se vidi da su projektom predviđene sve tehničke i organizacione

mere da do hemijskog akcidenta ne dođe, ako i do njega dođe, predviđene su odgovarajuće mere
da se spreči zagađenje.

Uzimajući u obzir predviđene tehničke mere u projektu zatvaranja i rekultivacije deponije
jalovišta koja se nalazi u blizini predmetnog objekta, prirodu i količinu korišćenih materija, ne
očekuje se značajno ugrožavanje životne sredine i lokalnog stanovništva u slučaju udesa.

Uticaj eventualnog požara u akcidentnim situacijama je lokalnog karaktera, tako da ne
postoji mogućnost da ugrozi životnu sredinu sa toksikološkog i toplotnog aspekta.

Kako bi se sprečile i adekvatno reagovalo na moguće akcidentne situacije, od ključne je
važnosti  da svo osoblje  koje  rukuje  i  upravlja  radom postrojenja  bude adekvatno obučeno i
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upoznato sa mogućim opasnostima i postupcima u slučaju udesa, kao i da koristi svu propisanu
zaštitnu  opremu.  Kako  bi  se  smanjila  mogućnost  nastanka  udesa,  sva  oprema  se  redovno
periodično ispituje, kalibriše i kontroliše, i po potrebi remontuje ili menja.

Svakodnevnim praćenjem, kontrolom rada objekta i njegovim održavanjem, opasnost od
nastanka akcidenta na instalacijama i opremi svodi se na minimum.

Moguće akcedentne situacije neće imati uticaje na životnu sredinu koji mogu biti
prekogranične prirode.

Pravilnikom o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade izveštaja
o bezbednosti  i  plana zaštite  od udesa.("Sl.  glasnik RS",  br.  41/2010),  propisana je  sadržina
Politike prevencije udesa i sadržina metodologija izrade izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od
udesa, koje izrađuje operater postrojenja, odnosno kompleksa.

Na kompleksu se propisuju posebni programi i postupci u slučaju akcidenata, havarija i
drugih  incidenata  u  toku rada.  Programi  i  postupci  moraju  biti  u  vezi  sa  sistemom merenja
polutanata i drugih rizičnih materija i sistemom za obaveštanje i uzbunjivanje, kako bi u slučaju
opasnosti  i  eventualne  ugroženosti  stanovništvo  bilo  na  vreme  obavešteno,  zbrinuto  ili
evakuisano.

 7.2 Identifikacija mogućih opasnosti od udesa 

 7.2.1 Prirodni  gas
Prirodni gas koristi se za zagrevanje čeličnih gredica u protočnoj komornoj peći, pre

početka procesa valjanja.
Ovaj  gas,  kao  mešavina  gasovitih  ugljovodonika  sa  pretežnim  udelom  metana,

predstavlja idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja bez
dima,  čađi  i  čvrstih  ostataka,  te  ne zagađuje okolinu.  Iskustvo zemalja  sa  dugom tradicijom
korišćenja gasa pokazuje da je zemni gas i jedan od najbezbednijih energenata.

Hemijski sastav prirodnog  gasa
• Metan (CH4) 90,3 %
• Etan (C2H6) 5,80 %
• Propan (C3H8) 0,20 %
• Ugljen-dioksid (CO2) 0,70 %
• Azot  (N2) 3,0 %

Fizičke osobine prirodnog gasa
• Molekularna masa 20,13 kg/mol
• Gustina gasa pri standardnim uslovima 0,86 kg/m3

• Gustina gasa pri normalnim uslovima 0,91 kg/m3

• Relativna gustina  0,70
• Kritični apsolutni pritisak  46,09 bar
• Kritična temperatura gasa 213,25 oK
• Kritična gustina gasa 174,25 kg/m3

• Specifična toplota pri normalnim uslovima  1.999,31 J/kg · K
• Koeficijent toplotne provodljivost pri normalnim uslovima 0,027 W/m · K
• Donja toplotna moć pri normalnim uslovima 40.490 KJ/m3

•  Kinematički viskozitet 10,73 10-6 m2/s
• Dinamički viskozitet 9,76 10-6 m2/s
• Brzina paljenja  0,30 m/s

Ostale značajne osobine zemnog gasa
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• Brojčana oznaka opasnosti  CAS 74-82-8
• Brojčana oznaka materije  UN 1971, F+, (R--12), (S-16, 33)
• F+ samozapaljiv gas
• R-12 veoma lako zapaljiv
• S-16 čuvati odvojeno od izvora paljenja
• S-33 preduzeti mere protiv pojave statičkog elektriciteta
• Klasa opasnost FxIA, veoma lako zapaljiv i brzo sagoriv gas
• Stepen opasnosti od zapaljivosti 4
• Opasnost od eksplozije sa vazduhom gradi eksplozivne smeše
• Protiveksplozijska zaštita JUS:N:S8.003
• Grupa gasova A
• Temperaturni razred T1

• Toplota sagorevanja 33 - 38 MJ/m3

• Agregatno stanje bezbojan gas
• Temperatura samopaljenja 482 - 632 oC
• Granica eksplozivne smeše  7,8 - 17 vol.%

7.1.2 Tečni kiseonik
Kiseonik  se  koristi  za  autogeno  sečenje  i  zavarivanje,  s  obzirom  da  potpomaže

sagorevanje goriva. Hemijska formula O2

Fizičke osobine tečnog kiseonika
• Izgled  Bledo plava tečnost, bez ukusa i mirisa
• Temperatura ključanja  -183 oC
• Temperatura paljenja Nije zapaljiv
• Rastvorljivost u vodi (na 0 oC) 0,0489 m3/m3

• Relativna gustina  (na 15 oC) 1,105
• Molekularna masa 32,00 kg/mol
• Gustina (na temperaturi ključanja) 1141 kg/ m3

• Specifična toplota pri normalnim uslovima 1.999,31 J/kg · K
• Kritična temperatura  -118,6 oC

Ostale značajne osobine tečnog kiseonika
• Brojčana oznaka opasnosti CAS 7782-44-7
• Brojčana oznaka materije UN 1073, H270, H281
• H270 može izaizvati požar, oksidujuće sredstvo
• H281 sadrži ohlađeni gas, izaziva kriogene opekotine i povrede
• Klasa opasnost
• 2.2 - nezapaljivi gas
• 5.1 – oksidujuće sredstvo
• Grupa gasova A

Mere u slučaju hemijskog udesa:
✔ Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa: Odmah evakuisati osoblje

u bezbednu zonu. Nositi ličnu zaštitnu opremu. Ne ulaziti u kanale, podrume i druge prostore
u kojima može biti povećana koncentracija iscurelog gasa. 

✔ Predostrožnosti  koje  se  se  odnose  na  životnu  sredinu:  Sprečiti  da  proizvod  dospe  u
kanalizaciju. Sprečiti dalje curenje ako je to bezbedno da se uradi.

✔ Mere koje treba preduzeti  i  materijal  za sprečavanja širenja i  sanaciju:  Evakuisati  oblast.
Obezbediti dobru provetrenost.

✔
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 7.3 Analiza verovatnoće i mehanizma nastanka i razvoja udesa i predviđene mere zaštite

Do pojave udesa može doći zbog:
• nastanka požara i eksplozije
• ispuštanja opasnih materija u vode i zemljišta
• nekontrolisane emisije u atmosferu
• opasnost od visokog napona električnih instalacija i uređaja kao i udara groma

Rizik od udesa procenjuje se na osnovu:
➢ verovatnoće nastanka udesa i
➢ procene mogućih posledica.

Verovatnoća nastanka udesa procenjuje se na osnovu podataka o događajima i udesima
na istim ili sličnim instalacijama kod nas i u svetu (međunarodna baza podataka) i podataka
dobijenih identifikacijom opasnosti.

Verovatnoća nastanka udesa je:
- mala ako se pri  uobičajenom vođenju tehnološkog procesa i  održavanju opasnih instalacija
proceni da neće doći do udesa za predviđeno vreme trajanja instalacija,
- srednja ako se pri uobičajenom vođenju tehnološkog procesa i održavanju opasnih instalacija
proceni da može doći do udesa za predviđeno vreme trajanja instalacija,
- velika ako se pri uobičajenom vođenju tehnološkog procesa i održavanju opasnih instalacija
proceni da će doći do udesa za predviđeno vreme trajanja instalacija

Uticaj  na  tok  udesa  pored  parametara  kao  što  su  vrsta,  količina,  fizičko  hemijske
karakteristike,  imaju  i  meteorološki  uslovi  (temperatura,  relativna  vlažnost  vazduha,  brzina
strujanja, oblačnost i padavine).
Moguće posledice po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu mogu biti zanemarljive, značajne,
ozbiljne, velike, veoma velike.

Rizik od udesa se procenjuje na osnovu verovatnoće nastanka udesa i obima mogućih
posledica.  Ocenom  rizika  se  dolazi  do  zaključka  da  li  je  rizik  od  opasnih  aktivnosti  na
određenom  prostoru  prihvatljiv.  Prihvatljiv  rizik  je  onaj  rizik  kojim  se  može  upravljati  uz
poštovanje  svih  mere  prevencije  i  zaštite  pri  rukovanju  sa  opasnim  materijama,  koje  su
predviđene propisima.
Rizik se identifikuje kao: zanemarljiv (I), mali (II), srednji (III), veliki (IV), veoma veliki (V)

Određivanjem mogućeg nivoa udesa utvrđuje se koji od sledećih pet nivoa udes može imati, s
obzirom na mesto nastanka i obim negativnih posledica i to:
-  Prvi  nivo  je  nivo  opasnih  instalacija  -  negativne  posledice  udesa  su  ograničene  na  deo
instalacije ili celu instalaciju, ne očekuju se negativne posledice po širu okolinu;
- Drugi nivo je nivo industrijskog kompleksa - negativne posledice udesa su zahvatile jedan deo
ili ceo industrijski kompleks, ne očekuju se negativne posledice po širu okolinu;
- Treći nivo je opštinski nivo - negativne posledice udesa se sa industrijskog kompleksa prenose
na okolinu i očekuju se posledice na delu ili celoj teritoriji opštine, odnosno grada;
- Četvrti nivo je regionalni nivo - negativne posledice udesa se mogu proširiti na teritoriju više
opština;
- Peti nivo je međunarodni nivo - udes je veoma širokih razmera i njegove negativne posledice
prete  da se prošire  van granica Republike,  pa je neophodno uključivanje nadležnih saveznih
organa radi uspostavljanja međunarodne saradnje u cilju preduzimanja adekvatnog odgovora na
udes.

U  slučaju  udesa  prvog  nivoa,  najčešće  početnih  požara,  negativne  posledice  bi  se
ograničile na deo pogona, uređaja, opreme, instalacije i materijala u neposrednoj blizini mesta
udesa. Početni požari se mogu brzo sanirati i bez većih posledica, ukoliko proizvodni radnici
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postupe po propisanim procedurama. No, ukoliko ovakvi požari, iz bilo kojeg razloga, izmaknu
kontroli, udes bi prerastao u drugi nivo sa veoma ozbiljnim štetnim posledicama. Udesi drugog
nivoa, mogli bi se pretpostaviti u slučaju da početni požari na nekom od opasnih mesta izmaknu
kontroli  i  prošire se na druga postrojenja,  uređaje,  instalacije ili  objekat  u celini.  Proizvodni
radnici i interventne jedinice bi u slučaju  udesa drugog nivoa mogli biti ugroženi od opekotina
ili produkata sagorevanja, ali samo pod uslovom da ne koriste zaštitnu opremu. Materijalna šteta,
direktna  zbog  oštećenja  postrojenja  i  proizvodne  hale,  kao  i  indirektna  zbog  eventualnog
prestanka proizvodnje bi u svakom slučaju bila veoma velika.

Valjaonica je objekat druge kategorije prema ugroženosti od izbijanja požara, tj. objekat
sa povećanim rizikom od izbijanja požara. 

Najveću opasnost od izbijanja požara u valjaonici betonskog čelika Metalfer Sreel Mill,
predstavlja  mogućnost  udesa  na  gasovodnoj  mreži:  curenje  gasa  na  prirubnicama,  pucanje
gasovoda  i  dr.  Radi  lakšeg  i  pravovremenog  otkrivanja  eventualnih  oštećenja  na  gasnim
instalacijama vrši se odorizacija prirodnog gasa. To je mera bezbednosti koja se primenjuje kada
se  gas  koristi  u  širokoj  potrošnji  i  vrši  se  dodavanjem  sredstva  za  odorizaciju  (odoranta)
neprijatnog,  karakterističnog  mirisa.  Odorisani  prirodni  gas  počinje  da  se  oseća  pri
koncentracijama isteklog gasa znatno manjim od donje granice eksplozivnosti. Samo u slučaju
akcidenta  –  požara,  u  vazduh  se  emituju  dimni  gasovi  sagorevanja  prirodnog  gasa  sledećeg
sastava:
· CO2 - sagorevanjem prirodnog gasa oslobađa se približno jedna polovina količine CO2 koja se
oslobađa spaljivanjem uglja. CO2 prouzrokuje pojačanje efekta staklene bašte i globalnog porasta
temperature.
·  SO2  -  uglavnom se  oslobađa spaljivanjem uglja  i  tečnih  goriva.  Prirodni  gas  praktično ne
proizvodi SO2.
·NOX  -  sagorevanjem  prirodnog  gasa  oslobađaju  se  manje  količine  azotnih  oksida,  nego
spaljivanjem drugih fosilnih goriva. NOX  takođe prouzrokuje zakiseljenje okoline (zajedno sa
SO2 i amonijakom).

Temperatura produkata sagorevanja: t=2000C
Gustina smeše produkata sagorevanja: 1,2374 kg/Nm3

Gasovod za transport i distribuciju prirodnog gasa po objektima je objekat sa srednjim
stepenom rizika pri radu. Najveću opasnost predstavlja ljudski faktor. Isticanjem gasa moguće je
zagađivanje vazduha u neposrednoj okolini mesta curenja. 

Prirodni gas je lakši od vazduha i on odlazi u atmosferu, ali je pri tome ne zagađuje, jer
u svom sastavu ima metan i etan (metan je gas koji izaziva efekat ''staklene bašte'',ali su količine
ispuštenog gasa veoma male). Imajući u vidu lokaciju objekta, količinu gasa koja se tako može
ispustiti  (svako  ispuštanje  gasa  dovodi  do  pada  pritiska  u  gasovodu,  što  prouzrokuje  pad
protivpovratnih klapni na krajevima gasovoda, što sprečava dalji dovod gasa u sistem) i vreme
isticanja, zagađivanje vazduha koje nastaje u ovakvim slučajevima ne može da bude od značaja
za ugrožavanje životne sredine ili zdravlja stanovništva u okolini lokacije, ali je opasno jer se
prirodni gas meša sa vazduhom i u slučaju postojanja izvora paljenja može da dođe do požara.

Prirodni gas sagoreva bez dima, bez imalo čađi i ne stvara pepeo. Takođe, u produktima
sagorevanja  nema  sumpordioksida  niti  ugljenmonoksida,  te  sagorevanjem  ne  prouzrokuje
aerozagađenje. U požaru bi došlo do izdvajanja velikog spektra zagađujućih materija. Visoke
koncentracije štetnih materija bi nepovoljno uticale na disajne organe i dovele do eventualnog
oštećenja ovih organa ukoliko bi se ljudstvo nalazilo u neposrednoj blizini požara. Eventualni
požar bi bio lokalnog karaktera i doveo bi do kratkotrajnog jakog zagađenja vazduha

Prirodni gas je lakši od vazduha, te se on, u slučaju curenja, ne zadržava na površini
zemlje, već odlazi u atmosferu.

                                     Braće Nedića 1, 15000 Šabac
            Šabac                          101                           Tel. 015/355-588, faks 015/349-654

office@set.rs



Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

Požar  na gasovodu se smatra  tačkastim izvorom opasnosti,  jer  do njega dolazi  usled
curenja gasa, što može da bude posledica perforacija na gasovodu, ili
curenja na spojevima. Uslov da bi došlo do požara je kritična koncentracija prirodnog gasa u
smeši sa vazduhom (prosečna vrednost granice zapaljivosti u vazduhu je od 4- 6% - zapreminski
%) i  izvor  paljenja.  Kada dođe do upale gasa pod pritiskom, on gori  sa  plamenom koji  ide
vertikalno na više (model brenera), i sa padom pritiska visina plamena se smanjuje. Čim dođe do
curenja i upale gasa, protivpovratne klapne na krajevima gasovoda padaju, tako da u cevi ostaje
ograničena količina gasa koja će da izgori. Ono što predstavlja problem je činjenica da se gorenje
gasa ne može zaustaviti, već se mora sačekati da sva količina gasa koja je zarobljena u gasovodu
(između dve klapne) izgori.

Kada  se  radi  o  sagorevanju  prirodnog  gasa,  uzimajući  u  obzir  toksičnost  produkata
sagorevanja, masu gasovitih produkata, toplotu i brzinu sagorevanja, kao i najčešće vremenske
prilike na predmetnoj lokaciji, može se proceniti da u slučaju požara može da dođe do lokalnog i
ne dugotrajnog zagađenja vazduha, bez trajnih posledica,  kao i  da rizik po zdravlje okolnog
stanovništva ne postoji.

Opasnost  od  hemijskog udesa,  kao  posledice  oslobađanja  kiseonika  u  atmosferu  ne
postoji, s obzirom da se on skladišti van objekta. U slučaju curenja kiseonik se odmah odmah
razređuju u vazduhu. Povećanje opasn osti je u slučaju aktivnih požara jer kiseonik potpomaže
gorenje.

U  slučaju  požara,  u  samim  objektima,  može  doći  do  lokalnog  i  ne  dugotrajnog
zagađenja vazduha, bez trajnih posledica i rizika po zdravlje okolnog stanovništva. Ovaj rizik je
u velikoj meri umanjen saznanjem da su preduzete sve potrebne tehničke i ostale preventivne
mere da do požara ne dođe.
Posebnim Elaboratom protivpožarne zaštite predviđene su sve tehničke i  organizacione mere
kojima  se  sprečava  izbijanje  požara  i  njegovo  širenje  na  susedne  objekte,  kao  i  mere  za
sprečavanje požara na elektro instalacijama.

Zaštita od požara je obezbeđena:
• Stvaranjem slobodnih površina oko objekta u određenoj širini;
• Obezbeđenjem pristupnog puta vatrogasnim vozilima sa svih strana požarno ugroženim
• objektima;
• Izvođenjem električne instalacije i primenom uređaja u odgovarajućoj zaštiti;
• Izgradnjom protivpožarne spoljne i unutrašnje hidrantske mreže sa potrebnim brojem
• protivpožarnih hidranata;
•  Primenom određenog broja aparata za gašenje požara.

Osnovne mere za sprečavanje nastanka udesa su poštovanje tehničkih propisa u oblasti:
✔ projektovanja, izvođenja radova
✔ disciplina radnika pri izvođenju tehnološkog procesa a manifestuje se kroz:
✔ izvođenje tehnoloških operacija po utvrđenom redu
✔ pridržavanje mera higijensko-tehničke zaštite
✔ pridržavanje propisanih mera zaštite od požara
✔ u slučaju udesa zbog havarije na instalacijama i opremi potrebno je preduzeti mere
✔ isključenja havarisane opreme, instalacija i njihova popravka od strane stručnih lica
✔ za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je odgovarajuća gromobranska

zaštita. 

 7.4 Trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja

Najbliži stambeni objekti od pogona valjaonice su udaljeni oko 350 m. 
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U valjaonici betonskog čelika moguć je drugi nivo udesa jer se pri najnepovoljnijim
uslovima, mogući nivo udesa može proširiti dugotrajno na industrijski kompleksi kratkotrajno na
delove grada. Sagledavanjem primenjenih tehničkih i organizacionih mera koje su na snazi  u
valjaonici Metalfer Steel Mill kao i  činjenice da u dosadašnjoj istoriji fabrike nisu zabeležene
incidentne situacije, zaključuje se da je verovatnoća nastanka udesa mala.
Na  osnovu  svega  navedenog  u  valjaonici  se  mogu  očekivati  udesi  prvog  nivoa  (negativne
posledice udesa su ograničene na deo instalacije ili  celu instalaciju,  ne očekuju se negativne
posledice po širu okolinu) i drugog nivoa (negativne posledice udesa su zahvatile jedan deo ili
ceo  industrijski  kompleks,  ne  očekuju  se  negativne  posledice  po  širu  okolinu)  sa  malim do
srednjim rizikom.
Verovatnoća nastanka je srednja (može doći do udesa za predviđeno vreme trajanja instalacija).

Procena obrađivača studije je da bi eventualni udes bio ograničenog karaktera. Trajanje
uticaja bi bilo nekoliko sati sa ograničenim štetnim posledicama po bližu okolinu.
Sanacija  bi  se  svela  na  popravku i  eventualnu  nabavku  dela  opreme i  dovođenje  objekta  u
prvobitno stanje, a sve to bi se obavljalo u okviru lokacije projekta. Zagađenje vazduha bilo bi
kratkotrajno, pa ne bi trebalo predvideti troškove postudesnog monitoringa, izuzev u slučaju veće
havarije sa dužim trajanjem štetnog dejstva po ljude i životnu sredinu.

U  zavisnosti  od  nivoa  udesa,  različito  je  njegovo  trajanje,  učestalost  i  verovatnoća
ponavljanja.  Za  udese  velike  verovatnoće,  a  malih  posledica  (koji  su  i  najčešći),  a  to  su
sporadična procurivanja, manji propusti radnika pri manipulaciji,  požari u nastanku ili malog
obima i sl. trajanje ovakvih udesnih situacija je malo, na njih se reaguje odmah po uočavanju
pojave.

U cilju stvaranja uslova za upravljanje rizikom, odnosno svođenja rizika od udesa na
predmetnoj lokaciji u granice prihvatljivosti, potrebno je sprovoditi mere prevencije, pripravnosti
i odgovora na udes. Osim toga, potrebno je definisati i odgovarajuće mere sanacije, ukoliko do
udesa ipak dođe. 

Mere prevencije, pripravnosti i odgovornosti za udes i mere sanacije, ukoliko do udesa
dođe detaljnije su date u Poglavlju 8.2.

Kao što se iz napred navedenog vidi, preduzete su sve tehničke i organizacione mere da
do udesnih situacija ne dođe, a ako do njih i dođe da se spreče negativni uticaji po životnu
sredinu i  zdravlje  ljudi.  Najveća opasnost  od pojave udesnih situacija  je  ljudski  faktor  zbog
nepoštovanja tehničke i organizacione procedure pri radu.

 8 OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I 
OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

Ove mere podrazumevaju primenu propisa,  normativa i  standarda pri  izradi  projektne
dokumentacije, pri izboru i nabavci opreme i instalacija, pri izgradnji objekta i montaži opreme i
instalacija, kao i tehničke mere koje treba primeniti za tretman otpadnih tokova da ne bi došlo do
nedozvoljenih štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i  ostale mere koje se preduzimaju radi
zadovoljavanja  uslova  utvrđenih  od  strane  nadležnih  državnih  organa  i  organizacije  kod
izdavanja dozvola I saglasnosti.

Mere  koje  se  u  širem  smislu  odnose  na  zaštitu  životne  sredine,  a  definisane  su
specifičnim  zakonskim  propisima  (npr.  sanitarne  mere,  mere  zaštite  od  požara,  pojedine
urbanističke  mere,  pojedine  vodoprivredne  mere  i  mere  proistekle  iz  drugih  planskih
dokumenata) predstavljaju predmet zasebnih tematskih elaborata i uslova koji se pribavljaju u
procesu dobijanja dozvola za izgradnju i upotrebu objekta.

Nosilac  projekta  je  predvideo  sve  neophodne  tehničke  mere  zaštite  od  zagađivanja
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životne sredine za vreme redovnog odvijanja procesa u valjaonici betonskog čelika. Proizvodni
proces valjanja je takvog karaktera da ne predstavlja potencijalnu opasnost po životnu sredinu.
Proizvodna  oprema  i  instalacije  moraju  biti  ispravni  i  u  potpunosti  odgovarati  važećim
propisima. U potpunosti se moraju sprovoditi procedure za bezbedan rad. Proizvodni proces se
mora u potpunosti držati pod kontrolom.

 8.1 Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima 

1) Projektna dokumentacija za izgradnju predmetnog objekta, potrebno je da bude urađena
prema lokacijskim uslovima u okviru objedinjene procedure i uslovima i saglasnostima
nadležnih institucija (143-353-191/2019 ) izdatim od strane Pokrajinskog sekretarijata za
energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad,  14.11.2019. god, kao i ostalim važećim
zakonima,  propisima  i  normativima  relevantnim  za  ovu  vrstu  radova  u  skladu  sa
Zakonom o planiranju i izgradnji (,,Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 –
odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14
i 145/14), Uredbi o lokacijskim uslovima (,,Sl. glasnik RS“ br. 35/15, 114/15 i 117/17) i
Pravilnikom o postupku sprovođenja  objedinjene  procedure  elektronskim putem (,,Sl.
glasnik RS“, br. 113/15, 96/16, 120/17).

2) Idejno rešenje projekta izgradnje valjaonice u Sremskoj Mitrovici urađeno je u skladu sa
urbanističkom  i  planskom  dokumentacijom,  na  osnovu  geodetskog  snimanja  i
usklađivanja sa postojećim objektima na terenu;

3) Predviđenim merama  zaštite  životne  sredine  u  Idejnom projektu  predmetnog  objekta
definisano  je  redovno  praćenje  zagađenja  vazduha,  površinskih  i  podzemnih  voda  i
zemljišta na lokaciji kojima će se pratiti i rad novoprojektovanih i izmenjenih objekata na
lokaciji, a koje su takođe predviđene i ovom Studijom; 

4) Tehnička dokumentacija za  predmetni  objekat  izrađena  je  u  skladu  sa:  Zakonom  o
vodama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12 i 101/16), Uredbom o graničnim vrednostima
emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS"
br.  67/11,  48/12  i  1/16),  Uredbom  o  graničnim  vrednostima  zagađujućih  materija  u
površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i  rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.
glasnik  RS"  br.  50/12),  Uredbom o  graničnim  vrednostima  prioritetnih  i  prioritetnih
hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl.
glasnik RS“, br.  24/14), Uredbom o kategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikaciji
voda ("Sl. glasnik SRS" br. 5/68), Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl.
glasnik SRS" br. 31/82), Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS" br. 36/09 i
88/10), Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS" br. 3135/04, 36/09, 36/09-
drugi zakon, 72/09-drugi zakon, 43/11-odluka US RS i 14/16);

5) Pri izvođenju projekta i u njegovom redovnom radu primenjivati sve zahteve definisane
Zakonom o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“ br. 11/09 i 20/15). Oprema za zaštitu od požara
se mora povremeno vizuelno kontrolisati,  a ispitivati u skladu sa propisima, zavisno od
vrste opreme.

6) Pri izvođenju projekta i u njegovom redovnom radu primenjivati sve zahteve definisane
Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. gl. RS", br. 36/09 i 88/10);

7) Zagađenje zemljišta kontrolisati shodno Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta
zemljišta indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu
remedijacionih programa, "Službeni glasnik RS", broj 88/10);

8) Projektnim rešenjima onemogućeno je bilo kakvo nekontrolisano izlivanje neprečišćenih
atmosferskih i drugih otpadnih voda sa prostora skladišta kako bi se sprečilo zagađenje
zemljišta, podzemnih i površinskih voda i obezbedilo kontrolisano upravljanje otpadnim
vodama;
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9) Pre početka korišćenja objekata, obezbediti njihovo priključenje na postojeću i planiranu
komunalnu infrastrukturu,  u svemu u skladu sa lokacijskim uslovima koje su utvrdili
nadležni organi i organizacije.

10) Ukoliko  se  monitoringom ustanovi  prekomerno  zagađenje  životne  sredine,  predvideti
tehničke i druge mere kako bi se parametri zagađenja doveli u prihvatljive granice, u
skladu sa relevantnim propisima.

 8.2 Mere koje treba preduzeti u slučaju udesa 

Da ne bi došlo do udesnih situacija, planiranjem prostora, projektnom dokumentacijom i
izradom  Studije  o  proceni  uticaja  na  životnu  sredinu  predviđene  su  određene  mere  zaštite.
Projektom zaštite od požara detaljnije se definišu sve mere koje se odnose na oblast vezanu za
pojavu požara. Planom zaštite od udesa detaljnije se definišu sve mere koje se odnose na oblast
vezanu za pojavu svih vrsta udesa, uključujući pojavu požara i hemijski udes.

Moguće udesne situacije su pojava požara u objektu. 

Nosilac projekta ima obavezu da izradi Uputstvo o načinu ponašanja zaposlenih u slučaju
udesa:

11) Operater je u obavezi da izvede sve instalacije i rešenja datih u Planu zaštite od požara
12) Putevi  za evakuaciju moraju biti  ucrtani  u šemi tlocrta  objekta,  a šeme evakuacionih

puteva vidno istaknute u objektima
13) Putevi za evakuaciju moraju biti najkraći mogući, uvek slobodni i nezakrčeni,
14) Vršiti  redovnu  kontrolu  protivpožarnih aparata  i  hidrantske  instalacije  od  strane

ovlašćenih lica, o čemu se vodi evidencija
15) Obavezna je obuka radnika iz oblasti zaštite od požara, kao i stručno osposobljavanje iz

oblasti zaštite na radu 
16) Neophodno je održavati pristupne saobraćajniceu u ispravnom stanju i bez prepreka, kako

bi u slučaju požţara, vatrogasna jedinica mogla neometano da dejstvuje
17) Zabranjeno je spaljivanje čvrstog i bilo kog drugog otpada ili ambalaže unutar hale i van

u okviru Kompleksa
18) Obezbeđen je odgovarajući fizičko-tehnički nadzor kompleksa
19) Instalirana je hidrantska mreža (spoljna i unutrašnja)
20) Obezbediti je osnovni i alternativni izvor vode za protivpožarnu zaštitu
21) Obezbediti pripadajuću opremu za reagovanje na požar  i druge udesne situacije (creva,

mlaznice, adsorpciona sredstva…)
22) Obezbediti mobilne PP aparate za gašenje požara u nastanku
23) Izvesti sistem automatskog i ručnog alarma u slučaju udesa
24) Obaveza  je  operatera  da  obezbedi  odgovarajuća  zaštitna  sredstva  za  rad  sa  opasnim

materijama
25) Obaveza je operatera da obezbedi i postavi odgovarajući broj ormarića za pružanje prve

pomoći
26) Obavezno  je  postavljanje  obaveštenja  sa  brojevima  telefona  nadležnih  službi  (hitna

pomoć, vatrogasna jedinica, centar za obaveštavanje i uzbunjivanje, centar za kontrolu
trovanja, inspekcija i dr.)

27) Nakon eventualnog  udesa,  sačiniti  izveštaj  o  udesu  koji  će  sadržati  analizu  uzroka  i
posledicu udesa,  razvoj,  tok i  odgovor na udes,  procenu veličine udesa kao i  analizu
trenutnog stanja i troškova sanacije. Ova mera za otklanjanje posledica od udesa ima za
cilj  i  praćenje postudesne  situacije,  sanaciju  posledica  udesa,  vraćanje  lokaliteta  u
prvobitno stanje kao i uklanjanje opasnosti od ponovnog nastanka udesa
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28) Koordinator plana zaštite od udesa organizuje evakuaciju i formira tim za odgovor na
udes,  odnosno  formira  tim koji  će  učestvovati  u  gašenju  požara  ili  vršiti  sanaciju  u
slučaju izlivanja opasnog tečnog ili čvrstog otpada, u skladu sa Planom zaštite od udesa.

29) Plan reagovanja u slučaju udesa sprovodi se u skladu sa planom zaštite na mestu udesa i u
skladu sa trenutnom situacijom na terenu.

 8.2.1 Mere u slučaju udesa usled požara
32) U slučaju požara, radnici postupaju na odgovarajući način i pri tome:
- Vrše evakuaciju iz objekta,
- Isključuju glavni prekidač za dovod električne energije, 
- U slučaju požara na opremi (uključujući i ambalažu) i instalacijama, radnici,  odnosno

manipulanti,  dejstvuju  opremom za  gašenje  početnog  požara  predviđenom projektom
zaštite od požara,

- Ukoliko  se  požar  ne  lokalizuje,  neophodno  je  pozvati  najbližu  vatrogasnu
jedinicu/brigadu,

- Ne dozvoljavaju da se udes prenese na susedne objekte i širu okolinu;
- Odstranjuju sva vozila iz opasne zone.
- Obaveštavaju nadležne organe, hitnu pomoć i MUP, obezbeđuju brzu intervenciju.

Ukoliko se požar ne lokalizuje, neophodno je pozvati najbližu vatrogasnu jedinicu i o
požaru obavestiti nadležne organe.

33) Evakuisati  najpre  povređene  i  ugrožene,  a  zatim  i  ostale  koji  se  nađu  u  požaru  na
bezbedno rastojanje. Ukoliko ima vetra, radnike treba evakuisati u suprotnom smeru od
smera duvanja vetra. Pozvati hitnu pomoć.

34) Iznositi gorive materije koje mogu da se nađu u požaru.
35) Iznositi  vrednu imovinu,  koju  je  moguće iznositi  (dokumentaciju,  računare,  prenosnu

opremu itd.)
36) Obezbediti vatrogasnu stražu zbog mogućnosti ponovne pojave vatre i čuvanja tragova

požara do dolaska nadležnih organa, radi utvrđivanja uzroka požara.

 8.3 Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine

 8.3.1 Mere zaštite u toku izvođenja radova

1. Sav otpad koji nastaje u toku izgradnje novih objekata (drvo, metal,plastika, građevinski
šut itd.) razvrstati i posebno odlagati u odgovarajuće kontejnere, sanduke ili druge posude
za metal, drvo, plastiku, građevinski šut itd. 

2. Unapred odrediti prostor za kontejnere, sanduke ili posude za razvrstavanje i odlaganje
otpada u okviru lokacije na kojoj se vrši izgradnja. 

3. Razvrstan otpad, koji predstavlja sekundarnu sirovinu, predati organizacijama ovlašćenim
za upravljanje pojedinim vrstama otpada, uz prateću dokumentaciju, odnosno Dokument
o kretanju otpada i/ili Dokument o kretanju opasnog otpada (ulja ili slično).

4. Građevinski otpad, koji ne predstavlja sekundarnu sirovinu, odložiti u posebne kontejnere
koje prazni javno komunalno preduzeće sa kojim je prethodno sklopljen ugovor.

5. Sakupljeni  komunalni  otpad  koji  nastaje  usled  prisustva  radnika  u  toku  izgradnje
odnosiće  na organizovan način od strane lokalnog JKP.

6. U  toku  izgradnje  treba  sprečiti  nastajanje  prašine  odgovarajućom  organizacijom
izgradnje, pažljivim rukovanjem materijalima i drugim merama. 

7. U slučaju stvaranja  većih oblaka  prašine  treba  predvideti  mogućnost  njenog obaranja
kvašenjem vodom.
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 8.3.2 Mere zaštite vazduha 

1. U  valjaonici  betonskog čelika  predviđen jedan  emiter  peći  za  zagrevanje  čeličnih
gredica. Jedini  emiter  u  valjaonici  betonskog  čelika  služi  za  ispuštanje  produkata
sagorevanja zemnog gasa u atmosferu. Prirodni gas je po sadržaju pretežno metan (preko
94%) i kao takav za produkte sagorevanja ima pre svega vodenu paru i manjim delom
CO2 i CO.

2. Granične vrednosti emisije u vazduh moraju odgovarati parametrima koji navedeni su u
Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje, (Sl.gl. RS, br. 111/2015). mora biti u
saglasnosti  sa  navedenim  vrednostima  7. Postrojenja  za  valjanje  čelika,  peći  za
zagrevanje i termičku obradu

3. U toku redovnog rada obaveza operatera je da redovno vrši kontrolu emisije na emiterima
u skladu sa Uredbom . 

 8.3.3 Mere zaštite voda

1. Kvalitet  ispuštene  otpadne vode  nakon  tretmana  mora  biti  u  skladu  sa  Uredbom  o
graničnim  vrednostima  emisije  zagađujućih  materija  u  vode  i  rokovima  za  njihovo
dostizanje („Sl.  gl.  RS“;  br.  67/11,  48/12 i  1/16),  Uredbom o graničnim vrednostima
prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima
za  njihovo  dostizanje  ("Službeni  glasnik  RS",  broj  24/14). Tehnička dokumentacija
predviđa kontrolu kvaliteta euflenta pre i posle separatora, a pre ispuštanja u recipijenta;

2. Za zagađene atmosferske vode sa saobraćajnih i manipulativnih površina predviđen je
tretman na separatoru masti i ulja  i kontrolisan odvod  u prirodni recipijent. 

3. Kontrolu prečišćenih otpadnih voda iz separatora masti i ulja vršiti saglasno Pravilniku o
načinu i  uslovima za merenje količine i  ispitivanje kvaliteta  otpadnih voda i  sadržini
izveštaja o izvršenim merenjima, (Sl.gl.RS br. 33/2016).

4. Minimalni broj uzoraka kod periodičnog merenja vršiti 4 puta godišnje, saglasno tabeli
2.2. navedenog Pravilnika, i protoku otpadnih voda na pojedinačnom izlivu. 

5. Vršiti  redovno čišćenje separatora masti  i  ulja.  Sa taloogm postupati  kao sa opasnim
otpadom.  Projektom  biće  dato  rešenje  za  čišćenje  objekata  za  tretman  zauljenih
atmosferskih voda, za manipulaciju – tretman i dispoziciju izdvojenih čvrstih materija
nastalih u procesu prečišćavanja, na način da se u potpunosti obezbedi zaštita zemljišta i
površinskih  i  podzemnih  voda  od  zagađivanja,  u  skladu  sa  Zakonom  o  upravljanju
otpadom;

6. Separator–taložnik dimenzionisati  na osnovu slivne površine i merodavnih padavina za
predmetno područje u skladu sa uslovima nadležne institucije ili inženjerskoj praksi.

7. Pre početka korišćenja objekata, obezbediti njihovo priključenje na postojeću i planiranu
komunalnu infrastrukturu koje su utvrdili nadležni organi i organizacije.

8. Tehničko  rešenje  privremenog  skladišta  otpada  i  manipulativne  strukture  obezbediće
potpunu zaštitu površinskih i podzemnih voda od zagađenja.

9. Projektnim rešenjima onemogućeno je bilo kakvo nekontrolisano izlivanje neprečišćenih
atmosferskih i drugih otpadnih voda sa prostora skladišta kako bi se sprečilo zagađenje
zemljišta, podzemnih i površinskih voda i obezbedilo kontrolisano upravljanje otpadnim
vodama;
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10. Tehnička  rešenja  i  način izvođenja  radova  koji  su  predviđeni  projektom  obezbeđuju
uslove  da za vreme izvođenja radova i tokom eksploatacije predmetnog kompleksa ne
dođe do zagađenja podzemnih i površinskih voda;

11. Redovnim radom predmetnog projekta ne generišu se tehnološke otpadne vode.
12. Atmosferska voda sa manipulativnih površina, koja može biti kontaminirana mehaničkim
13. Vršiti  redovno održavanje i  kontrolu rada (praćenje efikasnosti)  separatora mineralnih

ulja. Kontrolu kvaliteta prečišćene atmosferske vode iz separatora mineralnih ulja vršiti u
skladu sa Pravilnikom o načinu i  uslovima za merenje količine i  ispitivanje kvaliteta
otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016),
od strane akreditovane laboratorije i Uredbe o odlaganju otpada na deponije ("Sl. glasnik
RS", br. 92/2010).

14. Za  slučaj  eventualnog  prolivanja  hemikalija  iz  ambalaže  predviđeno  je  postavljanje
nepropusnog poda sa padom prema drenažnom kanalu sa rešetkom koji je povezan sa
nepropusnim šahtom sa ventilacijom i koji se prazni u odgovarajuću ambalažu.

15. Čvrste opasne materije i muljeve skladištiti u odgovarajućoj neoštećenoj ambalaži, tako
da  ne  može  doći  do  rasipanja  otpada.  Ukoliko  do  prosipanja  i  dođe,  predviđena  su
sredstva za prikupljanje (lopate, kante, kontejneri...).

 8.3.4 Mere zaštite zemljišta
1. Za  skladištenje  svih  vrsta  opasnog  otpada,  u  zavisnosti  od  vrste  otpada  –  grupe  ili

podgrupe otpada, predviđene su adekvatne vodonepropusne posude sa vodonepropusnim
tankavanama dovoljne zapremine da prime celokupnu količinu uskladištenog sadržaja, sa
sekundarnom zaštitom od izlivanja i uređajima za indikaciju nivoa;

2. Zabranjeno je u površinske i podzemne vode unošenje opasnih i štetnih materija koje
mogu ugroziti kvalitet (ekološki i hemijski status), odnosno uzrokovati fizičku, hemijsku,
biološku ili bakteriološku promenu kvaliteta voda, u skladu sa: Uredbom o graničnim
vrednostima  emisije  zagađujućih  materija  u  vode  i  rokovima  za  njihovo  dostizanje,
Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih  materija  u  površinskim i  podzemnim
vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Uredbom o graničnim vrednostima
prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima
za njihovo dostizanje Uredbom o kategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikaciji voda;

3. Nakon  završetka  radova  na  izgradnji  predmetnog  objekta,  ukloniti  sav  preostali
građevinski materijal, zemlju iz iskopa, odnosno vodne objekte i vodno zemljište dovesti
u prvobitno stanje.

4. Zabranjeno je  odlaganje čvrstog,  opasnog i  štetnog materijala/otpada van predviđenih
skladišnih površina i na okolnom zemljištu.

5. Za slučaj havarijskog curenja ulja i maziva iz opreme, predvideti opremu i apsorpciona
sredstva  za  sakupljanje,  prikupiti  ih  u  posebne  zatvorene  posude  otporne  na  sadržaj
materije u njima, koje će po izvršenoj karakterizaciji i kategorizaciji odvoziti ovlašćena
organizacija na dalje zbrinjavanje ili tretman. 

6. Ukoliko  se  monitoringom ustanovi  prekomerno  zagađenje  životne  sredine,  predvideti
tehničke i druge mere kako bi se parametri zagađenja doveli u prihvatljive granice, u
skladu sa relevantnim propisima.

 8.3.5 Mere postupanja sa otpadom

1. U skladu sa Zakonomom o upravljanju otpadom, („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i
88/10-izmene i dopune), Nosilac projekta je dužan. Kao vlasnik otpada, da klasifikuje
otpad pre otpočinjanja kretanja sa lokacije i da formira Dokument o kretanju otpada u
četiri primerka i to: - Dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu
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dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje – „Sl.glasnik RS“ br.
114/2013, a ako se radi o opasnom otpadu: 

• Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenta o
kretanju  opasnog  otpada  i  uputstvu  za  njegovo  popunjavanje  –  „Sl.glasnik  RS“  br.
114/2013.

• Nosilac projekta dužan je da od ovlašćenog operatera, prilikom predaje otpada, obezbedi
jedan overen primarak dokumenta o kretanju otpada i isti čuva najmanje dve godine.

• U  skladu  sa  čl.75  Zakona  o  upravljanju  otpadom  („Sl.glasnik  RS“  36/09  i  88/10)
generator otpada je dužan da vodi i čuva pojedinačno za svaku vrstu otpada: Obrazac
DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada Obrazac GIO 1 – Godišnji
izveštaj o otpadu proizvođača otpada; Obrazac DEO 1 i GIO 1 propisan je Pravilnikom o
obrascu  dnevne  evidencije  i  godišnjeg  izveštaja  o  otpadu  sa  uputstvom  za  njegovo
popunjavanje („Sl.glasnik RS“ br. 95/10).  Obrasci izveštaja se dostavljaju Agenciji za
zaštitu životne sredine najkasnije do 31marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

2. U okviru lokacije predviđen je prostor za smeštaj kontejnera/kanti za komunalni otpad.

3. Otpad koji  se generiše u toku redovnog rada objekta  (komunalni otpad usled  boravka
zaposlenih,  iskorišćeni  rezervni  delovi  i  oprema kao ferometalni otpad i  ambalaža od
pomoćnih sirovina itd)  grupisaće se po kategorijama, skladištiti  na za to predviđenim
mestima,  u  skladu  sa  Zakonu o  upravljanju  otpadom ("Sl.  glasnik  RS",  br.  36/2009,
88/2010,  1/2016)  obeležavati  identifikacionim  brojevima i  predavati ovlašćenim
preduzećima  za  dalji  tretman/reciklažu  ili  odlaganje/zbrinjavanje tako  da  stvaranje
neugodnosti i negativnih uticaja na životnu sredinu nema.

4.  Istrošeni ili amortizovani delovi mašina, opreme i instalacija, kao sekundarne sirovine
predaju se ovlašćenom preduzeću na reciklažu. 

5. Otpadna  ulja  predstavljaju  sekundarnu  sirovinu,  iz  koje  se  različitim  tehnološkim
postupcima  (regeneracija  i  rerafinacija)  dobijaju  bazna  ulja.  Regeneraciji  (uklanjanju
mehaničkih nečistoća)  je dozvoljeno podvrgavanje samo nekih vrsta  industrijskih ulja
kod kojih nije došlo do degradacionih promena hemijske prirode.  Sa otpadnim uljem
postupati u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim
uljima ("Sl. gl. RS", br. 71/10).

6. Ulja izdvojena u separatorima taložnih jama ne smeju se mešati sa motornim mazivnim
uljima, već se moraju prikupljati odvojeno.

7.  U slučaju havarijskog prosipanja nafte i naftnih derivata iz transportnih vozila prilikom
dopreme sirovana ili otpreme gotovog proizvoda predviđeno je da se isti odmah pokupi
sa  sorbentom (peskom)  ili  krpama  koje  se  odlažu  u  posebnu  bezbednu  abalažu  kao
opasan  otpad  sa  kojim  se  postupa  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  načinu  postupanja  sa
otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija („Sl. glasnik RS“ br. 12/95). 

8.  Upravljanje  opasnim otpadom vršiti  u  skladu  sa  Pravilnikom o  načinu  skladištenja,
pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Službeni glasnik RS", broj 92/10).

9.  Nosilac projekta je dužan da vodi i čuva evidenciju o količini otpada koja je sakupljena,
uskladištena i predata ovlašćenim operaterima u skladu sa propisima i podatke o tome
dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine i nadležnoj inspekciji.

10.  Po izgradnji predmetnog projekta i dobijanju upotrebne dozvole, odnosno sa početkom
upotrebe predmetnog Projekta, ažurirati Radni plan za upravljanje otpadom, uskladiti ga
sa važećom zakonskom regulativom.

11. Otpad koji se može naći u okviru kompleksa prilikom proizvodnih procesa grupisaće se
po  kategorijama,  skladištiti  na  za  to  predviđenim  mestima,  u  skladu  sa  Zakonu  o
upravljanju  otpadom  ("Sl.  glasnik  RS",  br.  36/2009,  88/2010,  1/2016)  obeležavati
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identifikacionim  brojevima  i  predavati  ovlašćenim  preduzećima  za  dalji  tretman
/reciklažu ili odlaganje/zbrinjavanje tako da stvaranje neugodnosti i negativnih uticaja na
životnu sredinu nema.

 8.3.6 Buka i vibracije
1. Uticaj  buke tokom izvođenja građevinskih radova je privremen i  ograničen na vreme

izvođenja  radova.  U  slučaju  stvaranja  prekomerne  buke  tokom  izvođenja  radova,
izvođač radova će postaviti odgovarajuće prepereke, kojima će se uticaj buke umanjiti.

2. Oprema  i  uređaji  koji  su  predviđeni  za  rad  na  predmetnim  postrojenjima  moraju
zadovoljavati propisane uslove za rad u pogledu buke i vibracija. 

3. Potrebno je da mašine i uređaji imaju ateste kojim se potvrđuje da su emisije buke u
skladu sa dozvoljenim graničnim vrednostima. 

4. Zabranjeno je emitovanje buke u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrednosti.
5. Oprema za unutrašnji transport mora biti atestirana na buku i ispitana pre upotrebe. 

 8.4 Mere zaštite od požara

1. Obaveza  Nosioca  projekta  je  da  vrši  redovnu  kontrolu  mera  zaštite  od  požara
utvrđenih  zakonom i  propisima  kojima  je  uređena  zaštita  od  požara  i  da   izvrši
upoznavanje zaposlenih sa merama za sprečavanje i širenje požara, kao i postupcima
za gašenje požara.

2. Za zaštitu objekata od atmosferskih pražnjenja predviđa se gromobranska instalacija.

3. Svuda u pogonu, u cilju obezbeđenja zaštite od požara postaviti table obaveštenja i
upozorenja, tj. zabrane pušenja, upotrebe otvorenog plamena i alata koji varniči.

4. Za  nesmetan  pristup  objektima  kompleksa  i  napuštanje  vatrogasnog  vozila
predviđene  su  protivpožarne  saobraćajnice  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  tehničkim
normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u
blizini  objekta  povećanog  rizika  od  požara  (“Sl.  list  SFRJ”  br.  8/95). Nosivost
kolovoza saobraćajnica mora biti odgovarajućeg osovinskog pritiska.

5. Međusobna  udaljenost  objekata  zadovoljava  zahteve koji  zahtevaju određenu
udaljenost između dva objekta različite namene od minimum da spreče širenje požara
čak i pri najnepogodnijim vremenskim uslovima.

6. Sprečavanje širenja požara i gašenje požara je predviđeno odgovarajućim mobilnim
aparatima i  vodom iz spoljnih hidranata.

7. Radnici kompleksa, koji rukuju sa opasnim materijama dužni su da pohađaju posebnu
obuku i polože stručni ispit iz oblasti zaštite od požara prema zakonu koji uređuje
oblast zaštite od požara.

8. Požarni  putevi  moraju  biti  nezakrčeni  i  u  svakom trenutku omogućen lak  pristup
vatrogasnih vozila.

9. Oprema za zaštitu od požara se mora svakog dana vizuelno kontrolisati, a ispitivati u
skladu sa propisima, zavisno od vrste opreme.

10. Za  svu  opremu  i  sredstva  za  zaštitu  od  požara,  koji  se  ugrađuju  i  postavljaju  u
predmetnom Projektu obezbediti ateste.

11. Neophodno je redovno održavanje pristupnih saobraćajnica i protivpožarnih puteva u
ispravnom stanju i bez prepreka, kako bi, u slučaju požara, vatrogasno vozilo moglo
adekvatno da dejstvuje.
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12. Ulaz i evakuacioni putevi u objektu uvek moraju biti slobodni i prohodni, kako bi se u
slučaju požara što pre izvela evakuacija i gašenje požara.

13. Vršiti  redovnu  kontrolu  rada,  kontrolu  nepropusnosti  na  svakih  5  godina  rada i
čišćenje separatora mineralnih ulja od strane ovlašćene organizacije.

 8.5 Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu 
sredinu 

1. Rukovanje opremom i instalacijama mogu da vrše samo stručno osposobljena i ovlašćena
lica u skladu sa uputstvima za rukovanje i održavanje. 

2. Opremu za manipulaciju u predmetnom objektu, treba svakodnevno vizuelno kontrolisati,
redovno  održavati  i  periodično  kontrolisati  u  skladu  sa  propisima,  da  bi  se  izbegle
moguće havarije.

3. Napraviti  tehničko  tehnološko  uputstvo  za  rad  na  postrojenju,  poštujući  zahteve  i
uputstvo  za  rad proizvođača  opreme,  kao i  bezbednosne mere  za  rukovanje  opasnim
materijama. 

4. Neophodno je u uputstvu o radu definisati postupanje u slučaju akcidentnih situacija, kako
hemijskog udesa,  tako i  pojave požara,  način obuke zaposlenih i  zaduženja u takvim
slučajevima,  za  slučaj  odvijanja  neželjenih  reakcija,  kao  i  neophodnu  zaštitnu  radnu
odeću i obuću za radnike koji opslužuju postrojenje.

5. Čišćenje i remont opreme poveriti ovlašćenoj organizaciji sa odgovarajućim dozvolama i
potrebnim sertifikatima.

6. Isporučioci opreme treba da dostave detaljna uputstva za način rada postrojenja i uslove
korišćenja  instalisane  opreme  i  uređaja.  Takođe,  isporučioci opreme  treba  da  daju
uputstva za otklanjanje pojedinih smetnji i nepravilnosti tokom rada. 

7. Za  odvijanje  tehnoloških  procesa  u  predmetnim  projektima  ne  koriste  se  zapaljive
materije. U cilju zaštite od požara na pratećim objektima hale za cinkovanje predviđeno
je postavljanje odgovarajućeg broja aparata za gašenje požara sa suvim prahom i CO2

aparata.
8. U cilju zaštite od hemijskih akcidenata i zaštite zdravlja radnika koji opslužuju kompleks

predvideti postavljanje na vidnom mestu tabli zabrane, obaveštenja i upozorenja, kao i
postavljanje odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući i aparat za disanje.

9. Vršiti redovan monitoring parametara zagađenja životne sredine, u skladu sa propisima i
uslovima nadležnih institucija i dobijene rezultate dostavljati Agenciji za zaštitu životne
sredine i drugim institucijama u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. 

 9 PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - MONITORING

U cilju smanjenja  negativnih uticaja na životnu sredinu analiziranog projekta, potrebno
je projektovati i razviti monitoring životne sredine, sagledavanjem prirode potencijalnih uticaja
na analizirane receptore, uz definisanje odgovarajućih merenja i tehnika procene.

Uspostavljanje  sistema  monitoringa  uticaja  objekata  na  životnu  sredinu  jedan  je  od
prioritetnih  zadataka,  kako  bi  se  sve  napred  predložene  mere  zaštite  životne  sredine  mogle
uspešno implementirati u praksi. Potrebno je obezbediti sistematsko praćenje stanja elemenata
životne sredine i aktivnosti u prostoru, jer se uvođenjem konstantne kontrole stvara mogućnost
za upravljanje zaštitom životne sredine.

Sistemom za  monitoring  životne  sredine  biće  praćeni  svi  značajni  izvori  zagađenja  i
emitovane zagađujuće materije,  nastale  kao rezultat  aktivnosti  predmetnog projekta.  Na ovaj
način, mogu se otkriti nepovoljni uticaji na životnu sredinu čime se stvaraju uslovi za uspešno
otklanjanje negativnih uticaja.
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 9.1 Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta

U delu studije  u kome se daje  Opis činilaca životne sredine koji  mogu biti  ugroženi
izvođenjem i radom projekta (poglavlje 7), već je analizirano zatečeno stanje životne sredine pre
početka izvođenja projekta. 

 9.2 Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu 

U cilju zaštite životne sredine od mogućih štetnih uticaja usled rada predmetnih objekata
neophodno je vršiti kontrolu i praćenje stanja životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti
životne sredine (”Sl. gl.  RS” br 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16) i u skladu sa posebnim
zakonima i pravilnicima koji uređuju oblast zaštite životne sredine.

Praćenje stanja životne sredine vrši se merenjem, ispitivanjem i ocenjivanjem indikatora
stanja i zagađenja životne sredine koje obuhvata praćenje prirodnih faktora, odnosno promena
stanja  i  karakteristika  životne  sredine  i  to:  vazduha,  vode,  zemljišta,  buke,  otpada  i  to  u
propisanom vremenskom periodu.

Da bi  se  mogao  utvrditi  eventualni  štetni  uticaj  rada  postrojenja  na  životnu  sredinu,
potrebno je definisati parametre koje treba kontrolisati i upoređivati sa maksimalno dozvoljenim
koncentracijama.

Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji rada predmetnog Projekta na
životnu sredinu su:

-  emisiju u vazduh,
-  kvalitet otpadnih voda ( podzemne i površinske)
-  kvalitet zemljišta,
-  buku u okolnom prostoru.

 9.3 Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara 

 9.3.1 Emisija u vazduh

U tabeli su dati su emiteri (tj.  merna mesta), parametri merenja i granične vrednosti
emisije u vazduh iz valjaonice betonskog čelika Metalfer Steel Mill doo u Sremskoj Mitrovici .
Primenjuju se vrednosti koje su navedene u Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih
materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje, (Sl.gl.
RS, br. 111/2015). mora biti u saglasnosti sa navedenim vrednostima 7. Postrojenja za valjanje
čelika, peći za zagrevanje i termičku obradu 

Granične  vrednosti  emisuje  za  nova  postrojenja  za  valjanje  obojenih  metala  peći  za
zagrevanje i termičku obradu sa zapreminskim udelom kiseonika  od 5 % u otpadnom gasu data
je u sledećoj tabeli:

Tabela 13   Emiteri, parametri merenja i granične vrednosti emisije u vazduh

Oznaka emitera ( mernog mesta ) i parametar 
merenja emisije u vazduhu 

GVE 
(mg/normalni m3)

Emiter peći za zagrevanje čeličnih gredica 

oksidi azota, izraženi kao NO2 500 

U  valjaonici  betonskog čelika  predviđen jedan  emiter  peći  za  zagrevanje  čeličnih
gredica. Jedini emiter u valjaonici betonskog  čelika služi za ispuštanje produkata  sagorevanja
zemnog gasa u atmosferu. Prirodni gas je po sadržaju pretežno metan (preko 94%) i kao takav za
produkte sagorevanja ima pre svega vodenu paru i manjim delom CO2 i CO.

U  toku  redovnog  rada  obaveza  operatera  je  da  redovno  vrši  kontrolu  emisije  na
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emiterima u skladu sa Uredbom .  

Učestalost merenja emisije 2 x godišnje

Prema  Uredbi  o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagađivanja, („Sl. gl. RS“, br. 5/16), čl.20,  Investitor je u obavezi da uradi Garancijsko merenje i
da vršiti redovno Povremena merenja emisije zagađujućih materija na svim emiterima. 

Garancijsko merenje emisije  (čl. 19 Uredbe), se vrši nakon izgradnje ili rekonstrukcije
objekta,  radi  poređenja  izmerenih  vrednosti  emisija  zagađujućih  materija  sa  graničnim
vrednostima emisija.  Garancijsko merenje emisije se obavlja u periodu između trećeg i šestog
meseca  od  početka  probnog  rada  stacionarnog  izvora  zagađivanja  u  postupku  pribavljanaj
upotrebne dozvole u skladu sa zakonom kojim se propisuje izgradnja objekta. 

Povremeno merenje na stacionarnom izvoru zagađivanja se vrši radi poređenja izmerenih
vrednosti zagađujućih materija sa graničnim vrednostima. 

Povremeno merenje se vrši dva puta godišnje u toku kalendarske godine,  od kojih
jedno  povremeno  merenje  u  prvih  šest  kalendarskih  meseci,  a  drugo  povremeno  merenje  u
drugih  šest  kalendarskih  meseci.  Povremeno  merenje  se  vrši  u  uslovima  rada  pri  najvećem
opterećenju stacionarnog izvora zagađivanja. 

Povremeno merenje emisije zagađujućih materija u atmosferu vrši organizacija ovlašćena
za   merenje emisije.  Ukoliko emisija zagađujućih materija prelazi granične vrednosti  emisije
pojedinih zagađujućih materija,  preduzeti  mere da se emisije  zagađujućih materija  dovedu u
dozvoljene  granice.  Izveštaj  o  povremenom  merenju  emisije  dostaviti  Ministastvu,  odnosno
Agenciji za zaštitu životne sredine u rokovima za izveštavanje datim u Zakonu o zaštiti vazduha

Nosilac projekta je dužan da prekine rad u slučaju da ne može da uskladi emisije sa
propisanim graničnim vrednostima.

Nosioc projekta je u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine dostavlja godišnji
izveštaj  o  bilansu  zagađujućih  materija  koje  se  emituju  u  vazduh  iz  stacionarnog  izvora
zagađivanja.

Za potrebe Nacionalnog registra izvora zagađivanja, nosioc projekta dužan je da unese
tražene podatke u informacioni sistem Nacionalnog registra, a jedan komplet obrazca u papirnoj
formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica preda Agenciji za zaštitu životne
sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

Merenje emisije zagađujućih materija iz emitera  vršiti u skladu sa:
• Uredbom o  merenjima  emisija  zagađujućih  materija  u  vazduh  iz  stacionarnih  izvora

zagađivanja, („Sl. gl. RS“, br. 5/16)
• Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih

izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Sl. gl. RS“ br. 111/15)
•  Uredbi  o  uslovima za  monitoring  i  zahtevima kvaliteta  vazduha (Sl.  glasnik  RS br.

11/2010, 75/2010 i 63/2013). 

 9.3.2 Otpadne površinske i podzemne vode 

• Monitoring atmosferskih voda koje se upuštaju u kanal Čikas 

Potrebno je vršiti redovan monitoring ispuštenih atmosferskih voda u  kanal u skladu sa
Pravilnikom o načinu i  uslovima za  merenje  količine  i  ispitivanje  kvaliteta  otpadnih  voda i
sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016).

Vršiti  redovno  čišćenje  i  kontrolu  efikasnosti  separatora  ulja  i  masti  i  kontrolu
vodonepropusnosti jednom u 5 godiina, od strane ovlašćene organizacije, u skladu sa Zakonom o
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vodama. Voditi dnevnik rada uređaja za prečišćavanje atmosferskih voda - separatora mineralnih
ulja.  

Kontrolu otpadnih voda vršiti pre i posle ispuštanja u recipijent u pravilnim vremenskim
intervalima od strane ovlašćene organizacije, prema učestalosti datoj u Tabeli 10, u skladu sa
Pravilnikom o načinu i  uslovima za  merenje  količine  i  ispitivanja  kvaliteta  otpadnih  voda i
sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik RS“, br. 33/2016). 

Tabela 14  Godišnja učestalost merenja kvaliteta prečišćenih atmosferskih voda

Protok otpadnih voda na
pojedinačnom izlivu

(l/s) 

Otpadne vode koje sadrže opasne
materije 

Ostale otpadne vode 

Godišnji broj
uzoraka 

Učestalost
ispitivanja 

Godišnji broj
uzoraka 

Učestalost
ispitivanja 

< 50 4 jednom u tri meseca 3 jednom u četiri
meseca 

50-99 6 jednom u dva
meseca 

4 jednom u tri
meseca 

100-499 12 jednom mesečno 6 jednom u dva
meseca 

≥ 500 24 dvaput mesečno 12 jednom
mesečno 

Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016), Poglavlje III (Načini i
uslovi za merenje količine otpadnih voda, član 7, stav 1, propisano je merenje količine otpadnih
voda  za  komunalne,  tehnološke  i  rashladne  vode.  U  skladu  sa  Pravilnikom,  nije  propisano
merenje količine ispuštenih atmosferskih voda u recipijent.

• Monitoring podzemnih voda na lokaciji
Pri redovnom radu Projekta, s obzirom na predviđene tehničke mere zaštite, neće doći

do  zagađenja  zemljišta,  a  time  ni  podzemnih  voda  sa  lokacije.  Do  eventualnog  zagađenja
zemljišta i podzemnih voda može doći samo u slučaju akcidenta i to ukoliko je pri tom došlo i do
oštećenja nepropusne podloge u hali ili manipulativnim putevima. 

Zbog  toga  je  potrebno  vršiti  monitoring  podzemnih  voda  u  skladu  sa  Uredbom  o
programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije
zemljišta  i  metodologiji  za  izradu  remedijacionih  programa („Sl.  glasnik  RS“,  br.  88/2010),
Prilog 2 - Remedijacione vrednosti i koncentracija opasnih i štetnih materija i vrednosti koje
mogu ukazati  na  značajnu kontaminaciju  podzemnih  voda i  na  osnovu Uredbe o  graničnim
vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012).

Nosilac  projekta  u  obavezi  da  sklopi  ugovor  sa  ovlašćenom  organizacijom  o  vršenju
redovne kontrole kvaliteta podzemnih voda.

Redovan monitoring podzemnih voda pratiti preko pijezometra koji je će biti  postavljen na
potencijalnim izvorima zagađenja podzemnih voda na lokaciji. U skladu sa Uredbom o programu
sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i
metodologiji za izradu remedijacionih programa („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010), član 9, kvalitet
(sastav  i  nivo)  podzemnih  voda  pratiće  se  jednom  godišnje,  u pravilnim  vremenskim
razmacima (na svakih 12 meseci). Rezultate ispitivanja dostavljati  Agenciji za zaštitu životne
sredine, nadležnom organu Autonomne pokrajine Vojvodina i opštinskoj upravi, do 31.03. tekuće
godine za prethodnu godinu.

Učestalost merenja 1 x godišnje
Sistem za monitoring podzemnih voda ima za cilj da utvrdi da li rad kompleksa negativno

utiče na podzemne vode u smislu njihovog zagađenja. Takođe, ukoliko do zagađenja dođe, moći
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će  da  se  utvrdi  stepen i  karakter  zagađenja.  Uzorkovanje  će  se  vršiti  iz  pijezometra  koji  je
ugrađen u neposrednoj okolini hale pocinkovaonice tokom izvođenja geotehničkih istraživanja.

Monitoring podzemne vode sastoji se od merenja nivoa podzemne vode u pijezometrima
i laboratorijskih ispitivanja uzoraka podzemne vode. Nivoi podzemne vode meriće se prenosnim
uređajem, dok će se laboratorijska ispitivanja vršiti u ovlašćenim institucijama akreditovanim
metodama.  Obim analiza  vode iz  pijezometra  mora  da  se  navede  u  dozvoli  za  rad  tako da
obuhvati sve karakteristike podzemnih voda. 

Ukoliko  se  utvrdi  zagađenje  podzemne  vode  koje  je  uzrokovano  radom  kompleksa,
Nosilac  projekta  je  dužan  da  obavesti  nadležne  organe  u  cilju  preduzimanja  odgovarajućih
koraka. 

Parametri  za  određivanje  ocene  hemijskog  statusa  vodnih  tela  podzemnih  voda
propisani su  Uredbom  o  graničnim  vrednostima  zagađujućih  materija  u  površinskim  i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br.
50/2012), Tabela 1, Prilog 2, Glava I. U Tabeli 11. definisani su parametri za praćenje kvaliteta
podzemnih voda na lokaciji
Tabela 15: Parametri za kontrolu kvaliteta podzemnih voda

R br. Parametar Standardni metod

1. Nivo vode -

2. pH Akreditovana metoda ili odgovarajuća 
validovana

3. Elektroprovodljivost  "

4. Miris "

5. Ukupni organski ugljenik, TOC "

6. Sulfati, SO4 "

7. Amonijum (NH4-N)  "

8. Hloridi, Cl "

9. Metali:
• Kadmijum, Cd
• Hrom, Cr
• Bakar, Cu
• Barijum, Ba
• Srebro, Ag
• Nikl, Ni
• Olovo, Pb  
• Cink, Zn
• Živa, Hg
• Arsen, As  
• Kalaj (Sn)
• Bor (B)
• Gvožđe  (Fe)

"

10. Hlorovani ugljovodonici:
• Trihloretilen, C2HCl3 

• Tetrahloretilen, C2Cl4 
• Vinilhlorid, C2H3Cl 
• Polihlorovani bifenili PCB (ukupni)

"

Monitoring kvaliteta otpadnih voda i kvaliteta površinskih i podzemnih voda vrši se u
zakonskim okvirima:

Zakona o vodama („Sl. gl. RS“, br. 30/10 i 93/12, 101/2016),
Uredbe  o  graničnim vrednostima  emisije  zagađujućih  materija  u  vode i  rokovima za
njihovo dostizanje („Sl. gl. RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16),
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Uredbe  o  graničnim  vrednostima  zagađujućih  materija  u  površinskim  i  podzemnim
vodama i  sedimentu i rokovima njihovo dostizanje („Sl. gl.  RS“, br. 50/12)
Uredbe  o  graničnim  vrednostima  prioritetnih  i  prioritetnih  hazardnih  supstanci  koje
zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. gl. RS“, br. 24/14).
Uredbom o programu sistematskog praćenja  kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu
rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa („Sl. gl.
RS“, br. 88/10) - Prilog 2 - Remedijacione vrednosti i koncentracija opasnih i štetnih
materija i vrednosti koje mogu ukazati na značajnu kontaminaciju podzemnih voda.

Pravilnika  o  parametrima  ekološkog  i  hemijskog  statusa  površinskih  voda  i  parametrima
hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Sl. glasnik RS“ br. 74/11)  i 
Pravilnika o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržini
izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik RS“, br. 33/2016).

U predmetnom objektu hale za toplo cinkovanje nema nastajanja tehnoloških otpadnih
voda.

Nosilac  projekta  je  u  obavezi  da  vrši  redovan  monitoring  kvaliteta  površinskih  i
podzemnih voda na  lokaciji, u skladu sa učestalošću datom u Studiji o proceni uticaja na
životnu sredinu, Poglavlje 11, Program praćenja uticaja na životnu sredinu - Monitoring i o
rezultatima ispitivanja obaveštava nadležne institucije.

 9.3.3 Monitoring kvaliteta zemljišta

Emisije u zemljište mogu da dovedu do kontakta efluenata i  podzemnih voda.  Takva
ispuštanja mogu da utiču na zagađenje podzemnih voda.

Kvalitet zemljišta na lokaciji  pratiće se ispitivanjem kvaliteta zemljišta, kao i posredno,
na osnovu kvaliteta podzemnih voda iz postavljenih pijezometara.

Parametri ocenjivanja kvaliteta zemljišta Ispititati sadžaj u zemljištu: organske supstance,
PCB,  sadržaj  pesticida,  sadržaj  mikro  i  makroelementa  i  teških  metala.  Parametri  merenja  i
vrednosti koncentracija opasnih i štetnih materija u zemljištu dati su u tabeli 

Tabela  16.  Parametri  za  kontrolu  opasnih  i  štetnih  materija,  koji  mogu  ukazati  na  značajnu
kontaminaciju zemljišta

Red.
broj

Parametar Metoda ispitivanja

1.  pH vrednost Odgovarajuća akreditovana metoda

2. Sadržaj vlage "

3. Sadržaj ukupnog organskog ugljenika (TOC) "

4.
Tekstura zemljišta/sadržaj frakcija praha i 
gline

"

5. Mineralna ulja "

6.

Ukupna količina makro i mikroelemenata i teških metala 
Kadmijum, Cd
Olovo, Pb
Cink, Zn
Živa, Hg
Arsen, As

    Bakar Cu
    Gvožđe, Fe
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7.

Trihloretilen, C2HCl3  
Tetrahloretilen, C2Cl4 

Vinilhlorid, C2H3Cl  
Polihlorovani bifenili PCB (ukupni)

"
"
"
"

Nosilac  projekta  u  obavezi  da  sklopi  ugovor sa  ovlašćenom organizacijom o  vršenju
redovne kontrole kvaliteta zemljišta. Vršiti redovnu kontrolu kvaliteta zemljišta jednom godišnje
ili u skladu sa dozvolom nadležnog organa. 

Vremenska dinamika uzorkovanja zemljišta 1 x godišnje.

Rezultate ispitivanja uporediti  sa remedijacionim i vrednostima koje mogu ukazati  na
značajnu kontaminaciju  prema Uredbi  o  programu sistematskog praćenja  kvaliteta  zemljišta,
indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih
programa („Sl. gl. RS“, br. 88/10) - Prilog 3 - Granične i remedijacione vrednosti koncentracija
opasnih i štetnih materija i vrednosti koje mogu ukazati na značajnu kontaminaciju zemljišta i
MDK opasnih i štetnih materija u zemljištu.

Rezultate  ispitivanja,  tj.  Izveštaj  o  ispitivanju  zemljišta,  shodno  Zakonu  o  zaštiti
zemljišta, član 33, Nosilac projekta dostavlja nadležnom organu APV, nadležnoj jedinici lokalne
samouprave i Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu. 

U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti iz Priloga 3. Uredbe o programu sistematskog
praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji
za izradu remedijacionih programa („Sl.  gl.  RS“, br.  88/10)   vrše se dodatna istraživanja na
kontaminiranim  lokacijama,  radi  utvrđivanja  stepena  zagađenosti  i  izrade  remedijacionih
programa.

Kvalitet zemljišta kontroliše se shodno sledećoj zakonskoj regulativi:
 Uredbe o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika

od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa ("Službeni glasnik
RS", br. 88/10) i

Prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu
rizika  od  degradacije  zemljišta  i  metodologiji  za  izradu  remedijacionih  programa ("Službeni
glasnik RS", br. 88/2010) definisane su:

1. granične  minimalne  vrednosti  -  one  vrednosti  na  kojima  su  potpuno  dostignute
funkcionalne  osobine  zemljišta,  odnosno  one  označavaju  nivo  na  kome  je  dostignut
održiv kvalitet zemljišta;

2.  remedijacione  vrednosti  - vrednosti  koje  ukazuju  da  su  osnovne  funkcije  zemljišta
ugrožene ili ozbiljno narušene i zahtevaju remedijacione, sanacione i ostale mere. 

 9.3.4 Ispitivanje nivoa buke u životnoj sredini

Prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS“, br. 36/09 i 88/10), čl. 24,
obaveza je Nosioca projekta da pri funkcionalnoj jednovremenosti rada opreme vrši  merenje
buke  na  granici  prema  zoni  naselja  i/ili  kod  najbližih  stambenih  objekata  u  zatvorenim
prostorijama  u  kojima  borave  ljudi.  Rezultati  merenja  buke  upoređuju  se  sa  graničnim
vrednostima koje su date u Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke,  uznemiravanja i  štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl.  gl.
RS“, br.  75/10). Granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru, shodno Uredbi, za
industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada definisane
su u Tabeli 9 ove Studije.

Predmetni  lokalitet  nalazi  se  u  industrijskoj  zoni  Sremske  Mitrovice.  Na  osnovu
pomenute  Uredbe,  granične vrednosti  indikatora  buke  na  otvorenom  prostoru,  za  zonu  6
(industrijska,  skladišna  i  servisna  podruĉja  i  transportni  terminali  bez  stambenih  zgrada),  ne
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smeju prelaziti  granične vrednosti u zoni sa kojom se  graniči.  Prema istom standardu najviši
dozvoljeni nivoi spoljnje buke na granici sa zonom sa kojom se graniči predmetni kompleks,
(zona 4), iznosi: za dan 60dB a za noć 50dB. 

• Parametri za praćenje nivoa buke su: dnevni nivo i noćni nivo. 
• Relevantne metode za merenje nivoa buke su: 

-SRPS ISO 1996-1:2010-Akustika - Opis i ocenjivanje buke u životnoj sredini-Deo 1
Osnovne veličine i procedure ocenjivanja 
-SRPS ISO 1996-2:2010-Akustika - Opis i ocenjivanje buke u životnoj sredini-Deo 2
Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

 9.3.5 Praćenje zagađenja životne sredine generisanjem otpada 

Monitoring  otpada  nastalog  na lokaciji,  kao i  komunalnog otpada  vršiti  tokom celog
ciklusa kretanja otpada,  od momenta preuzimanja/nastanka,  preko razvrstavanja,  privremenog
skladištenja, do predaje ovlašćenim organizacijama na dalje postupanje sa istim.

Postupanje sa otpadom vrši se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS“,
br. 36/09, 88/10,14/16 i 95/2018 - dr. zakon)

), kao i podzakonskim aktima koji se odnose na upravljanje opasnim otpadom, posebnim
tokovima otpada, sekundarnim sirovinama kao i upravljanje hemikalijama.

Praćenje  generisanja  otpada  u  predmetnim  objektima  vrši  se  urednim  dnevnim  i
godišnjim evidentiranjem: 

 količine reciklabilnog otpada,
 količine preuzetog, uskladištenog i predatog opasnog otpada,
 količina komunalnog otpada.

Obavezno je ispitivanje svih vrsta opasnog otpada i njegova karakterizacija. Dokument o
tome se mora čuvati najmanje 5 godina. Obavezno je uredno evidentiranje predatih količina svih
vrsta  otpada  kroz  bazu  popunjenih  Dokumenata  o  kretanju  otpada,  Dokumenata  o  kretanju
opasnog otpada i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.

U Tabeli 17 dat je pregledni Monitoring plan sa parametrima za monitoring, mestima i
brojem uzoraka za praćenje, učestalošću uzorkovanja i rokom za dostavu podataka nadležnim
institucijama.
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Tabela 17: Monitoring plan 
Redni 
broj

Parametar za praćenje Mesto i broj uzoraka za 
praćenje 

Frekvencija uzorkovanja Institucija kojoj se  dostavljaju 
Izveštaji / Obrasci za evidenciju

Rokovi i način  dostavljanjapodataka
(Izveštaja / Obrazaca za godišnju 
evidenciju)

1.
Sastav  zagađujućih  materija  na  emiteru  objekta
Valjaonice 

Po jedan uzorak iz:
Emiter peći  za  zagrevanje
čeličnih gredica

Redovno povremeno merenje 
emisije dva puta godišnje

Agencija za zaštitu životne sredine
Dva puta godišnje, jednom u prvih 6 
mes kalendarske god, drugi put u drugih
6 meseci kal godine.

Ministarstvo nadležno za poslove 
zaštite životne sredine

2.
Sastav prečišćenih atmosferskih voda koje se ispuštaju
u recipijent - kontrola efikasnosti separatora 
mineralnih ulja za parametre zagađenja date u Tabeli 
12

Revizioni šaht ispred separatora
i izliv iz separatora (izlivna 
komora na izlazu iz 
separatora) / dva uzorka 

4 x godišnje Agencija za zaštitu životne sredine Na svaka 3 meseca

Nadležno Javno vodoprivredno 
preduzeće

Ministarstvo nadležno za poslove 
zaštite životne sredine

3. Sastav i nivo podzemnih voda za indikatore zagađenja
date u Tabeli 14.

Pijezometrar – 1 uzorak Jednom godišnje / na svakih 12 
meseci

Agencija za zaštitu životne sredine Jednom godišnje, do 31. marta tekuće 
godine za prethodnu godinu

Ministarstvo nadležno za poslove 
zaštite životne sredine

Nadležnoj jedinici lokalne 
samouprave

4
Sastav zemljišta za indikatore zagađenja datih u Tabeli
15

Lokacija kompleksa /
minimum 1 kompozitni uzorak

Jednom godišnje / na svakih 12 
meseci

Agencija za zaštitu životne sredine 
Jednom godišnje, do 31. marta tekuće 
godine za prethodnu godinuNadležnoj jedinici lokalne 

samouprave

5.

Količine, vrste preuzetog, uskladištenog i predatog 
opasnog otpada1;
**Količina i vrste reciklabilnog otpada; 
Količina komunalnog otpada⁎2

Kompleks (godišnji izveštaj 
evidencije o otpadu) 

 - Agencija za zaštitu životne sredine
Jednom godišnje, do 31. marta tekuće 
godine za prethodnu godinu 

6. Buka
Prema zoni naselja i/ili kod 
najbližih stambenih objekata

Po potrebi (pritužba građana) ili 
nalogu nadležnog inspektora za 
zaštitu životne sredine

Nadležnom inspektoru Po dobijenom izveštaju o ispitivanju

1 Pored dostavljanja godišnjeg izveštaja o opasnom otpadu i vođenja dnevne evidencije, Nosilac projekta je dužan, da klasifikuje otpad na propisan način u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Odvoženje otpada sa kompleksa, tj predaju
opasnog otpada, mora da prati Dokument o kretanju opasnog otpada, koji popunjava proizvođač/vlasnik i svako ko preuzima opasan otpad. Kretanje opasnog otpada vrši se u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog
otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njegovo popunjavnaje ("SLužbeni glasnik RS", br 17/17). Detaljnije o precuduri kretanja opasnog otpada dato je u Poglavlju 3.14. Prekogranično kretanje
otpada vrši se u skladu sa Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, ("Sl. glasnik RS" br. 60/2009, 101/10, 48/2017).

2.Kretanje neopasnog otpada vrši se u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenata o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", br. 114/13)
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 10 NETEHNIČKI REZIME PODATAKA DATIH U TAČKAMA 3-10. STUDIJE

Predmet studije je izgradnja   valjaonice  čelika za armiranje betona, sa svim pratećim
sadržajima i to: objekat valjaonice spratnosti P+1, BRGP = 29.882,70 m2, Postrojenje za tretman
vode BRGP=2.268,31 m² sa pratećim sadržajima: saobraćajne površine i platoi, parking prostor,
kolske vage,  gasifikaciona stanica tečnog kiseonike separatori masti i ulja i ograda kompleksa,
retenzija za atmosfersku vodu.na KP 8184/1, 8190/2 i 9065/4, KO Sremska Mitrovica. površine
99.223,00 m2

Izgradnja valjaonice sa  svim pratećim sadržajima  planirana  je   na  kat.  parcelama br.
8184/1,  8190/2 i  9065/4, KO Sremska Mitrovica.  Fabrički  krug je  koncipiran prema potrebi
tehnološkog procesa valjaonice. Dimenzije i položaj svih elemenata u fabričkom krugu su na
zahtev i preporuku isporučioca opreme. 

Kompleks  valjaonice  čelika  za  armiranje  betona  je  planiran  na  lokaciji u  privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice.

Planskim dokumentom dato  je  da  je,  u  zavisnosti  od  tehnološkog procesa  u  okviru
kompleksa, potrebno planirati pretovarno- manipulativne površine i parking površine za teretna
vozila. 

Shodno nameni i funkcionisanju planiranih objekata i datim potrebama, definisan je i
parking prostor. Predviđeno je da se u okviru kompleksa izgradi 17 parking mesta za kamione. 

S  obzirom  da  je  u  neposrednoj  blizini  predmetnog  kompleksa  izgrađen  kompleks
postojeće  (stare)  valjaonice  i  topionice,  u  okviru  koga  su  i  prostorije  za  radnike,  u  okviru
postojećih kapaciteta predviđeno je i parkiranje za posetioce i radnike u planiranoj valjaonici.

U okviru planiranog kompleksa formiran je sistem zelenih povrišina. Formiran je zaštitni
pojas zelenila obodom kompleksa duž kanala koji čine lišćarska i četinarska stabla kao i drvoredi
duž kolskih staza formirani od lišćarskog drveća. 

Planirani kapacitet godišnje proizvodnje je 450.000 tona armature i žice kombinovano.

U okviru  budućeg  kompleksa  valjaonice  predviđeni  su  i  sledeći  sadržaji:  parking  za
kamione, interne saobraćajnice, kolske vage  i kompletna infrastruktura

 10.1 Opis objekta

Kompleks valjaonice čelika za armiranje betona je  planiran na lokaciji u privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice. 

Planirani kapacitet godišnje proizvodnje je 450.000 tona armature i žice kombinovano. 

 U okviru budućeg kompleksa valjaonice predviđeni  su i  sledeći  sadržaji:  parking za
kamione, interne saobraćajnice, kolske vage  i kompletna infrastruktura. 

Za  proces  proizvodnje  su  potrebni  pećna  hala,  proizvodna  hala  sa  aneksom  i
planšetom,skladište  rebraste  armature,  radionica,  WTP koji  se  nalazi  uz  halu,  trafostanica  5
komada  20/0,7  po  3,5MW i  3  komada  20/0,4  po  3,5MW,  saobraćajnice  u  okviru  kruga  i
parkiralište.

Planirani objekti u okviru kompleksa su:

• Valjaonica čelika za armiranje betona

• WTP- Postrojenje za tretman vode
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• Portirnica

• Vagarska kućica

Planirani prateći sadržaji u kompleksu su:
- dve kolske vage,
- saobraćajnice, parking prostor i platoi,
- MRS (merno-regulaciona stanica za gas),
- septička jama,
- bunar za snabdevanje tehnološkom vodom,
- gasifikaciona stanica tečnog kiseonika,
- crpna stanica,
- retenzija za atmosfersku vodu.

 10.2 Opis  glavnih  karakteristika  proizvodnog  postupka  (prirode  i  količina  korišćenja
materijala)

Namena ovog objekta je obrada i proizvodnja čelika koji će se koristiti kao armatura za
betonske konstrukcije u građevinarstvu. U valjaonici će se vršiti proizvodnja rebrastog betonskog
čelika  u  šipci  i  koturu.  Proces  obrade  i  proizvodnje  se  odvija  tako  što  se  sirovine  teretnim
vozilima dovoze u halu gde se vrši obrada i finalizacija proizvoda. Gotovi proizvodi se kasnije
odvoze kamionima iz hale, na dalje korišćenje i prodaju.

Valjaonica se sastoji iz dve glavne funkcionalne celine- glavni i najveći deo objekta čini
proizvodna hala a drugi deo je radionica. U hali se nalaze radne platforme na kojima se postavlja
tehnološka oprema. U okviru hale je predviđeno i postavljanje kranova za prenos tereta sa jednog
mesta na drugo. Radionica (alatanica) je prostor u kome se vrši popravka i održavanje opreme i
alata koji se koriste u proizvodnoj hali. U okviru hale su i tehničke prostorije sa elektro opremom
i komandne sobe. Komandne sobe su montažne kabine i one su deo opreme.  Objekat će imati
više  ulaza.  Otvori  na  severozapadnom  i  jugoistočnom  spoljašnjem  zidu  proizvodne  hale-
predviđeni su za prolaz kamiona. Ostali otvori su za prolaz manjih teretnih vozila (viljuškara).
Valjaonica je razuđenog oblika u osnovi, dimenzija: dužine  oko  321 m, širine  oko  136 m (u
najširem delu) i 48,9 m (u najužem delu). Čista visina unutar hale je od 15,7 do 17,7 m .

Noseća  konstrukcija  sastoji  se  od  prefabrikovanih  armiranobetonskih  elemenata  (  ab
stubovi na koje se oslanjaju ab nosači koji čine krovnu konstrukciju). 

Pod  proizvodnog  dela  (hale  i  radionice)  je  armiranobetonska  ploča.  Kod  tehničkih
prostorija- trafostanica i elektrooprema- pod je dupli, sa rešetkastim čeličnim gazištem.

Spoljašnji  zidovi su  od  profilisanog  plastificiranog  lima  koji  se  kači  na  čeličnu
konstrukciju fasade. Na fasadnim zidovima, po celom obimu hale, na visini od 2,5 do 5,0 m biće
otvori za ventilaciju, sa žaluzinama. Na fasadama su predviđene i svetlosne trake od profilisanih
polikarbonat ploča. Pošto je kod prostorije radionice predviđeno grejanje, u tom delu objekta
fasadni zidovi su od fasadnih sendvič panela (PIR ispuna sa oblogom od lima). Pregradni zid
između radionice i proizvodne hale je takođe od sendvič panela.

Zidovi tehničkih  prostorija  su  zidani  (gasbetonski  blok  debljine  d=  25cm),  obostrano
malterisani.  Završna obrada zidova kod ovih prostorija  u unutrašnjosti  je  poludisperzija a sa
spoljašnje strane- fasadna boja.  Krov iznad proizvodne hale je dvovodni. Krovnu konstrukciju
čine prefabrikovane betonske rožnjače koje se postavljaju preko ab nosača. Krovni pokrivač je
profilisani  lim,  a  u  grejanom delu  (kod  radionice)  su  krovni  sendvič  paneli  (PIR ispuna  sa
oblogom od lima).  Iznad tehničkih prostorija (elektrooprema i trafostnica) krov je jednovodni sa
drvenom krovnom konstrukcijom. Krovni pokrivač i u ovom delu je profilisani TR lim. 
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Duž slemena hale predviđene su krovne lanterne. Konstrukciju lanterni čine čelični profili.
Na bočnim stranama lanterni predviđeni su otvori sa žaluzinama, za ventilaciju. Kao pokrivač
lanterni predviđene su polikarbonatne ploče koje propuštaju svetlost. Iznad radionice predviđene
su krovne kupole za odimljavanje (u slučaju požara).  Vrata na objektu su industrijska (rolo i
klizna vrata), sa čeličnom podkonstrukcijom i ispunom od lima. Vrata i prozori na tehničkim
prostorijama su bravarski, sa konstrukcijom od čeličnih profila. Na vratima su predviđene fiksne
žaluzine za ventilaciju.

WTP-  Postrojenje  za  tretman  vode    -   Ovaj  objekat  je  funkcionalno  i  tehnološki  povezan  sa
valjaonicom, stoga je i njegov položaj i organizacija određena u odnosu na objekat valjaonice.

Namena  objekta  je  tretman  i  obrada  tehnološke  vode  koja  će  se  koristiti  u  procesu
proizvodnje u valjaonici čelika. Objekat čini pet glavnih funkcionalnih jedinica- četiri prostorije
bazena i prostorija sa pumpama, i tehničke prostorije (kompresorska stanica, elektro oprema i
trafostanica)  i  pomoćne  prostorije  (toaleti  za  radnike).  Uz  prostoriju  sa  pumpama,  duž
severoistočne strane,  su temlji  na koje će se postaviti  oprema- peščani filteri.  U blizini ovih
filtera, van osnovnog gabarita objekta, je i platforma silosa za mulj. Ova platforma je na koti
+7,00 m.

Na  koti  +3,30,  predviđena  je  betonska  platforma  oko  otvorenog  bazena.  U  okviru
postrojenja, predviđeni su i podzemni delovi -  ukopani objekti- jame i silosi ( jama za kovarinu i
silos za vodu ). 

Konstrukcija  ovog  objekta  biće  armirano  betonska,  činiće  je  armiranobetonski  zidovi,
stubovi i grede. Podna ploča od armiranog betona. Jedan deo objekta – jedan od bazena za vodu
je otvoren (bez krova) dok je na ostalim bazenima predviđeno da budu natkriveni – zatvoreni
konstrukcijom od armiranobetonskih ploča. 

Konstrukcija platforme silosa za mulj je armiranobetonska. Ukopani deo objekta- jame su,
takođe, armiranobetonske konstrukcije.

Zidovi bazena i prostorije sa pumpama su armiranobetonski, a zidovi tehničkih i pomoćnh
prostorija  biće  zidani  betonskim  blokom,  obostrano  malterisani.  Završna  obrada  kod  ovih
prostorija, sa unutrašnje strane biće poludisperzija, a sa spoljašnje fasadna boja. 

Krov iznad bazena, kompresorske stanice, prostorije za pumpe i elektro opreme je ravan,
jer je u tom delu predviđeno postavljanje opreme. Kod jednovodnog dela krova iznad toaleta i
pomoćne prostorije za radnike, krovni pokrivač je TR lim. 

Svi  prozori  i  vrata  na  objektu  su  bravarski,  sem  kod  pomoćnih  prostorija.  Vrata  na
tehničkim  prostorijma  su  sa  ramom  od  čeličnih  profilia,  sa  ispunom  delimično  od  lima  a
delimično sa žaluzinama za ventilaciju. Vrata i prozori na pomoćnim prostorijama za radnike su
od PVC profila, prozori zastakljeni termoizolujućim staklom. 

 10.3 Procena  vrste  i  količine  očekivanih  otpadnih  materija  i  emisija  koji  su  rezultat
redovnog rada projekta

U  pogonu  valjaonice  ne  postoji  opasnost  od  zagađenja  okolnog  vazduha  usled  korišćenja
energenata, zbog pretežne upotrebe prirodnog gasa koji  predstavlja jedno od ekološki čistijih
goriva.

U procesu  razlikujemo sledeće otpadne tokove:
• Čvrsti otpad
• Otpadne vode
• Gasoviti otpad

U čvrstom obliku pojavljuju se: otsečci posle sečenja na makazama i kovarina (metalna
okalina- kovarina)  kao posledica oksidacije čelika. 
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Otsečci  su  neopasan  otpad  i  identičnog  hemijskog  sastava  kao  čelične  gredice,  koje
predstavljaju osnovnu sirovinu u procesu.

K  ovarina      koj  a   se generišu u procesu proizvodnje   -  Oksid gvožđa koji nastaje prilikom
zagrevanja gredice. Količina bi trebalo da se kreće oko 0,5-1% od mase gredica. 

Rešavanje  otpada ( kovarine i otsečaka )  vrši se ponovnim ubacivanjem u elek-
trolučnu peć u sopstvenoj topionici i ponovnog  vraćanja u proces valjanja.

U redovnom radu predmetne valajonice mogu da se očekuju i sledeće vrste  otpada 

-  Amortizovani alat i oprema

-  Plastična, staklena, metalna i kartonska ambalaža

- Istrošena sredstva lične zaštite koja više nisu za upotrebu (rukavice za rad, maske,
šlemovi, radna odeća i obuća

Ove  vrste  čvrstog  otpada  se  pakuju  i  propisno  označavaju  pre  predaje
organizacijama koje se bave sekundarnim sirovinama saglasno Pravilniku o uslovima i načinu
razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (Sl. glasnik RS, br.55/2001, 72/2009 i
56/2010).

U toku redovnog rada objekta generisaće se komunalni  otpad koji  potiče od boravka
zaposlenih, iskorišćenih rezervnih delova i opreme kao ferometalni otpad i ambalaža koja nema
opasna svojstva. Ovakav otpad će se prikupljati u kontejnerima koji se na lokaciji kompleksa
redovno prazne od strane lokalnog komunalnog preduzeća.

Za tehnologiju toplog valjanja nisu karakteristične emisije tečnog agregatnog stanja. Osnovni i
jedini fluid koji se koristi za hlađenje kako peći, valjaka, armature i samog profila je voda iz
sistema recirkulacije koja se „troši“ isparavanjem kako sa toplog metala, tako i na rashladnom
tornju. Ohlađena voda posle tornja, sabira se u prihvatnom bazenu koji mora povremeno čistiti
od naslaga nečistoća i samih minerala iz vode. Predmetna suspenzija (voda i čvrsti ostaci) imaju
tretman  sličan  onom  koji  važi  za  čišćenje  šahti  kišne  kanalizacije.  Drugi  tečni  otpad  jesu
raubovana-istrošena hidraulična i ulja za podmazivanje.

Otpadno  (korišćeno)  mašinsko  ulje će  se  privremeno  skladištiti  u  kompleksu  pod
nadstrešnicom u kojoj je predviđena tankvana  za prihvat eventualno prosutih količina ulja . Ulja
su  neupotrebljiva  za  svrhu  za  koju  su  prvobitno  bila  namenjena,  koja  su  se  koristila  za
podmazivanje  pokretnih  delova  na  mašinama,  opremi,  uređajima,  transportnim  sredstvima.
Otpadno (korišćeno) mašinsko ulje dostavlja se ovlašćenoj firmi sa  kojom valjaonica Metalfer
Steel Mill ima ugovor o poslovnoj saradnji. 

 Generisan otpad nastao na WTP – Postrojenju za tretman vode i  od pranja peščanih
filtera kategorisati prema klasifikaciji izrađenoj od strane akreditovane laboratorije ovlašćene za
uzorkovanje  i  karakterizaciju  otpada,  a  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  kategoriji,  ispitivanju  i
klasifikaciji  otpada.  Generator  otpada  je  dužan  da  nakon  karakterizacije  otpad  pripremi  za
transport i dalji tretman pravnom licu ovlašćenom za upravljanje kalsifikovanom vrstom otpada
u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Za prečišćavanje zauljenih voda predviđena su dva separatora ulja i naftnih derivata.
Separator je vodonepropustan rezervoar, koji se sastoji od prostora za sedimentaciju (taloženje
nerastvorivih  materija),  koalescentnog  filtera  (intenzivna  separacija  naftnih  derivata)  i
sorpcijskog  filtera  (vezivanje  naftnih  derivata  na  vlakna  sorpcijskog  materijala)  sa  ili  bez
integrisanog by-pass-a.

Zauljena atmosferska kanalizacija sa čistom atmosferskom kanalizacijom na kompleksu
čini  jedinstven  sistem.  Zauljena  voda  se  nakon  tretmana  na  separatorima  upušta  u  čistu
atmosfersku kanalizaciju koja se dalje izliva u retenziju.
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Predtretmanom ovih voda u sepratoru-taložniku sa rešetkom izdvajaju se plivajuće i
grublje lebdeće materije mineralnih i drugih ulja, a talože suspendovane materije. 

Konačan tretman stabilizovanog mulja neće se vršiti na lokaciji, već će se povremeno
pražnjenje  mulja  iz  separatora  poveriti  ovlašćenoj  organizaciji  koja  se  bavi  odlaganjem i/ili
tretmanom ove vrste otpada. Zbrinjavanje nataloženog muljnog koncentrata iz separatora  vršiće
ovlašćena firma za tu vrstu delatnosti a po Ugovoru koji će Investitor sklopiti.

U  valjaonici  betonskog čelika  predviđen jedan  emiter  peći  za  zagrevanje  čeličnih
gredica. Jedini emiter u valjaonici betonskog  čelika služi za ispuštanje produkata sagorevanja
zemnog gasa u atmosferu. Prirodni gas je po sadržaju pretežno metan (preko 94%) i kao takav za
produkte sagorevanja ima pre svega vodenu paru i manjim delom CO2 i CO.

 10.4 Prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane

osilac projekta je preduzeće „ METALFER STEEL MILL“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice bavi se
proizvodnjom građevinskog  materijala  od  čelika.  Postojeći  proizvodni  kompleks  nalazi  se  u
blizini predmetne lokacije, gde je hala valjaonice sa pratećim sadržajima (kapaciteta 250.000/
tona armature i žice kombinovano godišnje). Na susednoj parceli 8177/1 se nalazi Topionica. 

Investitor ima u planu da izgradi novu valjaonicu sa svim pratećim sadržajima na kat.
parcelama br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4, KO Sremska Mitrovica. Fabrički krug se koncipira prema
potrebi tehnološkog procesa valjaonice. Dimenzije i položaj svih elemenata u fabričkom krugu
su na zahtev i preporuku isporučioca opreme. 

Kompleks  valjaonice čelika za armiranje betona je  planiran na lokaciji u privredno-
tehnološkoj  zoni  grada  Sremska  Mitrovica,  istočno  od  ulice  Marka  Aurelija,  uz  postojeći
kompleks industrijskog pogona topionice. 

Sva oprema i instalacije biće nabavljeni od  proizvođača, sa odgovarajućom atestnom
dokumentacijom. Oprema će pre ugradnje biti ispitana prema odgovarajućim propisima. Vrsta
opreme definisana je tehnološkim projektom i proizvođač iste izabran u dogovoru sa nosiocem
projekta.

Nosilac projekta nije  razmatrao drugu lokaciju  i  druge alternative za izgradnju
predmetnog  objekata  valjaonice,  s obzirom da ova lokacija odgovara zbog blizine Topionice
koja je tehnološki povezana sa budućom valjaonicom. 

U  cilju  kontrole  zagađenja  i  uređenja  odlaganja  otpada,  procedura  za  upravljanje
životnom sredinom, izvršeno je poređenje sa važećim tehnikama BAT. 

 10.5 Opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju

Kako se radi o industrijskoj zoni koncentracija stanovništva na lokaciji je u direktnoj
zavisnosti  od  prisutnog  broja  zaposlenih  radnika  i  ne  očekuje  se  povećana  koncentracija
stanovništva na lokaciji. Na osnovu lokacije, jasno se može proceniti da predmetni projekat u
toku rada nema značajnijeg uticaja na lokalno stanovništvo.

Predmetno područje se ne nalazi u okviru zaštićenog područja za koje je pokrenut ili
sproveden postupak zaštite, ni u prostornom obuhvatu ekološke mreže. U neposrednoj blizini
nije  registrovano  prisustvo  floristički  i  faunistički  vrednog  sadržaja.  Potencijalni  migracioni
pravci,  ako su i  postojali  u ovom delu grada,  realizacijom radnih i proizvodnih kompleksa i
infrastrukturnim opremanjem u prethodnom periodu su već izmenjeni i uspostavljeni su novi
prema postojećim uslovima. 

Faunu  na  lokaciji  i  u  okruženju  čine  prolazne,  solitarne,  životinjske  vrste  dobro
adaptirane na antropogeno prisustvo. Na lokaciji nema površinskih vodotokova i visokog nivoa
podzemnih  voda.  Na osnovu prostorno planske  dokumentacije  za  predmetnu zonu,  kao i  na
osnovu  uvida  na  terenu  konstatovano  je  nepostojanje  visoko  kvalitetnih  prirodnih  resursa
(izvorišta  vode,  lovna  i  ribolovna  područja),  resursa  mineralnih  sirovina,  rudnih  resursa.  
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Predmetni  projekat,  koji  se  nalazi  u  području  umereno  kontinentalne  klime,  nema
negativnih  uticaja  na  klimu.  U  okviru  predmetnog  kompleksa  nema  zaštićenih  prirodnih  i
kulturnih dobara i arheoloških nalazišta, koja bi bila ugrožena realizacijom i radom predmetnog
Projekta.

Stanje  životne sredine kompleksa  obuhvaćenog ovom Studijom može se proceniti  na
osnovu izvršenih merenja parametara životne sredine. 

Uz  poštovanje  tehničko  -  tehnoloških  mera,  uslova  nadležnih  organa,  organizacija  i
preduzeća i mera očuvanja životne sredine, primenjenih i projektovanih za predmetni Projekat,
može se očekivati da predmetni kompleks neće ugrožavati medijume životne sredine.

 10.6 Opis mogućih značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu usled postojanja projekta

Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu sadrži prikaz mogućih uticaja  za
vreme izvođenja projekta, redovnog rada i za slučaj udesa. 

Uticaji  na životnu sredinu koji  se  javljaju  kao posledica  redovnog rada  predmetnog
Projekta na planiranoj lokaciji imaju trajni karakter pa rešenja u domenu zaštite životne sredine
podrazumevaju  svestrano sagledavanje  i  definisanje  svih  uticaja.  U tom smislu se  uvek kao
prioritet postavlja obaveza o njihovom definisanju u odnosu na osnovne prirodne činioce.
Svi procesi unutar elemenata ovog složenog sistema se odvijaju na osnovu zavisnosti jednih od
drugih, u kom smislu svaki projekat i tehnološki proces sa svojim specifičnim karakteristikama u
određenim okolnostima može dovesti do poremećaja međusobnih odnosa.

Promene se kreću od neznatih pa do tako drastičnih da pojedini elementi potpuno mogu
izgubiti svoja osnovna obeležja.

Granice između kratkotrajnih, dugotrajnih i trajnih štetnosti nisu jasno izražene i zavise
od angažovanja čoveka na njihovom saniranju. U suprotnom, može se desiti da kraktkotrajne
posledice pređu u dugotrajne, pa čak, i trajne štetnosti.

Da bi se predmetni Projekat pokazao kao stabilan i koji ne ugrožava životnu sredinu,
treba  izvršiti  pravovremenu  procenu  uticaja  Projekta  na  životnu  sredinu  i  definisati  ciljeve
upravljanja  kvalitetom  životne  sredine  od  čega  će  imati  korist  i  Nosilac  projekta  i  lokalna
zajednica i društvo u celini. 

 10.7 Opis  mera  predviđenih  u  cilju  sprečavanja,  smanjenja  i  otklanjanja  značajnih
štetnih uticaja na životnu sredinu

Ove  mere  podrazumevaju  primenu  propisa,  normativa  i  standarda  pri  izradi  projektne
dokumentacije, pri izboru i nabavci opreme i instalacija, pri izgradnji objekta i montaži opreme i
instalacija, kao i tehničke mere koje treba primeniti za tretman otpadnih tokova da ne bi došlo do
nedozvoljenih štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i  ostale mere koje se preduzimaju radi
zadovoljavanja  uslova  utvrđenih  od  strane  nadležnih  državnih  organa  i  organizacije  kod
izdavanja dozvola I saglasnosti.

Mere  koje  se  u  širem  smislu  odnose  na  zaštitu  životne  sredine,  a  definisane  su
specifičnim  zakonskim  propisima  (npr.  sanitarne  mere,  mere  zaštite  od  požara,  pojedine
urbanističke  mere,  pojedine  vodoprivredne  mere  i  mere  proistekle  iz  drugih  planskih
dokumenata) predstavljaju predmet zasebnih tematskih elaborata i uslova koji se pribavljaju u
procesu dobijanja dozvola za izgradnju i upotrebu objekta.

Nosilac  projekta  je  predvideo  sve  neophodne  tehničke  mere  zaštite  od
zagađivanja životne sredine za vreme redovnog odvijanja procesa u valjaonici betonskog čelika.
Proizvodni  proces  valjanja  je  takvog  karaktera  da  ne  predstavlja  potencijalnu  opasnost  po
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životnu sredinu. Proizvodna oprema i instalacije moraju biti ispravni i u potpunosti odgovarati
važećim propisima. U potpunosti se moraju sprovoditi procedure za bezbedan rad. Proizvodni
proces se mora u potpunosti držati pod kontrolom.

 11 PODACI  O  TEHNIČKIM  NEDOSTACIMA  ILI  NEPOSTOJANJU  
ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE
PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI

Izrađivač  Studije  o  proceni  uticaja  na  životnu  sredinu  imao  je  na  raspolaganju  svu
potrebnu  tehničku  i  drugu  dokumentaciju  i  podatke,  stručna  znanja  i  veštine,  pa  se  može
zaključiti da nema uočenih nedostataka, nepostojanja stručnog znanja i veština, koji su potrebni
za izradu studije za ovu vrstu objekata. Studija je izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti životne
sredine ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/2010- odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 -
odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), Zakonom o proceni uticaja
na  životnu  sredinu  ("Sl.glasnik  RS",  br.  135/04  i  36/09-izmene  i  dopune),  kao  i  ostalom
zakonskom i podzakonskom regulativom i standardima vezanim za izgradnju ove vrste objekata.
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 12 OSNOVNI PODACI O LICIMA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI STUDIJE 
I O ODGOVORNOM LICU

 12.1 Podaci o odgovornom licu za izradu Studije

Vesna Mijailović Filipović, dipl.inž.tehn.
Licenca IKS 371 L 218 12
Radno angažovanje
Preduzeće: SET d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, Šabac
Pozicija: Odgovorni projektant
Period angažovanja: 19.03.2009.- do danas

 12.2 Podaci o članovima stručnog tima za izradu Studije

1. Milanka Gajčanski, dipl.inž.tehn.
Licenca IKS 371 6802 04
Radno angažovanje
Preduzeće: SET d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, Šabac
Pozicija: Šef odeljenja za tehnološko projektovanje i zašt.živ.sred.
Period angažovanja: 1.01.2004.- i danas

2. Jovica Berić, dipl.inž.maš.
Radno angažovanje
Preduzeće: SET d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, Šabac
Pozicija: Projektant I mašinskog projektovanja
Period angažovanja: 31.12.2014.god. - do danas

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izradio: 
»SET« d.o.o. Šabac 
Braće Nedića 1
tel: 015/355-588,
tel./faks: 015/349-654, 
Šabac, 5.3.2019.

Odgovorno lice za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu:
Vesna Mijailović Filipović, dipl.inž.tehn.
 Licenca IKS 371 L 218 12                                                                          

                                                        "SET" d.o.o. - Šabac
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PRILOZI

1. Rešenje  o  određivanju  obima  i  sadržaja  studije  o  proceni  uticaja  na  životnu
sredinu, dobijenim od  Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne
sredine, br. 140-501-699/2019-05 od 08.11.2019.g

2. Lokacijski uslovi i uslovi JP 
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6POJ. 140 501699/2019 05 AAryM: 08.11 2019. foArHa

noxpajriHcK4 cer(perapqjaT 3a yp6aHr3aM ,1 3au]vry xuBorHe cpeAxHe, Bptx|naq Av],{socr noMohH Ha
noHpajrHcRorcexperapaHeMa|baEpqerHaocHoBypeue$a6paj021t/2017oA30.05.2017.roAhHeHaocHoBy
qraHa 14. craB 3. 3aKoHa o npoqeHI yrrqaja Ha xrBorHy cpeAr]Hy (,,C^. traciht\ pC,,, 6p. I3S/Oa,36/Og), !^aHa
39. nokpaj Hcke cKynurrHcHe oAnyke o noxpajxHckoj yfpaBu (,'Cn. n cr A|B', 6p. 37/1.4, s4lj.4 _ Ap. oAry(a,
6p.37/!6,29/17 v 2a/19) fi ,rnaHa 136. 3aHoHa o onuTeM ynpaBHoM nocryn{y (,Cnyx6eHu ,hcr pC,,, 6p. 18/16 u
95/18 ayreHruqHo ryMa,rebe), nocrynajyhl,1 no 3axreBy Hocr4oqa npojeKra Metalfef Steel t!4ilt A.o.o, ynrqa pvMckr,r
nyr 6p. 27 |a3 CpeMcke lvlhrpoBuqe, y nocrynHy oApebIBa$a 06l,lMa u caApxaja CryAuje o npoqe|rl yruqaja Ba
xr4BorHy cpeArHy nPOIEKTA ,l3fpaA$a (oMnreHca sarbaoHfqe qenrika 3a apMupat5e 6eroHa, Ha Hn 6p. 8184/1,
8190/2 , 9065/4 HO CpeMcHa M rpoBuqa, AoHocr4:

PELIIETbE

1. O6a8e3yje ce Hoc naq npojekra Metalfer Steel Mil A.o.o, yrrqa pyMcx, fyr 6p. 27 ,3 CpeMcRe M,4rpoBriqe,
Aa CryAujy o npoqeH yrfqaja Ha xusoTHy cpeA Hy flpOJEKTA ,l3rpaArha xoMnnekca BaaaoH,lue qe/rrka 3a
apMupa6e 6eroHa, Ha kn 6p.8La4h, A790/2 u 9A65/4 t(O CpeMcKa MurpoBuqa, u3paAh tsd rdquH pervnrlcaN
enaHoM 17. 3aRoHa o npoqeHu yrrqaja Ha xoBolHy cpeAx8y (,'Cn. acHuk pC,,6p. L35/O4,36l}9) A
npaBUrHhxoM o caApxr4H, cryArje o npoqeHu y1xqaja Ha x|l6orFy cpeAuHy ( 'Cr, rnacHrx pC,, 6p, 69/05),
CryAlja o npoqeHu yruqaja Ha xrBorHy cpeArfy rpe6a o6aBe3Ho Aa caApx{r xl
- ll3Beuraj peBu3r4oHe xoMr,rc{je o koHrpor14 lAejHor npojefia
- cBe np 6aB,'beFe ycroBel,l cafracNocTl,l Apyfl4x HaAnexHr,jx opraHa I opraHu3aquja.

2, Hocrnaq npojekra je AyxaH Aa 3axres 3a carnacHocr noAHece HajKacHxje y poHy oA ft)Ahfy AirHa oA AaHa
np,rjeMa koHa,rHe oAnyHe o 06rMy ri caApxajy cryAhje o npoqeNf yr qaja.

o6PA3/lO)|{ElbE

Hoc naq npojeHra Metalfer Steet Mi I A.o.o, ynrqa pyMcR nyr6p.27u3CpeMc(eMurposrqe,noAHeoje
3axreB 3a oApeDiBa$e o6fMa x caApx(aja CryAuje o npoqeHx yTl4qaja Ha xusorHy cpeAkHy npOJE(TA ,l3rpaA$a
koMnnekca BarbaoH4qe lrenuka 3a apMhpa$e 6eroHa, Ha Kn 6p. a7A4/1, 8790/2 

'l 
9065/4 RO CoeMcKa

MrTpoB14qa. y3 3axres je Aocras,'beH oAroBapajyhr ynhrHuk, rpao4qkI nph(a3 M,tRpo Makpo nokaq ]e, ,AejHo
peueH,e fpojeHra, [na8Ha csecHa, np,16as/beHk ycroBr4 r carracHo.fl4 HaAnexH[x opraHa |a op|aHr,j3aq ja ll
Aoka3 o ynrarh peny6r[qxe aAMrHhcrparxBHe raHce, yBqAoM y noAHerx 3axreB h ocrany Aot{yMeHTaqujy
yrBpDeHo je Aa ce xoMn,lexc Ba/baoH,|qe 6eroHckor qer,lka ca npaTeioM laHOpacrpyxrypoM rpaA y
xHAycrp lckoj 3oHh ,i Hehe y MFloroMe f3MeHuru aM6 jeranHy crxrly y 6nuxreM o{pyKetby, noce6Ho urc ce y
HenocpeAHoj 6t1t43uHt4 Ha^a3e koMnne*cy ronroHrqe I BarbaoHrqe 6eroHcKor qenrHa. nraHxpaHh xanaqrrer
foAr4ru$e npox38oArbe je 450000 roHa apMarypel, Hxqe xoM6,1HoBaHo. nnaHupaHx o6jekru y ot{Bupv
KoMnneKca cy: BarbaoHxqa qe.nuka 3a apM|pabe 6€roHa, WTB nocrpojebe 3a rperMaH soAe l6ajeH 3a
pacxnaAHy BoAy ca fpareh M o6jeHr|Ma), noprrpN14qa L4 Barapcka ryhrqa.

r-lpeMa ypeA6r o yrBpD Bat6y rhcre npojeHara 3a xoje je o6aBe3Ha npoqeHa yrxqaja | ,,tucre flpojeHara
3a koje ce Moxe 3axreBar4 npoqeHa yrhqaja Ha x BorHy cpeA[Ny (',cn. rnacHl1( pC,,, 6p. 11412008), yrspbeHo je
Aa ce npeAMerHr npojekar Hara3x Ha,rthcr npojeHara 3a Bojejeo6ase3Ha npoqeHa Vr4qaja Hd xr sorHy cpeAu Hy
noAra,rHoM4, noAraqBa 4), fAecyHaBeAeHen BHl,lqe qpHe Meranypr je ca npof3BoAHqM HanaqureroM npeko 20



y roky nocrynka oApebhBarha o6rMa r caapxaja cryArje o npoqeHx yl4qaja 3a HaBea€H, npojeRar,
o6aBeurreHa je jaBHocT iyreM ,oHarHof ,14cra Ha cnyx{6eNoM je3riHy noApy,rja l{oje he 6ur, 3axBaheHo yrxqajeM
nnaHxpaHor o6jeRra, fpaAcka ynpasa rpaaa cpeMcHa MrrpoBrqa 14 M4HycTapcrBo 3aLlTr4re arBorHe coeauHe,
To(oM jaBHor yBuAa Hrcy AocraB.,beHa M,4ulrbeba 3al,lHrepecoBaHe jaBHocr, r,1 3axHrepecosaHux opraHa ,l

Ha ocHoBy noAHeror 3axreBa ,i AocraBrbeHe AokyMeHraqrije, caApxaj cryAxje o npoqeHri yrrqaja
AeorH caH je Aucn03ufl,iBoM peule$a paAl, yrBpb!Ba$a u BpeAHoBalha Moryhux nocpeAHxx , HenocpeAHux
yruqaja npojeKra Ha xrlsoTHy cpea,4Hy 14 3ApaB/5e 

'byar,,r,Pok 3a noAHoulerhe 3axreBa 3a carnacHocr Ha cTyAhjy o npoqeHM yl4qaja 3a Kojy je oBuM peurebeM
oApeheH o6uM I caApxaj oApebeH je qnaHoM 16. 3akoHa o npoqeHr yTl.lqaja \,,C^. acHul.pC,,,6p. 1,35104,
36/09).

O6aBeurrer6e o AoHeroM peuer6y 6!he o6jaB,beHo nyreM ,oKarHof nricra Ha cnyH6e8oM je3rHy
noApyqja koje he 6rru 3axBaheNo yr'|qajeM nraH paHoro6jeRra.

Ha ocHoBy FanpeA HaBeAeHor/ a Ha ocHoBv lraHa 14, crasa 3.3aRoHa o npoqeH, yruqaja Ha r{rBorHy
coeAuHy("Cn.|4acHukPC,6p.135/04,36/091,aoaFrrJAoAnyRa{aoyA Cno3u rxBv.

noyffi o npaBHoM reKy:

nporxB oBor PeLler6a Moxe ce ynox(ril4 x{an6a I\4r,iHucTapcrBy 3aulTr4le xhBorHe cpeA He? y potly oA 15
aaHa oa AaHa npujeMa peule|ba, nyreM osor opraHa. xan6a ce npeAaje nrlcMeHo noxpajrlHcKoM cekpeTapujary 3a
yp6aHh3aM l,l 3aurT ry x soTHe cpeAl,lHe? 6yr. M xajna nyffHa 6p,16, HoBu CaA rn ycMe8o Ha 3anucit t< t4^h
npenopyqeHo nourToM/ ca aAM'4HricTpaTkBfioM TakcoM y h3Hocy oa 460,00 auHapa ynraheHoM 8a x,4po paqyH
844-742221843-s1.

TaHca y h3Hocy oA 2090,00 AuFapa HannaheHa je cxoAHo rapuoHoM 6pojy 8 3a(oHa o penv6flieKr4M
aAMrH14cTpaTrBH14M rakcaMa (iiCnyx6eHu fracH,lR PCr/ 6p. a1/2AO3, 51./20A3 - vcnp.,61/20A5, 101/2005 - Ap.
3aRoN, 5/2009, 54/2OA9, 5O/2O17, 7O/2OL1 - yc(rahe{A At H. u3H., 55/2012 , ycxrat)eH, AriN. u3H., g3/2O72,
47 /2013 ' yc(taheHu Aur.r, r43H., 65/2013 - Ap. za{o{ h B'1/20!4 - yc(tabeH Ar.lH. 

'l3N. 
,1 45/ZOIS - yc(rtal)e{v

At H. t43H., 83/201,5, 712/2015, 50/2016 - ycknabeH'l AAA. u3H. V 6712017 , ycxnabeHrl A,1H. r43N,, 113 /2OI,3l2OI8
- ucnp. u SO/2018 - yc(^abeH,1AfH. h3H., 95/2018 u 38/20X9 - ycxnabeHU Ar.i H. ,3H.).

PeureHo y noxpaj{Hc{oM ce(pelapujary 3a yp6aHu3aM u 3aufrlTy )R14BorHe cpeAkHe y HoBoM CaAy,
6yneBap lvlhxajna nynuHa 6p. X6, 21000 NoB,i CaA, AaHa 08. 11. 2019. roA,4He noA 6pojeM: 140-501-699/20X9-05.

BPL!tnAq AyXHOCTI4 nOMOtHI4RA
NOXPAI14HCKOT CEKPETAPA
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,  

ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 
Број: 143-353-191/2019 
ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 
Дана: 16.10.2019. године 
НОВИ САД 
ССР 
 
 
 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај на основу члана 
53. и 134. став 1. а у вези члана 133. став 2. тачка 4) Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 8. став 3. Уредбе о 
локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15, 114/15 и 117/17) и члана 11. став 
9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“, број 68/19), по службеној дужности, а по овлашћењу покрајинског секретара 
садржаном у Решењу број 143-031-90/2019-01 од 14.08.2019. године, издаје 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 
 

за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на катастарским 
парцелама број 8184/8, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица и инфраструктурних 

прикључака на катастарским парцелама 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 
8190/5 и 8184/3 КО Сремска Митровица 

 
 
 
I. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Плански основ је Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом 
локације за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на катастарским 
парцелама 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица, у улици Вишњевачка, у 
Сремској Митровици (Одлука о потврђивању Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
број 140-35-40/2019-01 од 17.09.2019. године – у даљем тексту:УП) и План детаљне 
регулације дела привредно-технолошке зоне источно од улице Марка Аурелија са 
комплексом индустријског погона топионице у Сремској Митровици, („Службени лист 
Града Сремска Митровица“, број 3/09 – у даљем тексту: ПДР). 

 
 

II. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 

 
Предметне парцеле 8184/8, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица налазе се у 

обухвату УП-а којим су разрађене за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање 
бетона. Према ПДР-у парцеле су намењене привредно-технолошким комплексима. 
Предметне парцеле се налазе у источном делу грађевинског подручја Града Сремска 
Митровица, у улици Вишњевачке, унутар границе грађевинског подручја. Према ПДР-у и 
УП-у, део парцеле 8184/1 КО Сремска Митровица је намењен за површину јавне намене 
– саобраћајну површину (проширење Вишњевачке улице). 
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 Предметна парцела 8177/1 КО Сремска Митровица је у ПДР-у дефинисана за комплекс 
индустријског погона топионице. Према ПДР-у, парцеле 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/5 
и 8184/3 КО Сремска Митровица, представљају јавно грађевинско земљиште-саобраћајне 
површине. Парцела 8190/4 КО Сремска Митровица је Пројектом парцелације и 
препарцелације парцеле 8184/1, 8192/3, 8193/1, 8189, 8190/1, 8190/2, 8190/3, 8191/1, 
8191/2, 8191/3, 8192/1, 8192/2, 8193/2, 8193/3, 8194/1, 8194/2, 8194/3, 8195/1, 8196/1 
и 9065/2 (потврђеном од стране Града Сремска Митровица, Градске управе за урбанизам, 
просторно планирање и изградњу објеката, број 350-225/2018-VI од 27.11.2018. године), 
и у складу са УП-ом, намењена за мелиорациони канал (измештен са парцеле 9065/2 КО 
Сремска Митровица). 

 
 

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
1. Правила уређења и грађења за катастарске парцеле 8184/8, 8190/2 и 9065/4 

КО Сремска Митровица 
 

Према УП-у, на парцелама 8184/8, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица планирају 
се објекти за производњу челика за армирање, објекти за складиштење робе и 
материјала и пратећа инфраструктура, са заштитним и декоративним зеленилом. 
 Објекти су превасходно намењени производњи челика који ће се користити као 
арматура за бетонске конструкције у грађевинарству. У ваљаоници ће се вршити 
производња ребрастог бетонског челика у шипци и котуру. Процес обраде и производње 
се одвија тако што се сировине теретним возилима довозе у халу где се врши обрада и 
финализација производа. Готови производи се касније одвозе камионима из хале, на 
даље коришћење и продају.  
 Капацитет годишње производње  је 450.000 тона арматуре и жице комбиновано.  
 
1.1. Просторна организација 
   
 Објекти су, у УП-у, пројектовани и постављен на парцели у складу са технолошким 
решењем. 
 У УП-у је наведено, да у североисточном делу се налази постојећи објекат који је 
састављен од два магацинска простора, легализованих у поступку озакоњења. Намена 
ових објеката је складиште – магацински простор. 
 Урбанистичким пројектом планирану су нови објекти, и то: 

- ваљаоница челика за армирање, 
- WТП – постројење за третман воде, 
- портирница, 
- вагарска кућица. 

 
 Пратећи садржаји у комплексу су и две колске ваге, саобраћајнице, паркинг простор 
и платои, МРС, септичка јама, бунар за снадбевање технолошком водом. 
 Према УП-у, са северозападне и југоисточне стране парцеле се граниче са јавним 
површинама - саобраћајницама. Уз северозападну и југозападну границу предметне 
парцеле је отворени мелиорациони канал.  
 Суседне парцеле, на југозападној и североисточној страни, припадају такође 
привредно-технолошкој зони и на њима нема изграђених објеката. У близини предметне 
локације су објекти комплекса предузећа „Metalfer Steel Mill“ д.о.о. Источно од предметне 
парцеле, налази се објекат топионице челика. Из овог објекта ће се довозити сировине у 
будућу ваљаоницу. Јужно од КП 8184/1, одмах преко пута Вишњевачке улице, налази се 
комплекс постојеће - старе ваљаонице са управном зградом, паркинг простором и 
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рестораном за раднике и другим пратећим објектима. Планирано је да запослени у новој 
ваљаоници користе просторије у оквиру постојећег комплекса. 
 Према УП-у, на локацију се приступа са постојеће улице Вишњевачка и са сервисне 
саобраћајнице, са северне стране планираног комплекса, док су унутар локације 
пројектоване нове саобраћајнице. Саобраћајница је пројектована тако да омогућава 
кружни ток саобраћаја и несметану манипулацију возила у функцији комплекса, као и 
саобраћање ватрогасног возила. Главни улаз на локацију је планиран са северне стране. 
 Улаз са северне стране преко планиране трасе канала “Нови Чикас 2”, планиран је 
изградњом цевастог пропуста Ø 1000 , у ширини од 10 m, и у свему према графичком 
прилогу бр. 4а. У вези са изградњом цевастог пропуста прибавити претходне услове и 
сагласност управљача каналом. 
 УП-ом је планирано, да је главни прилаз парцели на северозападној страни, са јавне 
саобраћајнице на КП 9062/3. Планирано је да се за прилаз комплексу изведе прелаз 
преко канала ширине 16,0 м. На југоисточној страни предвиђен је помоћни улаз са 
саобраћајнице на КП 9064 (из Вишњевачке улице), који ће се користити повремено, за 
довоз сировина из топионице.  
 Одмах поред главног улаза у комплекс, предвиђени су монтажни објекти портирнице 
и вагарске кућице. У северозападном делу парцеле, у близини главног улаза је и паркинг 
простор на коме је предвиђено 17 паркинг места за камионе.  
 У складу са УП-ом, изградња ваљаонице предвиђена је у источном делу комплекса. 
Објекат ће се простирати у правцу северозапад - југоисток. Источно од ваљаонице је 
предвиђен објекат WТП - постројења за третман воде. Око објеката предвиђена је 
изградња интерних саобраћајница и платоа. Интерне саобраћајнице су за двосмерно 
кретање саобраћаја, ширине 7,0 m. 
 
1.2. Регулационе и грађевинске линије 

 

 У УП-у је наведено да је терен у обухвату Урбанистичког пројекта генерално раван, 
просечне коте нивелете cca 83,50 m.  
 С обзиром да се предметни комплекс са северозападне и југоисточне стране граничи 
са јавним површинама (јавне саобраћајнице), а дуж северозападне и југозападне границе 
комплекса је површина јавне намене - мелиорациони канал, то значи да је дуж ових 
граница комплекса - регулациона линија. 
 УП-ом су у оквиру комплекса дефинисане грађевинске линије (линије до којих је 
дозвољено грађење основног габарита објекта). Грађевинска линија у односу на 
регулациону саобраћајнице на северу одмакнута је од 15,8 до 20,1 m. Грађевинска 
линија од границе суседне парцеле на истоку износи 15,3 m. С обзиром да се предметна 
локација у једном делу граничи са парцелама атмосферског канала, грађевинска линија 
у том делу одмакнута је 10,0 m од границе парцеле комплекса. (Уз отворени 
мелиорациони канал са леве и десне стране неопходно је дефинисати зону забране 
градње у ширини од 10 m). Са јужне стране према улици Вишњевачка грађевинска линија 
је увучена 15,4 m. 
 Планирани објекти предвиђени су у оквиру граница одређених грађевинским 
линијама. 
 
1.3. Парцелација и препарцелација 
 

 УП-ом је дефинисан предлог парцелације и препарцелације којим се дефинише 
одвајање дела парцеле 8184/1 КО Сремска МИтровица, који се наслања на парцелу 9064 
КО Сремска Митровица и заједно чине површине јавне намене улице Вишњевачка. 
Предлог препарцелације подразумева и обједињавасе парцела 8184/1, 8190/2 и 9065/4 
КО Срамска Митровица. 
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1.4. Нумерички показатељи 
 
 УП-ом је дефинисан следећи биланс површина: 

Површина к.п. бр. 8184/1, 8190/2 и 
9065/4 КО Сремска Митровица 

99 223 m2 100% 

Израђена површина – заједно са 
постојећим објектима на парцели 

26 590 m2 26,8% 

Саобраћајне и манипулативне површине 
пешачке и друге поплочане површине 

34 290 m2 34,6% 

Зеленило 38 343 m2 38,6% 
 
 Према УП-у, индекс заузетоси парцеле је 26,8%, а индекс изграђености парцеле 0,34. 
 
1.5. Мрежа саобраћајне инфраструктуре са решењем паркирања 
 
 У УП-у је предвиђено је да се у оквиру комплекса изгради 17 паркинг места за 
камионе. Паркинг места за камионе су димезионисана на основу меродавног теретног 
возила-шлепер и димезија су 4,25 x 22 m. 
 Према УП-у, с обзиром да је у непосредној близини предметног комплекса изграђен 
комплекс постојеће (старе) ваљаонице и топионице, у оквиру кога су и просторије за 
раднике, у оквиру постојећих капацитета предвиђено је и паркирање за посетиоце и 
раднике у планираној ваљаоници. 
 Саобраћајне површине – саобраћајнице и платои за маневар и складиштење су 
пројектовани у складу са процесом производње и потребама комплекса, са коловозном 
конструкцијом димензионисаном према подацима из геомеханичког елабората и 
очекиваним саобраћајним оптерећењем у пројектном периоду. Саобраћај се регулише 
хоризонталним ознакама.  Саобраћајне површине се оивичавају стандардним колским 
ивичњацима. Попречним и подужним нагибима обезбеђује се ефикасно одводњавање 
атмосферских вода. 
 Ширина самосталних саобраћајница намењених за кретање теретних возила је 7 m. 
Минимални радијус кривина износи R 12 m. 
 У УП-у посебно издвојене пешачке површине нису планиране. 
 За потребе комплекса пројектован је паркинг простор за тешка теретна возила, који 
ће бити одвојен од остатка комплекса, али имати везу са њим. На паркингу је омогућено 
кретање везним саобраћајницама. За све саобраћајне површине врши се провера 
проходности меродавног возила и целим комплексом обезбеђује пролазак ватрогасног 
возила. 
 УП-ом је планирана траса саобраћајница и платоа дефинисана у простору геодетским 
координатама осовинских тачака, а нивелациони положај саобраћајница и платоа је 
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама, као и помоћним висинским котама.  
 Према УП-у, генерална вертикална регулација односи се на постојеће стање терена и 
на висинско усклађивање планираних захвата за истим, односно на нивелационе 
интервенције у циљу постизања што оптималнијих техничких решења, првенствено код 
уређења саобраћајних површина и атмосферске канализације. 
 У УП-у је саобраћајно решење дефинисано на основу диспозиције планираних 
објеката унутар комплекса, као и на основу предвиђеног технолошког решења. 
 Према УП-у, саобраћајни прикључак предметне парцеле на јавни пут предвиђен је на 
постојећу улицу. Пројектним решењем предвиђено је нивелационо уклапање са 
постојећим коловозом, а елементи ситуационог решења испуњавају све услове за 
неометано кретање меродавног возила, при чему није нарушен континуитет садашње 
трасе пута. 
 Саобраћајним решењем унутар комплекса обезбеђен је приступ до свих неопходних 
позиција и проходност за меродавно возило на простору целог комплекса. Саобраћајне 
површине унутар комлекса обезбеђују неометану комуникацију возила унутар комлекса. 
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1.6. Правила за ограђивање парцеле 
 

 Према УП-у, висина ограде не може бити виша од 2,2 m. Ограда на регулационој 
линији мора бити транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,3 m, а код 
комбинације пуне и транспарентне пуни део не може бити виши од 1,0 m. 
 Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле 
уз услов да висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја. 
 
1.7. Начин уређења слободних и зелених површина 
 

 Према УП-у, слободне површине, простор испред и око објеката, потребно је 
озеленити травом и пејсажном вегетацијом, зелене површине решити тако да одговарају 
намени објеката и карактеру простора, уз поштовање свих законских прописа и 
норматива. 
 При избору биљног материјала потребно је посебно обратити пажњу на њихову 
заштитну, мелиоративну и санитарно-хигијенску функцију. 
 
1.8. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

 
Према УП-у, сва неопходна инфраструктура се налази у коридору постојеће улице и 

у непосредној близини парцеле и планирани комплекс се може повезати на њу. 
 

1.8.1. Водоводна мрежа 
 
 У УП-у је наведено да на предметној локацији постоји изведена градска водоводна 
мрежа у Вишњевачкој улици пречника DN100 на коју је могуће прикључити пројектовани 
објекат. 
 Према УП-у, прикључење пројектованог објекта на градску мрежу ће бити извршено 
преко јединственог прикључка. Прикључак се завршава у водомерном шахту који се 
налази у оквиру предметне парцеле. У водомерном шахту је извршено раздвајање 
водоводне мреже на хидрантску и санитарну при чему ће се мерење потрошње воде 
вршити преко засебних водомера.  
 Санитарном мрежом ће вода бити дистрибуирана до санитарног чвора у склопу 
пројектованог објекта. 
 Преима УП-у, у склопу пројектованог објекта WТП - постројења за третман воде се 
налази резервоар чија је примарна функција обезбеђење потребне количине воде за 
хлађење опреме у објекту ваљаонице. Део запремине резервоара је предвиђен за 
противпожарне потребе при чему је предвиђено да у резервоару увек има потребна 
количина воде за противпожарне потребе. Пуњење резервоара се врши са постојећег 
бунара лоцираног у близини постројења WТП. 
 Хидрантску мрежу чини довод воде од водомерног шахта до резервоара у склопу 
објекта WТП и прстен хидрантске мреже опремљен са потребним бројем унутрашњих и 
спољашњих хидраната. Довод воде од водомерног шахта до резервоара је предвиђен као 
резерва у случају отказа бунара. Предвиђено постројење за повишење притиска 
хидрантске мреже је одвојено од постројења за повишење притиска потребног за 
хлађење опреме у пројектованој ваљаоници. Спољашња хидрантска мрежа је предвиђена 
у облику прстена који обухвата све пројектоване објекте на предметној локацији. 
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 У УП-у је наведена да потребе за водом износе: 
- санитарне:               Qs = 1 l/s 
- противпожарне:              Qh = 40 l/s 
- за технолошке потребе: - директно хлађење:  Qd = 556 l/s 

                                -  индиректно хлађење:  Qi = 98 l/s 
 
 Потребна запремина резервоара само за противпожарне потребе износи: 

Vrez = 40 x 7200 = 288 m3 

 
 У складу са УП-ом, у планираном комплексу испројектовати спољну и унутрашњу 
хидрантску водоводну мрежу за гашење пожара према Правилнику о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гласник РС бр. 
3/2018). 
  
1.8.2. Мрежа фекалне канализације 

 
Према УП-у, на предметној локацији не постоји изведена градска фекална 

канализациона мрежа на коју би било могуће прикључити пројектовани објекат. 
Као привремено решење, усваја се изградња септичке јаме на локацији која се налази 

унутар граница парцеле комплекса. Новопројектована септичка јама се састоји из једне 
коморе запремине 90 m3 корисне дубине 2.0 m, површине основе 45 m2, која је 
правоугаоног облика димензија 9x5 m. Овако пројектована септичка јама је способна да 
прихвати укупну количину фекалне отпадне воде од комплекса, при чему је усвојен 
циклус пражњења јаме у трајању од 60 дана. 

Овај начин евакуације фекалних отпадних вода са комплекса је планиран све до 
изградње фекалног колектора на предметној локацији када ће се фекална канализација 
комплекса  прикључити на исти. 

Количина фекалних вода која се производи на пројектованом објекту износи: 
Qf = 1 l/s 

  

1.8.3. Мрежа атмосферске канализације 
 

Према УП-у, на предметној локацији не постоји изведена градска атмосферска 
канализациона мрежа. У близини предметне локације се налази канал Нови Чикас 2 у 
који је могуће упуштати пречишћену атмосферску воду са предметне локације. 

Планирана атмосферска канализациона мрежа комплекса ваљаонице биће 
димензионисана на 15 минутну кишу 2 годишњег повратног периода. Подаци о 
меродавним интензитетима падавина узети су са ГМС Сремска Митровица. 

I2
15= 152.5 l/s/ha 

 
У УП-у је одвођење атмосферских вода са комплекса предвиђено преко система 

затворених колектора. Атмосферска канализациона мрежа на комплексу подељена је у 
два канализациона система према природи атмосферских вода: 

- атмосферска канализација - условно чиста 
- атмосферска канализација - зауљена 
 

Условно чиста атмосферска канализација прикупља воде са кровова комплекса и без 
предходног третмана се испушта у реципијент. 

У складу са УП-ом, атмосферска вода са кровова пројектованог објекта ће бити 
евакуисана на два начина: 

1) преко олучних хоризонтала и вертикала упуштањем у зелену површину поред 
објекта 
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2) преко олучних хоризонтала и вертикала које су повезане на спољашњу мрежу 
условно  чисте атмосферске канализације 

 
Према УП-у, зауљена атмосферска канализација прикупља воде са саобраћајница, и 

манипулативних површина. Предвиђено је пречишћавање зауљене атмосферске воде на 
сепараторима уља и нафтних деривата након чега се иста улива у колекторе условно 
чисте атмосферске канализације. 

За пречишћавање зауљених вода предвиђена су два сепаратора уља и нафтних 
деривата. Сепаратор је водонепропустан резервоар, који се састоји од простора за 
седиментацију (таложење нерастворивих материја), коалесцентног филтера (интензивна 
сепарација нафтних деривата) и сорпцијског филтера (везивање нафтних деривата на 
влакна сорпцијског материјала) са или без интегрисаног bu-pass-а. 

Зауљена атмосферска канализација са чистом атмосферском канализацијом на 
комплексу чини јединствен систем. Зауљена вода се након третмана на сепараторима 
упушта у чисту атмосферску канализацију која се даље излива у реципијент - канал Нови 
Чикас 2. 

У УП-у је, због изузетне дужине канализационих колектора, што узрокује дубље 
укопавање, предвиђена изградња црпне станице. Улога црпне станице је подизање 
атмосферских вода на одговарајућу коту са које је могуће воде упуштати у реципијент 
гравитационим путем. 

У УП-у је наведено да капацитети сепаратора уља и нафтних деривата износе: 
- Сепаратор сеп1: Q1 = 225 l/s 
- Сепаратор сеп2: Q2 = 235 l/s 

 
Укупна количина атмосферских вода која се излива у канал Нови Чикас 2 износи  
Qa = 635 l/s. 

 
У процесу производње неће доћи до продукције технолошких  отпадних вода. 
 

 

1.8.4. Електроенергетска мрежа 
 

Према УП-у, предвиђена електроенергетска инсталација је намењена напајању 
електричном енергијом потрошача размештених по објекту. Карактеристике извора 
напајања: 3x400/230V, 50 Hz. Предвиђена  једновремена снага Pjed=11000 kVA.  

У УП-у за напајање објекта ваљаонице предвиђене су нове три ТС 20/0,4 kV, 3500 
kVA и пет ТС 20/0,7 kV, 3500 kVA које ће се налазити у склопу новоизграђене ваљаонице. 
Довођење напајања до нове трансформаторске станице је предвиђено кабловима  XПЕ 
49 4x3x1x150 mm2 вођеним по кабловском рову и канализацији од постојеће ТС 110/20/6 
kV (Sirmium Steel) која је у власништву инвеститора, а све према приказаној ситуацији. 
Резервно напајање је предвиђено са ТС 20/0,4kV ( ТС3) која је у власништву инвеститора 
( у постојећој ТС прави се пролаз 20kV кабла ).   

Мерење је планирано на средњем и високом напону. Мерна место су у постојећој ТС 
110/20 kV (постојеће мерно место на високом напону ) уз проширења одобрене снаге од 
11 MBA и ТС20/0,4kV (постојеће мерно место на средњем напону) без проширења 
одобрене снаге.  

Средњенапонски развод потребан за напајање објеката предвиђених за изградњу 
планирани су на такав начин да се постигне оптимална поузданост и сигурност напајања 
у условима експлоатације и предвиђена је довољна резерва да се одржи флексибилност 
у условима развоја комплекса при чему ће доћи до повећања потреба за електричном 
енергијом.    
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Развод од постојећих ТС 110/20 kV и 20/0,4kV до нових ТС предвиђен је 20  kV каблом 
положеним у земљу и  кабловску канализацију по траси приложеној у ситуацији,а у свему 
према      важећим законима, техничким прописима и стандардима.  

У складу са УП-ом, нисконапонски развод од трансформаторске станице 20/04 kV до 
објеката предвиђени су одговарајућим нисконапонским кабловима 1kV положеним у 
земљу и кабловску канализацију у складу са важећим законима, техничким прописима и 
стандардима.   

Спољна расвета је предвиђена тако да се напајање светиљки омогући са планиране 
трансформаторске станице. Планирано је да се обезбеди осветљење за  простор око 
производне хале  и за простор паркинга за камионе. На местима слабије осветљености 
предвиђене су светиљке које ће бити монтиране уз или на саму конструкцију објекта 
производне хале. Манипулација спољном расветом је предвиђена да буде аутоматска 
преко фотоћелије и фоторелеја. Позиције светиљки и трасе напајања спољне расвете су 
приказане на приложеној ситуацији.  

 
Заштита од индиректног додира TN-C-S системом 

Према УП-у, за заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су 
следећи принципи заштите:  

- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно 
повезују истовремено доступни изложени проводни делови, 

- изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви 
и  конструкције, 

- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом 
- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова 

повезују на кутије за изједначење потенцијала, KIP. 
 
Усвојени систем заштите је TN-C-S систем. У главном  разводном орману који се 

напајају директно са НН мреже, се са четворопроводничког прелази на петопроводнички 
систем.   

Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала. У главним разводним 
орманима извести премошћење заштитне и нулте сабирнице (нуловање).  

Главно изједначење потенцијала је предвиђено повезивањем свих металних маса 
осталих инсталационих система на сабирницу за изједначење потенцијала SIP смештену 
непосредно поред GRO. На њу се повезују главни увод воде, ормарић ZAS, прикључни ТТ 
орман и металне цеви канализације ако су исте примењене.  

У санитарним чворовима предвиђено је допунско изједначење потенцијала 
повезивањем металних маса на кутију за изједначење потенцијала (PS-49). Кутије за 
изједначење потенцијала се повезују на заштитну сабирницу припадајућег разводног 
ормана каблом PP-Y 1x6mm2. Од PS-49 касне до металних маса у санитарном чвору водити 
проводнике PP-Y 1x4 mm2 опремљене на својим крајевима одговарајућим шелнама за 
галванско повезивање. 

Мере изједначења потенцијала, односно унутрашњу громобранску инсталацију, 
извести у свему према  Правилнику о Техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења Сл. лист СРЈ 11/96 и стандардима СРПС ЕН 62305-3. 

 
Заштита од атмосферског пражњења  

У УП је ндаведено да се на основу стандарда ЈУС-ИЕЦ 1024-1 утврђује процена нивоа 
заштите објеката који се штити. Такође се врши одређивање избора громобранске 
инсталације, аспекта заштите и параметара за пројектовање и извођење. 

Овим стандардом дефинише се класификација објеката у односу на последице удара 
грома и поступак за избор громобранске инсталације која пружа одређени ниво заштите. 

Класификација објеката врши се према последицама удара грома који могу бити 
опасни по објекте, њихове садржаје или њихове околине. 
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Последице директног удара грома које могу бити опасне су: 
Пожари, механичка оштећења, рањавање људи и животиња и оштећење електричне 

и електронске опреме. 
Последице атмосферског пражњења могу бити посебно опасне за системе 

управљања.    
Као прихватни систем на парцели Металфера служе четири штапне хватаљке са 

уређајем за рано стартовање. Уређај за рано стартовање је  IONIFLASH BENJAMIN 
произвођача Паратоннерес Француска. Време предњачења је 60 микросекунди и 
постављен је на стубу висине 22m. Да би се заштитио планирани објекат потребно је по 
истом принципу додати још три штапне хватаљке. 
 
1.8.5. Гасна мрежа 

 
У УП-у је за потребе технологије ваљаонице, предвиђен прикључак на челични 

градски гасовод пречника DN125. Прикључак ће бити од полиетилена PE100-SDR11, 
максималног протока Q=4000 Nm3 /h. 

Предвиђена је самостојећа мерно регулациона станица(МРС) постављена на 
бетонском темељу, у металном орману, са вентилационим отворима и обојена жутом 
бојом.  

На PEHD цеви, на 5m пре МРС монтираће се PP вентил. Пре уласка PEHD цеви у МРС 
предвиђен је прелазни комад PE-Č. Од прелазног комада гасовод се изводи од челичних 
бешавних цеви које су израђене по стандарду СРПС ЕН 10220:2005 и спајање се врши 
заваривањем. 

Комплетан подземни гасовод који се изводи од полиетиленских цеви мора бити према 
СРПС ЕН-1555:2011. 

Из МРС ће се водити челична цев и пре уласка у земљу на њу ће се монтирати 
прелазни комад ČDN/PE. На PEHD цеви, на 5m после МРС монтираће се PP вентил. После 
PP вентила ће се водити PEHD цев до фасаде објекта. 

Пре изласка PEHD цеви из земље предвиђен је прелазни комад PE-Č. После тога, ће 
се водити челична цев  која ће по изласку из земље прећи у вертикалу и водити се по 
фасади објекта. 

На вертикалном делу челичне цеви, а на висини од 1m од тротоара ће се монтирати 
лимени ормар са стаклом у који ће бити монтирани PP вентил. 

После тога ће се цев водити вертикално до испод плафона хале, а затим ће се, кроз 
челичну заштитну цев, увести у халу. 

У хали ће се цев водити вертикално под плафоном где ће се разделити на потребан 
број цеви које ће се посебно водити до сваког горионика на пећи за топљење. 
  
1.9. Технолошко решење 
 
 У складу са УП-ом, у објекту хале ваљаонице предвиђено је смештање пећи за 
загревање са помоћним уређајима, излазни сто из пећи, 16 станова са ваљцима за 
ваљање + моно блок 6 + 4, технолошке маказе, регулатори петље, темпкор – уређај за 
термичку обраду хлађењем, клизни успоривач, систем за испуштање арматуре на сто 
типа канолете, сто за хлађење, ваљкасто ланчасти транспортери, маказе за завршно 
сечење и систем за паковање.  
 Предметна ваљаоница је предвиђена за производњу  ребрастог бетонског челика у 
шипци и котуру. Производни капацитет је 450.000 тона/годишње. Производиће се  
ребрасти бетонски челик у шипци од Ø10 до Ø 40mm, глатка жица у котуру пречника од 
Ø 5,5 до Ø12 mm, као и ребрасти бетонски челик у котуру пречника од Ø8 до Ø14mm. 
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 Ваљаоница је позиционирана на издигнутој платформи (5,0 метара висине). Ово 
решење омогућава следеће предности:  

- Могућност инсталирања свих цевовода (воду, ваздух, уље, итд.) као и електричних 
каблова на начин који обезбеђује лак приступ са доњег нивоа, а самим тим 
олакшава надзор и операције одржавања.  

- Могућност инсталирања помоћне опреме као што су јединице за подмазивање и 
хидраулична јединица, соба са компресором, итд. Са лаким приступом за потребе 
одржавања и пуњења.  

- Елиминација проблема повезаних са радовима на темељу (ограничени радови на 
темељу)   

- Боља вентилација опреме смештене у приземљу.   
 
 
Кратак опис технологије 

Шаржирање гредица, загревање и пражњење пећи 
 Према УП-у, са складишта се краном на сто гурача пребацује једновремено, највише 
4 гредица. Овако постављене гредице на сто даље се транспортује према пећи за 
загревање, покретним механизмом (тзв.“ducking dogs“ систем).  
 Уобичајена тежина 4 гредица је испод 8t, али капацитет магнетног крана је око16t из 
разлога безбедности односно сигурности континуалног рада. Кран опслужују два 
синхронизована генератора магнетног флукса. Контрола пуњења и пражњења пећи 
обавља се путем сензора. Један сензор контролоше улаз гредица у пећ, а други пролаз 
кроз пећ. Машина за шаржирање је строго контролисана, јер од њеног ефикасног рада 
зависи да ли ће доћи до неког застоја на линији ваљања. Постоји потреба да се припрема 
група за шаржирање изведе и ван редовног рада. 
 Динамику пражњења пећи одређује ваљач који управља ваљањем. Дешаржирање се 
може обављати аутоматски или ручном командом од стране ваљача.  
 
Излазни сто из пећи, заустављање гредица и кретање кроз станове  1 - 8 
 По изласку из пећи кроз излазна врата, гредица иде на погоњени „rol-gang“ до уласка 
у први ваљачки стан. Пирометар који контролише температуру гредице опредељује да ли 
ће гредица ући у први стан или не. Ако је температура нижа од прописане rolgan се 
зауставља и нема транспорта према првом ваљачком стану. Контрола температуре такође 
спречава да дође до прегревања гредица. 
 Гредице које имају неодговарајућу температуру већ на излазној рампи пећи склањају 
се у одговарајући колектор - канал како би се спречио нихов улазак у први ваљачки стан.  
 
Маказе #1 
 После напуштања 8-тог стана ваљани профил наилази на маказе. Њихов задатак је 
да одсеку почетак профила, као и крај како би се избегла могућност да дође до 
промашивања улазне арматуре на следећем стану. То је важно и да би се избегли дефекти 
на профилу при ваљању од седмог до десетог стана. 
 Ове маказе могу да послуже и да одсеку дефектне крајеве у виду расцепа или 
„крокидила“. Нормално, овај посао треба да буде селективан јер би њихов константан 
рад могао да изазове мањи извадак материјала односно већи технолошки губитак. Маказе 
су везане за директан погон и раде дисконтинуално, након обављене операције враћају 
се у првобитну позицију. Маказе су у комплету са ДЦ мотором. 
 Одсечена парчад се скупљају у одговарајући контејнер поред линије, укопан у облику 
јаме. Детектор температуре метала (ХМД) преко пирометра, требало би инсталирати 
између излаза из стана бр. 8 и маказа #1 да би се стартовала контрола брзине сагласно 
плану провлака на линији. 
 У случају хаварије на прузи ове маказе се могу укључити да раде континуирано и 
секу комплетну гредицу која је у становима пре маказа на делове. 
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Секција станова 9 - 16. 
 Пошто чело профила буде отсечено на маказама бр.6 профил пролази кроз секцију 
ваљачких станова од 7. до 10.  
 Калибри на ваљцима, подешавање зазора ваљака, брзина ваљања и улазна И излазна 
арматура морају бити одабрани и подешени у функцији укупне подешености ваљаонице. 
Како се жица  процесуира симултано, кроз више ваљака, контролни систем мора бити 
довољно осетљив и подешен тако да се постигне што је могуће виша равномерност 
оптерећења целог система ваљања. Како ови станови морају да представљају саставни, 
интергрални мастер план ваљаонице то се подешавање брзине између станова мора 
базирати на референтним издужењима. Као и у случају станова 1 до 8, различити пресеци 
материјала доводе до стварања петље и контрола брзине између станова није могућа. 
Подешавање брзине између станова мора да буде изведено аутоматски, увођењем 
контролног система. Аутоматски сензори издужења односно „недостатка материјала“ или 
стварања петље, такође, требало би да буду инкорпорирани у контролу сваког стана.  
 Станови 9 – 16 су завршни станови за ребрасти бетонски челик  у шипци од R18 до 
R40. 
 
Термичка обрада 

Конти ваљаоница ради комплетности функционисања у свом саставу има и линију за 
термичку обраду-каљење ваљаних шипки QТБ. То омогућава да се уз мале трошкове 
добије квалитетан производ високе чврстоће. Да би се сигурно одржао квалитет потребно 
је да се кретање материјала кроз водено купатило држи константним. Променљива 
линијска брзина кретања кроз водено купатило проузрокује различито време 
задржавања материјала у води што за последицу има различит квалитет шипки до нивоа 
секундарног квалитета. 
 
Маказе за сечење на меру на улазу у кочни подизач шипки и кочни подизач шипки 

 Производи већег пречника излазе из корита са водом и долазе у позицију маказа за 
сечење на дужину. Материјал се затим уводи у кочиони подизач шипки који шипке 
избацује на расхладни сто.  
 За одређивање дужине сечења која треба да је у сагласности са мером расхладног 
стола поред механичког начина може се користити и „услуга“ енкодера. Дужина шипке 
по такту енкодера може бити дефинисана тако што се успостави број тактова потребних 
за постизање тачне дужине сечења и унесе у контролер сечења.  
 
Маказе #2 
 Ове маказе интегрисане су као саставни део ваљаоничке линије у циљу припреме 
почетка и краја ваљачког профила пре уласку у завршну пругу – завршне блокове 
 
Завршна пруга - Блок са 6 и блок са 4 пролаза 

 На уласку у завршну пругу налази се водено куптило којим се регулише/снижава 
температуре шипке пре уласка у блокове. 
 Однос брзина на пролазима/прстеновима на блоку дефинисан је чисто механички. 
 На завршној прузи завршавају се следеће димензије: 

- Ребрасти бетонски  у шипци од R10 до R16, 
- Ребрасти бетонски челик у котуру од R8 до R14, 
- Глатка жица у котуру од Ø 5,5 до Ø12 mm. 

 
Термичка обрада 
 Након проласка кроз завршну пругу шипка од које ће настати Ребрасти бетонски у 
шипци од R10 до R16 пролази кроз линију за термичку обраду-каљење ваљаних шипки 
QТБ. Ова линија за термичку обраду састоји се од 3 водена купатила са вучним ваљцима. 
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Маказе за сечење на меру на улазу у дуплу каналицу и дупла каналица 
 После термичке обраде ребрасти ботонски челик у шипци долази до маказа за сечење 
на дужину. Материјал се затим усмерава у једну па у другу водилицу, уводи у успоривач 
шипки који шипке успорава пре уласка у дуплу каналицу која испушта шипке на 
расхладни сто.  
 
Расхладни сто, сечење на меру и прављење бунтова 
 Материјал – ребрасти бетонски челик у шипци I R10 до R16 И R18 до R40 уводе се на 
расхладни сто. 
 Окретање грабљи хладњака је синхронизовано са пражњењем кочног подизача 
шипки. Кад једна шипка падне на носећу конструкцију, направи се једноструки покрет 
дизања шипки и њихово одлагање у наредни отвор у регалу омогућавајући ваздушно 
хладјење и одржавање њихове равноће. 
 Унутар рама хладњака монтиран је сет равнајућих ваљака који их, док су шипке  
положене на њих, лагано ротирајући, покрећу дуж осовине према фиксираном крају. Ако 
потребно осно кретање није постигнуто првим жлебом на равнајућим ваљцима, то се 
кретање постиже накнадним жлебовима. 
 Шипке настављају напредовање кроз остатак хладњака док се, или директно не 
истресу на ланчани транспортер који их преноси на транспортни сто пре хладних маказа. 
 Када су шипке са ланчаног транспортера пребачене на транспортни сто пре хладних 
маказа, ланчани транспортер се спушта и омогућује транспортном столу да превуче 
шипке до граничника на транспортни сто после хладних маказа. 
 Након што су шипке поравнате на граничнику, хладне маказе их режу на задату 
дужину. Граничник је померљив тако да је могуће сећи на више различитих дужина. 
Након што хладне маказе одсеку шипке, транспортни сто после хладних маказа са 
ланчаним транспортером после хладних маказа служи за одпрему изрезаних шипки до 
магацина готових производа где се формирају бунтови који се аутоматски везују. 
 Бунтови се мере и означавају, и уз помоћ крана опремљеног са магнетима одлажу у 
магацин за складиштење бунтова. 
 
Термичка обрада 
 Након проласка кроз завршну пругу шипка од које ће настати Ребрасти бетонски у 
котури од R10 до R16 или глатка жица у котуру од Ø 5,5 до Ø12 мм пролази кроз линију 
за термичку обраду-каљење QТB. Ова линија за термичку обраду састоји се од 3 водена 
купатила са вучним ваљцима. 
 Подешавање водених купатила је различито за ребрасти бетонски челик у котуру и 
глатку жицу у котуру. 
 
Вучни ваљци и глава за полагање 
 Након проласка гредице кроз термичко обраду вучни ваљци је спроводе до главе за 
полагање. Глава за полагње прави једнаку спиралу и полаже је на транспортер. 
Транспортер за транспорт и хлађење намотаја, рупа за формирање котура и паковање 

 Глава за полагње прави једнаку спиралу и полаже је на транспортер. Овако положен 
материјал на транспортеру се хлади. Регулацијом хлађења (помоћу вентилатора или 
поклопцима) могу се добити/ваљати различити квалитети челика. 
 На крају транспортера налази се рупа у коју контролисано падају намотаји и добија 
се форма котура. Овакав котур транспортером се допрема до станице за везивање где се 
компактује и везује. После везивања бунт се транспортује даље обара се из вертикалног 
у хоризонтални положај, мери се и означава се. Даљи транспорт у магацин за 
складиштење котурова врши се виљушкаром. 
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1.10. Технички опис објеката 
 
Ваљаоница челика за армирање бетона 
 Према УП-у намена овог објекта је обрада и производња челика који ће се користити 
као арматура за бетонске конструкције у грађевинарству. У ваљаоници ће се вршити 
производња ребрастог бетонског челика у шипси и котуру. Процес обраде и производње 
се одвија тако што се сировине теретним возилима довозе у халу где се врши обрада и 
финализација производа. Готова производи се касније одвозе камионима из хале на даље 
коришћење и продају. 
 У УП-у је наведено да је максимална спратност планираног објекта П+1, површина 
земљишта под објектом је 22 368,40 m2, бруто изграђена површина свих етажа износи 
29 780,70 m3.  
 Ваљаоница се састоји из две главне функционалне целине- главни и највећи део 
објекта чини производна хала а други део је радионица. У хали се налазе радне 
платформе на којима се поставља технолошка опрема. У оквиру хале је предвиђено и 
постављање кранова за пренос терета са једног места на друго. Радионица (алатаница) 
је простор у коме се врши поправка и одржавање опреме и алата који се користе у 
производној хали. 
 У оквиру хале су и техничке просторије са електро опремом и командне собе. 
Командне собе су монтажне кабине и оне су део опреме. На северозападној страни су 
просторије трафостанице, која је спратности П+1. 
 Објекат ће имати више улаза. Отвори на северозападном и југоисточном спољашњем 
зиду производне хале- предвиђени су за пролаз камиона. Остали отвори су за пролаз 
мањих теретних возила (виљушкара). 
 Кров изнад производне хале је двоводни. Изнад радионице и техничких просторија 
које су ван габарита хале, кров је једноводни. 
 
WTP – постојење за третман воде 
 Према УП-у, овај објекат је функционално и технолошки повезан са ваљаоницом, 
стога је и његов положај и организација одређена у односу на објекат ваљаонице. 
 У УП-у је наведено да је максимална спратност планираног објекта П+0, површина 
земљишта под објектом је 2 191,50 m², бруто изграђена површина свих етажа износи 2 
316,32 m². 
 Намена објекта је третман и обрада технолошке воде која ће се користити у процесу 
производње у ваљаоници челика. Објекат чини пет главних функционалних јединица- 
четири просторије базена и просторија са пумпама, и техничке просторије (компресорска 
станица, електро опрема и трафостаница) и помоћне просторије (тоалети за раднике). Уз 
просторију са пумпама, дуж североисточне стране, су темљи на које ће се поставити 
опрема- пешчани филтери. У близини ових филтера, ван основног габарита објекта, је и 
платформа силоса за муљ. Ова платформа је на коти +7,00 m. 
 У УП-у, на коти +3,30 m, предвиђена је бетонска платформа око отвореног базена. У 
оквиру постројења, предвиђени су и подземни делови - укопани објекти- јаме и силоси 
(јама за коварину и силос за воду). 
 Кров изнад базена је раван а изнад техничких и помоћних просторија је једноводни. 
Изнад компресорске станице кров је раван јер је у том делу предвиђено постављање 
опреме. 
  
Портирница и вагарска кућица 
 Према УП-у, ови објекти су монтажни и састоје се из једне просторије: портирница - 
радни простор за портира (контрола улаза и излаза из комплекса) и вагарска кућица- 
радни простор за радника који ради на очитавању мерења са колске ваге). 
 Максимална спратност планираних објеката је П+0, површина земљишта под објектом 
је 22,50 m², бруто изграђена површина свих етажа износи 22,50 m² 
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1.11. Инжењерско-геолошки услови 
 

 Према УП-у, терен локације је раван са претпоставком релативно добре носивости. 
Геомеханички елаборат није рађен. На основу расположивих података о терену , као и 
на основу визуелног прегледа може се закључити да на терену нема деформација и 
појава које би указивале да је терен нестабилан. 
 Објекти се налази у седмој зони сеизмичности за повратни период од 100 година и у 
II климатској зони са средњом вредности најнижих годишњих температурних разлика од 
-18. 
 
 
2. Правила уређења и грађења за инфраструктурне прикључаке на 

катастарским парцелама 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 

8184/3 КО Сремска Митровица 

 

2.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
 Према ПДР-у, при пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних 
површина и објеката треба обезбедити, између осталих, следеће просторно полазне 
основе: 

- Прикључење извести уз придржавање – обезбеђивање услова прегледности и 
неометаног укључивања (троуглови прегледности, полупречник проходности 
меродавног возила мин 12,0 m) а у складу са условима управљача пута. 

 
2. 2. Водопривредна инфраструктура на јавном грађевинском земљишту 

 
2.2.1. Снабдевање водом 
 

У ПДР-у је описано да предметна територија није тренутно прекривена јавном 
водоводном мрежом, сем улице Марка Аурелија и у делу улице Вишњевачка. Изградња 
јавне водоводне мреже се планира у осталом делу територије обухваћене ПДР-ом. 

Постојећа инсталација водовода ДН 200 mm, у регулационом појасу улице Марка 
Аурелија и делу улице Вишњевачка, биће проширена, како би се водоводном мрежом 
обезбедило снабдевање свих објеката и корисника потребним количинама квалитетне 
воде за пиће и противпожарне воде. 
 
 Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, 
према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране надлежног 
комуналног предузећа. 
 Према ПДР-у, пролазак испод саобраћајнице и укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви. 
 Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 – 1,2 m од нивелете терена, због 
зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 
 
2.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
 У ПДР-у је описано да предметна територија није тренутно прекривена јавном 
канализационом мрежом, сем у делу улице Вишњевачка (фекални колектор ДН 250 mm). 
Изградња јавне канализационе мреже се планира у осталом делу територије обухваћене 
ПДР-ом. 
 У скалду са ПДР-ом, канализацију радити по сепаратном систему. 
 Дубина каналске мреже не сме бити мања од 1,2 m од нивелете коловоза. 
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 Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом. 
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречичћавање кроз 
предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за 
испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са 
санитарном отпадном водом. 
 Према ПДР-у, за прихват и евакуацију атмосферских вода користи се отворени канал, 
који се зацевљује у делу пролаза кроз регулацију планиране саобраћајнице. 
 Поред тога планира се изградња атмосферске канализацију у појасу регулације 
свих планираних саобраћајница. Уз отворени атмосферски канал са леве и десне стране, 
неопходно је дефинисати зоне забране градње, у ширини од 10 m, за пролаз 
механизације ради одржавања канала. 
 У ПДР-у је наведено да се кишном канализацијом треба омогућити одвођење 
атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијента 
(отвореног атмосферског канала). Атмосферске воде у зависности од порекла упуститит 
у реципијент након адекватног третмана.  
 
2.2.3. Електроенергетска инфраструктура на јавном грађевинском земљишту 
 

 Према ПДР-у, за потребе напајања електричном енергијом нових садржаја потребно 
је изградити нову електроенергетску мрежу и трафостанице. 
 Од трафостаница вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима, до 
новопланираних поторшача, по могућности већим делом кроз јавно грађевинско 
земљиште. 
 Средњенапонску и нисконапонску мрежу у обухвату ПДР-а градити подземно. 
 У складу са ПДР-ом, електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у 
земљаном рову или кабловској канализацији, на дубини од најмање 0,8 m. 
 При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и телекомуникационих 
каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 
10 kV. 
 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да 
буде око 90°. 
 Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих, 
сем при укрштању , при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m. 
 Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 
0,50 m. 
 Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације. 
 При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,30 м, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m. 
 
 
IV. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
1. Мере заштите животне средине 

 
Заштита земљишта и вода 

 Према УП-у, испуштање отпадних вода, осим условно чистих, и течног опасног отпада 
у земљиште је забрањено. Изградњом непропусних саобраћајница, контролисаним 
одвођењем и пречишћавањем потенцијално загађених атмосферских отпадних вода са 
истих, пре испуштања у канал и поступање са отпадом у складу са прописима спречава 
се загађење земљишта, површинских и подземних вода. Такође, емисије у ваздух ће уз 
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примењену савремену технологију производње бити испод ГВЕ у складу са прописима, 
па не може доћи до посредног штетног утицаја на квалитет земљишта. 
 Одвијањем технолошког процеса производње челика за армирање бетона не настају 
технолошке отпадне воде. Расхладне воде користиће се у затвореном рециркулационом 
систему, тако да нема испуштања отпадних вода, приликом одвијања нормалног процеса 
производње. 
 У складу са УП-ом, потенцијално зауљене отпадне воде са манипулативних површина 
и интерних саобраћајница ће се прикупљати одговарајућим падовима и атмосферском 
канализацијом одводити до сепаратора масти и уља (два комада) и после пречишћавања 
испуштати у  канал Чикас 2, који полази поред локације. Предвиђен је један испуст у 
мелиорациони канал. Испуштене отпадне воде не смеју да наруше добар статус водотока 
у који се испуштају, а тиме ни крајњег реципијента. 
 Санитарно фекалне воде ће се до изградње и прикључења на насељску канализацију 
затвореним канализационим системом привремено одводити у водонепропусне бетонске 
септичке јаме, које ће празнити надлежно ЈКП, према Уговору са Инвеститором. 
 
Заштита од вода 
 Према УП-у, заштита од утицаја подземних вода  обезбеђује се  пројектовањем  и  
извођењем  прописне  хидроизолације  и  применом  одговарајућих  материјала, 
подрумске просторије се  не  препоручују  на  овом  простору, због изразито високих 
подземних вода. 
 
Заштита  ваздуха  и  заштита  од  јонизујућих  зрачења 
 У УП-у је наведено да се у ваљаоници бетонског челика примењује једна од 
најчистијих технологија. За производњу се користе чисти и квалитетни материјали и 
савремена производна опрема. Зато не долази до ослобађања загађујућих материја у 
ваздух изнад граничних вредности, тј. нема штетног утицаја на квалитет околног ваздуха. 
 Приликом сагоревања природног гаса  за потребе пећи за загревање челичних 
гредица долазиће до емисије продуката сагоревања природног гаса, пре свега водене 
паре и мањим делом CO2 и CO. У поређењу са осталним фосилним горивима има најмањи 
коефицијент емисије CO2 (угљендиоксида) по јединици ослобођене енергије и зато се 
сматра еколошким горивом. Продукти сагоревања ће се контролисано прикупљати и 
преко димњака одводити у атмосферу. На емитеру ће бити постављено мерно место за 
праћење емисије загађујућих материја. 
 Параметри за праћење и граничне вредности емисије у ваздух из ваљаонице 
наведени су у Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух 
("Сл. гласник РС" бр. 71/2010 и 6/2011 - исправка, Прилог V, Део III Црна металургија, 
Одељак 5. Постројења за ваљање челика, пећи за загревање и термичку обраду, 
Гранична вредност емисије код постојећих постројења за ваљање челика, пећи за 
загревање и термичку обраду и Прилог IV Опште граничне вредности емисија). 
 
Заштита  од  буке  и  вибрације 

 Према УП-у, објекат  мора  да  садржи  техничка решења  којима  се  бука  и  вибрације 
елиминишу или  своде  у  дозвољене  границе, 
 Приликом испоруке опреме, произвођач опреме је дужан да Инвеститору достави 
атестну документацију, којом се доказује да ниво буке од рада покретних елемената 
опреме не прелази дозвољене границе, као и предвиђене мере заштите. 
 
Заштита  од  земљотреса 
 У складу са УП-ом, у погледу  сеизмике  Сремска Митровица  се  налази  у  зони  
максимално  могућег  трусног  померања  тла  од  7°  МКЗ  скале,  на  основу  чега  се  
врши  пројектовање и  изградња објеката. 
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Заштита  од  ветра,  снега,  леда  и  града 
 Пројектовање  и  извођење  објеката  отпорних  на  ове  утицаје,  посебно  применом 
одговарајуће  конструкције  и  адекватних,  квалитнех  материјала. 
 
Заштита  од  киша  и  поплава 

 Одговарајуће  пројектовање  и  извођење  саобраћајних  и  других  партерних  
површина и,  посебно,  ефикасне  атмосферске  канализације. 
 
Заштита  од  експлозија  и  пожара 
 Према УП-у, евентуално  ватроосетљиви  објекти  морају  бити  изоловани  од  осталих  
садржаја  и противпожарно  обезбеђени, планираном хидрантском мрежом. Код  
пројектовања  и  извођења  радова,  непосредно  примењивати  противпожарне прописе. 
 
2. Мере заштите непокретних културних и природних добара 
 
 Приликом  извођења  земљаних  радова,  уколико  се  наиђе  на  предмете  археолошке 
природе,  радове  треба  обуставити  и  о  нађеном  известити  Завод за заштиту споменика 
културе. 
 У фази извођења радова обавезан је археолошки надзор од стране стручне службе 
Завода за заштиту споменика културе, приликом извођења земљаних радова. 
 
 
 
V. Ова информација о локацији издаје се за потребе исходовања водних услова и у друге 
сврхе се не може користити.  
 
VI. Информација о локацији је на снази док је на снази плански основ на основу којег је 
издата.  

 
 
 
 

 
                    ВД   ПОДСЕКРЕТАР 
 

 
                                                     __________________________  
                                                              Драган Мићић 

 
 

 
 
 
 
Доставити: 

1. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
2. Архиви. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,  

ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 
Број: 143-353-191/2019 
ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 
Дана: 14.11.2019. године 
НОВИ САД 
ССР 
 
 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај на основу члана 
53. и 134. став 1, а у вези члана 133. став 2. тачка 4) Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 41. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/14, 
54/14 - др. oдлука, 37/16 и 29/17), члана 118. Закона о општем управном поступку („Сл. 
Гласник РС“, број 18/16), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19) и Уредбе о локацијским 
условима („Службени гласник РС“, број 35/15, 114/15 и 117/17), решавајући по захтеву 
„Metalfer Steel Mill“ д.о.о., Румски пут 27, Сремска Митровица, поднесеном путем 
пуномоћника „Set“ д.о.о., Браће Недића 1, Шабац, а по овлашћењу покрајинског 
секретара садржаном у Решењу број 143-031-90/2019-01-03 од 31.10.2019. године, 
издаје 

 
 

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
I. Издају се локацијски услови за изградњу комплекса ваљаонице челика 

за армирање бетона на катастарским парцелама број 8184/1, 8190/2 и 
9065/4 КО Сремска Митровица и инфраструктурних прикључака на 
катастарским парцелама 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 
и 8184/3 КО Сремска Митровица. 

 
II. Објекти су категорије Г, класификационих бројева 230400, 222420, 

211201, 222410 и 222330, категорије В, класификационог броја 125102 
и категорије Б, класификационог броја 127420. 

 
III. Укупна површина катастарских парцела број 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО 

Сремска Митровица износи 99.223 m2. 
БРГП за предметне објекте износи: 

- Ваљаоница челика за армирање: 29.780,70 m2, 
- Постројење за третман воде: 2.413,91 m2, 
- Портирница: 11,25 m2, 
- Вагарска кућица 11,25 m2, 
- Саобраћајнице, паркинзи и платои: 34.290,33 m2, 
- Саобраћајни прикључци: 459,50 m2, 
- Септичка јама: 45,00 m2.  

 

IV. Плански основ је Урбанистички пројекат са урбанистичко-
архитектонском разрадом локације за изградњу комплекса ваљаонице 
челика за армирање бетона, на катастарским парцелама 8184/1, 8190/2 
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и 9065/4 КО Сремска Митровица, у улици Вишњевачка, у Сремској 
Митровици (Одлука о потврђивању Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине, број 140-35-40/2019-01 од 
17.09.2019. године – у даљем тексту:УП) и План детаљне регулације дела 
привредно-технолошке зоне источно од улице Марка Аурелија са 
комплексом индустријског погона топионице у Сремској Митровици, 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 3/09 – у даљем тексту: 
ПДР). 

 
 

V. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
1. Подаци о локацији 

 
Предметне парцеле 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица налазе се у 

обухвату УП-а којим су разрађене за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање 
бетона. Парцеле су намењене привредно-технолошким комплексима. Предметне парцеле 
се налазе у источном делу грађевинског подручја Града Сремска Митровица, у улици 
Вишњевачка, унутар границе грађевинског подручја. Према ПДР-у и УП-у, део парцеле 
8184/1 КО Сремска Митровица је намењен за површину јавне намене – саобраћајну 
површину (проширење Вишњевачке улице). 
 Предметна парцела 8177/1 КО Сремска Митровица је у ПДР-у дефинисана за комплекс 
индустријског погона топионице. Према ПДР-у, парцеле 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/5 
и 8184/3 КО Сремска Митровица, представљају јавно грађевинско земљиште-саобраћајне 
површине. Парцела 8190/4 КО Сремска Митровица је Пројектом парцелације и 
препарцелације парцеле 8184/1, 8192/3, 8193/1, 8189, 8190/1, 8190/2, 8190/3, 8191/1, 
8191/2, 8191/3, 8192/1, 8192/2, 8193/2, 8193/3, 8194/1, 8194/2, 8194/3, 8195/1, 8196/1 
и 9065/2 (потврђеном од стране Града Сремска Митровица, Градске управе за урбанизам, 
просторно планирање и изградњу објеката, број 350-225/2018-VI од 27.11.2018. године), 
и у складу са УП-ом, намењена за мелиорациони канал (измештен са парцеле 9065/2 КО 
Сремска Митровица). 

 
 

2. Правила уређења и грађења за катастарске парцеле 8184/1, 8190/2 и 9065/4 
КО Сремска Митровица 

 
На катастарским парцелама 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица 

планирају се објекти за производњу челика за армирање, објекти за складиштење робе 
и материјала и пратећа инфраструктура, са заштитним и декоративним зеленилом. 
 Објекти су превасходно намењени производњи челика који ће се користити као 
арматура за бетонске конструкције у грађевинарству. У ваљаоници ће се вршити 
производња ребрастог бетонског челика у шипци и котуру. Процес обраде и производње 
се одвија тако што се сировине теретним возилима довозе у халу где се врши обрада и 
финализација производа. Готови производи се касније одвозе камионима из хале, на 
даље коришћење и продају.  
 Капацитет годишње производње  је 450.000 тона арматуре и жице комбиновано.  
 
2.1. Просторна организација 
   
 Објекти су пројектовани и постављен на парцели у складу са технолошким решењем. 
 У УП-у је наведено, да у североисточном делу се налази постојећи објекат који је 
састављен од два магацинска простора, легализованих у поступку озакоњења. Намена 
ових објеката је складиште – магацински простор. 
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 Планирану су нови објекти, и то: 
- ваљаоница челика за армирање, 
- WТП – постројење за третман воде, 
- портирница, 
- вагарска кућица. 

 
 Пратећи садржаји у комплексу су, између осталих, две колске ваге, саобраћајнице, 
паркинг простор и платои и септичка јама. 
 Са северозападне и југоисточне стране парцеле се граниче са јавним површинама - 
саобраћајницама. Уз северозападну и југозападну границу предметне парцеле је 
планиран отворени мелиорациони канал.  
 Суседне парцеле, на југозападној и североисточној страни, припадају такође 
привредно-технолошкој зони и на њима нема изграђених објеката. У близини предметне 
локације су објекти комплекса предузећа „Metalfer Steel Mill“ д.о.о. Источно од предметне 
парцеле, налази се објекат топионице челика. Из овог објекта ће се довозити сировине у 
будућу ваљаоницу. Јужно од КП 8184/1, одмах преко пута Вишњевачке улице, налази се 
комплекс постојеће - старе ваљаонице са управном зградом, паркинг простором и 
рестораном за раднике и другим пратећим објектима. Планирано је да запослени у новој 
ваљаоници користе просторије у оквиру постојећег комплекса. 
 На локацију плаираног комплекса се приступа са постојеће улице Вишњевачка и са 
сервисне саобраћајнице, са северне стране планираног комплекса, док су унутар 
локације пројектоване нове саобраћајнице. Саобраћајница је пројектована тако да 
омогућава кружни ток саобраћаја и несметану манипулацију возила у функцији 
комплекса, као и саобраћање ватрогасног возила. Главни улаз на локацију је планиран 
са северне стране. 
 Улаз са северне стране преко планиране трасе канала “Нови Чикас 2”, планиран је 
изградњом цевастог пропуста Ø 1000, у ширини од 10 m. У вези са изградњом цевастог 
пропуста потребно је прибавити претходне услове и сагласност управљача каналом. 
 Планирано је да главни прилаз парцели буде на северозападној страни, са јавне 
саобраћајнице на КП 9062/3. Планирано је да се за прилаз комплексу изведе прелаз 
преко канала ширине 16,0 м. На југоисточној страни предвиђен је помоћни улаз са 
саобраћајнице на КП 9064 (из Вишњевачке улице), који ће се користити повремено, за 
довоз сировина из топионице.  
 Одмах поред главног улаза у комплекс, предвиђени су монтажни објекти портирнице 
и вагарске кућице. У северозападном делу парцеле, у близини главног улаза је и паркинг 
простор на коме је предвиђено 17 паркинг места за камионе.  
 Изградња ваљаонице предвиђена је у источном делу комплекса. Објекат ће се 
простирати у правцу северозапад - југоисток. Источно од ваљаонице је предвиђен објекат 
WТП - постројења за третман воде. Око објеката предвиђена је изградња интерних 
саобраћајница и платоа. Интерне саобраћајнице су за двосмерно кретање саобраћаја, 
ширине 7,0 m. 
 
2.2. Регулационе и грађевинске линије 

 
 Терен у обухвату Урбанистичког пројекта је генерално раван, просечне коте нивелете 
cca 83,50 m.  
 С обзиром да се предметни комплекс са северозападне и југоисточне стране граничи 
са јавним површинама (јавне саобраћајнице), а дуж северозападне и југозападне границе 
комплекса је површина јавне намене - мелиорациони канал, то значи да је дуж ових 
граница комплекса - регулациона линија. 
 УП-ом су у оквиру комплекса дефинисане грађевинске линије (линије до којих је 
дозвољено грађење основног габарита објекта). Грађевинска линија у односу на 
регулациону саобраћајницу на северу одмакнута је од 15,8 до 20,1 m. Грађевинска 
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линија од границе суседне парцеле на истоку износи 15,3 m. С обзиром да се предметна 
локација у једном делу граничи са парцелама атмосферског канала, грађевинска линија 
у том делу одмакнута је 10,0 m од границе парцеле комплекса. (Уз отворени 
мелиорациони канал са леве и десне стране неопходно је дефинисати зону забране 
градње у ширини од 10 m). Са јужне стране према улици Вишњевачка грађевинска линија 
је увучена 15,4 m. 
 Планирани објекти предвиђени су у оквиру граница одређених грађевинским 
линијама. 
 
2.3. Парцелација и препарцелација 

 
 УП-ом је дефинисан предлог парцелације и препарцелације којим се дефинише 
одвајање дела парцеле 8184/1 КО Сремска МИтровица, који се наслања на парцелу 9064 
КО Сремска Митровица и заједно чине површине јавне намене улице Вишњевачка. 
Предлог препарцелације подразумева и обједињавање парцела 8184/1, 8190/2 и 9065/4 
КО Срамска Митровица. 
 
2.4. Смернице и услови за формирање грађевинске парцеле 

 
 За предметну изградњу пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 
потребно је ради издвајања земљишта за јавну намену (проширење Вишњевачке улице) 
извршити препарцелацију катастарске парцле 8184/1 КО Сремска Митровица у складу са 
Законом о планирању и изградњу. 
 За предметну изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, пре 
издавања употребне дозволе формирати грађевинску парцелу спајањем дела катастарске 
парцеле број 8184/1 и целих катастарских парцела број 8190/2 и 9065/4 КО Сремска 
Митровица. 
 
2.5. Нумерички показатељи 
 

 УП-ом је дефинисан следећи биланс површина: 
Површина к.п. бр. 8184/1, 8190/2 и 
9065/4 КО Сремска Митровица 

99 223 m2 100% 

Израђена површина – заједно са 
постојећим објектима на парцели 

26 590 m2 26,8% 

Саобраћајне и манипулативне површине 
пешачке и друге поплочане површине 

34 290 m2 34,6% 

Зеленило 38 343 m2 38,6% 
 
 Индекс заузетоси парцеле је 26,8%, а индекс изграђености парцеле 0,34. 
 
2.6. Мрежа саобраћајне инфраструктуре са решењем паркирања 

 
 Предвиђено је да се у оквиру комплекса изгради 17 паркинг места за камионе. 
Паркинг места за камионе су димезионисана на основу меродавног теретног возила-
шлепер и димезија су 4,25 x 22 m. 
 С обзиром да је у непосредној близини предметног комплекса изграђен комплекс 
постојеће (старе) ваљаонице и топионице, у оквиру кога су и просторије за раднике, у 
оквиру постојећих капацитета предвиђено је и паркирање за посетиоце и раднике у 
планираној ваљаоници. 
 Саобраћајне површине – саобраћајнице и платои за маневар и складиштење су 
пројектовани у складу са процесом производње и потребама комплекса, са коловозном 
конструкцијом димензионисаном према подацима из геомеханичког елабората и 
очекиваним саобраћајним оптерећењем у пројектном периоду. Саобраћај се регулише 



5 

 

хоризонталним ознакама.  Саобраћајне површине се оивичавају стандардним колским 
ивичњацима. Попречним и подужним нагибима обезбеђује се ефикасно одводњавање 
атмосферских вода. 
 Ширина самосталних саобраћајница намењених за кретање теретних возила је 7 m. 
Минимални радијус кривина износи R 12 m. 
 Посебно издвојене пешачке површине нису планиране. 
 За потребе комплекса пројектован је паркинг простор за тешка теретна возила, који 
ће бити одвојен од остатка комплекса, али имати везу са њим. На паркингу је омогућено 
кретање везним саобраћајницама. За све саобраћајне површине врши се провера 
проходности меродавног возила и целим комплексом обезбеђује пролазак ватрогасног 
возила. 
 Планирана траса саобраћајница и платоа дефинисана је у простору геодетским 
координатама осовинских тачака, а нивелациони положај саобраћајница и платоа је 
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама, као и помоћним висинским котама.  
 Генерална вертикална регулација односи се на постојеће стање терена и на висинско 
усклађивање планираних захвата за истим, односно на нивелационе интервенције у циљу 
постизања што оптималнијих техничких решења, првенствено код уређења саобраћајних 
површина и атмосферске канализације. 
 Саобраћајно решење је дефинисано на основу диспозиције планираних објеката 
унутар комплекса, као и на основу предвиђеног технолошког решења. 
 Саобраћајни прикључак предметне парцеле на јавни пут предвиђен је на постојећу 
улицу. Пројектним решењем предвиђено је нивелационо уклапање са постојећим 
коловозом, а елементи ситуационог решења испуњавају све услове за неометано кретање 
меродавног возила, при чему није нарушен континуитет садашње трасе пута. 
 Саобраћајним решењем унутар комплекса обезбеђен је приступ до свих неопходних 
позиција и проходност за меродавно возило на простору целог комплекса. Саобраћајне 
површине унутар комлекса обезбеђују неометану комуникацију возила унутар комлекса. 
 
2.7. Правила за ограђивање парцеле 

 
 Висина ограде не може бити виша од 2,2 m. Ограда на регулационој линији мора бити 
транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне. Транспарентна ограда се 
поставља на подзид висине максимално 0,3 m, а код комбинације пуне и транспарентне 
пуни део не може бити виши од 1,0 m. 
 Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле 
уз услов да висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја. 
 
2.8. Начин уређења слободних и зелених површина 

 
 Слободне површине, простор испред и око објеката, потребно је озеленити травом и 
пејсажном вегетацијом, зелене површине решити тако да одговарају намени објеката и 
карактеру простора, уз поштовање свих законских прописа и норматива. 
 При избору биљног материјала потребно је посебно обратити пажњу на њихову 
заштитну, мелиоративну и санитарно-хигијенску функцију. 
 
2.9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

 
Сва неопходна инфраструктура се налази у коридору постојеће улице и у непосредној 

близини парцеле и планирани комплекс се може повезати на њу. 
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2.9.1. Водоводна мрежа 
 
 На предметној локацији постоји изведена градска водоводна мрежа у Вишњевачкој 
улици пречника DN100 на коју је могуће прикључити пројектовани објекат. 
 Прикључење пројектованог објекта на градску мрежу ће бити извршено преко 
јединственог прикључка. Прикључак се завршава у водомерном шахту који се налази у 
оквиру предметне парцеле. У водомерном шахту је извршено раздвајање водоводне 
мреже на хидрантску и санитарну при чему ће се мерење потрошње воде вршити преко 
засебних водомера.  
 Санитарном мрежом ће вода бити дистрибуирана до санитарног чвора у склопу 
пројектованог објекта. 
 У склопу пројектованог објекта WТП - постројења за третман воде се налази 
резервоар чија је примарна функција обезбеђење потребне количине воде за хлађење 
опреме у објекту ваљаонице. Део запремине резервоара је предвиђен за противпожарне 
потребе при чему је предвиђено да у резервоару увек има потребна количина воде за 
противпожарне потребе. Пуњење резервоара се врши са постојећег бунара лоцираног у 
близини постројења WТП. 
 Хидрантску мрежу чини довод воде од водомерног шахта до резервоара у склопу 
објекта WТП и прстен хидрантске мреже опремљен са потребним бројем унутрашњих и 
спољашњих хидраната. Довод воде од водомерног шахта до резервоара је предвиђен као 
резерва у случају отказа бунара. Предвиђено постројење за повишење притиска 
хидрантске мреже је одвојено од постројења за повишење притиска потребног за 
хлађење опреме у пројектованој ваљаоници. Спољашња хидрантска мрежа је предвиђена 
у облику прстена који обухвата све пројектоване објекте на предметној локацији. 
 Потребе за водом износе: 

- санитарне:               Qs = 1 l/s 
- противпожарне:              Qh = 40 l/s 
- за технолошке потребе: - директно хлађење:  Qd = 556 l/s 

                                      - индиректно хлађење:  Qi = 98 l/s 
 
 Потребна запремина резервоара само за противпожарне потребе износи: 

Vrez = 40 x 7200 = 288 m3 

 
 У планираном комплексу испројектовати спољну и унутрашњу хидрантску водоводну 
мрежу за гашење пожара према Правилнику о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гласник РС бр. 3/2018). 
  

2.9.2. Мрежа фекалне канализације 
 
На предметној локацији не постоји изведена градска фекална канализациона мрежа 

на коју би било могуће прикључити пројектовани објекат. 
Као привремено решење, усваја се изградња септичке јаме на локацији која се налази 

унутар граница парцеле комплекса. Новопројектована септичка јама се састоји из једне 
коморе запремине 90 m3 корисне дубине 2.0 m, површине основе 45 m2, која је 
правоугаоног облика димензија 9x5 m. Овако пројектована септичка јама је способна да 
прихвати укупну количину фекалне отпадне воде од комплекса, при чему је усвојен 
циклус пражњења јаме у трајању од 60 дана. 

Овај начин евакуације фекалних отпадних вода са комплекса је планиран све до 
изградње фекалног колектора на предметној локацији када ће се фекална канализација 
комплекса  прикључити на исти. 

Количина фекалних вода која се производи на пројектованом објекту износи: 
Qf = 1 l/s 

  



7 

 

2.9.3. Мрежа атмосферске канализације 
 

На предметној локацији не постоји изведена градска атмосферска канализациона 
мрежа. У близини предметне локације се налази канал Нови Чикас 2 у који је могуће 
упуштати пречишћену атмосферску воду са предметне локације. 

Планирана атмосферска канализациона мрежа комплекса ваљаонице биће 
димензионисана на 15 минутну кишу 2 годишњег повратног периода. Подаци о 
меродавним интензитетима падавина узети су са ГМС Сремска Митровица. 

I2
15= 152.5 l/s/ha 

 
Одвођење атмосферских вода са комплекса предвиђено је преко система затворених 

колектора. Атмосферска канализациона мрежа на комплексу подељена је у два 
канализациона система према природи атмосферских вода: 

- атмосферска канализација - условно чиста 
- атмосферска канализација - зауљена 
 

Условно чиста атмосферска канализација прикупља воде са кровова комплекса и без 
предходног третмана се испушта у реципијент. 

Атмосферска вода са кровова пројектованог објекта ће бити евакуисана на два 
начина: 

1) преко олучних хоризонтала и вертикала упуштањем у зелену површину поред 
објекта, 

2) преко олучних хоризонтала и вертикала које су повезане на спољашњу мрежу 
условно чисте атмосферске канализације. 

 
Зауљена атмосферска канализација прикупља воде са саобраћајница, и 

манипулативних површина. Предвиђено је пречишћавање зауљене атмосферске воде на 
сепараторима уља и нафтних деривата након чега се иста улива у колекторе условно 
чисте атмосферске канализације. 

За пречишћавање зауљених вода предвиђена су два сепаратора уља и нафтних 
деривата. Сепаратор је водонепропустан резервоар, који се састоји од простора за 
седиментацију (таложење нерастворивих материја), коалесцентног филтера (интензивна 
сепарација нафтних деривата) и сорпцијског филтера (везивање нафтних деривата на 
влакна сорпцијског материјала) са или без интегрисаног bu-pass-а. 

Зауљена атмосферска канализација са чистом атмосферском канализацијом на 
комплексу чини јединствен систем. Зауљена вода се након третмана на сепараторима 
упушта у чисту атмосферску канализацију која се даље излива у реципијент - канал Нови 
Чикас 2. 

Због изузетне дужине канализационих колектора, што узрокује дубље укопавање, 
предвиђена је изградња црпне станице. Улога црпне станице је подизање атмосферских 
вода на одговарајућу коту са које је могуће воде упуштати у реципијент гравитационим 
путем. 

Капацитети сепаратора уља и нафтних деривата износе: 
- Сепаратор сеп1: Q1 = 225 l/s 
- Сепаратор сеп2: Q2 = 235 l/s 

 
Укупна количина атмосферских вода која се излива у канал Нови Чикас 2 износи  
Qa = 635 l/s. 

 
У процесу производње неће доћи до продукције технолошких  отпадних вода. 
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2.9.4. Електроенергетска мрежа 
 

Предвиђена је електроенергетска инсталација је намењена напајању електричном 
енергијом потрошача размештених по објекту. Карактеристике извора напајања: 
3x400/230V, 50 Hz. Предвиђена  једновремена снага Pjed=11000 kVA.  

За напајање објекта ваљаонице предвиђене су нове три ТС 20/0,4 kV, 3500 kVA и пет 
ТС 20/0,7 kV, 3500 kVA које ће се налазити у склопу новоизграђене ваљаонице. Довођење 
напајања до нове трансформаторске станице је предвиђено кабловима  XПЕ 49 4x3x1x150 
mm2 вођеним по кабловском рову и канализацији од постојеће ТС 110/20/6 kV (Sirmium 
Steel) која је у власништву инвеститора. Резервно напајање је предвиђено са ТС 20/0,4kV 
(ТС3) која је у власништву инвеститора (у постојећој ТС прави се пролаз 20kV кабла ).   

Мерење је планирано на средњем и високом напону. Мерна место су у постојећој ТС 
110/20 kV (постојеће мерно место на високом напону ) уз проширења одобрене снаге од 
11 MBA и ТС20/0,4kV (постојеће мерно место на средњем напону) без проширења 
одобрене снаге.  

Средњенапонски развод потребан за напајање објеката предвиђених за изградњу 
планирани су на такав начин да се постигне оптимална поузданост и сигурност напајања 
у условима експлоатације и предвиђена је довољна резерва да се одржи флексибилност 
у условима развоја комплекса при чему ће доћи до повећања потреба за електричном 
енергијом.    

Развод од постојећих ТС 110/20 kV и 20/0,4kV до нових ТС предвиђен је 20  kV каблом 
положеним у земљу и  кабловску канализацију, а у свему према важећим законима, 
техничким прописима и стандардима.  

Нисконапонски развод од трансформаторске станице 20/04 kV до објеката 
предвиђени су одговарајућим нисконапонским кабловима 1kV положеним у земљу и 
кабловску канализацију у складу са важећим законима, техничким прописима и 
стандардима.   

Спољна расвета је предвиђена тако да се напајање светиљки омогући са планиране 
трансформаторске станице. Планирано је да се обезбеди осветљење за  простор око 
производне хале  и за простор паркинга за камионе. На местима слабије осветљености 
предвиђене су светиљке које ће бити монтиране уз или на саму конструкцију објекта 
производне хале. Манипулација спољном расветом је предвиђена да буде аутоматска 
преко фотоћелије и фоторелеја. Позиције светиљки и трасе напајања спољне расвете су 
приказане на приложеној ситуацији.  

 
Заштита од индиректног додира TN-C-S системом 

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи 
принципи заштите:  

- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно 
повезују истовремено доступни изложени проводни делови, 

- изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви 
и  конструкције, 

- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом 
- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова 

повезују на кутије за изједначење потенцијала, KIP. 
 
Усвојени систем заштите је TN-C-S систем. У главном  разводном орману који се 

напајају директно са НН мреже, се са четворопроводничког прелази на петопроводнички 
систем.   

Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала. У главним разводним 
орманима извести премошћење заштитне и нулте сабирнице (нуловање).  

Главно изједначење потенцијала је предвиђено повезивањем свих металних маса 
осталих инсталационих система на сабирницу за изједначење потенцијала SIP смештену 
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непосредно поред GRO. На њу се повезују главни увод воде, ормарић ZAS, прикључни ТТ 
орман и металне цеви канализације ако су исте примењене.  

У санитарним чворовима предвиђено је допунско изједначење потенцијала 
повезивањем металних маса на кутију за изједначење потенцијала (PS-49). Кутије за 
изједначење потенцијала се повезују на заштитну сабирницу припадајућег разводног 
ормана каблом PP-Y 1x6mm2. Од PS-49 касне до металних маса у санитарном чвору водити 
проводнике PP-Y 1x4 mm2 опремљене на својим крајевима одговарајућим шелнама за 
галванско повезивање. 

Мере изједначења потенцијала, односно унутрашњу громобранску инсталацију, 
извести у свему према  Правилнику о Техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења Сл. лист СРЈ 11/96 и стандардима СРПС ЕН 62305-3. 

 
Заштита од атмосферског пражњења  

У УП је ндаведено да се на основу стандарда ЈУС-ИЕЦ 1024-1 утврђује процена нивоа 
заштите објеката који се штити. Такође се врши одређивање избора громобранске 
инсталације, аспекта заштите и параметара за пројектовање и извођење. 

Овим стандардом дефинише се класификација објеката у односу на последице удара 
грома и поступак за избор громобранске инсталације која пружа одређени ниво заштите. 

Класификација објеката врши се према последицама удара грома који могу бити 
опасни по објекте, њихове садржаје или њихове околине. 

Последице директног удара грома које могу бити опасне су:пожари, механичка 
оштећења, рањавање људи и животиња и оштећење електричне и електронске опреме. 
 Последице атмосферског пражњења могу бити посебно опасне за системе 
управљања.    

Као прихватни систем на парцели Metalfer-a служе четири штапне хватаљке са 
уређајем за рано стартовање. Уређај за рано стартовање је  IONIFLASH BENJAMIN 
произвођача Paratonneres Француска. Време предњачења је 60 микросекунди и 
постављен је на стубу висине 22 m. Да би се заштитио планирани објекат потребно је по 
истом принципу додати још три штапне хватаљке. 
 

2.9.5. Гасна мрежа 
 
За потребе технологије ваљаонице, предвиђен је прикључак на челични градски 

гасовод пречника DN125. Прикључак ће бити од полиетилена PE100-SDR11, максималног 
протока Q=4000 Nm3 /h. 

Комплетан подземни гасовод који се изводи од полиетиленских цеви мора бити према 
СРПС ЕН-1555:2011. 

Из МРС ће се водити челична цев и пре уласка у земљу на њу ће се монтирати 
прелазни комад ČDN/PE. На PEHD цеви, на 5m после МРС монтираће се PP вентил. После 
PP вентила ће се водити PEHD цев до фасаде објекта. 

Пре изласка PEHD цеви из земље предвиђен је прелазни комад PE-Č. После тога, ће 
се водити челична цев  која ће по изласку из земље прећи у вертикалу и водити се по 
фасади објекта. 

На вертикалном делу челичне цеви, а на висини од 1m од тротоара ће се монтирати 
лимени ормар са стаклом у који ће бити монтирани PP вентил. 

После тога ће се цев водити вертикално до испод плафона хале, а затим ће се, кроз 
челичну заштитну цев, увести у халу. 

У хали ће се цев водити вертикално под плафоном где ће се разделити на потребан 
број цеви које ће се посебно водити до сваког горионика на пећи за топљење. 
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2.10. Технолошко решење 
 
 У објекту хале ваљаонице предвиђено је смештање пећи за загревање са помоћним 
уређајима, излазни сто из пећи, 16 станова са ваљцима за ваљање + моно блок 6 + 4, 
технолошке маказе, регулатори петље, темпкор – уређај за термичку обраду хлађењем, 
клизни успоривач, систем за испуштање арматуре на сто типа канолете, сто за хлађење, 
ваљкасто ланчасти транспортери, маказе за завршно сечење и систем за паковање.  
 Предметна ваљаоница је предвиђена за производњу  ребрастог бетонског челика у 
шипци и котуру. Производни капацитет је 450.000 тона/годишње. Производиће се  
ребрасти бетонски челик у шипци од Ø10 до Ø 40mm, глатка жица у котуру пречника од 
Ø 5,5 до Ø12 mm, као и ребрасти бетонски челик у котуру пречника од Ø8 до Ø14mm. 
 Ваљаоница је позиционирана на издигнутој платформи (5,0 метара висине). Ово 
решење омогућава следеће предности:  

- Могућност инсталирања свих цевовода (воду, ваздух, уље, итд.) као и електричних 
каблова на начин који обезбеђује лак приступ са доњег нивоа, а самим тим 
олакшава надзор и операције одржавања; 

- Могућност инсталирања помоћне опреме као што су јединице за подмазивање и 
хидраулична јединица, соба са компресором, итд. Са лаким приступом за потребе 
одржавања и пуњења; 

- Елиминација проблема повезаних са радовима на темељу (ограничени радови на 
темељу);  

- Боља вентилација опреме смештене у приземљу.   
 
 
Кратак опис технологије 

 
Шаржирање гредица, загревање и пражњење пећи 
 Према УП-у, са складишта се краном на сто гурача пребацује једновремено, највише 
4 гредица. Овако постављене гредице на сто даље се транспортује према пећи за 
загревање, покретним механизмом (тзв.“ducking dogs“ систем).  
 Уобичајена тежина 4 гредица је испод 8 t, али капацитет магнетног крана је око16 t 
из разлога безбедности односно сигурности континуалног рада. Кран опслужују два 
синхронизована генератора магнетног флукса. Контрола пуњења и пражњења пећи 
обавља се путем сензора. Један сензор контролоше улаз гредица у пећ, а други пролаз 
кроз пећ. Машина за шаржирање је строго контролисана, јер од њеног ефикасног рада 
зависи да ли ће доћи до неког застоја на линији ваљања. Постоји потреба да се припрема 
група за шаржирање изведе и ван редовног рада. 
 Динамику пражњења пећи одређује ваљач који управља ваљањем. Дешаржирање се 
може обављати аутоматски или ручном командом од стране ваљача.  
 
Излазни сто из пећи, заустављање гредица и кретање кроз станове  1 - 8 
 По изласку из пећи кроз излазна врата, гредица иде на погоњени „rol-gang“ до уласка 
у први ваљачки стан. Пирометар који контролише температуру гредице опредељује да ли 
ће гредица ући у први стан или не. Ако је температура нижа од прописане rolgan се 
зауставља и нема транспорта према првом ваљачком стану. Контрола температуре такође 
спречава да дође до прегревања гредица. 
 Гредице које имају неодговарајућу температуру већ на излазној рампи пећи склањају 
се у одговарајући колектор - канал како би се спречио нихов улазак у први ваљачки стан.  
 
Маказе #1 
 После напуштања 8-тог стана ваљани профил наилази на маказе. Њихов задатак је 
да одсеку почетак профила, као и крај како би се избегла могућност да дође до 
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промашивања улазне арматуре на следећем стану. То је важно и да би се избегли дефекти 
на профилу при ваљању од седмог до десетог стана. 
 Ове маказе могу да послуже и да одсеку дефектне крајеве у виду расцепа или 
„крокидила“. Нормално, овај посао треба да буде селективан јер би њихов константан 
рад могао да изазове мањи извадак материјала односно већи технолошки губитак. Маказе 
су везане за директан погон и раде дисконтинуално, након обављене операције враћају 
се у првобитну позицију. Маказе су у комплету са ДЦ мотором. 
 Одсечена парчад се скупљају у одговарајући контејнер поред линије, укопан у облику 
јаме. Детектор температуре метала (ХМД) преко пирометра, требало би инсталирати 
између излаза из стана бр. 8 и маказа #1 да би се стартовала контрола брзине сагласно 
плану провлака на линији. 
 У случају хаварије на прузи ове маказе се могу укључити да раде континуирано и 
секу комплетну гредицу која је у становима пре маказа на делове. 
 
Секција станова 9 - 16. 
 Пошто чело профила буде отсечено на маказама бр.6 профил пролази кроз секцију 
ваљачких станова од 7. до 10.  
 Калибри на ваљцима, подешавање зазора ваљака, брзина ваљања и улазна и излазна 
арматура морају бити одабрани и подешени у функцији укупне подешености ваљаонице. 
Како се жица  процесуира симултано, кроз више ваљака, контролни систем мора бити 
довољно осетљив и подешен тако да се постигне што је могуће виша равномерност 
оптерећења целог система ваљања. Како ови станови морају да представљају саставни, 
интергрални мастер план ваљаонице то се подешавање брзине између станова мора 
базирати на референтним издужењима. Као и у случају станова 1 до 8, различити пресеци 
материјала доводе до стварања петље и контрола брзине између станова није могућа. 
Подешавање брзине између станова мора да буде изведено аутоматски, увођењем 
контролног система. Аутоматски сензори издужења односно „недостатка материјала“ или 
стварања петље, такође, требало би да буду инкорпорирани у контролу сваког стана.  
 Станови 9 – 16 су завршни станови за ребрасти бетонски челик  у шипци од R18 до 
R40. 
 
Термичка обрада 

Конти ваљаоница ради комплетности функционисања у свом саставу има и линију за 
термичку обраду-каљење ваљаних шипки QТБ. То омогућава да се уз мале трошкове 
добије квалитетан производ високе чврстоће. Да би се сигурно одржао квалитет потребно 
је да се кретање материјала кроз водено купатило држи константним. Променљива 
линијска брзина кретања кроз водено купатило проузрокује различито време 
задржавања материјала у води што за последицу има различит квалитет шипки до нивоа 
секундарног квалитета. 
 
Маказе за сечење на меру на улазу у кочни подизач шипки и кочни подизач шипки 
 Производи већег пречника излазе из корита са водом и долазе у позицију маказа за 
сечење на дужину. Материјал се затим уводи у кочиони подизач шипки који шипке 
избацује на расхладни сто.  
 За одређивање дужине сечења која треба да је у сагласности са мером расхладног 
стола поред механичког начина може се користити и „услуга“ енкодера. Дужина шипке 
по такту енкодера може бити дефинисана тако што се успостави број тактова потребних 
за постизање тачне дужине сечења и унесе у контролер сечења.  
 
Маказе #2 
 Ове маказе интегрисане су као саставни део ваљаоничке линије у циљу припреме 
почетка и краја ваљачког профила пре уласку у завршну пругу – завршне блокове 
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Завршна пруга - Блок са 6 и блок са 4 пролаза 
 На уласку у завршну пругу налази се водено куптило којим се регулише/снижава 
температуре шипке пре уласка у блокове. 
 Однос брзина на пролазима/прстеновима на блоку дефинисан је чисто механички. 
 На завршној прузи завршавају се следеће димензије: 

- Ребрасти бетонски  у шипци од R10 до R16, 
- Ребрасти бетонски челик у котуру од R8 до R14, 
- Глатка жица у котуру од Ø 5,5 до Ø12 mm. 

 
Термичка обрада 

 Након проласка кроз завршну пругу шипка од које ће настати ребрасти бетонски у 
шипци од R10 до R16 пролази кроз линију за термичку обраду-каљење ваљаних шипки 
QТБ. Ова линија за термичку обраду састоји се од 3 водена купатила са вучним ваљцима. 
 
Маказе за сечење на меру на улазу у дуплу каналицу и дупла каналица 
 После термичке обраде ребрасти ботонски челик у шипци долази до маказа за сечење 
на дужину. Материјал се затим усмерава у једну па у другу водилицу, уводи у успоривач 
шипки који шипке успорава пре уласка у дуплу каналицу која испушта шипке на 
расхладни сто.  
 
Расхладни сто, сечење на меру и прављење бунтова 
 Материјал – ребрасти бетонски челик у шипци R10 до R16 и R18 до R40 уводе се на 
расхладни сто. 
 Окретање грабљи хладњака је синхронизовано са пражњењем кочног подизача 
шипки. Кад једна шипка падне на носећу конструкцију, направи се једноструки покрет 
дизања шипки и њихово одлагање у наредни отвор у регалу омогућавајући ваздушно 
хлађење и одржавање њихове равноће. 
 Унутар рама хладњака монтиран је сет равнајућих ваљака који их, док су шипке  
положене на њих, лагано ротирајући, покрећу дуж осовине према фиксираном крају. Ако 
потребно осно кретање није постигнуто првим жлебом на равнајућим ваљцима, то се 
кретање постиже накнадним жлебовима. 
 Шипке настављају напредовање кроз остатак хладњака док се, или директно не 
истресу на ланчани транспортер који их преноси на транспортни сто пре хладних маказа. 
 Када су шипке са ланчаног транспортера пребачене на транспортни сто пре хладних 
маказа, ланчани транспортер се спушта и омогућује транспортном столу да превуче 
шипке до граничника на транспортни сто после хладних маказа. 
 Након што су шипке поравнате на граничнику, хладне маказе их режу на задату 
дужину. Граничник је померљив тако да је могуће сећи на више различитих дужина. 
Након што хладне маказе одсеку шипке, транспортни сто после хладних маказа са 
ланчаним транспортером после хладних маказа служи за одпрему изрезаних шипки до 
магацина готових производа где се формирају бунтови који се аутоматски везују. 
 Бунтови се мере и означавају, и уз помоћ крана опремљеног са магнетима одлажу у 
магацин за складиштење бунтова. 
 
Термичка обрада 
 Након проласка кроз завршну пругу шипка од које ће настати ребрасти бетонски у 
котури од R10 до R16 или глатка жица у котуру од Ø 5,5 до Ø12 мм пролази кроз линију 
за термичку обраду-каљење QТB. Ова линија за термичку обраду састоји се од 3 водена 
купатила са вучним ваљцима. 
 Подешавање водених купатила је различито за ребрасти бетонски челик у котуру и 
глатку жицу у котуру. 
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Вучни ваљци и глава за полагање 
 Након проласка гредице кроз термичко обраду вучни ваљци је спроводе до главе за 
полагање. Глава за полагње прави једнаку спиралу и полаже је на транспортер. 
 
Транспортер за транспорт и хлађење намотаја, рупа за формирање котура и паковање 
 Глава за полагње прави једнаку спиралу и полаже је на транспортер. Овако положен 
материјал на транспортеру се хлади. Регулацијом хлађења (помоћу вентилатора или 
поклопцима) могу се добити/ваљати различити квалитети челика. 
 На крају транспортера налази се рупа у коју контролисано падају намотаји и добија 
се форма котура. Овакав котур транспортером се допрема до станице за везивање где се 
компактује и везује. После везивања бунт се транспортује даље обара се из вертикалног 
у хоризонтални положај, мери се и означава се. Даљи транспорт у магацин за 
складиштење котурова врши се виљушкаром. 
 
2.11. Технички опис објеката 

 
Ваљаоница челика за армирање бетона 
 Намена овог објекта је обрада и производња челика који ће се користити као 
арматура за бетонске конструкције у грађевинарству. У ваљаоници ће се вршити 
производња ребрастог бетонског челика у шипци и котуру. Процес обраде и производње 
се одвија тако што се сировине теретним возилима довозе у халу где се врши обрада и 
финализација производа. Готова производи се касније одвозе камионима из хале на даље 
коришћење и продају. 
 Максимална спратност планираног објекта је П+1, површина земљишта под објектом 
је 22 368,40 m2, бруто изграђена површина свих етажа износи 29 780,70 m3.  
 Ваљаоница се састоји из две главне функционалне целине - главни и највећи део 
објекта чини производна хала, а други део је радионица. У хали се налазе радне 
платформе на којима се поставља технолошка опрема. У оквиру хале је предвиђено и 
постављање кранова за пренос терета са једног места на друго. Радионица (алатаница) 
је простор у коме се врши поправка и одржавање опреме и алата који се користе у 
производној хали. 
 У оквиру хале су и техничке просторије са електро опремом и командне собе. 
Командне собе су монтажне кабине и оне су део опреме. На северозападној страни су 
просторије трафостанице, која је спратности П+1. 
 Објекат ће имати више улаза. Отвори на северозападном и југоисточном спољашњем 
зиду производне хале - предвиђени су за пролаз камиона. Остали отвори су за пролаз 
мањих теретних возила (виљушкара). 
 Кров изнад производне хале је двоводни. Изнад радионице и техничких просторија 
које су ван габарита хале, кров је једноводни. 
 
WTP – постојење за третман воде 
 Овај објекат је функционално и технолошки повезан са ваљаоницом, стога је и његов 
положај и организација одређена у односу на објекат ваљаонице. 
 Максимална спратност планираног објекта је П+0. 
 Намена објекта је третман и обрада технолошке воде која ће се користити у процесу 
производње у ваљаоници челика. Објекат чини пет главних функционалних јединица- 
четири просторије базена и просторија са пумпама, и техничке просторије (компресорска 
станица, електро опрема и трафостаница) и помоћне просторије (тоалети за раднике). Уз 
просторију са пумпама, дуж североисточне стране, су темљи на које ће се поставити 
опрема- пешчани филтери. У близини ових филтера, ван основног габарита објекта, је и 
платформа силоса за муљ. Ова платформа је на коти +7,00 m. 
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 На коти +3,30 m, предвиђена је бетонска платформа око отвореног базена. У оквиру 
постројења, предвиђени су и подземни делови - укопани објекти- јаме и силоси (јама за 
коварину и силос за воду). 
 Кров изнад базена је раван а изнад техничких и помоћних просторија је једноводни. 
Изнад компресорске станице кров је раван јер је у том делу предвиђено постављање 
опреме. 
  
Портирница и вагарска кућица 
 Оови објекти су монтажни и састоје се из једне просторије: портирница - радни 
простор за портира (контрола улаза и излаза из комплекса) и вагарска кућица- радни 
простор за радника који ради на очитавању мерења са колске ваге). 
 Максимална спратност планираних објеката је П+0, површина земљишта под објектом 
је 22,50 m², бруто изграђена површина свих етажа износи 22,50 m². 
 
2.12. Инжењерско-геолошки услови 

 
 Терен локације је раван са претпоставком релативно добре носивости. Геомеханички 
елаборат није рађен. На основу расположивих података о терену, као и на основу 
визуелног прегледа може се закључити да на терену нема деформација и појава које би 
указивале да је терен нестабилан. 
 Објекти се налази у седмој зони сеизмичности за повратни период од 100 година и у 
II климатској зони са средњом вредности најнижих годишњих температурних разлика од 
-18. 
 
 
3. Правила уређења и грађења за инфраструктурне прикључаке на 

катастарским парцелама 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 

8184/3 КО Сремска Митровица 
 

3.1. Саобраћајна инфраструктура 

 
 При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина и 
објеката треба обезбедити, између осталих, следеће просторно полазне основе: 

- Прикључење извести уз придржавање – обезбеђивање услова прегледности и 
неометаног укључивања (троуглови прегледности, полупречник проходности 
меродавног возила мин 12,0 m) а у складу са условима управљача пута. 

 
 
3.2. Водопривредна инфраструктура на јавном грађевинском земљишту 
 

3.2.1. Снабдевање водом 
 

У ПДР-у је описано да предметна територија није тренутно прекривена јавном 
водоводном мрежом, сем улице Марка Аурелија и у делу улице Вишњевачка. Изградња 
јавне водоводне мреже се планира у осталом делу територије обухваћене ПДР-ом. 

Постојећа инсталација водовода ДН 200 mm, у регулационом појасу улице Марка 
Аурелија и делу улице Вишњевачка, биће проширена, како би се водоводном мрежом 
обезбедило снабдевање свих објеката и корисника потребним количинама квалитетне 
воде за пиће и противпожарне воде. 
 Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, 
према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране надлежног 
комуналног предузећа. 
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 Пролазак испод саобраћајнице и укрштање са осталим уличним инсталацијама 
обезбедити челичном заштитном цеви. 
 Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 – 1,2 m од нивелете терена, због 
зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 
 
3.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
 У ПДР-у је описано да предметна територија није тренутно прекривена јавном 
канализационом мрежом, сем у делу улице Вишњевачка (фекални колектор ДН 250 mm). 
Изградња јавне канализационе мреже се планира у осталом делу територије обухваћене 
ПДР-ом. 
 Канализацију радити по сепаратном систему. 
 Дубина каналске мреже не сме бити мања од 1,2 m од нивелете коловоза. 
 Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом. 
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречичћавање кроз 
предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за 
испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са 
санитарном отпадном водом. 
 За прихват и евакуацију атмосферских вода користи се отворени канал, који се 
зацевљује у делу пролаза кроз регулацију планиране саобраћајнице. 
 Поред тога планира се изградња атмосферске канализацију у појасу регулације свих 
планираних саобраћајница. Уз отворени атмосферски канал са леве и десне стране, 
неопходно је дефинисати зоне забране градње, у ширини од 10 m, за пролаз 
механизације ради одржавања канала. 
 Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијента (отвореног атмосферског 
канала). Атмосферске воде у зависности од порекла упуститит у реципијент након 
адекватног третмана.  
 
3.2.3. Електроенергетска инфраструктура на јавном грађевинском земљишту 

 
 Средњенапонску и нисконапонску мрежу у обухвату ПДР-а градити подземно. 
 Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном рову или 
кабловској канализацији, на дубини од најмање 0,8 m. 
 При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и телекомуникационих 
каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 
10 kV. 
 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да 
буде око 90°. 
 Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих, 
сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m. 
 Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 
0,50 m. 
 Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације. 
 При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m. 
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5. Услови и мере заштите 
 
5.1. Мере заштите животне средине 

 
Заштита земљишта и вода 
 Испуштање отпадних вода, осим условно чистих, и течног опасног отпада у земљиште 
је забрањено. Изградњом непропусних саобраћајница, контролисаним одвођењем и 
пречишћавањем потенцијално загађених атмосферских отпадних вода са истих, пре 
испуштања у канал и поступање са отпадом у складу са прописима спречава се загађење 
земљишта, површинских и подземних вода. Такође, емисије у ваздух ће уз примењену 
савремену технологију производње бити испод ГВЕ у складу са прописима, па не може 
доћи до посредног штетног утицаја на квалитет земљишта. 
 Одвијањем технолошког процеса производње челика за армирање бетона не настају 
технолошке отпадне воде. Расхладне воде користиће се у затвореном рециркулационом 
систему, тако да нема испуштања отпадних вода, приликом одвијања нормалног процеса 
производње. 
 Потенцијално зауљене отпадне воде са манипулативних површина и интерних 
саобраћајница ће се прикупљати одговарајућим падовима и атмосферском канализацијом 
одводити до сепаратора масти и уља (два комада) и после пречишћавања испуштати у  
канал Чикас 2, који полази поред локације. Предвиђен је један испуст у мелиорациони 
канал. Испуштене отпадне воде не смеју да наруше добар статус водотока у који се 
испуштају, а тиме ни крајњег реципијента. 
 Санитарно фекалне воде ће се до изградње и прикључења на насељску канализацију 
затвореним канализационим системом привремено одводити у водонепропусне бетонске 
септичке јаме, које ће празнити надлежно ЈКП, према Уговору са Инвеститором. 
 
Заштита од вода 
 Заштита од утицаја подземних вода  обезбеђује се  пројектовањем  и  извођењем  
прописне  хидроизолације  и  применом  одговарајућих  материјала, подрумске 
просторије се  не  препоручују  на  овом  простору, због изразито високих подземних 
вода. 
 
Заштита  ваздуха  и  заштита  од  јонизујућих  зрачења 
 У ваљаоници бетонског челика се примењује једна од најчистијих технологија. За 
производњу се користе чисти и квалитетни материјали и савремена производна опрема. 
Зато не долази до ослобађања загађујућих материја у ваздух изнад граничних вредности, 
тј. нема штетног утицаја на квалитет околног ваздуха. 
 Приликом сагоревања природног гаса  за потребе пећи за загревање челичних 
гредица долазиће до емисије продуката сагоревања природног гаса, пре свега водене 
паре и мањим делом CO2 и CO. У поређењу са осталним фосилним горивима има најмањи 
коефицијент емисије CO2 (угљендиоксида) по јединици ослобођене енергије и зато се 
сматра еколошким горивом. Продукти сагоревања ће се контролисано прикупљати и 
преко димњака одводити у атмосферу. На емитеру ће бити постављено мерно место за 
праћење емисије загађујућих материја. 
 Параметри за праћење и граничне вредности емисије у ваздух из ваљаонице 
наведени су у Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух 
("Сл. гласник РС" бр. 71/2010 и 6/2011 - исправка, Прилог V, Део III Црна металургија, 
Одељак 5. Постројења за ваљање челика, пећи за загревање и термичку обраду, 
Гранична вредност емисије код постојећих постројења за ваљање челика, пећи за 
загревање и термичку обраду и Прилог IV Опште граничне вредности емисија). 
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Заштита  од  буке  и  вибрације 
 Објекат  мора  да  садржи  техничка решења  којима  се  бука  и  вибрације елиминишу 
или  своде  у  дозвољене  границе. 
 Приликом испоруке опреме, произвођач опреме је дужан да Инвеститору достави 
атестну документацију, којом се доказује да ниво буке од рада покретних елемената 
опреме не прелази дозвољене границе, као и предвиђене мере заштите. 
 
Заштита  од  земљотреса 
 У погледу  сеизмике  Сремска Митровица  се  налази  у  зони  максимално  могућег  
трусног  померања  тла  од  7°  МКЗ  скале,  на  основу  чега  се  врши  пројектовање и  
изградња објеката. 
 
Заштита  од  ветра,  снега,  леда  и  града 
 Пројектовање  и  извођење  објеката  отпорних  на  ове  утицаје,  посебно  применом 
одговарајуће  конструкције  и  адекватних,  квалитнех  материјала. 
 
Заштита  од  киша  и  поплава 
 Одговарајуће  пројектовање  и  извођење  саобраћајних  и  других  партерних  
површина и,  посебно,  ефикасне  атмосферске  канализације. 
 
Заштита  од  експлозија  и  пожара 
 Евентуално  ватроосетљиви  објекти  морају  бити  изоловани  од  осталих  садржаја  
и противпожарно  обезбеђени, планираном хидрантском мрежом. Код  пројектовања  и  
извођења  радова,  непосредно  примењивати  противпожарне прописе. 
 
5.2. Мере заштите непокретних културних и природних добара 
 
 У фази извођења радова обавезан је археолошки надзор од стране стручне службе 
Завода за заштиту споменика културе, приликом извођења земљаних радова. 
 Приликом  извођења  земљаних  радова,  уколико  се  наиђе  на  предмете  археолошке 
природе,  радове  треба  обуставити  и  о  нађеном  известити  Завод за заштиту споменика 
културе. 
 
 
VI. У складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи и чланом 11. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем за потребе издавања 
локацијских услова овај орган је по службеној дужности прибавио следеће: 

1. Услове Електропривреде Србије, ЕПС дистрибуције, Огранка Електродистрибуције 
Сремска Митровица, број 89.1.1.0-Д-07.06-331515-19/4 од 22.10.2019. године; 

2. Услове Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“, Сремска 
Митровица, број 9-20-1/19 од 25.10.2019. године; 

3. Услове Предузећа за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ д.о.о., Сремска 
Митровица, број 963-1/2018-1 од 25.10.2019. године; 

4. Обавештење Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсека за превентивну 
заштиту, број 217-16067/19 од 28.10.2019. године; 

5. Услове Завода за заштиту споменика кулутре Сремска Митровица, број 584-07/19-
4 од 06.11.2019. године; 

6. Обавештење Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурске, Управе за 
инфраструктуру, број 20269-4 од 07.11.2019. године; 

7. Услове Директората цивилног ваздухопловска Републике Србије, број 4/3-09-
0224/2019-0005 од 12.11.2019. године; 
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8. Водне услове Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, број 104-325-956/2019-04 од 12.11.2019. године; 
 

а који чине саставни део ових локацијских услова.  
 
Саставни део чине и услови прибављени за потребе израде УП-а, и то: 

1. Услови „Електромрежа Србије“, број 130-00-УТД-003-897/2018-002 од 09.10.2018. 
године; 

2. Услови ЈКП „Водовод“, Сремска Митровица, број 1339/2 од 05.10.2018. године; 
3. Услови ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица, број 3654-1/18 од 09.10.2018. 

године; 
4. Услови Предузећа за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ д.о.о., Сремска 

Митровица, број 885-1/2018; 
5. Услови Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредну ситуацију, 

Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсека за превентивну 
заштиту, број 217-13411/18 од 13.09.2018. године; 

6. Услови Телекома Србија, Одељења за планирање и изградњу мреже Сремска 
Митровица, број А335-379020/1-2018 од 12.09.2018. године. 

 
 
VII. Саставни део локацијских услова је „Идејно решење изградње комплекса 
ваљаонице челика за армирање бетона на к.п. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 и 
инфраструктурних прикључака на к.п. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 
8184/3 КО Сремска Митровица“, који је израђен од стране „Set“ д.о.о., Браће Недића 1, 
Шабац, број техничке документације 1442/ИДР/0, 1442/ИДР/1, 1442/ИДР/3, 1442/ИДР/4, 
1442/ИДР/6, 144//ИДР/7, 1442/ИДР/П10 и 1442/ИДР/П11 из септембра 2019. године. 
 
 
VIII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 
Услови прикључења на гасоводну мрежу 
 
 За потребе издавања грађевинске дозволе потребно је доставити уговор о 
прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу у Сремској Митровици закључен са ЈП „Срем-
гас“, Сремска Митровица, а све у складу са условима Јавног предузећа за дистрибуцију 
природног гаса „Срем-гас“, Сремска Митровица, број  9-20-1/19 од 25.10.2019. године.
  
Водни услови 
 
 Према водним условима издатим од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-325-956/2019-04 од 12.11.2019. 
године, за изградњу планираног бунара за потребе технолошког процеса, који није 
обухваће предметним захтевом и пројектом, неопходно је прибавити посебне водне 
услове у оквиру поступка издавања локацијских услова. Дужност одговорног пројектанта 
је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и 
у складу са тим водним условима прибављеним у посебном поступку издавања 
локацијских услова. 
 
 
IX. На основу обавештења Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 
средине број 140-501-1109/2019-05 од 24.10.2019. године, за предметну изградњу 
потребно је поднети захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 
на животну средину. 
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X. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ИЛИ ДО ИСТЕКА 
ВАЖЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА. 
 
XI.  У складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник 
РС“, бр. 43/03, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 
3/18, 50/18, 95/18 и 38/19) наплаћена је такса у износу од 320,00 динара по Тарифном 
броју 1 и такса у износу од 3.750,00 динара по Тарифном броју 171в, у складу са 
Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама 
(„Службени лист АПВ“, број 20/09 и 3/11) наплаћена је такса у износу од 3.860,00 динара 
према Тарифном броју 14, у складу са Правилником о накнади трошкова управног 
поступка („Службени лист АПВ“, број 19/07 и 1/09) наплаћен је износ од 1.620,00 динара, 
а у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа 
Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 119/13, 138/14, 45/15, 
106/15, 32/16, 60/16 и 75/18), наплаћена је накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 
динара. 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

На ове локацијске услове може се поднети приговор Покрајинској влади у року од три 
дана од дана пријема. Приговор се подноси преко овог секретаријата.  
 

 
 

                             ЗАМЕНИК  
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 

 
 

 
                                                        __________________________  

               Мирослав Бошковић 

 
 
 
 
Доставити: 

1. Подносиоцу захтева; 
2. Електропривреди Србије, ЕПС дистрибуцији, Огранку Електродистрибуције 

Сремска Митровица; 
3. Јавном предузећу за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“, Сремска Митровица; 
4. Градској управи за инфратруктуру и имовину, Сремска Митровица; 
5. Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за 

ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсеку за превентивну заштиту; 
6. Заводу за заштиту споменика кулутре Сремска Митровица; 
7. Министарству одбране, Сектору за материјалне ресурске, Управи за 

инфраструктуру, Београд; 
8. Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд; 
9. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови 

Сад; 
10.„Електромрежи Србије“, Београд; 
11.ЈКП „Водоводу“, Сремска Митровица; 
12.ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица; 
13.Телекому Србије, Одељењу за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица; 
14.Архиви. 



EJlEKTPOnPHBPEflA CP6MJE

AMCTPMBYUMJA

OrpanaK EjnieKTpoflMCTpM6yi4MJa CpeMCKa
CpewcKa MMTpOBMLja, OpywKoropCKa 66, renecJioH +381 22 630555, re/iecpaKC +381 22 630222

RP-EHr-01. 83/01

r n
: ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 HOKPAJMHCKH CEKPETAPHJAT 3A

VPBAHM3AM, TPAAMTE/bCTBO I/I 3ALUTMTV
XMBOTHE CPEflUHE

Haul 6poj: 89.1. 1.0-A-07.06-331515-19 /

CpeMCKa MnrpOBHL\a, 22. 1 0.201 9 21 000 HOBH CAfl

,,EI~IC flucTpn6yi4nja" fl.o.o. Beorpafl, OrpanaK EneKipoflncrpHSyquja CpeMCKa MnTpOBHL|a
pasMorpno je saxres npuM/ben flana 17.10.2019 roflnne y UMe y HMG HHBecTuropa "METAJ1OEP
CTEE/lMI/IJl/r, CPEMCKA MHTPOBHL(A, PVMCKM flPVM 6p. 27, . Ha ocnosy Oflpefl6n Mnana
140. SaKona o eHepreinqn ("Cn. rnacHMK PC" 6p. 145/14), 8 n 86 SaKOHa o nnaHHpaht>y n
nsrpaflfeM ("Cn. rnacHMK PC" 6p. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 v\, YpeA6e o ycnosuMa ncnopyKe n cHa6fleBafca enetcrpuMHOM eneprnjoM ("Cn. rnacHHK PC"

6p. 63/13), FlpaBuna o pafly AHCTpn6yTMBHor cucreMa ("Cn. rnacHMK PC" 6p. 71/17) n OflnyKe o
npeHocy oBnaiunehba 6p. 05.0. 0.0.-07. 06. -147302/1 -17 op, 07.06.2017, flOHoce ce,

YCJ1OBM 3A HPOJEKTOBAhbE

sa Msrpaflfey KOMRJIEKC BA/bAOHMME HE^MKA 3A APMI/IPAI-bE BETOHA Ha napqenaMa 6p.
8184/8, 8190/2, n 9065/4 K.O CpeMCKa MurpOBuqa M MHOPACTPyKTVPHMX nPMKJbVHAKA na
napi4enaMa 6p. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 n 8184/3 K.O CpeMCKa
Knace 21 1201 , CPEMCKA MMTPOBMqA.

Ha ocHoey ysufla y MfleJHO peniehte 6p OA 09.2019 roAUHe, na A^TOJ
nociojenn eneicrpoeHepreTCKM o6jeKTM BnacnuiiiTBO ,,EI1C n,MCTpn6yi4MJa"

CpeMCKa

ce He Hanase
BeorpaA, OrpanaK

KOMnneKc earbaoHuqe ne/iiiKa ce He Hanaja ca flucrpuSyTiiBHor cucreMa
eHepmje (flCEE) KOJM je y enacHMUJTBy "EflC flMCTpn6yu(MJa" fl.o.o. Beorpafl,

fla ce 3a HberoBO npuK/byHeHie He usflajy ycnosn 3a npojeKTOBait>e M npuK/tyMeHae ofl
crpane OrpaHKa EjieKTpOflMCTpn6yi4Mja CpeMCKa

FlpeKO napuene 6p.9064 (BuLUhbesaMKa ynnua) npenase Ka6noscKM BOAOBM 20kV KOJM ce Mory
ca 6yAynnM npuKTbyMKOM na racosoAHy Mpexy.

1. MHBecTMTOp je y o6aB63n fla nomryje cneflefie:

- FpaFjeBUHCKe paAOBe y nenocpeAnoj 6nnsnHH enetcrpoeHepreicKnx o6jeKaia BPLUMTM pynno, 6es
ynorpe6e MexaHH3ai4nje n ya npeAysuMafte CBMX norpe6Hnx Mepa saoiTHTe.

- HaJKao-inje ocaM Aana npe noneiKa 6nno KaKsnx paAoaa y 6nn3HHn eneKipoenepreTCKnx
o6jeKara nHBecTurop je y o6aBesHM p,a ce y nucanoj cpopMn o6parn Cny>K6n sa npnnpeMy n
H3A30p OAp>KaBahba "EPIC flncTpn6yi4HJa" A-Q.o. BeorpaA, OrpanaK EneKTpOAHCTpn6yi4wja
CpeMCKa MnjpOBHL(a, CpeMCKa MurpOBuqa, y KOMB fie naBecin AaTyM n speMe noMeiKa

11 000 beorpafl

1-3

Teji:

:.o.o. Beorpafl

+381 11 36 16706 ,-\Vv

<DaKC+381 11 3616641

OMB: 100001378

H 6poj: 07005466

Cipana 1 OA 2



ni/iLte 33 nsBoFjenbe paflosa n KonraKT lenecjDOH.

- OSasesyje ce MHBecTMTOp fla yKonnKO npunnKOM usBOfjefea paflosa Hanfje Ha
eneicrpoenepreTCKe oSjeicre, oflMax oOssecTM CnyxGy 33 npi/mpeiviy n Haflsop oflpxosatea "EPIC
flncTpi/i6yi4HJ3" fl.o.o. Beorpsfl, OrpanaK EneKTpoflncipn6yi4nja CpeMCKa MujpOBHi^a, CpeMCKa

- Y cnynajy noipe6e sa nsMeniTaKbeivi eneicrpoeHepreTCKnx o6jeK3T3 Mopsjy ce o6e36eflmn
snrepHaTHBHe ipace n MHCJDpscTpyxTypHM Kopuflopn ys nperxoflHy carnacHoci ..EflC
flncTpn6yi4HJ3" fl.o.o. Beorpsfl, OrpaHaK EneKTpoflMCTpn6yi4nja CpeMCKa MnypOBHL(a. TponiKOBe
nocTaBrb3hb3 eneKTpoenepreTCKor o6jeKT3 Ha flpyry noKaqujy, KSO n ipoiuKOBe rpsflhbe, y CKnafly
ca HJi.217. 33KOH3 o enepreTMLin (,,Cn.rn3CHi/iK PC" 6p. 145/14), CHOCM HHBecimop o6jeKT3 s6or
Hnje nsrpaflfce ce spiun nsMeiuiaHae.

2. floflaiHM ycjioeu sa rpafjeite o6jeKra ca o6pa3Jio>KeK>eM
HeMa flOfl3iHnx ycnoss.

3. OBM YcnoBM nwajy sa>KHocT 12 Mecei^n, oflnocno flo ncieKa pOKa saxehta noKauujCKnx ycnoss
M3fl3TMX y CKJISfly C3 HaMMS.

4. OBM YCJIOBM o6aB63yjy ..EFIC flncTpn6yMnja" fl.o.o. Beorpafl, OrpaHaK
EneKTpoflMCTpn6yL|Hja CpeMCKa MMTpOBMLia caMO yKO/iiiKO y uejiocru, y MCTOBGTHOJ n
MfleHTMHHOJ C3flp>KMHM HMH6 CaCTaBHM flGO nOKaqUJCKHX yCJIOBa.

flpunor:

Osepene x1

C nOLUTOBahbeM,

1. Hacnosy
2. C.ny>K6i/i sa
3. Cny>K6M aa npunpeiviy n Haflsop Oflp>K3B3ht3
4.

/jQupeicrop orpaHKa/
U\3 2 Ofl 2
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Peny6nuxa Cp6uja
MI4HI4C TAP CTB O YHYTPAIII $VX IIO CJIOBA
Cer<rop 3a BaHpeIHe curyaqlrje
OAerreme 3a BaHperHe curyaryuje y Cpervrcroj Murpoeraqra
OAcex 3a rrpeBeHTr.rBHy 3arrrrnTy
09.29 Bpoj 217 - 16067 I 19

fiav.a 28. I 0 .20 1 9 . fonuHe
ROP-PSU GZ-28218-LO CH-2 /2019
CPEMCKA MI4TPOBI,{UA

Peny6runa Cp6uja
AyroHouna llor<paj nHa B oj eon{Ha
IIOKP AJI4HC KI,I CEKPETAPI4JAT
34' EHEPfETI4KY, |PAbEBI4HAPCTBO
14 CAOBPAhAJ
HOBI4 CAN

MraurzcrapcrBo yHyrparrrlbr.rx uocroea.peny6mrxe cp6uje, cexrop 3a BaHpe.qHe crzryaquje, ogererse
3a BaHpeAHe clzryaqraje y Cpeltcr<oj MrarpoBI4IrI4, O.qcer< 3a rrpeBeHrr.rBHy 3arxrury ,HaocHoBy ,ur.54
??Tolu o rnaHl{pa$'y kr r{3fpaA}brd (,,cn., frracHr.rK PC", 6p. 7210g, 

-gUog, 
24lII, l21ll2, 42113,

50113,98113, l32ll4 u l45ll4), 'uI. 16 crae 2 Ypea6e o roxaqujcKr.rM ycnoBuua (,,Cr. rracnur pC.,,
6p' 35/2015 u rl4l15) v flpaeulnuxa o nocrynKy cuponoferra o6je4rzrrene rporleAype
eneKrpoHcKI'IM rlyreM (',Cn. rJIacHvK PC", 6p. 68/19), peuranajyhu no 3axreBy lloxfajuucxor
cerperapujara3a eHepferr.{Ky, rpalenraHapcrBo u cao6pahaj Hs Ho;or caaa 6poj r'43-353--tbr101goa 25'10'2019. ro4uHeo AocraBJbeHoM y r4Me ,,Metilfer Steel Mill", pylrcru nyr 27, CpencxaMurponuqa' rIoAHeceH rlyreM uynouohur.rKa ,,Set" A.o.o., Epahe He4rah- 1, Llla6au, y [ocrynKy
I43AaBaIba loraqujcxux ycJIoBa y oKBrIpy o6jerurreue [porleAype eneKrpoHcKrrM [yreM Rop-PSUGZ-282 18-LOCH -2/2019, n:.uai e :

OEABEIIITEIbE

Ynu4otr't-y I'r4ejuo peilrerbe Ilpunor 11, u:pafeH o.4 crpaHe,,Set" A.o.o., Epahe HeArzh 1, lua6aq, uacrpaHr{ 8. yuucanaje Hauouena

" NAPOMENA: Prema prethodnim uslovima za izradu urbanistidkog projektabroj:26-23- 1/1g, odl5'10'2018' godine,-1q9t.liry od javnog preduzeca za distribuciju prirodnog gasa,.SREM GAS,.-Sremska Mitrovica, PRILKJUdNI GASovon t uns NISU DEo o+5c,inbrprre."
Karco npe4Mer ycnoBa uuje npr'rxEf{Hr{ racoBoa ra MPC cxoAHo.ur. 6. cras 6. 3axosa o 3arraJbr.rBr.rM r4ropLIBI4M TerrHocrllMa u 3anaJbuBI4M facoBl'Itrla (,,Cr. rJracHr{K PC", 6p. 54llr 3a yHyrparxrby racHyuucranaqrzjy He IIocrojll o6aaera upn6an.rr'arsa ycJroBa :a 6er6eqHo rrocraBJbarf,e.

IA}K/

AI{EJIHI{K



Perry6nuxa Cp6uja
MVIHVICT APCTB O YHYTPAIIIIbI,IX |IOC JIOBA
Cercrop 3a BaHpeAHe cu'ryaquje
OAeruene 3a BaHpeAHe curyaqnje y Cperracxoj Mnrporuqu
O.qcen 3a npeBeHTI4BHy 3aIIITHT
09.29 Epoj 211- 15584/19

nasa 21. I 0,20 1 9. roAuHe
ROP-P S U G Z-282 | 8 -LO CH-z / 2 0 t9
CPEMCKA MHTPOBI,lUA

MunucrapcrBo yHyrparrbux nocJroBa Perry6rr,rxe Cp6raje, Cexrop 3a BaHpeAHe curyauuje, O4ereme :a
BaHpeAHe curyaqraje y Cperrlcxoj Mnrpoouqu, OAcex 3a npeBeHTHBHy 3allrury ,Ha ocHoBy .rr. 54 3axoHa o
nrraHr4parby H rcrpaArbn (,,C1. rlacHHK PC", 6p. 72109,81/09, 24111, l2lll2, 42113, 50113,98113, l32ll4 u

145114),.ut. 16 cras 2 Vpea6e o noxaqujcKr{M ycJroBltva (,,C1. rJIacHIzK PC", 6p. 3512015 r.r ll4l15) u
llpaeulHura o [ocrynKy cnponolena o6je4rarueHe nporreAype eJreKTpoHcKrIM lyreM (,,C1. uacnnn PC", 6p.

68119), peuraaajyhu no 3axreBy flonpajuHcnor ceKperapujaraza eHeprerlrKy, rpaleeuHapcrBo 14 cao6pahaj ras

Hosor Caaa 6poj 143-353-19112019 ol, 17.10.2019. roAHHe, AocraBrbeHoM y vMe ,,Metalfer Steel Mill",
Pyucxr,r nyl 27, Cpeucra Murponuqa, noAHeceH nyreM rryuolrohHuKa ,,Set" A.o.o., Epahe Heauh 1, llla6aq, y
rocrynKy H3AaBaba loxaqujcrux ycJroBa y oKBHpy o6je4urrene npoueAype eJIeKTpoHcKI{M rryreM ROP-
P SU GZ-28218-LOCH-2 /2019. HsAai e:

YCJIOBE Y TIOTJIEtrY MBPA 3AIIITI{TE OA IIOXTAPA

3a H3fpaAlby KoMrrneKca BiubaoHlrrre qeruKa 3a apMupalbe 6eroHa Ha KaracrapcKl4M rlaplreJlarraa 6poj 8184/8,

819012 u 906514 KO Cpevcna Mnrporuqa ra an$pacrpyKrypHr4x rrpHKJL'yqaKa Ha KaracrapcKlrM napIIeJIaMa

817711,817712,906311,818412,819014,8190/5 u 8184/3 KO Cperr,ruta Murpoeuqa, rpeMa rasejuou peuelby

nspaf eHurra oA crpaHe ,,Set" 4.o.o., Epahe Hearah l, llla6au.

V sesu a3AaBarra oBtrx ycJroBa, o6aBeuraBaMo Baa Ia onaj opraH HEMA noce6sux ycnoBa y [orJIeAy Mepa

3alrruTe oA no)Kapa, Kao H Aa je y Sa:u npojexroea*,a H H3rpaAlbe npeAMeruor o6jer<ra ca cBHM

npunaaajyhvM rrHeraraqujava, olpeMoM ra ypefajnua, norpe6Ho rlpr{MeHHTH Mepe 3atrITHTe oA no)Kapa

yrnplene naxehuu 3aKoHuMa, TexHr{rrrrrM [polucuMa, craHAapAIrMa u ApyrItM aKTIrMa rcoju*ra je
ype[ena o6.iracr 3allrrlrre oA rloxapa.

klz1aru ycnoBlr y trorJreAy Mepa 3arrrrnre oA rroxapa cy cacraBHu Aeo lonaqHjcxux ycJIoBa, Ha ocHooy rcojux

ce rl:4aje peuerbe o rpafenuHcKoj Ao3BorH, noje je norpe6no AocraBHrH oeovl OAeJberby y cKraAy ca'{r. 138

3axoua o nraHuparby H H3rpaAlbu (,,Cn. ruracHHK PC", 6p. 72109,81109,24111,121112,42113,50113,98113,
132114 u 145114).

CxoAso 'aLl23 3anosa o nnaHr4parby n H3rpaAubv) a y cruraAy ca oApeA6arraa flpanulHnKa o rlocrynKy
cnpoaofema o6jegurreHe npoqeAype erreKrpoHcKnM rryreM (,,Cr. rlacul4n PC",6p. 113/15 u96116) v1.33 n
qn. 34 3arcona o 3arurtrrn oA rolxapa (,,C1. rnaurur PC", 6p. I I 1109 u 20115) norpe6Ho je, npe ornoqnFbarr,a

rrocrynKa sa yrapfaname noAo6nocru o6jexara 3a ynorpe6y, Aocraeurn Ha carJlacHocr npojexre :a uenoferue

o6jercara, vnjn je cacraBHl,r Aeo H frasFlu npojercar 3aurhre oA rox(apa.

Tarca y r43Hocy ot 17.270,00 4r.rrrapa yrnpleua je cxo4Ho raprlSHou 6p. 46a 3axoua o perry6luurutv
aAMlrHacrparrrBHr4M raKcaMa (,,Cr. uacHuK PC", 6p. 43103,51103,53104,42105,61105,101/05, 42106,47107,
54109,5109,35110,50/11,70111,551t2,93112,47113,65113,57114,45115,83/15, 112115,50116,6117',7,173111,

3/18, 50/1 8, 95/18 u38ll9).

I1^]K/



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 584-07/19-2 

Датум: 22.10.2019. године 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСРТВО И САОБРАЋАЈ 

НОВИ САД 

Булевар Михајла Пупина 16 

 

Предмет: Услови и мере техничке заштите за изградњу комплекса ваљаонице  

                 челика за армирање бетона на парцелама број 8184/8, 8190/2 и 9065/4 и                

                 инфраструктурних прикључака на парцелама број 8177/1, 8177/2, 9063/1, 

                 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица 

 

                  

                                                     

Веза: Ваш захтев број ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 од 17.10.2019. године 

 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу чл. 99. став 2. 

тачка 1. (3.), 104, 109, 110. и 112. Закона о културним добрима (”Службени гласник 

РС” бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон), а поступајући по захтеву 

Покрајинског секратаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај из Новог Сада, 

Булевар Михајла Пупина број 16, број ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 од 

17.10.2019. године, издаје дана 22.10.2019. године 

 

 

УСЛОВЕ И МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ  

 

ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ВАЉАОНИЦЕ ЧЕЛИКА ЗА АРМИРАЊЕ БЕТОНА НА 

ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 8184/8, 8190/2 И 9065/4 И ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ПРИКЉУЧАКА НА ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 И 

8184/3 К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на парцелама број 

8184/8, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака на парцелама број 8177/1, 

8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица, може се 

предузети на основу следећих услова: 

 

Археолошки надзор 

- обавезан је археолошки надзор приликом извођења земљаних радова на 

изградњи од стране стручне службе овог Завода; 

- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 

радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској 



Mитровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се 

сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са чланом 109. став 

1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања 

локације. 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средстава према предрачуну за археолошки 

надзор, у складу са чланом 110. став 1. Закона о културним добрима.  

 

II Обавезује се Инвеститор да најкасније два дана пре почетка извођења земљаних 

радова на изградњи комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на парцелама 

број 8184/8, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака на парцелама број 

8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица 

обавести Завод ради спровођења археолошког надзора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предметна локација се налази у зони Сирмијума ван бедема, где је обавезан 

археолошки надзор приликом извођења земљаних радова. Идејним решењем се 

предвиђа изградња четири објекта и то: ваљаонице челика (П, П+1) површина укупно 

БГРП= 29.780,70 m², Постројења за третман воде (П) укупно БГРП= 2.316,32 m², 

Портирнице (П) укупно БГРП= 11,25 m² и Вагарска кућица (П) укупно БГРП= 11,25 

m².  

 

Стварни трошкови: 

1. издавање услова и мера техничке заштите 

Сврха уплате: трошкови обраде предмета 

Прималац: Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, 

Светог Димитрија 10 

Износ: 5.000,00 динара  

Валута: RSD 

Рачун примаоца: 840-107668-37 

Позив на број: 584-07/19 

 

Обрађивач: Б Л 

 

в. д. Директора 

 

Љубиша Шулаја 

 

Достављено: 

- Град Сремска Митровица, Градска управа за 

  урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката  

  Града Сремске Митровице, улица Светог Димитрија број 13; 

- Документацији; 

- Архиви. 



 

 

 

Обавештење у вези са израдом техничке 

документације за изградњу комплекса 

ваљаонице челика за армирање бетона, 

Сремска Митровица, доставља. 

 
 

 

 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 

САОБРАЋАЈ 

 

 

 

Веза: Захтев Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај АПВ, 

бр. 143-353-191/2019 од 17.10.2019. године, под ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019. 

 

 

На основу вашег захтева за инвеститора „Metalfer Steel Mill“ из Сремске Митровице, ул. 

Румски пут бр. 27, у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и 

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

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

ваљаонице челика за армирање бетона, на катастарским парцелама бр. 8184/8, 8190/2 и 

9065/4, све у КО Сремска Митровица, и инфраструктурних прикључака на катастарским 

парцелама бр. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3, све у КО Сремска 

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

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

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

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

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

другим подзаконским актима која регулишу предметну материју. 

 

 

БВ НАЧЕЛНИК 
пуковник 
Радмило Кравић 

 

 

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено: 

 Покрајинском секретаријату за енергетику,  

грађевинарство и саобраћај АПВ (ЦЕОП системом), и 

  а/а (актом). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

Број 20269-2 

22.10.2019. године 

Б Е О Г Р А Д 

 Чувати до 2024. године 

Функција 34 ред. бр. 42 

Датум: 22.10.2019. год. 

Обрађивач: вс Б.Васовић 

 

 

 

 
 



Страна 1 од 1 

 

 

Бр. 4/3-09-0224/2019-0002 

Београд: 22.10.2019. године 
 

Поступајући по захтеву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај број 143-353-191/2019 од 17.10.2109. године за предмет број ROP-PSUGZ-28218-

LOCH-2/2019 за потребе „Metalfer Steel Mill”, Румски пут 27, Сремска Митровица, на основу 

чланoвa 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 

57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18), Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије даје сагласност на локацију, за изградњу комплекса ваљаонице челика за 

армирање бетона на катастарским парцелама 8184/8, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица 

и инфраструктурних прикључака на катастарским парцелама 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 

8190/4, 8190/5 и 8184/3 КО Сремска Митровица. 

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђено је да се 

планирани комплекс неће налазити у близини ваздухопловних објеката и радио-

навигационих уређаја који се користе за пружање услуга у ваздушном саобраћају. Из тих 

разлога сагласност на локацију за изградњу наведеног комплекса се издаје без посебних 

услова.  
 

Л о к а ц и ј а 

Комплекс ваљаонице челика за армирање бетона на 

катастарским парцелама 8184/8, 8190/2 и 9065/4 КО 

Сремска Митровица и инфраструктурних 

прикључака на катастарским парцелама 8177/1, 

8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 КО 

Сремска Митровица 

Географске кординате у WGS-84 

координатном систему. 
N 44o 58’ 34,80''     E 19o  38' 43,54'' 

Надморска висина терена  84,00 m 

Планирана висина највишег објекта   21,68 m 
 

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је 

чланом 117. став 4.  Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси (“Службени 

гласник РС“, бр. 028/2016). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 

динара. 

 

  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
   

 

    Златко Мишчевић 

   

   

   



 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 
 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 44 11; 456 721 F: +381 21 456 040   
psp@vojvodina.gov.rs 
 
 

 

 БРОЈ: 104-325-956/2019-04 
сс 

ДАТУМ: 12.11.2019. године   
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На основу надлежности сагласно члану 113-118 Закона о водама ("Службени 

гласник РС", број 30/10, 93/121, 101/16, 95/18 и 95/18–други закон), у вези са чланом 

33 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП 

Војводине", број 37/14, 54/14-др.одлуке, 37/16, 29/17 и 24/19), овлашћења 

покрајинског секретара истог органа бр. 104-031-138/2015 од 02.06.2015. године, 

Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-други закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19) и Упутства о начину поступања 

надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у 

погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-

163/2015-07, од 19.05.2015. године), поступајући по захтеву Покрајинског секретаријата 

за енергетику, грађевинарство и саобраћај, поднет електронским путем дана 06.11.2019. 

године у име подносиоца Metalfer Steel Mill d.o.o., Сремска Митровица, Румски пут 27, 
матични број 08144605, ПИБ 103917325, у поступку издавања водних услова за израду 

локацијских услова у оквиру поступка обједињене процедуре електронским путем, 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприведу и шумарство издаје 

  

 ВОДНЕ УСЛОВЕ  

  

За изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на катастарским 

парцелама бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 К.О. Сремска Митровица и инфраструктурних 

прикључака на катастарским парцелама бр. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 

8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица: 

1. У поступку израде техничке документације, у складу са важећим прописима и 

нормативима за ову врсту објеката и радова и уз прибављене услове и сагласност 

надлежних органа израдити документацију на нивоу пројекта за грађевинску 

дозволу; 

2. На пројекат за грађевинску дозволу прибавити техничку контролу према важећим 

законским прописима, којом ће се потврдити и усклађеност истог са издатим водним 

условима; 

3. Инвеститор је у обавези да израду техничке докментације и изградњу предметног 

комплекса ваљаонице челика за армирање бетона планира у складу са Уговором бр.  

V-75/1619-2 (УОП–II:8515-2019), закљученим дана 28.10.2019. године, између ЈВП 

Воде Војводине и Metalfer Steel Mill д.o.o. Сремска Митровица, којим се уређују 

међусобна права и обавезе у циљу реализације измештања дела мелиорационог 

канала Нови Чикас 2 од km 0+650 до km 1+260, односно изградње нове деонице 

канала и затрпавање постојеће деонице канала, да би се обезбедило несметано 

функционисање водног објекта; 

4. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације и 

на основу геодетских снимања и усклађивања са измештеним делом мелиорационог 

канала Нови Чикас 2 од km 0+650 до km 1+260. Техничко решење дефинисати према 

прописима о потпуној заштити водног режима и стабилности водног објекта у 

условима коришћења вода, заштите површинских и подземних вода од загађења, уз 

усклађивање планираних објеката с постојећим водним објектом и техничком 

документацијом за хидромелиорационо уређење предметног подручја; 

5. Предвиђено уређење парцеле индустријског комплекса и њихово коришћење ни на 

који начин не сме да ремети могућност и услове одржавања и функцију водног 

објекта. Треба да је обезбеђен слободан протицајни профил канала, стабилност дна и 
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косина канала и несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водног 

објекта. Дуж обала измештеног дела мелирационог канала Нови Чикас 2, у појасу 

ширине минимум 5,0m у грађевинском рејону (у ванграђевинском рејону 10,0m), није 

дозвољена изградња објеката, постављање ограде, садња дрвећа и сл.; 

6. Техничку документацију израдити у складу са: Законом о водама ("Сл. гласник РС", 

бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18–други закон), Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. 

гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/12), Уредбом о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске и 

подземне воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/14), 

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

о класификацији вода ("Сл. гласник СРС", бр. 5/68), Законом о заштити животне 

средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-други закон, 72/29-други закон, 

43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18–други закон и 95/18-други закон), Законом 

о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18–други 

закон); 

7. Техничка документација треба да садржи: општу документацију, технички опис 

постојећих објеката и планираних објеката и радова, врсту производње са 

технолошким описом процеса и врстом планиране сировине, капацитет производње,  

начин водоснабдевања са потребним количинама воде, дефинисати врсте и количине 

отпадних вода које настају на комплексу и у производном процесу, прорачунати 

количину вода од прања објекта, опреме и др., дневну, месечну и годишњу и 

детаљно обрадити техничко–технолошка решења сакупљања, пречишћавања и 

диспозиције атмосферских, санитарно-фекалних отпадних вода, евентуалних 

технолошких отпадних  вода тј. употребљених  вода од прања и чишћења алата, 

опреме погона, расхладних отпадних вода и свих других отпадних вода које се могу 

појавити на предметном простору, реципијенте пречишћених отпадних вода, 

одговарајуће хидротехничке прорачуне, поступање са комуналним и опасним 

отпадом и др., као и одговарајуће графичке прилоге: ситуациони план свих 

постојећих и  планираних објекта везан за важећу катастарску подлогу, план 

водоводне и канализационе мреже и објекта за третман отпадних вода, токове воде, 

прикључак, испуст у реципијент, детаљ изливне грађевине, места/контејнере за 

одлагање комуналног и опасног отпада и др. Техничко решење технолошког процеса, 

манипулативне инфраструктуре и канализације мора обезбедити потпуну заштиту 

земљишта, површинских и подземних вода од загађења; 

8. Забрањено је у мелиорационог канала Нови Чикас 2 испуштање било каквих вода 

осим условно чистих атмосферских вода и комплетно пречишћених отпадних вода 

које обезбеђују одржавање минимално доброг еколошког статуса, тј. II класе вода 

водопријемника у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја 

у површинским и подземник водама и седименту и роковима за њихово достизање и 

које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање задовољавају прописане вредности. Концентрације 

штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о граничним 

вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање; 

9. Забрањено је на околно земљиште и у подземне воде уношење опасних и штетних 

материја и осталих загађујућих материја које могу угрозе квалитет (хемијски статус) 

тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у 

складу са чланом 97. Закона о водама; 

10. За потребе водоснабдевања планираног комплекса за санитарне потребе и по 

потреби за противпожарну заштиту, предвидети прикључење на јавну водоводну 

мрежу, у свему према условима и уз сагласност надлежног јавног комуналног 

предузећа; 

11. За изградњу планираног бунара за потребе технолошког процеса, који није 

обухваћен предметним захтевом, неопходно је прибавити посебне водне услове у 

оквиру новог поступка издавања локацијских услова путем обједињене процедуре; 

12. Интерну канализацију комплекса предвидети сепаратног типа: посебно за условно 

чисте атмосферске воде, посебно за зауљене атмосферске отпадне воде, посебно за 

санитарно-фекалне отпадне воде и посебно за употребљене воде (од прања опреме, 
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алата и погона) и за евентуалне расхладне отпадне воде. Дефинисати реципијент 

свих отпадних вода; 

13. Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и сл., могу се, 

без пречишћавања, путем уређених испуста, испуштати на околни терен, 

мелиорациони канал, атмосферски канал или резервоар из кога ће се накнадно 

заливати зелене површине, уколико задовољавају квалитет II класе вода тј. 

минимално добар еколошки статус на основу Уредбе о граничним вредностима 

загађујућих материја у површинским  и подземним водама и седименту и роковима за 

њено достизање. Испуштање атмосферских вода у реципијент се мора вршити 

контролисано јер не сме доћи до изливања воде из реципијента по околном терену. 

Не упуштати било какве воде путем упојних бунара како се не би нарушио статус 

подземних вода; 

14. За зауљене атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина – интерних 

саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, предвидети одговарајући 

контролисани прихват и третман на објекту за примарно пречишћавање (таложник и 

сепаратор масти и уља) пре испуста у реципијент, како би квалитет еуфлената 

(пречишћене воде) одговарао II класи по Уредби о класификацији вода и био у 

складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање. Површине са којих се сакупљају зауљене 

атмосферске воде морају бити водонепропусне. Пре и после сепаратора, а пре 

спајања са условно чистом атмосферском канализацијом, предвидети шахт ради 

контроле квалитета пречишћених зауљених отпадних вода и ефикасности рада, 

чишћење истог, начин одлагања и складиштења издвојених материја на сепаратору и 

таложнику.  

Уколико је реципијент пречишћених зауљених атмосферских вода градска 

канализациона мрежа, прикључење извршити према условима и уз сагласност 

надлежног јавног комуналног предузећа и у складу са Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање; 

15. Санитарно-фекалне отпадне воде могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, 

према условима надлежног јавног комуналног предузећа. Уколико у близини 

предметног простора није изграђена јавна канализација, као привремено решење до 

изградње исте, предвидети изградњу водонепропусне септичке јаме, одговарајуће 

запремине, без упијајућег бунара, коју ће редовно празнити надлежно јавно 

комунално предузеће;  

16. Употребљене отпадне воде тј. отпадне воде од прања алата, опреме и погона као и  

расхладне отпадне воде (уколико има њихове продукције) прикључити на јавну 

канализацину мрежу према условима и сагласности надлежног јавног комуналног 

предузећа. Пројектом предвидети изградњу уређаја за примарно пречишћавање, тако 

да квалитет ових отпадних вода задовољава граничне вредности емисије загађујућих 

материја пре испуштања у јавну канализацију на основу Уредбе о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање – 

Прилог 2, глава III Комуналне отпадне воде, табела 1.  

Испуштање технолошких отпадних вода у систем јавне канализације врши се у 

складу са актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију коју доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе.  

Расхладне воде могу се испуштати у мелиорациони канал уколико задовољавају 

граничне вредности емисије загађујућих материја дате Табелом 44а.4. и Табелом 

44а.6. (дренажа других расхладних система) Уредбе о граничним вредностима 

емисије (ГВЕ) загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање;  

17. Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја за отпадне воде не 

може да се врши путем разблаживања; 

18. Уважити и све друге услове за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних вода 

које пропише надлежно јавно комунално предузеће; 

19. Генератор отпада је дужан да отпад настао технолошким поступком - отпадно уље, 

разне емулзија из процеса машинске обраде метала и др., разврста према пореклу, 

карактеру и категорији, према класификацији акредитоване лабораторије овлашћене 

за узорковање и карактеризацију отпада, а у складу са Правилником о категорији, 

испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/10), а са опасним 

отпадом је дужан поступати у складу са Правилником о начину складиштења, 

паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр 92/10): 

- Исцпљене емулзије и разне врсте уља који се користе у процесу машинске обраде 

метала уклањати у одговарајућу амбалажу без могућности испуштања у 
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канализациону мрежу, одлагати на за то дефинисано место у простору 

заштићеном од атмосферских утицаја и предавати овлашћеном оператеру  у 

складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о условима, начину и 

поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС", 71/10) тј. Правилником  

о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада. Амбалажа за 

складиштење отпадног уља мора бити постављена у танквану довољне запремине 

да прими целокупан садржај ускладиштеног материјала како би се спречило 

евентуално инцидентно загађење околног земљишта, површинских и подземних 

вода. Онемогућити било какво испуштање отпадних вода са овог простора; 

20. Генерисан отпад настао на WTP – Постројењу за третман воде  и од прања пешчаних 

филтера категорисати према класификацији израђеној од стране акредитоване 

лабораторије овлашћене за узорковање и карактеризацију отпада, а у складу са 

Правилником о категорији, испитивању и класификацији отпада. Генератор отпада је 

дужан да након карактеризације отпад припреми за транспорт и даљи третман 

правном лицу овлашћеном за управљање калсификованом врстом отпада у складу са 

Законом о управљању отпадом 

21. Забрањено је на околно земљиште и у подземне воде уношење опасних и штетних 

материја и осталих загађујућих материја које могу угрозе квалитет (хемијски статус) 

тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у 

складу са чланом 97. Закона о водама; 

22. Техничко решење трафо станица мора садржати све мере заштите од 

неконтролисаног испуштања трафо уља из трансформатора. Уљна/сабирна јама за 

прикупљање трансформаторског уља у случају хаварије:  

- мора бити довољног капацитета да прими целокупну количину уља из 

трансформатора у случају хаварије, мора бити отпорна да дејство уља, са 

водонепропусном секундарном заштитом од изливања, обезбеђена од 

атмосферских утицаја и опремљена уређајем за детекцију нивоа; 

- садржај уљне/сабирне јаме предавати овлашћеном правном лицу за управљање 

опасним отпадом у правилно обележеној амбалажи, у складу са Законом о 

управљању отпадом; 

У случају било каквог изливања трафо уља (у случају хаварије), садржај се мора 

уклонити на безбедан начин, а у складу са прописима о заштити површинских и 

подземних вода. Забрањено је било какво испуштање трансформаторског уља у 

атмосферску или било коју другу канализациону мрежу, околне површине, отворене 

канале или упојне бунаре; 

23. Предвидети таква техничка решења која ће обезбедити да се сви објекти 

производног погона одржавају у функционалном стању, како би се обезбедио 

поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалних загађења; 

24. Предвидети мере за спречавање загађења воде и земљишта у случају инцидентних 

ситуација. У случају да дође до негативних последица по режим вода због нестручног 

руковања објектом и уређајима или услед хаварије, инвеститор је у обавези да 

предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку 

25. Пројектом решити усмеравање и пријем предвиђених атмосферских вода прописаног 

квалитета, у мелиорациони канал Нови Чикас 2, путем уређених испуста на начин 

којим се неће нарушавати стабилност обала канала. Излив у канал мора задовољити 

следеће услове: 

- на месту испуста, излив у канал, косине и дно канала обложити ломљеним 

каменом или бетонским плочама у ширини од 3,0m узводно и низводно од места 

излива, ради осигурања канала од ерозије; 

- изливну грађевину предвидети тако да не умањује протицајни профил канала, не 

ствара успор у каналу као и да се онемогући задржавање пливајућих предмета у 

зони излива. Изливну грађевину удаљити минимално 5,0m од ивице пропуста;  

- укопане делове испуста у зони канала и радно-инспекционе стазе обезбедити на 

утицај оптерећења од тешке грађевинске механизације. Сву одговорност око 

заштите цевовода, и пратећих објеката, у зони канала обезбеђује инвеститор, 

односно корисник инсталације; 

- излив приказати ситуационо, јасно га назначити и везати за стационажу канала, 

као и кроз попречне и подужне профиле; 

26. Инвеститор је дужан да евентуална оштећења водног објекта насталих као последица 

изведених радова, несагледавања проблема или некомпетентних решења надокнади, 
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а сва оштећења отклони о свом трошку у најкраћем могућем року, уз надзор стручне 

службе ЈВП Воде Војводине Нови Сад; 

27. Након завршетка радова, извршити чишћење каналског профила од преосталог 

грађевинског материјала или земље из ископа, односно водни објекат и водно 

земљиште довести у функционално стање; 

28. Изградњу пропуста преко измештене деонице канала Нови Чикас 2, у оквиру 

планираног саобраћајног прикључка на месту главног улаза у комплекс, који није 

обухваћен предметним захтевом, неопходно је предвидети у оквиру техничке 

документације за измештање дела мелиорационог канала  Нови Чикас 2 од km 0+650 

до km 1+260, за које се издају водни услови у оквиру новог поступка за издавање 

локацијске услове у поступку обједињене процедуре; 
29. Обавеза је инвеститора да о почетку извођења радова благовремено писмено 

обавести ЈВП Воде Војводине Нови Сад, ради контроле извођења радова са 

становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте и услова у оквиру 

издатих водних услова; 

30. За све друге активности које ће се евентуално обављати у оквиру предметног 

простора, предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења 

површинских и подземних вода и промене постојећег режима воде; 

31. Инвеститор је дужан да за коришћење водног земљишта, реши имовинско-правне 

односе са ЈВП Воде Војводине Нови Сад; 

32. Инвеститор је у обавези да на техничку документацију прибави водну сагласност од 

овог органа. Документација која се прилаже уз захтев прописана је чл. 7 и 8 

Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 

издавања водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 72/17 и 44/18-др. пропис); 

33. Након завршене изградње објеката обавеза је инвеститора да од овог органа прибави 

водну дозволу.  

О б р а з л о ж е њ е 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови Сад, у 

име подносиоца Metalfer Steel Mill d.o.o., Сремска Митровица, Румски пут 27, дана 

18.10.2019. године поднео је електронским путем захтев број: 143-353-191/2019, ROP-

PSUGZ-28218-LOCН-2/2019 од 17.10.2019 године, за издавања водних услова за 

изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на катастарским парцелама 

бр. 8184/8, 8190/2 и 9065/4 К.О. Сремска Митровица и инфраструктурних прикључака 

на  катастарским парцелама бр. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 

К.О. Сремска Митровица, у поступку израде локацијских услова у поступку обједињене 

процедуре електронским путем, у писраници покрајинских органа заведен под бројем 

104-325-772/2019-04 дана 18.10.2019. године.  

  По пријему захтева овај органа је у складу са чланом 118 Закона о водама ("Сл. 

гласник РС", бр. 30/10, 93/121, 101/16, 95/18 и 95/18–други закон), поднео захтев 

електонским путем и исходовао: Мишљење/допис бр. II-1229/3-19 од 23.10.2019. године 

ЈВП Воде Војводине, Допис/Повраћај техничке документације бр. 922-1-255/2019 од 

23.10.2019. године Републички хидрометеоролошки завод Београд и Мишљење бр. 011-

00-2/359/2019-02 од 24.10.2019. године Агенције за заштиту животне средине. 

Покрајински секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови Сад 

дана 06.11.2019. године сторнирао је захтев/предмет број 143-353-191/2019, ROP-

PSUGZ-28218-LOCН-2/2019 од 17.10.2019 године због учињене грешке у допису. 

Нови захтев број: 143-353-191/2019, ROP-PSUGZ-28218-LOCН-2/2019 од 

05.11.2019 године, за издавање водних услова за изградњу комплекса ваљаонице 

челика за армирање бетона на катастарским парцелама бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 К.О. 

Сремска Митровица и инфраструктурних прикључака на катастарским парцелама бр. 

8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица, 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови Сад, у име 

подносиоца Metalfer Steel Mill d.o.o., Сремска Митровица, Румски пут 27, године поднео је 

електронским путем дана 06.11.2019., у писраници покрајинских органа заведен под 

бројем 104-325-956/2019-04 дана 06.11.2019. године.  

Уз захтев је приложена следећа докуметација: 
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- Копија катастарског плана бр. 952-04-097-15838/2019 од 09.10.2019. године,   

РГЗ, СКН Ср. Митровица, К.О. Сремска Митровица;  

- Копија катастарског плана водова бр. 956-01-302-9218/2019 од 10.10.2019. 

године Град Сремска Митровица, РГЗ Службе за катастар непокретности – 

Одељење за катастар водова Нови Сад; 

- Катастарско-топографски план локација к.п. бр. 8290/2, 8191/2 и друге у К.о. 

Сремска Митровица из августа 2019. године, ГЕО-СФЕРА Рума;  

- Информација о локацији бр. 143-353-191/2019, ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 

од 05.11.2019. године, Покрајински секретаријата за енергетику, грађевинарство 

и саобраћај;  

- Идејно решење: Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на 

КП бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака КП бр. 8177/1, 

8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица, које се 

састоји из: 0 – Главна свеска, 1 – Пројект архитектуре, 3 – Пројекат 

хидротехничких инсталација, 4 – Пројекат електроенергетских инсталација, 6 – 

Пројекат машинских инсталација, Прилог 10 – Водни услови и Прилог 11 – МРС – 

гасне инсталације, бр. 1442/IDR из септембра 2019. године, израђено од стране      

Set d.o.o. Шабац. 

 У складу са Законом о водама овај орган је 06.11.2019. године, електронским 

путем, затражио мишљење у поступку издавања водних услова од ЈВП Воде Војводине 

Нови Сад, а уважио је Допис/Повраћај техничке документације бр. 922-1-255/2019 од 

23.10.2019. године Републички хидрометеоролошки завод Београд и Мишљење бр. 011-

00-2/359/2019-02 од 24.10.2019. године Агенције за заштиту животне средине. 

Мишљење ЈВП Воде Војводине бр. II-1229/7-19 од 08.11.2019. достављено је 

08.11.2019. године електронским путем. 

 На основу приложене документације констатовано је следеће: 

Према члану 117 став 1 Закона о водама, предметни објекат потпада под тачку 5) 

– индустријски и други објекти за које се захвата и доводи вода из површинских или 

подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну 

канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне 

покрајине надлежан за послове грађевинарства. На основу члана 43 истог закона, у 

смислу водне делатности, у питању је заштита вода од загађивања. 

На предметној локацији налазио се канал Нови Чикас 2, који је измештен и који 

припада сливу канала Нови Чикас, чији је реципијент река Сава.  

Предметни простор припада сливу реке Саве и водном подручју Сава, према члану 

27 Закона о водама. Према Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ("Сл. гласник РС", 

бр. 83/10), река Сава припада водама I реда. 

Према Информацији о локацији надлежног покрајинског органа Број: 143-353-

191/2019, ROP-PSUGZ-28218-LOCH-2/2019 од 05.11.2019. године, плански основ за 

издавање исте је Урбанистички пројекат (УП) (Одлука о потврђивању Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, број 104-35-40/2019-01 од 17.09.2019. године и План  

детаљне регулације (ПДР) дела привредно-технолошке зоне источно од улице Марка 

Аурелија са комплексом индустријског погона топионице у Сремској Митровици ("Сл. 

лист Града Сремска Митровица", бр. 3/09). Према истој Информацији предметне парцеле 

бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 К.О. Сремска Митровица налазе се у обухвату УП-а којим су 

разрађене за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона и налазе се у 

источном делу гарђевинског подручја Града Сремска Митровица, у улици Вишњевачке, 

унутар границе грађевинског подручја. Према ПДР-у и УП-у, део парцеле 8184/1 К.О. 

Сремска Митровица намењен је за површину јавне намене – саобраћајну површину 

(проширење Вишњевачке улице). 

У истој Информацији наводи се да према ПДР-у парцела бр. 1877/1 К.О. Сремска 

Митровица дефинисана је као комплекс индустријког погона топионице, а парцеле бр. 

8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/5 и 8184/3 К.О. Сремска Митровица представљају јавно 

грађевинско земљиште – саобраћајне површине. Парцела бр. 8190/4 К.О. Сремска 

Митровица је Пројектом парцелације и препарцелације парцела 8184/1, 8192/3, 8193/1, 

8189, 8190/1, 8190/2, 8190/3, 8191/1, 8191/2, 8191/3, 8192/1, 8192/2, 8193/2, 8193/3, 

8194/1, 8194/2, 8194/3, 8195/1, 8196/1 и 9065/2 (потврђено од стране Града Сремска 

Митровица, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката, 
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број 350-225/2018-VI од 27.11.2018. године), и у складу са УП-ом намењена за 

мелиорациони канал (измештен са парцеле 9065/2 К.О. Сремска Митровица. 

Предметна локација се налази у Сремској Митровици, у оквиру привредно-

технолошке зоне источно од улице Марка Аурелија (државни пут I Б реда бр. 20), између 

улице Вишњевачке (са јужне стране) и постојеће саобраћајнице зоне (са северне 

стране), поред комплекса индустријског погона топионице челика. 

У Мишљењу у поступку издавања водних услова наводи се: 

За потребе формирања предметног комплекса предвиђено је да се са катастарске 

парцеле бр. 9065/4 К.О. Сремска Митровица измести постојећа деоница мелиорационог 

канала Нови Чикас 2 на новоформирану катастарску парцелу бр. 8190/4 К.О. Сремска 

Митровица, формирану дуж источне и дела северне границе планираног комплекса. Ради 

спровођена наведеног, размена непокретности у својини Републике Србије и 

инвеститора је прецизирана Уговором о размени непокретности ОПУ: 1032 – 2019 од 

06.08.2019. године, закљученим између Републике Србије – Републичке дирекције за 

имовину РС, ЈВП Воде Војводине и Metalfer Steel Mill d.o.o. Сремска Митровица. Истим 

Уговором о размени непокретности је предвиђено да ЈВП Воде Војводине, у име и за 

рачун Републике Србије, након прибављања земљишта на катастарској парцели бр. 

8190/4 К.О. Сремска Митровица, врши права инвеститора на измештању дела 

мелиорационог канала Нови Чикас 2, као и да се закључи посебан уговор којим би 

Metalfer Steel Mill d.o.o. Сремска Митровица стекао статус финансијера радова на 

измештању дела мелиорационог канала Нови Чикас 2, у складу са Законом о планирању 

и изградњи. 

Уговором бр. V-75/1619-2 (УОП–II:8515-2019), закљученим дана 28.10.2019. 

године, између ЈВП Воде Војводине и Metalfer Steel Mill d.o.o. Сремска Митровица, 

уређују се међусобна права и обавезе у циљу реализације измештања дела 

мелиорационог канала Нови Чикас 2 од km 0+650 до km 1+260, односно изградње нове 

деонице канала и затрпавање постојеће деонице канала, да би се обезбедило несметано 

функционисање водног објекта. 

Идејним решењем (ИДР) дато је: 

У оквиру предметног комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на 

катастарским парцелама бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 К.О. Сремска Митровица,  

предвиђена је изградња производног погона капацитета 450.000 тона/годишње арматуре 

и жице комбиновано, пратећих објеката (постројење за третман воде, портирница, 

вагарска кућица) и свих пратећих садржаја (потребна инфраструктура, септичка јама, 

два сепаратора уља и нафтних деривата, две колске ваге, мерно-регулациона станица за 

гас, интерне саобраћајнице, манипулативне површине, паркинг простор, уређење 

зелених површина и др). Предвиђено је да се два постојећа објекта, укупне површине 

око 2.000m2  (озакоњени Решењем Градске управе за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката града Сремска Митровица бр. 351-589/2018-VI од 22.08.2019. 

године), изграђених уз источну границу комплекса задрже као складиште – магацински 

простор. За потребе снабдевања технолошком водом предвиђена је изградња бунара 

који није предмет овог Идејног решења, а биће обухваћен посебном техничком 

документацијом за изградњу бунара. 

Главни улаз у комплекс је предвиђен на северозападној страни, са постојеће 

саобраћајнице (к.п. бр. 9062/3 К.О. Сремска Митровица), преко саобраћајног прикључка 

који се укршта са новом трасом мелиорационог канала Нови Чикас 2. Укрштање са новом 

трасом канала Нови Чикас 2 није предмет овог Идејног решења, већ ће бити обухваћен 

посебном техничком документацијом за измештање дела мелиорационог канала Нови 

Чикас 2. Помоћни улаз у комплекс је предвиђен на југоисточној страни, из улице 

Вишњевачка. 

Са источне стране предметног комплекса налази се постојећи комплекс 

индустријског погона топионице челика (к.п. бр. 8177/1 К.О. Сремска Митровица), из 

које ће се довозити сировине за будућу ваљаоницу и на чију трафостаницу ће се 

прикључити производни погон будуће ваљаонице. Са јужне стране, са друге стране 

улице Вишњевачке, се налази постојећи комплекс ваљаонице инвеститора (к.п. бр. 

8250/7 К.О. Сремска Митровица), са управном зградом, производним погоном капацитета 

250.000 тона/годишње, рестораном за раднике и другим пратећим објектима. Планирано 
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је да запослени у будућој ваљаоници користе просторије постојећег комплекса 

ваљаонице. 

Планиран је објекат ваљаонице, бруто површине у основи око 22.370m2,  

намењен за производњу челика који се користи као арматура за бетонске конструкције у 

грађевинарству: ребрасти бетонски челик у шипци од R10-R16 и R18-R40, ребрасти 

бетонски челик у котуру R8-R14 и глатке жице у котуру од ø5,5-12mm. Планирано је 

довожење сировине транспортним средствима у халу где ће се вршити обрада и 

финализација производа. Објекат ваљаонице планиран је да се састоји од две главне 

функционалне целине – главни и највећи део објекта чини производна хала, а други део 

је радионица (алатница – за поправку и одржавање алата који се користе у производној 

хали). Уз североисточну фасаду објекта су предвиђене техничке просторије за смештај 

електро опреме (трафостаница и пратећа опрема). 

Технологија топлог ваљања захтева примену рециркулационог система хлађења 

водом. Обзиром на технолошке температурне режиме, предвиђена су два независна 

рециркулациона расхладна система, при чему је: 

- први систем  директни систем који се користи за хлађење делова пећи, ваљака и 

прстенова, арматуре на грубој, средњој и завршној прузи и на линијама термичке 

обраде, a 

- други систем је индиректни систем којим се напајају измењивачи топлоте као и 

метални костур пећи. 

Објекат WTP – Постројење за третман воде, планиран је бруто површине у основи 

око 2.190m2 и биће функционално и технолошки повезан са ваљаоницом. Намена 

објекта је третман и обрада технолошке воде која ће се користити у процесу производње 

у ваљаоници челика, односно у процесу рециркулационог система хлађења водом. 

Планирано је да се објекат WTP састоји из четири просторије базена за воду, просторије 

са пумпама, техничких просторија (компресорска станица, електро опрема и 

трафостаница) и помоћних просторија (тоалети за раднике). Уз просторију са пумпама 

дуж североисточне стране, планирају се темељи на које ће се поставити опрема – 

пешчани филтери. У близини ових филтера, изван габарита објекта, планира се 

платформа силоса за муљ. У оквиру постројења планирани су и подземни делови – 

укопани објекти: јама за коварину и силос за воду. Сам ток воде у система хлађења 

водом није довољно обрађен идејним решењем. 

У склопу објекта WTP планиран је и резервоар/базен (један од планирана четри 

базена) за директну воду, запремине 700m3. Примарна функција резервоара је да 

обезбеди потребну количину воде око 400m3 за хлађење делова пећи, ваљака и 

прстенова у објекту ваљаонице, а да се део запремине резервоара директне воде око 

300m3 чува за потребе противпожарне заштите. Примарно пуњење резервоара 

планирано је из бунара (који није предмет овог Идејног решења), планираног у близини 

објекта WTР. Предвиђено је да се омогући и резервни начин пуњења резервоара из 

јавне водоводне мреже, посебним цевоводом из шахта са водомером, према претходним 

условима ЈКП Водовод Сремска Митровица. 

Водоснабдевање комплекса за санитарне потребе и за резервну могућност 

пуњења резервоара директне воде за противпожарну заштиту, планирано је из јавне 

водоводне мреже, са прикључком у улици Вишњевачка.  

До изградње јавне канализационе мреже, одвођење санитарно-фекалних 

отпадних вода из комплекса планирано је у водонепропусну септичку јаму, запремине 

90m3, са усвојеним циклусом пражњења на 60 дана.  

За атмосферске воде са кровних површина, условно чисте атмосферске воде, 

планирано је испуштање на околни терен или у спољашњу мрежу условно чисте 

атмосферске воде, чији је реципијент канал Нови Чикас 2. 

Планирано је да се потенцијално зауљене атмосферске отпадне воде са 

манипулативних површина и интерних саобраћајница одводе на два сепаратора уља и 

нафтних деривата, а након пречишћавања испушта у чисту атмосферску канализацију 

која се даље излива у реципијент – мелиорациони канал Нови Чикас 2  (излив планиран 

у југозападном делу комплекса). Због велике дужине канализационог колектора планира 

се изградња црпне станице. 
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У северозападном делу комплекса, у близини улаза, планиран је паркинг простор 

на коме је предвиђено 17 паркинг места за камионе. 

ИДР-ом се планира одговарајући простор за постављање посуда за сакупљање 

отпада насталог у технолошком процесу, чије ће се привремено складиштење (опасног и 

неопасног отпада) до предаје овлашћеним организацијама на даље збрињавање, вршити 

у постојећим складиштима опасног и неопасног отпада комплекса Metalfer-а. За 

прикупљање комуналног отпада одредиће се места за контејнере.  

Само Идејно решење, односно његови делови/свеске нису међусобно усаглашени 

и садрже недостатке. 

За израду решења о водним условима у складу са одредбама члана 118 Закона о 

водама, коришћено је Мишљење у поступку издавања водних услова бр. II-1229/7-19 од 

08.11.2019. ЈВП Воде Војводине.  

Услови бр. 1-31 диспозитива водних услова дати су у складу са чл. 75, 93, 97-99, 

101 и 133 Закона о водама, подзаконским акатима Закона о водама, смерницама из 

Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС", бр. 11/02). Услов бр. 32 дат је на основу чл. 

119. Закона о водама Садржина захтева за издавање водне сагласности утврђена је 

члановима 7 и 8 Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, 

садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у 

поступку издавања водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 72/17 и 44/18-др. пропис). 

Услов бр. 33 дат је у складу са чл. 122, а у вези са чланом 127 Закона о водама. 

Водни услови су уведени у уписник водних услова Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водоприведу и шумарство за водно подручје Сава под бројем 49 од 

12.11.2019. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу 

водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10).  

 

      ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 

       В.Д. ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА 

      

 

                         Мирослав Дуњић 

Доставити: 
- Metalfer Steel Mill d.o.o., Сремска Митровица, Румски пут 27, путем Покрајинског  
  секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови Сад, електронским путем   
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, 
  Нови Београд, Булевар уметности 2а, електронским путем   
- ЈВП Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, електронским путем   
- Надлежни водни инспектор, електронским путем   
- Водна књига 
- Архива  
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05.10.2018.
METALFER STEEL MILL

CpeMcra Murpoehua

llpe.quer: flPETXOAHh yCrlOBh ea npojeKroBarbe H nprxrbyqelbe nocnoBHor o6jeKra Ha
Kar.napqeflh 6p.818411 xo Gpeucxa Mnrpoeuqa y yn.BhubeBaqKa

f'locrynajyhr no BaureM 3axreBy y cKnafly ca 3aKoHoM o nnaHnpaFby n rcrpaqrur "Cnyx6enn
rflacHnK PC" 6p.72l09, 81-09-rcnpaeKa,64110 o4nyra yC,24111, 121112,42113-o4nyra YC,5012013-
o4nyKa YC,9812013-ognyra yC, 134114 n 145114, f'lpaernHnra o nocrynKy cnpoBolerua o6je4rauexe
npoqeAype ("Cn.rnacxilK PC" 6p.2212015), a y qrrby 3aurfiTe BoAoBa KoMyHanHe raH$pacrpylcrype, HaKoH
nperneAa AocraBrbeHe AoKyMenraqrje; t44ejHor peuJeFba noraqnje ypaF1eHor y npojeKrHol 6rpoy ,,Kpyr
nyc" Cp.MilTpoBhLla n cnryaLlnoHor nphKa3a no3hr-lrje nnaunpaHor o6jeKra Ha npe4uernoj napqe.nh,
TexHhqKa cnyx6a JKf] "BogoBoA"-a re4aje rexHnqKe ycnoBe sa npojexroBaFbe il npnKrbyqeFbe nocnoBHor
o6jeKra Ha napLlenn 6p.8184/1 x.o.Cp.Mrrpoenqa.

3a norpe6e npeAy3eha ,,Metal steel mill" r3BeAeH je npraxruyL{aK Ha BoAoBoAHy Mpexy y ynt -ItA

Pyrucrn ApyM. f'lpeguerxa norailuja- napqefla 6p.818411 ce Hafla3Ll y 6nusut-tu aeh nsrpaleHe napLlene
npeAy3eha Koje je KoMyHaflHo onpeMrbeHo BoAoBoAHoM Mpexov. Ha npeAMerHoj napqenh ne nocrojn
[3BeAeH nprKJbyL{aK Ha BoAoBoAHy Mpexy. Y ynu4vt BlrllrseeaqKa h3BeAeHa je rnaeHa BoAoBoAHa Mpexa
!H 9Owtwt, ca roje nocrojn voryhHocr rseofieua nprKrbyL{Ka,QH 90wwr 3a npe4MerHy napqeny, sa norpe6e
nnaHilpaHrx o6jerara, a xojr 6r eagoeorbno norpe6e eo4ocHa64eeaua o6jerra caHhrapHoM Kao h
nporhBnoxapHoM MpexoM. f'lpeva no.qaLlhMa $arrypre cnyx6e JKfl BoRoeoAa, Ha nsrpalenoj napqenh
npe4yseha je rsee4en BoAoBoAHr4 nphKrbyqaK ca yrpaF1eHuu rou6rloBaHilM BoAoMepoM !H80/20nau rojr
3a4oBorbaaa norpe6e nporilBnoxapHe 3auJTrre nocrojehux o6jexara, ca yrpafiernrrr h BoAoMepovr !H25
KoJil Mepr caHhrapHy norpouJFby BoAe KoMnfleKca o6jerara. He nocroje rexHilr{Kh ycnoBrr npo4yxerKa
nocrojehe BoAoBoAHe Mpexe KoMnneKca npe4yaeha Ao napqene 6p.818411 x.o.Cp.Mrrpoanqa, o6srporvr
Aa ncra v3na3n na jaany noBpuJr/Hy xa rojoj je rsee4eHa KMyHanHa rH$pacrpyKrypa.

Ha ocHoey flpaernxrra o rexHllr{Kr4M HopMarABVMa 3a xilApaHrcKy Mpexy (Cn.nncr CQPJ 6p.
30/91), HaMeHil o6jexara ra npojerroBaHe noBpuJrHe nocnoBHor o6jercra (aehe o4 150rr,r2) 3a nnaHilpaHe
o6jeme Ha napqenr xv.6p.8184/1 x.o.Cpeucxa Mrrpoenqa norpe6Ho je rsaofieue cnorbaruFbe
nporhBnoxapHe xh.qpaHrcKe Mpexe, npeMa ycnoBhMa Ogerueua 3a BaHpeAHe cmyaqnje Cp.MnrpoBt4lle.

He nocroje rexHr'.rKt4 ycnoBu cna64eearsa BoAoM KoMnfleKca o6jexara rexHoflourKou eogolu, eeh
caMo 3a norpebe caHHTapHe u nporilBnoxapHe BoAe.

flprxruyvroM Ha BoAoBoAHy Mpexy o6es6elyje ce KoflhL{ilHa oA naaxc.10,0 n/c v paqvncxoru rpaiarsv
oa 2 cara roja je nponncaHa n AoBorbHa sa norpe6e r nporhBnoxapHor o6es6elerua o6jercra y cMilcny
roputuhersa HaA3eMHe xhApaHTcKe Mpexe. Beha KonrqrHa Bofle ce He Moxe o6es6e4uru jep ce rrrue
yrpoxaBa aogocna64eBaFbe HacerbeHor Mecra (cev y cnyvajy BaHpeAHe cvtya1nje sa norpe6e rauJeFba
noxapa). Ha4nexnocr JKfl "Bo4oBog"-a Cp.Mr,rrpoBr4qa KoA o4pxaBaFba hHcranaLluJa 3aBpuJaBa ce
3aKIbyLrHo ca BoAoMepoM nocraBrbeH[M y uaxry. YHyrpauue BoAoBoAHe hHcranaqnje il3a rnaBHor
BofloMepa He oapxaBa JKfl Bo4oao4, eeh BnacHrK o6jexra. PacnonoxnBtt npvrvicaK y BoAoBo4Hoj rupexr
Ha npe4MerHoj noraqnjv, y AaHy MaKcilM. norpor.ube Hilje eehil oa 3,0 6apa. Yryrap napqene Ha
y4albeHocrh MaKc.1,Oru o4 perynaqroue nrHnje norpe6no je rsrpa4rril BoAoMepHil ruaxr y rojeu he 6mvt
yrpafieH BoAoMep npeMa rexH[r.rKr4M ycnoBhMa JKfl "BogoBo4"-a Cpeucra Murpoerqa, rojnu he ce
Meprrh KoMnnerHa KorilqtaHa BoAe norpe6Ha 3a aogocna64eBaFbe o6jerara, Kao n 3a norpe6e
xr,qpaHTcKe BoAoBoAHe Mpexe.
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Ha npe4uerHoj noKaqujtA y yn.BilurFbeBaL{Ka je raarpaleHa +eKanHa KaHaflh3aqtia [H 200 ao
napqene 824216, raKo fla nocroje rexHilqKh ycnoBh nphKrbyqeba Ha uJaxr $exanHe KaHanh3aLlhje (HaKoH
flpoBepe Ay6viHe r3BeAeHe $eranue KaHanr3aLlilje il Kore repeHa npeAMerHe napqene).

ca npeAMeTHe napLlene Hhje Ao3BorbeHo ynyuTaTu y Qeranuu
KofleKrop aeh npe4av+erv Fbr4xoBo ynyuraFbe y arMoc$epcKy KaHaflrcaqnjy (yxonrro nocrojn) npeMa
ycnoBHMa l-pa4cre ynpaBe 3a onure il 3ajeAHrL{Ke nocfloBe r rMoBr4Hy l-pa4a Cp.Mr,rrpoerarla.

Ha ocHoey O4nyxe o BoAoBoAy, Kao il OAnyKe o oflBoReFby r npe\.{r4uJhaBaFby arMoc+epcKvtx vl

ornaAHhx BoAa, n3aufie y (Cn. nhcry onuJrilHa Cpeua> 6p.9/2005 norpe6Ho je nspa4r,rrra npojerar
nprKlbyqaKa y JKn "Bogoeo4y", Ha ocHoBy Kojer ce h34ajy Ycnoeh 3a pacKonaBaFbe jaenrx noBputilHa y
Jf'l ,,Cnpurjyu nyt", re ce y TpaAcKoj ynpaera 3a onuJTe il 3ajeAHyrL{Ke nocnoBe n vMoBVHy perynhue
o6aBe3a KoMyHanHor onpeMaFba n y l-pa4cxoj ynpaBn 3a yp5aHrcaM r crau6eno KoMyHanHe nocnoBe
l-pa4a Cp.Mrrpoerqa ra4aje ce Peurerse o npHKrbyL{ehby o6jerara. f'lprxruyverue Ha KoMyHanHy
ru$pacrpyKrypy (eogoeo4 r SeKarHy KaHaflr3aL{ujy) naeogil ce Ha ocHoBy rexHnL{Ke 4oryueHraqnje,
Peulersa il3Aaror y l-pa4cKoj ynpaBvi Cp. MurrpoBVqa n o6ocrpaHo nornilcaHor yroBopa o npilKJbyL{etsy
crau6enor o6jerra y JKI-I <Bo4oaog> Cp.Mrarpoeraqa.

f'lnaxnpaxr o6jexar ce He Hana3v y Henocpe,qHo1 3oHr4 caHhrapHe 3aurhre il3Bopr4rlTa BofloBoAa y
Cp. MurpoBnqn. Hneo no4seMHnx BoAa Hana3h ce Ha 1,50-2,00rvr hcno4 Kore repeHa.

fipernpojeKTHl4 ycnoBn ce usqajy Ha ocHoBy Baurer 3axreBa, a y npoqe4ypv rcpaqe yp6anracrrL{Kor
npojeKra n npojerrno rexHhqKe AoKyMeHraqrje rsrpa4Fbe o6jeKra nocnoBHnx ycnyra il y Apyre cBpxe ce
He Mory ynorpe6rrr.

C nouJroeaFbev.

O6paAtAna.

. Payxoauh, 4nnn. rxr. rpa[1

Krop JKfl "Bo4oeo4":

Ea6rh, uacr.eKoH.





Sremska Mitrovica, Stari 5or 114,

Centrala (022) 624-500,lax (022) 624-521
Radun: 355-1 000968-53 - Vojvoclanska banka

Radun: 205-82378-13 - Komercijalna banka
Radun: 160-13'1001-20 - Banca lntesa

Upisano kod Agencije za privredne registre u Beogradu,
Re5enjem br.8D3302412005 od 07.07.2005.9.
Matidni broj jedinstvenog registra 8234752

Reg ista rski brq 234082347 52

Sifra delatnosti 9OOOO. Poreski brcil 100792579

DOO *METALFER STEEL MILL"
Rumski put 27
22000 Sremska Mitrovica

Predmet: PRETHODNI USLOVI ZA IZRADU URBANISTIdKOG PROJEKTA ZA
IZGRADN]U POSLOVNOG OBJEKTA

Na osnovu Zahteva za izdavanje prethodnih uslova za izradu urbanistidkog projekta
arhitektonske razrade lokacije za izgradnju kompleka valjaonice delika za armiranje betona,
na katastarskoj parceli br. 8184/1 K,O. Sremska Mitrovica br. 3377-Ll18 od 12.09.2018.
godine, dostavljamo Vam sledede prethodne uslove:

Osnovni preduslovi za nesmetano prikupljanje i iznoSenje komunalnog otpada iz
predvidenog objekta su :

o uredenje prostora za odlaganje komunalnog otpada, prilagodenih kontejnerima
zapremine 1,1m3 ili kantama od 120 lit. Predvidena mesta moraju biti u nivou kolovoza
ili sa oborenom ivicom prema kolovozu, zbog pokretljivosti kontejnera/kanti i laKe
manipulacue istim;

. za planirani objekat, broj i vrsta sudova za odlaganje sekundarnih sirovina (papir,
plastika, metal) zavisi od delatnosti koja se organizuje.

. saobra6ajnica za prilaz kontejnerskom mestu trebalo bi da imaju minimalnu Sirinu 3,6
m, visinu prolaza 4,0 m i nosivost kolovoza vedu od makimalne nosivosti specijalnih
vozila-sme6ara, dija je prosedna bruto teZina 18 tona.

S poStovanjem,



flpe4y:ehe sa o4pxaBaue ynaqa ri n)"reBa
"Cnpur.rjyru ny"r" 4. o. o.
Cpeucxa Mrtrponuqa, Cremr [Hrrrurpr{a 13
e mail preduzece.sirmijumputsm@yahoo.com

PerlrcT apcra / narvrl^uu 6poj
flopecra ugeurutprEnaquonz 6poj III,IE

20940956
108151781

4211
840-0000000785743-96

IIIuQpa 4eraruocrr.r
Ynpara sa rpesop Pu. 6p.

022 618-040 Eaxxa ll 160-392935-l

flpe4ysehe 3a oApxaBarbe ynrqa lr rryreBa
f tClrpunjyM rryrrr A.o.o.

Cperr,rcra MHrponraqa, Cneror fiurvurpuja 13
Bpoj :885-1/2018
Aary'u : 17 .09.20I8.roA.

"Cupruujylr ryrrr A.o.o. IB CpeMcKe Mzrponuqe, nocryrajyhpr no 3axreBy METALFER STEEL MILL
"d.o.o r,ts CpeMcKe Mr.rrponuqe , uz1aje:

ycJroBE 3A TTOTPEBE LT3PAAE yPEArrr4CTr,trIKOr rrpoJEKTA CA ypBArrr4cTr{rrKo
APXITTEKTOH CKOM PA3PAI OM JrOKArgA.rr 3A r,I3rpAFy KoMrrJrEKcA BAJbAOHtrrp

qEJrr4KA 3A APMI{PAEE EETOHA IIA K.rr.8184/1K.O. CPEMCKA Mt4TpOBLrrIA y
Br4rrIEE BAqKO J yJrrilU{ y CPEMCKO J MI4TpOBI4rIr,r

Onu yclonu rav'ajy B€DKHocr oa je.qne roAr4He H Mory ce Koplrcrrrru 3a norpe6e r.BpaAe HaBeAeHof
yp6arurcru.ncor npojeKra Ha Karacrapcroj napuenuSlS4ll K.o. Cpenrcra Mzrponuqa.

Cao6pahajuu npLIKJbytIaK ca cuTyaqr{oHo-HvBeJraq[oHprM eJreMeHTuMa Moxe
cKJraAy ca clegehunr ycJroBr.rMa:

ce ruraHr,rpaTr.r y

o Cao6pahajuu npwruz, oAHocHo cao6pahajHu npr{KJbyqaK cao6pahajHax rroBprxr4Ha y oKBr{py
nocrloBHor o6jerra Ha ja"try cao6pahajny unQpacrpyrcrypy rnaHzparu Ha nocrojehe
cao6pahajHllqe Ha napqenaua 9064 u 906311 K.O Cpeucra Murponvr\a, npr qeMy ce
rpojerronauuM perremeM He Moxe yfpo3r.rrr.r 6es6eluo o4eujarre caolpahaja.

o Ocnoe 3a vrcpary HHBeJIaIIaoHor nJraHa npe4crarrajy Kore nocrojeher roronosa jarne
cao6pahajuulle Ha perynaql{oHoj rruuuju, rexHoJrorrrKo-KoHcrp1rKrzBHo pererbe cao6pahajurx
noBplulrHa npeAMerHof npI4KJb)^rKa u HaqHH npHKyrubana ra o4nofema aruocSepcKr4x BoAa .

o flpu uspaAr npojerrne AoIq.MeHTarIzje npe4nu4err{ Hr{BeJrarluoHy ycKJrafeHocr ruraHlrpaHrlrx
cao6pahajnor npuKJbyrlKa ca KoraMa Hr,rBeJrere jarne cao6pahajnnqe, npr4 rreMy ce Mopa Ha
aAeKBaTaH HaqI{H perrl{Tl{ oABoAIbaBaIse arrraocoepcKl{x BoAa na januoj noBprrrr{H}r.

t lpaQu'mu npuJror ca eJIeMeHTLIMa currxpoH rnaH4 oAHocHo ca [plrKa3ou uelyco6Hor oAHoca
nnaHllpaHe v nocrojehe un$pacrpyrcrype rBpaAHTr,r Ha KaracrapcKo-ronorpaQcrou nnany
oBepeHoM oA crpaHe osrauheHe feoAerKe opranusaqzje. Ha racrou rpa$u.rlorvr npunory rvropa 6ur
npvK€BaHo pr Auv.eH3voHvcaHo rrnaHr4paHo peurerbe cacl6pahajnnx noBprrrnHa u cBe 6lnne
uocroj ehe v rrln;nwpaHe Kore.

o Y qury 4o6Iajarra KoHaqHe carJracHocrrr 3a HaBeAeHe ycJroBe, norpe6no je 4ocranurv Ha ywr1
Vp6anucrlrurcv lpoj erar ca HaBeAeHr4u rpaQruxraM rpunoroM.

O6pagwra:
6pahaja

n



Peny6nuxa Cp6uja
MI4HI4C TAP CTB O YHYTPAIXIbI4X IIO C JIOB A
Cexrop 3a BaHpeAHe craryaqzje
O.4enerre 3a BaHpe.{He curyaqnje y Cpeucxoj Mrarponuqu
OAcex 3a rrpeBeHTuBHy 3arrrrr,rry
09 130 12 Bpoj 217 -13 4I I I IB
[aua 1 3.09.201 8. rorr.rHe
CPEMCKA M14TPOBI4TA

APyIIITBO CA O|PAHI4qEHOM OAfOBOpHOrrrhy 3A rrpor43BoAlsy rpfoBr4Hy 14YCJIY|E METANI4MA METALFER STEEL MILL CPEMCKA MI4TPOBI4IIA,
Cpenrcrca Murponzqa, pyvrcrrz rryr 27

MznncrapcrBo yrtyrpallllslitx rlocJlona Perry6nuxe Cp6nje, Cercrop 3a BaHpeAHe czryaqrzje, O4ereme :aBaHpeAHe cvryaguje y Cpen'rcxoj Mzrponuqu, ogcex sa rrpr""rrt"ulry 3arxrr{ry ,Ha ocHoBy qn. 54 3arosa orrlaHlrpalbyrrI'BrpaAIsI4 (,,C:r. MacHr4K PC", 6p.72109,8ll0g,24lll,I2I1I;,'421\3,S0l;1,,ggl13,l32ll4
u 145114), pe'ranajyhu no 3axreBy [pyrurna ca orpaHr.rqeHoM oAroBopHo'rhy sa rpor,3BoArry

:11::1"v 
r vcnvre MerarlrlMa METALFER STEEL MILL CPEMaKA Mr4Tpobr4rlA zs\'peMc 6p.27, 6poj 1 1104-7115 ot 07.09.2018, ro4zne y rocrynKyI43paAe y KoMnJIeKca BaJbaoHIrIIe qeJrrrKa ga apMr4pa1e 6erona 

"u 
nut.[apIIeJr {o, yn. Bzutresaqxa y Cpenrcxoj Mzrposurlz , nzaaje:

ycJroBE y rIoIJrEAy MEPA 3AIITTITE On IIOX{APA

3a rrpaAy lllana yp6auucroulcor npoieKra sa

_6erona 
Ha Kar. rapqenu 6poj g1g4/1 *.o. Cp.r.n

Y sesu H3paAe onor yp6aHucror{Kor npojerra, o6
y rlorneAy Mepa 3alxrlzre oA no)Kapa' Kao u la je y Oa3u npojexronae, a u v3rparrle npeAMerHor o6jexra cacBLIM rlp[na4ajyhuu uucranaqujaMa, orpeMow u ypetlij"ru, .rotp"6Ho npuueH7Trr Mepe 3rrrrrvre oAIIo)Kapa yrnplene eaxehuM 3aKoHHMar TexHI{rIKrrM rrpo[ucr{Ma, craHAapAr{Ma rr ApyrrrM aKTHMarcojurua je ype!eHa o6lacr 3arrrure oA rroxapa.

3a noje4unauue o6jexre y nocrynKy I{3AaBarLa lolcaqvrjcr<rrx ycJroBa, Ha ocHoBy xojrx ce rzs4aje peuer*e orpaleazHcxoj 4o:nolu norpe6no je npu6anztr y.rro". ,u-trt" oA noxapa cxoAHo qn. 54 3axona orrnaHr4parLy vr LlFlpaArLLl (,,C1. uauum pC,,, 6p, Ir, 42113, 50173, ggll3, 132114u 145114), qr' 16 cras2 vpea6. o ronaqzjcxa^r pc,,, 6p. 35l2or5 u 114/15) ullpanulHztta o nocrynKy cnponofema o6je4zneu ,uM ry/TeM (,,C,r. r.nacnuK pC,,,
6p. 113115 u96l16).

Tarca 1r4aapa yrnplena je_cxoAHo rapu$nou 6p. 46a 3aroHa o peryz6luuxunaarl{uE (,,C1, nrauux PC", 6p. 43103, 51103, 53104, 42105, 61/05, tot/bs, 42/06,4ll0l, 11r,70111,,55112,931i2, q/l;,65n3,57n4,45rr5,83n5, 1r2fi5, 50n6,61t17,

IKru

HAI{EIIHIK O



3ABON 34' 3AIIITI4TY
CIIOMEHI4KA KYJITYPE
CPEMCKA MI4TPOBI4UA
Bpoj: 447-07/18-3
laryu: 19.09.20 I 8. roauue

METALFER ETFEL M|LL doo

""r 
ll?1$l,lP 

--o"" 11-g?-.*rol(nnn
Sromska Mrtinviria

3ason ga 3arurrrry crroMeHr4Ka KyJrrype Cpelrcra Murponuqa, na
ocHoBy qraHa 107. crae 1. 3arona o KyJITypHr'rM go6pulra ("Clyx6euz
rracHlrK PC" 6poj 71194, 24/2001 u 99/2011), rro 3axreBy "METALFER
STEEL MILL" us Cpeucxe Ma'rponuqe, Pyrr,rcrz nyr 6poj 27 , 6poj 3axreBa
lll04-4118 ol 07.09.2018. ro.qvue, pap.u v34aBarua ycrroBa 3a r.Bpa.qy

Vp6auucruurcor npojerra ca yp6auucruqKo-apxr4TeKToucKoM pirpanoM
ronaqraje 3a rr3rpaAriy KoMrrJreKca B{uraoHuue rreJrriKa 3a apMltparre 6erona,
Ha KaracrapcKoj napuenu 6poj 8184/1 K.O. Cpelrcre Murponrzqa, y yrrr4r\v

Bzumenaura y Cpeucroj Mvrponnqu, yrnplyj e creAehe:

vCilIOBI4 qyBAILA. OIPITABAILA II KOPI,IIIhEIbA KyJITyPHI,IX
AOBAPA, KAO I4 AOEAPA KOJA yXr4BAJy IIPETXOAT{y
3AruTI4TY I4 YTBPbEHE MEPE 3AIIITI4TE 3A I43PANY
YPEAHI4CTI4IIKOT IPOJEKTA CA YPEAHI4CTI4qKO-

APXI,ITEKTOHCKOM PA3PA,IIOM JIOKAUIIJE 3A. I43IPANIbY
KOMIIJIIEKCA BAJLAOHI{UE TIEJIIIKA 3A APMI4PAISE EETOHA,

HA KATACTAPCKOJ IIAPIIEJII,I BPOJ 8184/1 K.O. CPEMCKA
MI4TPOBIIq.d, y yJrl4tltr4 BIIIIIIf,EBAqKA y CPEMCKO.T

MI4TPOBIIUI,I

I Vcnosfi 3arrrrrrre HerroKperuor KyJrrypHor uacnetla 3a r.{3paAy

Vp6anucrzuxor npojer<ra ca yp6aautnqKo-apxureKroHcroM pa3paAoM
roxaquje 3a rlsrpaAriy KoMnJrerca Ba!'6aour,rqe rreJrr.IKa 3a apMrrpaBe 6erona,
Ha KaracrapcKoj napqenn 6poj 8184/1 K.O. Cpeucxa Mr.rrporuqa, y yJrr{rlr4

Buurnenaqra y CpeMcKoj Murponnqu cacroj e ce ras:

-o6aB$Ho npz6anrame ycJroBa Ir Mepa 3arnrrrre rro cBaKoM 3axreBy
I4lrn ecruropa :a r.r3fpaArry;

-o6aBe3aH apxeoJroruKfi Ha.q3op oA crpaHe crpyqne cryx6e onor 3aaoga
rrprzJrr,rKoM zsno!ema :elr.rraHrrx paAoBa Ha r43rpaArrl,r;

-Aro ce y roxy u:nofen a rpalenrmcxtrx r4 .qpyrrix pagona ualdie na
apxeoJrorrrKa HaJra3r4rrrra I,IJrrr apxeoJro Ke [peAMere vseof au pa4ona je lyNan
,4a oAMax, 6* ognarama npeKr4ne paAoBe r.r o roMe o6asecflr 3ano4 ea
3arxrr4Ty crroMeulrKa KyJrrype y CpeMcKoj Murponrzqn, Kao rr Aa rrpe.qy3Me
Mepe .44 ce HaJra3 He yHr4rxTr4 I{ HeoruTeTrr r Aa ce cal{yBa Ha MecTy r4 y
noroxtajy y xolre je orKplrBeu, a cBe y cKJraAy ca qJraHoM 109. crae 1. 3ar<ona
o KyJlTypHnM gobpzrraa;

-tr4Hnecrrnop je y o6aueeu Aa olycraBn paAoBe yKoJrrmo naule na
apxeoJrorrrKa Halra3rrrrrra r.rJrr4 apxeoJrornKe npeAMere oA r,t3y3erHor snauaja,
paAh r4cTpilxI,rBar+,a,roraquje;



-tr4unecrzrop je, ayxan .qa o6es6eAr.r cpeAcrBa 3a r4crpiDrr4Barf,e,
3arxrr{Ty' vyname, ny6rur<onarre u rBJrararse nponafeHrzx ocraraxa xoju
yNutajy [perxoAHy 3arrrrr{ry, a npeMa nporpaMy u npeApaqyHy 3a
apxeoJrorxKa rIcTpalKuBaTr,a;

-o6asegHa npujasa rroqerKa 3eMJbaHrrx pagona 3ano4y 3a 3arrrrr/rry
cloMeHrrKa KyJrrype Cperracxa Mrarporuqa.

II Haqpr Vp6auucrzuror npojerra npe ycnajama AocraBr4Trr 3ano,4y sa
sarrrrr,rry crroMeHIrKa KyJrrype Cpeucra MurpoBr4rla Ha MrrrrrJberae,

,!ocmaoumu:
Ilonuocroqyl
.{orcyuenraqujn;
Apxunn.



Tererov Cp6njo
lpegy:ehe 3c rereKoMyHh Kc Llt/je o.A.

6eorpaA, TaKoBcKa 2

AEnOBOEH14 EPOJ: A335-3790201 1 -2018
AATYM: 12.09.2018.
EPOJ I43 IIKPM:
cnyxEA 3A nrAHl4PAtbE 14 r3rPAAtby MPEXE HOB]4 CAA
o,qErbEtbE 3A nrAHyrpArbE 14 u3rpAAtby MPEXE cpEMcKA Ml4TpOBl4qA
YII. KPAJbA NETPA I EP. 2
22OOO CPEMCKA MhTPOBI4UA

,,METALFER STEEL MILL"
Pyucxr,r llyr 27, 22000 Cp. Murpoeuqa

ff PE.4MET: 1PETXOAHU YCflOBU
BE3A: BAIJJ 3AXTEB EPOJ 1{104-6/18

flocrynajyhr no Bar.!eN4 3axreBy 6poj 11104-6/18 oA 12.09.2018. roA He, a y cKnaAy ca 3aroxou o
r43MeHaMa u AonyHaMa 3arosa o ereKTpoHcKl4M KoMyHr,rKaqHjaMa "Cnyx6eHra rnacHhK PC" 6poj
62114,3axonou o nraHhparby x l43rpaArblr "Cnyx6eHr macHhK PC" 6poj 13212014 n 14512014,
flpaennxuxa o 3axreBr.rMa sa yrepllnaare 3aurlrrHor nojaca sa ereKTpoHcKe KoMyHr,tKaqxoHe
Mpexe u nprna4ajyhnx cpeAcraBa, paAno Kopl,tAopa u 3aurt4THe 3oHe u HaquHy r,teo?;ersa
paAoBa npxrfr'rKoM [3rpaAr6e o6jerara "Cnyx6eHn ffracHhK PC" 6poj 16112, npaaunHuKa o
TexHurrKuM r,r ApyrhM 3axreBuMa npta x3rpaArbx nparehe nx$pacrpyxrype norpe6ue sa
nocraBrbabe ereKTpoHcKr4x KoMyHuKaqr4oHxx Mpexa, npxnaAajyhlrx cpeAcraBa H ereKTpoHcre
KoMyHl,rKaqroHe onpeMe npr4nxroM H3rpaArbe nocnoBHl,rx n crau6elux o6jexara, "Cnyx6enra
rracHrK PC" 6poj 123112, ypeA6e o ogpelueauy ycnoBa sa npojexroearse lr nphKrbyqelbe roju ce
o6asesHo npn6aemajy y nocrynKy u3AaBaba noraqujcrnx ycroBa, Kao la o caApxuHl,t, nocrynKy
x Haqr4Hy r43AaBalba ycnoBa sa npojexroearse H npr,rKrbyqerbe ltMaraqa jaBHr,rx oBrauhersa u
caApxr4Hr4, nocrynKy H HaquHy r,r3AaBalba noxaqujcrnx ycroBa, a y Llhrby 3auJThre TK o6jexara
flpe4yeeha 3a reneKoMyHr4Kaqilje "TEflEKOM CPE[4JA'A.l. SEOFPM, HaKoH r43BpueHor npenre4a
AOCTaBrbeHe TeXHrlqKe AOKyMeHTaLlnJe [3AaJy Ce:

nPETXOAH14 vCnOBr

3a r43paAy yp6anucrlr,rxor npojexra ca yp6axucrruKo - apxrreKToHcKoM pa3paAona noxaquje sa
u3rpaArby KoMnreKca BarbaoHuqe qenrKa 3a apMrparse 6eroHa, Ha KaracrapcKoj napqenl
8184/l K.O. Gpeucra Mr4rpoBr4qa, y ynuuu Buurrseeatxa, y Gpeucroj Mnrpoeuqr,r

Ha npe4uerHoj noraqurjr,r Tenexou Cp6rja Heva nsrpaleuy refleKoMyHrKaUuoHy Mpexy re ce rpaAHra
nfiaH paHor o6jerra uoxe u3BoAl,1r!4 6es noce6Hor ycnoBJbaBaba. O6jerar ,,METALFER STEEL MILL'
je npuxruyven Ha refleKoMyHr4KaLl oHy Mpexy onrnqKhM tt 6axapxnna rereKoMyHr/rKaqhoHrrM Ka6floM na
oBt/l npeTXoAHr4 ycnoBh ce He oAHoce Ha np[Krbyqe$e Ha TeneKoMyHrlKaqhoHy tvtpexy. v KoJlrlKo ce
yxaxe norpe6a 3a np KrlyqelbeM nflaHhpaHor o6jerra xa TK Mpexy HBecrr4Top je y o6aee:r ga ce
nhcMeHhM nyreu o6paru o6palnaavy ycnoBa uecr (6) rrreceqr npe 3aBpuerKa o6jerra ca ncKa3aHhM
norpe6aua 3a reneKoMyHr4KallrloH!4M ycnyraMa, raxo 6n ce 6naroapenaeno nphcrynhno 3Haflaxeby
TexHhqKor peueFba A peantrcat lvJn npnKjbyqerba.

npeAy3ehe 3a rereKoriyHr.rKaqrje ,,Tenexon Cp6uja" a.A, 1 1000 6eorpa4, TaKoBcKa 2
l\Aar ,rr"{r.4 6poj:17162543; flhB 100002887



Baxnocr oBnX ycnoBa je roAraHy naHa oA AaHa n3flaBal$a' |lo ucrexy oBor poKa, ,|'ll4 y KonhKo

gole 4o oAcrynarba o4 npegnoxeHe iraryaqrale-noxaqnje, nneecrurop je y o6aee:u Aa o6HoBu 3axreB

ga TK vcnoae-carflacHocr, oAHocHo rpaxr n3pa4y HoBlilx-- ' fip"n"rranr,iqra tlaepLune jegnnnqe ,,ipertacxa Mnrpoanqa" Be3aHo 3a oaaj npegver cy Anlerra
MapKoB!4n hHxerbep 3a nflaH pat+e h h3fpaflrby rrlpexe, 

-reneQon 
0221610-399 ra MrlnopaA llaBfloBrh,

rexHhqap 3a nnaH paHre r,l h3rpa4by Mpexe, retle+ou 022161O-831'

C noLutoealbelil,

Cnyx6a 3a nrqgpnfl4p, H u3rpaalby Mpexe HoBr caA

,,i:,ffi-F/^^'*
'.t"'6i,,;,.nir+
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Studija o proceni uticaja na  životnu sredinu

GRAFIČKI PRILOZI

1. Kartografski prikaz lokacije 

2. Situacioni plan

2.1 Situacioni plan širi prikaz

3. Tehnološka- blok šema 

4. Osnova Valjaonice sa dispozicija postrojenja

5.1 WTP postrojenje dispozicija opreme

5.2 WTP postrojenje poprečni preseci 1-1, 4-4 i 5-5 
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